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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
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نحلة

أحمد  الثقافة  بدار  أمساألحد  انطلقت 
رضا حوحو ببسكرة فعاليات الطبعة 
للصورة  الوطني  للصالون  الثالثة 
مصورا   52 بمشاركة  الفوتوغرافية 

يمثلون العديد من واليات الوطن.

غاية  إلى  الثقافة  دار  بهو  وسيتزين 
صورة  ب67  المقبل  الثالثاء  يوم 
للتراث  مشاهد  تبرز  فوتوغرافية 
البسيطة  والحرف  التقليدي  الثقافي 
ومناظر من حياة السكان في مناطق 

ريفية و كذا العمران والمعالم األثرية 
لمناظر  صور  جانب  إلى  التاريخية 
طبيعية تم التقاطها في مواقع و أزمنة 

مختلفة .
بن  مراد  الثقافة  دار  مدير  وأوضح 
افتتاح هذه  عيسى في كلمته بمناسبة 
العديد  جلبت  التي  الثقافية  التظاهرة 
من الفنانين من داخل وخارج الوالية 
فيه  تعرض  الذي  الفني  اإلطار  أن 
الصور يمثل دمجا بين تقنية التصوير 
اختار  الذي  المصور  روح  وجمال 
بعناية زاوية لعدسته لينقلها للجمهور 

عبر حقب زمنية مختلفة.
الملتقطة  للصور  جناح  سيفتتح  كما 
فبراير  الشعبي ل22  الحراك  ضمن 
الصالون  من  الثالث  اليوم  في 
الثالثة  بالذكرى  لالحتفال  المصادف 
ذات  به  صرح  لما  وفقا   ، للحراك 
الصور  بأن  أبرز  الذي  المسؤول 

الملتقطة تؤكد أن هذه المرحلة الهامة 
بين  اللحمة  لتعزيز  فرصة  كانت 

الجزائريين.
الصالون  فعاليات  ضمن  سيتم  كما 
تقديم  الصور  عرض  مع  بالتزامن 
من  أساتذة  طرف  من  مداخالت 
جامعات قسنطينة و األغواط وبسكرة 
والمسيلة حول دور اإلبداعات الفنية 
الثقافي  المشهد  إثراء  في  الفنانين  و 
وفتح ورشات تكوينية اللتقاط الصور 
سياحية  مناطق  زيارة  خالل  من 

بالوالية .
لإلشارة تميز اليوم األول من الصالون 
في  الفوتوغرافية  للصورة  الوطني 
طبعته الثالثة التي جاءت تحت شعار 
أسرة  بتكريم   « تتكلم  »الصورة 
المصور الفوتوغرافي الراحل فراس 
أبريل  في  المنية  وافته  الذي  زاغز 
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

بسكرة عاصمة  للصورة الفوتوغرافية

إليزابيث  الملكة  إن  صحيفة  تقارير  قالت 
أن  غير  كورونا،  بفيروس  أصيبت  الثانية 
أعراض  من  تعاني  أنها  أكد  الملكي  القصر 

بسيطة.
إليزابيث  الملكة  تواصل  أن  المتوقع  ومن 
وندسور  قصر  في  البسيطة  المهام  بعض 
بريطاني،  ملكي  مصدر  كان  األسبوع.  هذا 
كشف النقاب عن أن أمير ويلز تشارلز، الذي 
التقى  الثانية،  للمرة  كورونا  بفيروس  أصيب 

الملكة إليزابيث في اآلونة األخيرة.
إن  قوله،  المصدر  ونقلت وكالة رويترز عن 
األمير تشارلز المصاب بكورونا التقى الملكة 
أي  تظهر  ولم  األخيرة،  اآلونة  في  إليزابيث 
حتى  إليزابيث  الملكة  على  لإلصابة  أعراض 
لم  أنه  ذلك  بعد  الملكة  أوساط  وأكدت  اآلن. 
دون  من  مرضية،  أعراض  أي  عليها  تظهر 
ما  ال،  أم  بكوفيد  مصابة  كانت  إذا  ما  تحديد 

أثار القلق.
 47( كاميال  تشارلز،  األمير  زوجة  وأعلنت 

عاًما(، اإلثنين إصابتها بكوفيد- 91.
فبراير/ من  السادس  في  الملكة  واحتفلت 
العرش.  العتالئها  السبعين  بالذكرى  شباط 
مدى  على  احتفاالت  جوان  مطلع  وستجري 

أربعة أيام لمناسبة يوبيلها البالتيني.
ومنذ إصابتها بوعكة صحية في أكتوبر، بات 

ظهورها في العلن نادراً.
وكاالت

ُمصنعة محليا بالرشاكة مع الصني

مصر ترسل أول 
دفعة من لقاحات 
كورونا إىل فلسطني

إصابة الملكة إلزيابيث 
الثانية بـ  "كورونا"

اإلنسان  حقوق  لجنة  رئيس  رضوان،  طارق  أشاد 
العام  النائب  بقرار  المصري،  النواب  بمجلس 
القاضي باتخاذ إجراءات التحقيق فى البالغات التي 

قدمت إلى النيابة ضد اإلعالمى، إبراهيم عيسى.
وأعرب رضوان، في بيان له يوم األحد، عن ثقته 
القصاص  المصري على  القضاء  التامة في »قدرة 
من إبراهيم عيسى، وتخاريفه وأكاذيبه وتشكيكه في 

ثوابت الدين اإلسالمي الحنيف«.
وأمثاله،  عيسى  إبراهيم  فى  ليس  العيب  إن  وقال 
وعدم  المسؤولين  بعض  صمت  في  العيب  و«لكن 
محاسبة كل من يخرج عن القيم والتقاليد المصرية، 
وثوابت الدين اإلسالمي الحنيف«، مطالبا بـ«محاكمة 
المذيعين  محاكمة  قبل  المسؤولين  هؤالء  أمثال 
واإلعالميين الذين يقعوا في أخطاء كارثية، وصلت 
إلى حد التشكيك فى القرآن الكريم والسنة النبوية«. 
وأعلن النائب المصري رفضه وبشكل قاطع لحديث 
وحديثه  والمعراج،  اإلسراء  معجزة  عن  اإلعالمي 
عن سيدات الصعيد والريف، مطالبا بـ«وقفة حاسمة 

ووضع استراتيجية جديدة ومعايير واضحة وحاسمة 
لكل من يعملون باإلعالم المصري«.

إن  قال  عيسى  إبراهيم  المصري  اإلعالمي  وكان 
دين  يحتاج ألي رجل  في عام 2202 ال  »المسلم 
أو شيخ في حياته«، وأضاف أن القصص التي يقوم 
المشايخ بسردها على مستمعيهم »تصل نسبة الكذب 
فيها لـ99%«، متابعا أن واقعة اإلسراء والمعراج 

وهمية. 
وكاالت

بعد تشكيكه في معراج النبي.. نائب مصري 
يدعو للقصاص من إبراهيم عيسى

أعلنت السلطات المصرية أن القاهرة احتفلت أمس، بتصدير 
كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح  من  جرعة  مليون  نصف 

»سينوفاك« إلى فلسطين، وذلك بالتعاون مع الصين.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي المصري والقائم بأعمال وزير الصحة، إن »مصر 
لقاح كورونا  مليون جرعة من  بمنح نصف  أمس  احتفلت 
فلسطين  لدولة  الصيني  الشريك  مع  بالتعاون  »سينوفاك« 

الشقيقة«.
لقاحات  مصر  فيها  تصدر  مرة  أول  »هذه  أن  وأضاف 
كورونا وتؤكد مأمونية اللقاح وقدرته على مواجهة فيروس 

كورونا ومتحوراته«.
في  الطارئ  االستخدام  على  حصل  »اللقاح  أن:  وتابع 
العالمية  الصحة  أن »اختيار منظمة  إلى  فلسطين« مشيرا 
لمصر لتكون أحدى الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا 
كورونا،  لفيروس  المضادة  اللقاحات  لتصنيع   )ANRm(
سيدعم جهود الدولة في مواجهة كورونا بالتوسع في تصنيع 
اللقاحات، وتطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق االكتفاء 
الذاتي من اللقاحات، والتوسع في دعم القارة اإلفريقية ودول 

الجوار«.
وكاالت

يشنق نفسه فوق سطح 
منزله بقاملة 

أقدم ، مساء أول أمس ، شاب على شنق نفسه فوق سطح 
مكنه المتواجد في قلب مدينة قالمة.

 ، أمس  أول  قالمة  المدنية  للحماية  المتقدم  المركز  وتدخل 
قالمة ألجل  بلدية  مغمولي  بحي  الساعة 61سا و03د  في 
منزل،  سطح  فوق  حديدي  قضيب  في  بجبل  شنق  حادث 
تم  العمر  من  سنة  البالغ 23  )ر،م(  بالمدعو  األمر  يتعلق 
نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المؤسسة االستشفائية الحكيم 

عقبي.
تاج الدين



تــم األحــد بالعاصمــة القطريــة الدوحــة, 
تفاهــم  مذكــرات  عــدة  علــى  التوقيــع 
واتفاقيــات تعــاون بيــن الجزائــر وقطــر, 
فــي إطــار زيــارة الدولــة التــي يجريهــا 
المجيــد  الســيد عبــد  الجمهوريــة  رئيــس 
األميــر  مــن  بدعــوة  قطــر,  الــى  تبــون 
الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي وتتعلــق 
ــة  ــة والعدال بعــدة قطاعــات أهمهــا الخارجي

والتضامــن.
 وجــرت مراســم التوقيــع علــى االتفاقيــات 
بالقصــر األميــري القطــري تحــت إشــراف 

ــع  ــة قطــر. ووق ــر دول ــون وأمي ــس تب الرئي
ــة  ــة بإقام ــى , المتعلق ــة األول ــى االتفاقي عل
بيــن  والتنســيق  السياســية  المشــاورات 
وزارتــي خارجيــة البلديــن , كل مــن وزيــر 
الوطنيــة  والجاليــة  الخارجيــة  الشــؤون 
والشــيخ  لعمامــرة  رمطــان  بالخــارج, 
ــب  ــي نائ ــن آل ثان ــد الرحم ــن عب ــد ب محم
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة 
فتتعلــق  الثانيــة  االتفاقيــة  أمــا  القطــري. 
بالتعــاون القانونــي والقضائــي فــي المســائل 
ــع  ــام بالتوقي ــن, وق ــن الحكومتي ــة بي الجنائي

ــد  ــام, عب ــظ االخت ــر العــدل حاف ــا وزي عليه
الرشــيد طبــي, والنائــب العــام القطــري, بــن 

ــي ــعد النعيم س
ــى  ــع عل ــم التوقي  وفــي قطــاع التضامــن, ت
االجتماعيــة  التنميــة  مجــال  فــي  اتفاقيــة 
واألســرة, مــن طــرف وزيــرة التضامــن 
ــر  ــا المــرأة, كوث ــي واألســرة وقضاي الوطن
االجتماعيــة  التنميــة  ووزيــرة  كريكــو, 
واألســرة القطريــة, مريــم بنــت المســند وفي 
مجــال التعليــم, تــم التوقيــع علــى البرنامــج 
التنفيــذي الثانــي فــي مجــال التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي والتكنولوجــي بموجــب 
بيــن  التربــوي والعلمــي  التعــاون  اتفــاق 
الدراســية  لألعــوام  البلديــن  حكومتــي 
)-2022 2025( مــن قبــل وزيــر التعليــم 
ــن  ــي ب ــد الباق ــي والبحــث العلمــي, عب العال
زيــان, ووزيــرة التربيــة والتعليــم و التعليــم 
ــر  ــي الجب ــت عل ــة بن ــة, بثين ــي القطري العال

ــي النعيم
مــع  تحــادث  تبــون  الرئيــس  أن  يذكــر   
ســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي, 
األميــري  بالديــوان  قطــر,  دولــة  أميــر 
القطــري. وتــم اســتقبال رئيــس الجمهوريــة 
والوفــد المرافــق لــه بالديــوان األميــري 
ــة قطــر, حيــث اســتمع  ــل أميــر دول مــن قب
ــن  ــن للبلدي ــيدين الوطنيي ــى النش ــدان ال القائ
واســتعرضا تشــكيلة مــن الحــرس األميــري 
القطــري التــي أدت لهمــا التحيــة الشــرفية. 
وبعدهــا, أجــرى وفــدا البلديــن محادثــات 
ــؤولي  ــملت وزراء ومس ــعة ش ــة موس ثنائي
البلديــن قبــل أن يجــري رئيــس الجمهوريــة 
ــراد ــى انف ــات عل ــر القطــري محادث واألمي
. وعقــب هــذه المحادثــات, نظــم الشــيخ 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي مأدبــة غــذاء علــى 
شــرف رئيــس الجمهوريــة والوفــد المرافــق 
لــه. للتذكيــر, يرافــق الرئيــس تبــون, خــال 
ــن  ــون م ــد وزاري يتك ــر, وف ــه لقط زيارت
والجاليــة  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر 
الوطنيــة بالخــارج, وزيــر العــدل حافــظ 
ــر  ــم, وزي ــة والمناج ــر الطاق ــام, وزي األخت
ــم  ــر التعلي ــة, وزي ــة الريفي ــة والتنمي الفاح
العالــي والبحــث العلمــي, وزيــر الســكن 
والعمــران والمدينــة, ووزيــرة التضامــن 

الوطنــي واألســرة وقضايــا المــرأة.
ربيع م
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يف قطاعات الخارجية العدالة التعليم العايل والتضامن

زيارة الرئيس تبون لقطر تُتوج بتوقيع 
ــي, العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين ــس الشــعبي الوطن ــس المجل تحــادث رئي

ابراهيــم بوغالــي,  األحــد بالقاهــرة, مــع 
العربيــة,  الــدول  لجامعــة  العــام  األميــن 
أحمــد أبــو الغيــط, الــذي أشــاد بالــدور الــذي 
العربــي,  الصعيــد  علــى  الجزائــر  تلعبــه 
تحــت قيــادة رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد 

ــون. ــد تب المجي
الطرفــان  اتفــق  اللقــاء,  هــذا  وخــال   
ــس الشــعبي  ــان للمجل ــا أورده بي --حســب م
بيــن  التعــاون  الوطنــي-- علــى مواصلــة 
وعلــى  الجزائــري  والبرلمــان  الجامعــة 
ضــرورة توفيــر كل الظــروف إلنجــاح القمــة 
العربيــة القادمــة التــي ستســتضيفها الجزائــر 
مــن خــال التركيــز علــى اإلعــداد المســبق 
ــاد  ــد أش ــتويات وق ــة المس ــى كاف ــد عل والجي
الســيد أبــو الغيــط --يضيــف ذات المصــدر-- 
بالــدور الــذي تلعبــه الجزائــر علــى الصعيــد 
ــة,  ــس الجمهوري ــادة رئي ــت قي ــي, تح العرب
ــى  ــى عل ــا أثن ــون كم ــد تب ــد المجي ــيد عب الس
ــه  ــن تطلع ــا ع ــطة, معرب ــيتها النش دبلوماس
ــن الجامعــة  لمســتقبل واعــد مــن التنســيق بي

ــر ــة والجزائ العربي
 وكان رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي قــد 
ــود  ــاء الوف ــة رؤس ــك, رفق ــل ذل ــتقبل, قب اس
ــان  ــري البرلم ــغال مؤتم ــي أش ــاركة ف المش
قبــل  مــن  العربــي,  البرلمانــي  واالتحــاد 
رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة, الســيد 

ــي. ــاح السيس ــد الفت عب
ربيع م

مجلس األمة يشارك 
بالقاهرة يف  أشغال المؤتمر 

الرابع للربلمان العريب
شــارك وفــد عــن مجلــس االمــة, أمــس األول  
المؤتمــر  فــي أشــغال  بالقاهــرة )مصــر( 
الرابــع للبرلمــان العربــي ورؤســاء المجالس 
ــه   ــاد ب ــا أف ــة, حســب م ــات العربي والبرلمان

ــس ــان للمجل االحــد بي
 وجــاء فــي البيــان أن نائــب رئيــس مجلــس 
االمــة, فــؤاد ســبوتة شــارك ممثــا لرئيــس 
الســيد  رفقــة  قوجيــل  صالــح  المجلــس 
ــة  ــس لجن ــب رئي ــي, نائ ــم قريش ــد الكري عب
واالمــن  والسياســية  الخارجيــة  الشــؤون 
القومــي بالبرلمــان العربــي, ضمــن وفــد 
مشــترك بيــن غرفتــي البرلمــان برئاســة 
رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي, ابراهيــم 
الرابــع  المؤتمــر  أشــغال  فــي  بوغالــي, 
المجالــس  ورؤســاء  العربــي  للبرلمــان 
 19 يــوم  المنعقــدة  العربيــة  والبرلمانــات 
العربيــة  الــدول  جامعــة  بمقــر  فيفــري  
ــف  ــر, يضي ــم المؤتم ــر( ونظ بالقاهرة)مص
ــن  ــعار »دور البرلمانيي ــت ش المصــدر, تح
ــم  ــي العال ــق االمــن واالســتقرار ف ــي تحقي ف
ــة ال  ــبل الكفيل ــى الس ــرق ال ــي« وتط العرب
عطــاء دفــع جديــد للتعــاون العربــي -العربي 
الــدول  بيــن  النظــر  وجهــات  وتقريــب 
العربيــة مــن خــال الدبلوماســية البرلمانيــة. 
وقــد تــم اقــرار وثيقــة المؤتمــر التــي جــاءت 
تحــت عنــوان »رؤيــة برلمانيــة لتحقيــق 
بالواقــع  والنهــوض  واالســتقرار  االمــن 
العربــي الراهــن«, والتــي ســيتم رفعهــا الــى 
ــس  ــادة العــرب فــي اجتمــاع مجل الســادة الق
جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة 
الحاديــة والثاثيــن والتــي ســتعقد بالجزائــر 
قبــل نهايــة الســنة2022 , حســب المصــدر 

ــه. ذات
مــن  مجموعــة  الوثيقــة  تضمنــت  كمــا   
الثوابــت والمحــددات للموقــف العربــي تجــاه 
أربعــة عشــر قضيــة تمثــل القاســم المشــترك 
تواجــه  التــي  واالزمــات  التحديــات  بيــن 
القضيــة  مقدمتهــا  وفــي  العربيــة  االمــة 
ــة. ــس االم ــان مجل ــف بي ــطينية, يضي الفلس
ربيع م

خالل محادثه مع رئيس المجلس 
الشعبي الوطني

أبو الغيط يشيد بدور 
الجزائر بالعالم العريب

تحــادث رئيــس الجمهوريــة,  عبــد المجيــد تبــون, األحــد 
ــي,  ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــمو الش ــع س ــة, م بالدوح
أميــر دولــة قطــر, فــي إطــار زيــارة الدولــة التــي يقــوم 

بهــا علــى مــدى يوميــن.
ــه  ــق ل ــد المراف ــة والوف ــس الجمهوري ــم اســتقبال رئي وت
ــة قطــر, حيــث  ــر دول ــل أمي ــوان األميــري مــن قب بالدي
للبلديــن  الوطنييــن  النشــيدين  إلــى  القائــدان  اســتمع 
ــري  ــري القط ــرس األمي ــن الح ــكيلة م ــتعرضا تش واس

ــرفية. ــة الش ــا التحي ــي أدت لهم الت
ــة موســعة شــملت  ــات ثنائي ــم إجــراء محادث ــا, ت وبعده
رئيــس  يجــري  أن  قبــل  البلديــن  ومســؤولي  وزراء 
ــراد  ــى انف ــات عل ــر القطــري محادث ــة واألمي الجمهوري
وعقــب هــذه المحادثــات, نظــم الشــيخ تميــم بــن حمــد آل 

ثانــي مأدبــة غــذاء علــى شــرف رئيــس الجمهوريــة والوفــد 
ــه. المرافــق ل

وكان رئيــس الجمهوريــة قــد حــل, مســاء  الســبت بالعاصمة 
ــن  ــدوم يومي ــة ت ــارة دول ــار زي ــي إط ــة, ف ــة الدوح القطري
وكان فــي اســتقبال الرئيــس تبــون بمطــار الدوحــة الدولــي 

ــار  ــة قطــر وكب ــر دول ــي أمي ــد آل ثان ــن حم ــم ب الشــيخ تمي
ــة. ــة القطري ــي الدول المســؤولين ف

وتنــدرج هــذه الزيــارة للرئيــس الجمهوريــة إلــى قطــر فــي 
إطــار تعزيــز العاقــات األخويــة, بيــن الشــعبين الشــقيقين, 
ودفــع أطــر التعــاون الثنائــي, قدمــا, بمــا يجســد متانــة 
العاقــات وتجذرهــا, بيــن قيادتــي البلديــن وشــعبيهم, حســب 

ــة.. ــان لرئاســة الجمهوري بي
وسيشــارك الرئيــس تبــون عقــب زيــارة الدولــة هــذه, 
فــي القمــة السادســة لرؤســاء دول وحكومــات منتــدى 
الدوحــة,  فــي  تنعقــد  التــي  للغــاز,  المصــدرة  الــدول 
ــال  ــوق خ ــة مرف ــس الجمهوري ــر, أن رئي ــر بالذك وجدي
زيارتــه لقطــر بوفــد وزاري يتكــون مــن وزيــر الشــؤون 
الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة بالخــارج, وزيــر العــدل 
حافــظ االختــام, وزيــر الطاقــة والمناجــم, وزيــر الفاحــة 
والتنميــة الريفيــة, وزيــر الســكن والعمــران والمدينــة, 
وزيــرة  و  العلمــي,  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر 

التضامــن الوطنــي واألســرة وقضايــا المــرأة.
... و يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري

ــون,   ــد تب ــد المجي ــة,  عب ــس الجمهوري ــتقبل رئي ــا اس كم
االحــد, بمقــر إقامتــه بالعاصمــة القطريــة الدوحــة, رئيــس 
ــد  مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة القطــري, الشــيخ خال
بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي, الــذي أدى لــه زيــارة 

ــة. مجامل
ربيع م

أكــد أميــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 
أنــه يعمــل مــع رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد 
تبــون, علــى رفــع مســتوى التعــاون المشــترك بمــا 

ــقيقين ــعبين الش ــات الش ــي طموح يلب
علــى  لــه  تغريــدة  عبــر  القطــري  األميــر  وقــال   
أمــس   أجراهــا  التــي  المحادثــات  عقــب  »تويتــر«, 
األحــد مــع رئيــس الجمهوريــة بالديــوان األميــري: 
»نعتــز فــي قطــر بعاقاتنــا األخويــة مــع األشــقاء 
ــد  ــر وأعمــل مــع أخــي فخامــة الرئيــس عب ــي الجزائ ف
ــاون المشــترك  ــع مســتوى التع ــى رف ــون عل ــد تب المجي

. الشــقيقين«  الشــعبين  يلبــي طموحــات  بمــا 

ــون  ــس تب ــع الرئي ــش م ــه ناق ــر أن ــر قط ــد أمي ــا أك كم
وتفعيلــه  تعزيــزه  وســبل  المشــترك  العربــي  العمــل 
ومواجهــة التحديــات التــي تواجــه المنطقــة واألمــة 

العربيــة.
 يذكــر أن رئيــس الجمهوريــة تحــادث االحــد بالدوحــة, 
ــة التــي  ــارة الدول ــة قطــر فــي إطــار زي مــع أميــر دول

يقــوم بهــا علــى مــدى يوميــن
 وتــم اســتقبال رئيــس الجمهوريــة والوفــد المرافــق لــه 
بالديــوان األميــري مــن قبــل الشــيخ تميــم بــن حمــد آل 
ــن  ــى النشــيدين الوطني ــدان ال ــث اســتمع القائ ــي, حي ثان
للبلديــن واســتعرضا تشــكيلة مــن الحــرس االميــري 

ــا,  ــرفية. وبعده ــة الش ــا التحي ــي أدت لهم ــري الت القط
أجــرى وفــدا البلديــن محادثــات ثنائيــة موســعة شــملت 
رئيــس  يجــري  ان  قبــل  البلديــن  ومســؤولي  وزراء 
الجمهوريــة واألميــر القطــري محادثــات علــى انفــراد. 
ــد  ــن حم ــم ب ــات, نظــم الشــيخ تمي ــب هــذه المحادث وعق
آل ثانــي مأدبــة غــذاء علــى شــرف رئيــس الجمهوريــة 
والوفــد المرافــق لــه. كمــا تــم التوقيــع علــى عــدة 
مذكــرات تفاهــم واتفاقيــات تعــاون بيــن البلديــن تخــص 
قطاعــات الخارجيــة و العــدل و التضامــن و التعليــم 

ــي. العال
 ربيع م

الرئيس تبون يتحادث بالدوحة مع أمري دولة قطر

األمري القطري الشيخ تميم نب حمد آل ثاين يؤكد

نعمل مع أخي الرئيس تبون عىل رفع مستوى التعاون المشرتك بما يلبي طموحات الشعبني
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مجلس  رئيس  نائب  قال   n
الجزائري،  االقتصاد  تجديد 
تأسيس  إن  خليفاتي،  حسان 
حتمته  النقابة-المجلس-  هذه 
الظروف االقتصادية الحالية وكان 
يكون  أن  بذلك  الضروري  من 
صوت  االقتصادية  للمؤسسات 
يدافع عنها في ظل هذه الظروف، 
أو  بوقا  تكون  لن  النقابة  أن  وأكد 
الدفاع  وهدفها  كان،  ألي  مطبال 
عن المؤسسات االقتصادية وخلق 

اقتصاد قوي. 
في  أمس،  يفاتي،  خل وأوضح 
قناة تلفزيونية خاصة، أن  تصريح ل
الجزائري  االقتصاد  تجديد  مجلس 
جاء بعد نضال كبير وطويل، وهو 
تكتل  وقت  في  تنشئ   نقابة  أول 
الخاص،  مع  العام  القطاع  فيها 
المؤسسات  من  العديد  يضم  وهو 

مؤسسات  هناك   أن  و  العمومية 
العمومية  المؤسسات  أكبر  من 
نقابة بمحض إرادتها،  ال دخلت في 
من  كبير  طلب  هناك  أن  وأضاف 
العمومي  القطاع  في  المؤسسات 

نقابة.  ل يريدون االنضمام ل
هي  نقابة  ال هذه  أن  يفاتي  خل وأكد 
يمر  التي  الحالية  الظروف  وليدة 
بها االقتصاد الوطني، إذ أن وضع 
المشاكل  و  الوطني  االقتصاد 
منها  تعاني  التي  الصعوبات  و 
التي  و  االقتصادية،  المؤسسات 
في  باسمها  يتحدث  صوتا  تجد  لم 
ظل هذا الظرف دفع إلى التفكير و 

الحديث عن إنشاء هذا التكتل. 
الخطاب  وكما  المجلس  إن  وقال   
الرسمي الذي يؤكد أنه ال يوجد فرق 
العمومي،  و  الخاص  القطاع  بين 
و  الكبيرة  المؤسسات  بين  ال  و 
الصدد  هذا  في  وأشار  الصغيرة، 

نقابة  ال هذه  مؤسسي  من  أنه  إلى 
المؤسسات  من  مؤسسات   7 يوجد 
شركات  تضم  نقابة  ال و  الناشئة 
في  الناشطة  صغيرة،  و  كبرى 
الفالحة،  سواء  المجاالت  مختلف 
الصناعة، وهناك شركات مختلطة، 
أمام  المجال  يفتح  أنه  سوف  وأكد 
كل الشركات الناشطة في الجزائر 
والتي تنشط وفق القانون الجزائري 

و تحترم قوانين الدولة.  
نقابة  ال هذه  أن  يفاتي  خل يرى  و   
عن  مختلفة  جديدة  خاصية  لديها 
مصدر  تكون  لن  فهي  غيرها، 
توزيع  أو  القروض  لتوزيع 
الوزراء  مع  المواعيد  أو  األراضي 
لها دور وهو  بل سيكون  الوالة،  و 
مواكبة االقتصاد الوطني و مواكبة 

اإلصالحات الهيكلية فيه. 
 

إمكانية تنظم ثالثيات  في األشهر 
القادمة

وقال أن  سنة 2022 ستكون سنة 
أنه  يعني  ما  االقتصادي،  اإلقالع 
ستكون هنالك مشاريع إصالحات 
هيكلية و قطاعية و سيكون هناك 
نقابات  أخذ ورد بين الجمعيات و ال
في  المتعاملين  لتمثيل  بالنسبة 
و  العمال،  كذا  و  القطاعات  كل 
من الممكن أن تنظم ثالثيات  في 

األشهر القادمة. 
تجديد  مجلس  رئيس  نائب  وأكد   
هدف  أن  الجزائري،  االقتصاد 
نقابة خلق تشاور و تبادل األفكار  ال
و اآلراء وتشكيل  ونظرة استشرافية 
و إصالح هيكلي لالقتصاد الوطني، 
تكون  أن  تريد  ال  نقابة  ال إن  وقال 
هناك إصالحات هيكلية لالقتصاد 
مختلف  المتعاملين من  في غياب 
صفتهم  كانت  ومهما  القطاعات، 
أو  عمومية،  شركات  أو  خواص 
ضد  إصالحات  هناك  تكون  أن 
المتعاملين، و شدد في هذا الصدد 
فاعلين  نكون  أن  بالقول«نريد 
تطوير  وهو  واحد  هدف  لدينا  ألن 
االقتصاد الوطني و تحقيق اإلقالع 

االقتصادي ». 
 

لن نكون نقابة »تطبيل« ألي كان 

وستكون نقابة اقتصادية100 
بالمائة

أن  ذاته  المتحدث  أكد  كما     
يعيد  لن  الماضي  غلطات 
تكون  لن  نقابة  ال و  استنساخها، 
ألي  »تطبيل«  نقابة  ال  و  بوقا 
اقتصادية  نقابة  ستكون  بل  كان، 
العام  للصالح  و  بالمائة،   100
نقابة  وهي  الخاص،  الصالح  قبل 
تدرج إصالحات في  أن  ترغب في 
االقتصاد الوطني  تنفع الجميع، و 
نقابة ستدافع عن المؤسسة  أكد أن ال
الدفاع  مع  آخرا  و  أوال  الجزائرية 

عن االقتصاد الوطني. 
خلق  هدفه  النضال  إن  قال  و   
اقتصاد قوي و خلق مناصب شغل، 
وخلق الثروة و تطوير االستثمارات 
و الصادرات، و أضاف أن الجهاز 
في  المضي  على  يؤكد  تنفيذي  ال
نقابة  ال و  مدى،  ألبعد  اإلصالحات 
البيروقراطية  تحارب  أن  تريد 
من  و  العزائم  تكسير  يريد  من  و 
يرى  و  المبادرات،  تحرير  يمنع 
الشباب األمل  فقد  السابق  أنه  في 
في المستقبل و حتى المستثمرين 
لكن  أيضا  األمل  سيفقدون  كانوا 
معا،  لتكاثف  ل فرصة  هناك  اليوم 
بدعم  وعدت  الدولة  ومؤسسات 

المستثمرين .

ممارسات الماضي زالت ولن 
نسمح بانحراف سياسة النقابة 

نحوها مجددا

من  البعض  تخوف  عن  رده  في  و 
سياستها  عن  نقابة  ال انحراف 
الممارسات  وعودة  االقتصادية 
تم  إنه  يفاتي،  خل قال  السابقة، 
لمجلس  األساسي  القانون  وضع  
األخالقيات، ومجلس االخالقيات له 
دورين، األول يكون الضامن داخل 
في  انحراف  يكون  ال  حتى  نقابة  ال
الممارسات  نحو   نقابة  ال سياسة 
يشترط  أنه  إلى  إضافة  القديمة، 
يكون ضمن  أن   الراغب في  على 
نقابة، أن يكون متشبعا بالمبادئ  ال
نقابة و ليس  ال و قدم لنفس أهداف 
أنه »  وأكد  أخرى،  أهداف  لتحقيق 
الفاعلين  من  الكثير  هناك  اليوم 
ال  ونحن  مصداقية  لديهم  ليست 
نريد أن نخسر مصداقيتنا سواء مع 
المتعاملين أو مع المؤسسات التي 

نتعامل معها أو مع الخارج«.  
 و فير رده على سؤال حول تحديد 
المتعاملين  دور  و  الدولة  مهام 
االقتصادين في بناء اقتصاد قوي، 
قال المتحدث ذاته، »الدولة دورها 
قانوني ورقابي في االقتصاد و هي 
المساواة  و  الرقابة  تضمن  التي 
الزبون،  حقوق  و  المتعاملين  مع 
اقتصاد  أو  ريع  اقتصاد  نريد  ال 
احتكار لمتعامل أو اثنين،  ورجال 
يكافحون  يزالون  الذين ال  األعمال 
مخاطر  يأخذون  و  الميدان  في 
بنو تاريخ معروف وخلقوا ثروة و 
منتجات، ومبدأنا من يخلق الثروة 

يكون جزء من اإلصالحات«.  
 

المؤسسات االقتصادية تريد دفع 
الجباية لكنها تريد أيضا إعادة 

النظر فيها

أن  آخر،  جانب  من  يفاتي  خل وأكد 

المجلس يريد أن تدفع  المؤسسات 
االقتصادية الجباية لكن يريد أيضا 
إعادة النظر في هذه الجباية خاصة 
للمؤسسات التي تعمل بكل شفافية 
و ليس لديها جزء من نشاطها في 
السوق الموازية، وشدد قائال:«كما 
اتجاه  واجبات  لدينا  حقوق  لدينا 
الماضي  في  حدث  وما  الوطن 
يتكرر  أن  نريده  ال  انحرافات،  من 

فاليوم الممارسات اختلفت«. 
وأكد المتحدث ذاته أنه اليوم يمكن 
المتعاملين  و  األعمال  لرجال 
االكتفاء  تحقيق  االقتصاديين 
المنتجات  من  العديد  في  الذاتي 
بفضل مشاريعهم و مؤسساتهم، و 

اعتبر أن هذا األمر يمكن تحقيقه.
 

البيروقراطية وتغيير القوانين من 
أكبر العقبات أمام رجال األعمال

أهم  حول  سؤال  على  ره  وفي   
يوجهها  التي  العقبات  و  المشاكل 
اقتصاد  لخلق  األعمال  رجال 
أهم  إن  يفاتي  خل قال  قوي،  وطني 
العراقيل هي البيروقراطية، و عدم 
استقرار القوانين خاصة التغييرات 
دون  القوانين  هذه  في  الفجائية 
مع  مشاورات  دون  أو  التحضير 
القطاعات  باقي  أو  المتعاملين 

الوزارية. 
و يرى أنه اليوم يجب على اإلدارة 
يتعلق  فيما  نظرتها  تطور  أن 

أن  إلى  هنا  وأشار  الجانب،  بهذا 
اإلدارة حين تطلب من المتعاملين 
تلك  تستقبل  فهي  مقترحات  تقديم 
المقترحات دون أن تناقشها معهم، 
م  ل قانون  بصدور  الحقا  لتفاجئوا 

يناقشوه.
 

نأمل في إصالح قانون التأمينات

رده  في  تأمينات،  ال موضوع  وفي   
قانون  مشروع  حول  سؤال  على 
يفاتي  تأمينات وأين وصل، قال خل ال
المدير  منصب  كذلك  يشغل  الذي 
تأمينات«  ل ل »أليانس  لشركة  العام 
وزير  مع  بدأ  المشروع  هذا  إن   ،
األول   الوزير  السابق،  المالية 
بهدف  الرحمان   عبد  بن  أيمن 
تم  وقد  تأمينات،  ال قطاع  إصالح 
الوزير  و  االنشغاالت  كل  طرح 
صارمة،  توجيهات  أعطى  األول 
في  النظر  يعاد  أن  قرر  قد  وكان 
تأمينات وسحبه و  مشروع قانون ال

إعادة النظر فيه. 
وزير  مع  أنه  يفاتي،  خل وأكد 
الرحمان  عبد  الجديد  المالية 
خاصة  المسيرة  سنكمل   « راوية، 
كونه هو  متواجد  األول  الوزير  أن 
لديه  و  الحكومة  على  المشرف 
المالية،  قطاع  في  المعطيات  كل 
وزير  من  الكثير  ننتظر  نحن  و 
دراية  لديه  الذي  الجديد  المالية 

جيدة بالقطاع«. 

نائب رئيس مجلس تجديد االقتصاد الجزائري حسان خليفايت:

المجلس سيدافع عن المؤسسات االقتصادية و لن يكون بوقا ألي كان

تمديد آجال إيداع
 الترصيحات الرضيبية 

العامة  المديرية  أعلنت    n
إيداع  أجال  تمديد  عن  للضرائب 
إلى  الضريبية  التصريحات 
للمكلفين  بالنسبة  المقبل  أفريل 
غير  أصبحوا  الذي  بالضريبة 
الضريبة  لنظام  خاضعين 

الجزافية الوحيدة.
وأفاد بيان المديرية أن هذا التمديد 
أقرها  التي  التعديالت  بعد  جاء 

قانون المالية لسنة 2022.
يتسنى  “حتى  بيان:  ال ف  وجاء 
لهذه الفئة من المكلفين بالضريبة 
في  الضريبية  التزاماتهم  تأدية 
بشكل  تقرر  فقد  الظروف,  أحسن 
إيداع  أجل  تأجيل  استثنائي, 
مقام حافظة  يقوم  الذي  التصريح 

التصريح  سلسلة  بالدفع  إشعار 
شهر  بعنوان  اكتتابه  الملزم   50
 2022 ومارس  وفيفري  جانفي 
إلى  الموافقة  الضرائب  ودفع 
غاية شهر أفريل 2022 في أجل 
أقصاه اليوم العشرون أي اكتتاب 
تصريح واحد فقط متعلق بالفصل 

األول من سنة 2022”.
علم  إلى  المديرية  أنهت  كما 
الذين  بالضريبة  المكلفين 
لنظام  خاضعين  غير  أصبحوا 
بأنه  الوحيدة  الجزافية  الضريبة 
فاتهم الجبائية إلى  سيتم تحويل مل
من  بتسييرها  المخولة  المصالح 

االن فصاعدا.
                                  ق ـ و   

الجزائر: سناء-م



أن  الصيدالنية  الصناعة  بوزارة  المركزي  المدير  أكد 
المقررات المتعلقة بشروط االعتماد و دفتر الشروط و مهام 
للتوزيع،  الصيدالنية  للمؤسسات  التقني  المدير  الصيدلي 
ستسمح بإرساء تنظيم جديد لشبكة التوزيع و بالتالي ضبط 

هذا النشاط و التقيد بالمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور بشير علواش مدير النشاطات الصيدالنية 
و الضبط بوزارة الصناعة الصيدالنية في تصريح لوكالة 
األنباء الجزائرية، ان شبكة التوزيع تشكل »حلقة مركزية« 
في سلسلة التموين و »محركا« للتحكم في وفرة المنتجات 

الصيدالنية.
التي  تلك  فيها  بما  مقررات  تسعة  إصدار  أن  أضاف  و 
تسير المؤسسات الصيدالنية للتوزيع، في الجريدة الرسمية 
يشكل استمرارية لديناميكية االصالحات التنطيمية و توحيد 
وزارة  بها  بادرت  التي  الصيدالنية  النشاطات  مختلف 

الصناعة الصيدالنية.
كما اشار السيد علواش إلى ان هذا التنظيم الجديد سيسمح 
للمعايير  »باالمتثال«  التوزيع  الصيدالنية  للمؤسسات 
الدولية من خالل »االلتزام بتوفير مخزون استراتيجي لمدة 
30 يوما و ضمان توزيع 2/3 من القائمة الوطنية للمنتجات 
الصيدالنية و االجهزة الطبية«. و تابع قوله ان ذلك سيمسح 

»بتامين« سوق األدوية.

كما ستسمج هذه النصوص الني بادرت بها وزارة الصناعة 
»غير  التجارية  للممارسات  »فعالة«  بمكافحة  الصيدالنية 
من  المتزامن  البيع  او  التخزين  غرار  على  المشروعة« 
خالل تحميل المسؤولية الصيدالنية للصيدلي المدير التقني.
و منذ ان أصبح هذا النص ساري المفعول، يدعم الصيدلي 
تقني مساعد واحد  التقني »إجباريا« صيدلي مدير  المدير 
»على االقل« مما سيسمح باستحداث مناصب عمل جديدة 

للصيادلة المتخرجين الجدد، حسب نفس المسؤول.
و بالنظر الى المسؤولية الصيدالنية الملقاة على عاتقه فان 
»جوهريا«  تغييرا  يشكل  التقني  المدير  الصيدلي  تغيير 
الصناعة  وزارة  لمصالح  المسبقة«  »الموافقة  يتطلب 
الصيدالنية و التي قد تؤدي الى »تغيير االعتماد«، حسبما 

تمت االشارة اليه.
مؤسسات التوزيع بالجملة ُمطالبة بأرشفة مشترياتها و 

مبيعاتها من األدوية المهلوسة لمدة 5 سنولت
و  إلى »تعزيز  آخر  جانب  النصوص من  هذه  تهدف  كما 
ضمان تتبع« المواد المهلوسة و األدوية »التي يمكن تحويل 
استعمالها« )بريغابالين »ليريكا« و ترامادول( حيث تنص 
لديها سنتين من  التي  التوزيع  ان »وحدها مؤسسات  على 

الممارسة التي يمكنها توزيع هذا النوع من األدوية«.
بالجملة  التوزيع  مؤسسات  أن  آخر  جانب  من  أضاف  و 

و  المشتريات  بجميع  المتعلقة  معطياتها  بأرشفة  مطالبة 
المبيعات و تسيير المهلوسات من خالل »أنظمة معلوماتية 
بغية ضمان  5 سنوات  لمدة  مؤمنة«، حسب إجراء محدد 

تتبع نشاطاتها.
المسؤولية  ان  الى  االخير  في  علواش  السيد  خلص  و 
بها  المضطلع  للنشاطات  »توسيعها«  تم  قد  الصيدالنية 
موضحا  جديد  أمر  وذلك  خارجية  مصادر  على  اعتمادا 
انه بإمكان هذه النشاطات ان تخص تخزين او نقل األدوية 

وحتى ارشفة معطيات المؤسسة.
ق ـ و

المؤرخ بنجامني ستورا يعرتف فيما توشك عهدة ماكرون عىل االنتهاء

الوصول إلى اتفاق بين الجزائر وفرنسا 
بشأن ملف الذاكرة أمر صعب

  عين على الحدث
5 اإلثنين 21 فيفري 2022 م

الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ

وزير الداخلية والجماعات المحلية 
والتهيئة العمرانية يؤكد بالربلمان

توجيه المناصب الشاغرة إىل 
منتسبي جهاز المساعدة عىل 
اإلدماج المهني واالجتمايع 

لحاميل الشهادات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
على  قطاعه  حرص  بلجود,  كمال  العمرانية, 
جهاز  منتسبي  إلى  الشاغرة  المناصب  توجيه 
واالجتماعي  المهني  اإلدماج  على  المساعدة 

لحاملي الشهادات. 
المحاور  ألهم  عرضه  خالل  الوزير  وأوضح 
المخصصة  المالية  االعتمادات  بتنفيذ  المتعلقة 
لقطاعه بعنوان السنة المالية 2019, أمام لجنة 
الوطني,  الشعبي  بالمجلس  والميزانية  المالية 
المناصب  استغالل  على  يحرص  القطاع  أن 
لمصالحه  الفعلية  لالحتياجات  وفقا  الشاغرة 
ال  المجال,  هذا  في  الحكومة  لسياسة  وتنفيذا 
سيما ما يتعلق بتوجيه هذه المناصب الشاغرة 
اإلدماج  على  المساعدة  جهاز  منتسبي  إلى 
كما  الشهادات   لحاملي  واالجتماعي  المهني 
بدقة  المالية  التقديرات  إعداد  بلجود على  أكد  
مالية  اعتمادات  وضع  على  والعمل  وصرامة 
في حدود االحتياجات الحقيقية المحددة مسبقا, 
وتفادي حجز  التقديرات  هذه  ضمانا مصداقية 
في  السيما  استهالكها,  دون  مالية  اعتمادات 
والمتميز  بالدنا  به  تمر  الذي  الراهن  الظرف 
التقيد  يجسد  وما  المالية  الموارد  بانخفاض 
النفقات  في  والرشادة  العقلنة  بمبادئ  الصارم 
العمومية. وأوضح في هذا الصدد أن ميزانية 
لبرامج  امتداد  تعد   ,2019 لسنة  التجهيز 
الستكمال  بها  االلتزام  تم  التي  االستثمار 
المشاريع التنموية التي تم تخصيصها سابقا و 
المتعلقة أساسا بمواصلة عصرنة اإلدارة التي 
من  المواطن  من  اإلدارة  تقريب  على  ترتكز 
خالل اعتماد على اإلدارة اإللكترونية لتحسين 
الميزانية  هذه  كما خصصت  العمومية  الخدمة 
التهيئة  تنظيم  إلى  بلجود--  السيد  --حسب 
العموميين  واألمن  النظام  وضمان  العمرانية 
والوقاية من األخطار  المدنية  الحماية  وتعزيز 
أن  إلى  صلة,  ذي  سياق  في  أشار  كما    ,
الممركز  القطاعي  للبرنامج  التجهيز  ميزانية 
رخصة  مشروع  إنجاز  بمواصلة  »ميزت 
السياقة البيومترية واإللكترونية للتنقيط لغرض 
في  واالنطالق  الوطني  التراب  على  تعميمها 
العامة  المديرية  لفائدة  تحتية  بنية   145 إنجاز 
لألمن الوطني و 29 بنية تحتية لفائدة المديرية 
من  عدد  استالم  مع  المدنية,  للحماية  العامة 

البنيات التحتية لفائدة المديريتين.
وفيما يخص تهيئة اإلقليم وجاذبيته, قال السيد 
بتهيئة  تتعلق  دراسة  استالم  تم  أنه  بلجود 
الكبير  الجنوب  الحدودية  للمنطقة  وتطوير 
خاصة  دراسات  تسعة  ضمن  من  الشرقي 
سنة  خالل  أنه,  إلى  وأشار  المناطق  بهذه 
للمناطق  دراسات  ثالث   استالم  تم   ,  2020
»الجنوب  شرق«,  »الجنوب  وهي:  الحدودية 
الدراسات  أما  الكبير«,  و«الجنوب  غرب« 
الخمسة المتبقية فهي في مرحلة المنح وتتعلق 
الشرقي«,  »التل  وهي  الحدودية,  بالمناطق 
الشرقية«,  العليا  »الهضاب  الغربي«,  »التل 
»الهضاب العليا الغربية« و«الساحل الغربي«
ربيع م

نصوص جديدة لتوزيع األدوية و األجهزة الطبية

اشرتاط توفري مخزون اسرتاتيجي ملدة 30 يوما و ضمان توزيع
2 /3 من القائمة الوطنية للمنتجات الصيدالنية

األولى  جلسته  المقبل،  الخميس  األمة،  مجلس  يعقد 
 »2024  –  2022« التاسعة  التشريعية  الفترة  من 
المنتخبين  األعضاء  عضوية  إلثبات  ستخصص 
النصفي  التجديد  عملية  إطار  في  الجدد،  والمعيّنين 

ألعضاء للمجلس.
على  أمس،  نشره  له  بيان  في  األمة،  مجلس  وأوضح 
على  »بناًء  أنه  فايسبوك،  على  الرسمية  صفحته 
والمواد  منه،  و134   133 المادتين  السيما  الدستور، 
من 02 إلى 05 من النظام الداخلي لمجلس األمة، يعقد 

مجلس األّمة، جلسته األولى من الفترة التشريعية التاسعة 
)2022 – 2024(، يوم الخميس 24 فيفري 2022، 
)09سا30د(  والنصف  التاسعة  الساعة  من  ابتداًء 
صباحاً، تخّصص إلثبات عضوية األعضاء المنتخبين 
النصفي  التجديد  عملية  إطار  في  الجدد،  والمعيّنين 

ألعضاء مجلس األمة.
ألعضاء  النصفي  التجديد  انتخابات  أن  اإلشارة  تجدر 
مجلس األمة جرت يوم 5 فيفري الماضي، حيث تنافست 
المنبثقة  المحلية  المجالس  في  الممثلة  األحزاب  فيها 

يمثلون  مقعدا   68 على  نوفمبر   27 انتخابات  على 
الجديدة.    10 للواليات  العدد  مضاعفة  مع  والية   58
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت عن النتائج النهائية 
التي  التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة  النتخابات 
حزب  تحصل  حيث  المنصرم،  فيفري   5 يوم  جرت 
جبهة التحرير الوطني على 25 مقعدا ويليه األحرار بـ 
14 مقعدا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل 
على 11 مقعدا، والمرتبة الرابعة تقاسمتها حركة البناء 
مع جبهة المستقبل بـ 5 مقاعد، وتقاسم الفجر الجديد مع 

حزب صوت الشعب مقعدان لكل منهما، وتحصل حزبا 
تاج وحمس على مقعد يتيم لكل منهما. 

أعضاء  تبون،   المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  وعين 
الثلث الرئاسي لمجلس األمة لمدة 6 سنوات، وذلك عمال 
الفقرتين    ،122 الثالثة،  الفقرة   121 المادتين  بأحكام 
من  عددا  القائمة  ضمت  حيث  الدستور،  من  و3   2
القائمة  شملت  كما  السابقين،  واإلطارات  المسؤولين 

أسماء شخصيات تاريخية. 
س- م
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الجزائر: ربيع ـ م
 

أكد المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، بأن 
الجزائر كانت مستعمرة فرنسية تختلف عن 
جميع المستعمرات األخرى،  ومن الصعب 

الوصول إلى إجماع فرنسي جزائري  بشأن 
الذاكرة

الرئيس  كلفه  الذي  ستورا  المؤرخ  وقال 
الذاكرة  ملف  حول  تقرير  بإعداد  الفرنسي 
استقاللها  منذ  والجزائر  فرنسا  بين  العالق 

في 1962  في حوار مطول مع »واست 
تاريخ  المؤرخين  حول  فرانس« ان عمل 
بالجزائر  فرنسا  وتواجد  التحريرية  الثورة 
أمر مهم،  مبرزا في هذا الحوار الذي يبدو 
الفرنسي  للرئيس  دفاعيا  طابعا  حمل  انه 

أن  االنتهاء،  على  واليته  توشك  الذي 
مستعمرة  مجرد  بالفعل  تكن  لم  الجزائر 
األخرى  المستعمرات  باقي  مثل  فرنسية 
في أفريقيا والمغرب العربي، كالمغرب أو 
تونس أو السنغال  حيث كانت هذه الدول 
عبارة  عن مقاطعات فرنسية، في حين أن 
الوطني  التراب  من  جزء  كانت  الجزائر 

الفرنسي.
 وبنظرة كولنيالية يرى ستورا أن استقالل 
الجزائر خلف إحساسا بأن هناك جزءا تم 

بتره من جسم فرنسا.
في  المتخصص  ستورا   المؤرخ  ويرى 
الجزائر  استقالل  أن  الجزائرية  الثورة 
الفرنسي،  المجتمع  في  شرخا  أحدث 
للحرب  مؤيد  بين  الفرنسيون  انقسم  حيث 
األقدام  من  أقلية  وهم  الجزائر،  في 
السوداء والمعمرين وغالبية أفراد الشعب 
هذه  بشدة  عارضوا  الذين  الفرنسيين، 
الحرب، وتجلى ذلك من خالل المظاهرات 
فرنسية  مدن  في  فرنسيون  بها  قام  التي 
رفضا إلرسال أبنائهم للموت في الجزائر.
كل هذه المعطيات جعلت المؤرخ ستورا 
يؤكد أن الوصول إلى اتفاق بين الجزائر 
صعب  أمر  الذاكرة  ملف  بشأن  وفرنسا 
ومعقد؛ وهو بذلك يبرر في شكل ضمني 
ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  تراجع 
ملف  بشأن  االنتخابية  وعوده  تنفيذ  عن 

الذاكرة العالق بين الجزائر وفرنسا.
رـ م

* استقالل الجزائر خلف إحساسا بأن هناك جزًء تم برته من جسم فرنسا



أعادت تونس مساء السبت شحن 213 حاوية تحمل نفايات منزلية باتجاه إيطاليا بعد استيرادها منها بشكل 
غير قانوني عام 2020، وفق ما أعلنه ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي.

والحاويات التي كانت مخزنة في ميناء سوسة التجاري ُحملت تدريجيا منذ الجمعة على متن سفينة تركية 
استأجرتها السلطات اإليطالية، وفق ما أفاد مدير االتصال في ديوان البحرية التجارية والموانئ الصحبي 

عزوز.
وأضاف عزوز أن السفينة غادرت ميناء سوسة السبت في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

واستوردت شركة تونسية نحو 280 حاوية عام 2020 زعمت أنها تحمل نفايات بالستيكية مخصصة 
إلعادة التدوير، بينما يحظر القانون التونسي استيراد النفايات المنزلية.

ويُحاكم 26 شخصا، بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي، في هذه القضية لتورطهم المحتمل في 
االستيراد غير القانوني للنفايات المنزلية.

وفجرت هذه القضية فضيحة في تونس وأثارت تحركات احتجاجية أعرب خاللها متظاهرون عن رفضهم 
أن تكون بالدهم »مزبلة« إيطاليا.

وسلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم التشريعات الدولية الصارمة التي 
تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطرة في الدول الفقيرة.

ق ـ د

كانت  مهمة  جلسة  إللغاء  الليبي  البرلمان  يتجه 
اآلمال معقودة عليها إلنهاء الجدل الحادث بالبالد، 

قبل ساعات من موعدها.
النواب  لرئيس مجلس  اإلعالمي  المستشار  وقال 
لم  إنه  تصريحات صحفية،  في  المريمي،  فتحي 
تتم دعوة أعضاء مجلس النواب، لعقد جلسة اليوم 

اإلثنين.
إلغاء  النواب أن  وأوضح مستشار رئيس مجلس 
أولهما مشاركة  الجلسة ربما يكون ألحد سببين، 
اجتماع رؤساء  في  عقيلة صالح  المجلس  رئيس 
القاهرة،  المصرية  بالعاصمة  العربية  البرلمانات 
الوزارية  التشكيلة  من  االنتهاء  عدم  بسبب  أو 

لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.
إبراهيم  النواب  مجلس  عضو  قال  جانبه،  من 
رئيس  إن  صحفية،  تصريحات  في  الزغيد، 
الحكومة المكلف فتحي باشاغا لم يقدم حكومته بعد 
الجلسة، متوقعا  للموافقة عليها قبل  البرلمان  إلى 
األسبوع  جلسة  في  الخطوة  تلك  على  يقدم  أن 

المقبل.
هذا  جلسة  عقد  عدم  الليبي  البرلماني  وتوقع 
األسبوع بسبب سفر رئيس البرلمان إلى القاهرة 
لحضور اجتماعات البرلمان العربي، فيما لم تدع 

رئاسة البرلمان لعقد جلسة بعد.
وأشار إلى أنه وفق الالئحة الداخلية المنظمة لعمل 
البرلمان، فإن انعقاد الجلسات يكون يومي اإلثنين 
حال  أنه  مؤكدا  أسبوع،  كل  من  فقط  والثالثاء 
تأجيلها عن اليومين، فإن عقدها سيكون األسبوع 

المقبل وليس الخميس.
ويكثف رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا من 
قبل عقد  الوزارية،  التشكيلة  من  لالنتهاء  لقاءاته 
أنه لم يكشف بعد عّما آلت  المرتقبة، إال  الجلسة 
أنحاء  معظم  في  يجريها  التي  المفاوضات  إليه 

ليبيا.
المحاصصة السياسية

الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  عضو  أن  إال 
حسابها  عبر  تدوينة  في  قالت  بوقعيقيص  آمال 
أن  لها،  مصادر  من  علمت  إنها  بـ«فيسبوك«، 
نصيب إقليم برقة في التشكيلة الوزارية المرتقبة 
في  عيب  ال  أنه  إلى  مشيرة  وزراء،   9 سيكون 

المحاصصة السياسية.
المضي  أن  يراهن على  البرلمان  أن  وشدد على 
الضامن  هو  الوطني  االستحقاق  هذا  تحقيق  في 
في  الليبيين،  إرادة  لتحقيق  والواقعي  الوحيد 
وحل  الصراع  إنهاء  بهدف  يمثلهم  من  انتخاب 

األزمة في البالد.
ق ـ د
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أعلنت أكثر من 40 مدينة مغربية مشاركتها, يوم األحد, 
في االحتجاجات التي دعت اليها عدة منظمات حقوقية 
الفساد«,  و  االستبداد  »إسقاط  شعار  تحت  بالمملكة, 
كثيرا  أضرت  التي  المخزن  نظام  بسياسات  للتنديد 

بالشعب المغربي.
و أكدت الجمعية المغربية لحقوق االنسان, في بيان لها, 

مشاركة عشرات المدن في الوقفات االحتجاجية المقررة 
مساء اليوم, استجابة لدعوة الجبهة االجتماعية المغربية, 

بمناسبة اليوم الدولي للعدالة االجتماعية.
و أبرزت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن هذه المناسبة 
تحل على المغرب و هو يعيش »انتكاسات وتراجعات 
خطيرة, سواء بالنسبة للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية, أو المدنية والسياسية«.
ومساندتها  دعمها  عن  بالمناسبة  الجمعية  وعبرت 
في  الحق  أجل  من  نضالها  في  االجتماعية  للحركات 
العيش الكريم, منتقدة ما اسمته ب«استغالل الدولة لتفشي 
الطوارئ  لقانون  وتنزيلها  المستجد,  كورونا  فيروس 
الصحية, وتوظيفه للسيطرة على الفضاء العام, في ظل 

مناخ اجتماعي مطبوع باالحتقانات واالحتجاجات«.
في  المغربية,  االجتماعية  الجبهة  اعلنت  جهتها,  من 
يوم  من   14.30 الساعة  غاية  )الى  نهائية  غير  قائمة 
امس السبت( عن مشاركة 42 مدينة في االحتجاجات 
و  الفساد  و  االستبداد  »إسقاط  اجل  من  اليوم,  المقررة 
تحقيق مجتمع الكرامة و الحرية و العدالة االجتماعية و 

المساواة الفعلية بين الجميع«.
المغربي  الشعب  المغربية,  االجتماعية  الجبهة  و دعت 
للتنديد  االحتجاجية  الوقفات  في  بقوة  المشاركة  الى 
التضييق  للمعيشة,  الفاحش  الغالء  االستبداد,  ب«تفاقم 
على الحقوق و الحريات العامة و النقابية, قمع الحريات 

و االجهاز على المرافق العامة«.
لحزب  الوطني  الكاتب  نائب  قال  متصل,  سياق  في  و 
النهج الديمقراطي المغربي, معاد الجحري, في منشور 
»فايسبوك«,  على  للحزب  الرسمية  الصفحة  على  له 
هامة  مناسبة  هي  االجتماعية  للعدالة  الدولي  اليوم  إن 
إلسقاط  موحدة  شعبية  لجبهة  الحاجة  على  »للتأكيد 
مبرزا  بالدنا«,  في  الديمقراطية  إقرار  و  المخزن, 
الزال  خطيرا  مضادا  هجوما  قاد  اللعين  »المخزن  أن 
»النظام  أن  على  أكد  كما  هذا«,  يومنا  إلى  مستمرا 

سيتغير رغم أنفه«.
ق ـ د

االحتجاجات رفعت شعار »إسقاط االستبداد و الفساد«

أكثر من 40 مدينة مغربية تنتفض 
ضد نظام المخزن

غموض و شكوك حول جلسة 
الربلمان الليبي هذا اإلثنني

البوليساريو بأشد العبارات الممكنة الجريمة  نددت جبهة 
لحبيب  الصحراوي  المواطن  لها  تعرض  التي  البشعة 
اغريشي، مستنكرة صمت األمم المتحدة إزاء االنتهاكات 
والقانون  الدولي  القانون  لقواعد  المستمرة  المغربية 
اإلنساني الدولي في الصحراء الغربية المحتلة على مرأى 

ومسمع من األمم المتحدة وبعثتها في اإلقليم.
جبهة  ممثل  عمار،  سيدي  محمد  بها  بعث  رسالة  وفي 
االمين  من  كل  الى  المتحدة،  االمم  لدى  البوليساريو 
الى  ونسخة  غوتيريش،  أونطونيو  المتحدة  لالمم  العام 
ورئيس  الروسي  لالتحاد  الدائم  الممثل  نيبينز،  فاسيلي 
مجلس األمن، للفت انتباه الهيئة االممية وأعضاء مجلس 
التي تواصل دولة  الى االعمال االجرامية  الدولي  االمن 
الصحراويين  المدنيين  المغربية ممارستها ضد  االحتالل 
في المناطق الصحراوية الواقعة تحت االحتالل العسكري 

غير الشرعي.
ولفت الدبلوماسي الصحراوي، أنه بناء على تعليمات من 
المتحدة  لألمم  العامة  األمانة  تنبيه  تم  فقد  بالده  سلطات 
تشهد  التزال  المحتلة  الداخلة  مدينة  بأن  األمن،  ومجلس 
البشع  االغتيال  بجريمة  للتنديد  عارمة  شعبية  مظاهرات 
اغريشي  لحبيب  الصحراوي  المواطن  لها  تعرض  التي 
المدنيون  يوميا  لها  يتعرض  التي  البشعة  وبالجرائم 
الصحراوين من كافة األعمار على أيدي مختلف أجهزة 

القمع والبلطجية التابعين لدولة االحتالل المغربية.
و نددت جبهة البوليساريو بأشد العبارات الجريمة البشعة 
اغريشي  لحبيب  الصحراوي  المواطن  لها  تعرض  التي 
والضغوط التي تمارسها سلطات دولة االحتالل المغربية 
في  تحقيق  بفتح  المطالبة  من  لمنعهم  القتيل  عائلة  على 
مالبسات الحادث اختفاء ابنهم ومعاقبة الجناة بعد أن ثبت 
بالدليل الملموس تورط أجهزة دولة االحتالل ومحاولتها 

إخفاء أدلة اإلدانة للتغطية على جريمتها النكراء.
كما أعربت الجبهة عن استنكارها لصمت األمانة العامة 
ترتكبها  التي  الجرائم  إزاء  األمن  المتحدة ومجلس  لألمم 
الصحراويين  المدنيين  ضد  المغربية  االحتالل  دولة 
لقواعد  المستمرة  وإنتهاكاتها  اإلنسان،  حقوق  ونشطاء 
الصحراء  في  الدولي  اإلنساني  والقانون  الدولي  القانون 
المتحدة  األمم  من  ومسمع  مرأى  على  المحتلة  الغربية 

وبعثتها في اإلقليم.

مراسالت  في  عليه  التأكيد  تم  وكما 
وأجهزتها  المتحدة  األمم  فإن  سابقة، 
خاصة  مسؤولية  تتحمل  الصلة  ذات 
كإقليم  الغربية  الصحراء  شعب  تجاه 
وهي  االستعمار،  تصفية  لعملية  خاضع 
العامة  التي ما فتئت الجمعية  المسؤولية 
في  سنة  كل  عليها  تؤكد  المتحدة  لألمم 
جملة  تتضمن  والتي  المتتالية  قراراتها 
أمور من بينها مسؤولية حماية المدنيين 
الصحراويين وضمان سالمتهم الجسدية 
الجبهة،  دعت  وبالتالي،  والمعنوية. 
وعلى وجه السرعة إلى »تفعيل كل ما 
تقتضيه مسؤولية األمم المتحدة القانونية 
الصحراوي  الشعب  تجاه  واالخالقية 
الذين  الصحراويين  المدنيين  وبخاصة 
يعيشون في المناطق  المحتلة، من خالل 

عملية  إجراءات  ووضع  الدولية  الحماية  آليات  استخدام 
تكفل سالمتهم وأمنهم بما في ذلك إنشاء آلية أممية مستقلة 
الغربية  الصحراء  في  اإلنسان  حقوق  لحماية  ودائمة 
الصلة  ذات  لألجهزة  عنها  الدوري  والتقرير  المحتلة 

التابعة لألمم المتحدة«.
العمال  و  للموظفين  الصحراوية  اللجنة  أدانت  كما 
االغتيال  جريمة  ب«شدة«  تعسفي  بشكل  المطرودين 
التي راح ضحيتها المواطن الصحراوي لحبيب أغريشي 
بمدينة الداخلة المحتلة, مستنكرة تصعيد االحتالل المغربي 
لسياسة االستيطان باإلقليم و االنتهاك »الصارخ« للقانون 

الدولي اإلنساني.
و قالت اللجنة الصحراوية في بيان, -نقلته وكالة االنباء 
الصحراوية- : »وصل الحد بسلطات االحتالل الى تشجيع  
المستوطنين المغاربة على تهديد حياة الصحراويين العزل, 
الصحراوي  المواطن  عائلة  أكدت  المحتلة  الداخلة  ففي 
لحبيب اغريشي المفقود ألكثر من عشرة أيام, أن أجهزة 
االحتالل أبلغتهم أن ابنهم توفي مقتوال, وحرق جثمانه من 
طرف عصابة ضمنهم المستوطن الذي سبق لعائلة الفقيد 
باختفاء  كبيرة  عالقة  له  ان  االحتالل  أجهزة  أبلغت  أن 

ابنهم«.
ق ـ د

راسلت األمم المتحدة بشأن هذه الجريمة

البوليساريو تندد بمقتل شاب صحراوي لحبيب أغريشي وتستنكر 
الصمت األممي إزاء االنتهاكات املغربية

تونس تعيد إلى إيطاليا
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اعتبر وزير الزراعة األمريكي االرتفاع األخير في 
الشركات  »استغالل«  على  مثاال  األفوكادو  أسعار 
لجائحة كورونا. وأفاد خالل تصريحات له بأن هذا 
التوريد  استغالال الضطرابات سالسل  يعد  االرتفاع 
لرفع أسعار األغذية بحسب ما ذكرت وكالة األنباء 
األلمانية. وارتفعت أسعار األفوكادو في شيكاغو اليوم 
في الوقت الذي صرح فيه وزير الزراعة األمريكي 
هذه  بشأن  جادا  نقاشا  »سنجري  قائال:  فيلساك  توم 
الزيادة في التكلفة، بالنظر إلى أن مدة الحظر كانت 
قصيرة«. ومن المقرر أن تسمح الحكومة األمريكية 
باستئناف استيراد األفوكادو المكسيكي اليوم اإلثنين، 
 ، كامبل  مارك  وكان  ألسبوع.  استمر  تعليق  بعد 
 ProduceIQ لشركة  التنفيذي  والرئيس  المؤسس 
، وهي سوق رقمية لمشتري المنتجات والمزارعين، 
قد قال إن اضطرابات سلسلة التوريد حتى ولو كانت 
صغيرة ، يمكن أن تؤثر على األسعار. وأوضح أن 
المتحدة  الواليات  إلى  بالفعل  وصل  الذي  األفوكادو 
من المكسيك أصبح أكثر قيمة اآلن بسبب عدم اليقين 
تنتقل  المستقبل. ومن المرجح أن  بشأن العرض في 

أسعار الجملة المرتفعة إلى المستهلكين.
وقف االستيراد بسبب مكالمة

وأوقفت الواليات المتحدة واردات »األفوكادو » من 
أحد  تلقي  أن  بعد  المكسيك  غربي  ميتشواكان  والية 
لبيان أصدرته  وفقا  تهديدات،  األمريكيين  المسئولين 
قررت  للبيان،  ووفًقا  المكسيكية.  الزراعة  وزارة 
لوزارة  التابعة  والنبات  الحيوان  دائرة فحص صحة 
وقف   ،)USDA-APHIS( األمريكية  الزراعة 
إشعار  ميتشواكان حتى  األفوكادو في  تفتيش  أنشطة 
يجري  كان  الذي  مسؤوليها،  أحد  كان  أن  بعد  آخر 
ميتشواكان  بوالية  أوروابان،  في  التفتيش  أعمال 

المكسيكية، تلقى مكالمة تهديد على هاتفه الرسمي.
لتقييم  حالًيا  جارًيا  تحقيًقا  أن  حينها  الوكالة  وأفادت 
السالمة  لضمان  الالزمة  التدابير  وتحديد  التهديد 

الجسدية لجميع موظفيها العاملين في ميتشواكان.
إن  ذكرت  قد  المكسيكية  الزراعة  وزارة  وكانت 
األسابيع  في  قاموا  ميتشواكان  في  األفوكادو  منتجي 
الستة الماضية بتصدير أكثر من 135 ألف طن من 

األفوكادو إلى الواليات المتحدة.
وممثلي  الصحة  هيئة  موظفي  بين  اجتماع  عقد  وتم 
المكسيك  في  األفوكادو  ومغذي  منتجي  رابطة 
هذه  لمعالجة  المحلية  الشرطة  مع   )APEAM(
القضية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية حول العالم 
في العام الماضي مع تعافي االقتصادات من تداعيات 
لمواكبة  والشحن  اإلنتاج  أعمال  وتكافح  الجائحة. 

ارتفاع الطلب.
ارتفاع تكاليف األغذية

التضخم  تسارع  في  األغذية  تكاليف  ارتفاع  وساهم 
في الواليات المتحدة إلى 5ر%7 ، ما يزيد الضغوط 
على الرئيس جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي 
لدبي  فيلساك  زيارة  وتهدف  نوفمبر.  في  المقررة 
للترويج للمنتجات الزراعية األمريكية في اإلمارات 

والدول المجاورة لها مثل السعودية.
ق ـ إ

7 اإلثنين 21 فيفري 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 20 رجب 1443 هـ 

بنك  لدى  األحد،  يوم  الجزائر  في  اليورو  سعر  استقر 
الموازية  السوق  في  وأيًضا  المركزي،  الجزائر 

)السوداء(.
بلغ سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 159.52 

دينار للشراء، و159.60 دينار للبيع.

لدى  أمس  الجزائر  في  األوروبية  العملة  سعر  واستقر 
السوق الموازية غير الرسمية )السوداء(، عند 203.80 

دينار للشراء، و206.06 دينار للبيع.
أمس  المركزي  الجزائر  بنك  في  الدوالر  سعر  وسجل 

140.40 دينار للشراء، و140.42 دينار للبيع.

فيما سجل سعر الدوالر مقابل الدينار الجزائري أمس 
 180 )السوداء(  الرسمية  غير  الموازية  السوق  في 

ديناًرا للشراء، و182 ديناًرا للبيع.
وعن سعر الجنيه اإلسترليني في بنك الجزائر المركزي 
أمس، فقد سجل 190.82 دينار للشراء، و190.86 

دينار للبيع.
بينما جاء سعر الجنيه اإلسترليني في السوق الموازية 
غير الرسمية عند 244.70 دينار للشراء، و247.41 

دينار للبيع.
لدى  أمس  الجزائر  في  السعودي  الريال  سعر  وسجل 
للشراء،  دينار   37.41 نحو  المركزي  الجزائر  بنك 

و37.42 دينار للبيع.
واستقر سعر الريال في السوق الجزائرية السوداء عند 

مستوى 47.97 دينار للشراء، و48.50 دينار للبيع.
بنك  لدى  األحد  أمس  اإلماراتي  الدرهم  سعر  وبلغ 
للشراء،  دينار   38.22 نحو  المركزي  الجزائر 

و38.23 دينار للبيع.
فيما سجل لدى السوق الموازية غير الرسمية )السوداء( 

نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للشراء.
األحد  أمس  الجزائر  في  الكويتي  الدينار  سعر  وسجل 
دينار   463.53 نحو  المركزي،  الجزائر  بنك  لدى 

للشراء، و464.81 دينار للبيع.
كما سجل في السوق الموازية غير الرسمية )السوداء( 
دينار  و601.93  للشراء،  دينار   595.31 مستوى 

للبيع.
ق ـ إ

فيما يشهد اليورو استقرارا

أسعار العمالت األجنبية في الجزائر
قال أن الرشكات استغلت الجائحة

ارتفاع أسعار األفوكادو يثري 
غضب وزير الزراعة األمريكي

تحلم تركيا بأن تصبح »مصنع العالم« على أبواب 
أوروبا، مستغلة أزمة عملتها المحلية ورغبة الشركات 

الكبرى في تقريب إنتاجها من أسواقها الرئيسية.
 225.4 إلى  الماضي  العام  تركيا  ووصلت صادرات 
إلى 300  الرقم  لزيادة هذا  مليار دوالر، وهي تسعى 

مليار دوالر عام 2023.
ويعتبر موقعها الجغرافي قرب أوروبا ميزة نظرا إلى 

االرتفاع الحاد في كلفة الشحن البحري.
المرتبط  التوريد  اضطراب سالسل  ذلك  إلى  ويضاف 
تقليل  إلى  أوروبية  شركات  يدفع  ما  وهو  بالوباء، 

اعتمادها على آسيا.
في طريق  تقف  عدة  عقبات  بأن  يحذرون  لكن خبراء 
»صنع في تركيا«، باستخدام اسم البلد بكتابته التركية 
Türkiye وليس بالكتابة الغربية على الصعيد الدولي 

بطلب أنقرة.
وأّكد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب االستثمار التابع 
المتعددة  الشركات  من  »العديد  أن  التركية  للرئاسة 
على  الحصول  أجل  من  بإجراءات  تقوم  الجنسيات 

المزيد من اإلمدادات من تركيا«.
سيارات  عمالقة  جذبت  لطالما  التي  البالد  أن  وأوضح 
جغرافيا  وموقعا  ماهرة  عاملة  قوة  توفر  ومنسوجات، 

»مثاليا« و«بنية تحتية متطورة«.
وعلى ذلك، أعلنت شركة »ايكيا« السويدية في الخريف 
أكدت  كما  تركيا.  إلى  إنتاجها  من  نقل جزء  تريد  أنها 
في  »رغبتها  »بينيتون«  اإليطالية  المالبس  مجموعة 
زيادة حجم إنتاجها في دول أقرب إلى أوروبا بما فيها 

تركيا«.
من جانبه، قال بيتر وولترز نائب رئيس غرفة التجارة 
قطاعات  من  طلبات  »يتلقى  إنه  الهولندية-التركية 
واألزياء  والمنسوجات  والحدائق  المنزلية  األغراض 
وبناء اليخوت« من جانب رؤساء شركات يبحثون عن 

شركاء جدد في تركيا.
ارتفاع حاد في كلفة الشحن

أصبح استيراد البضائع من آسيا مكلفا جدا. فنتيجة نقص 
الحاويات، ازدادت كلفة الشحن بأكثر من 9 مرات منذ 
بحسب  أوروبا،  وشمال  الصين  بين   2020 فيفري 
مؤشر »فريتوز بالتيك«، وتبعد تركيا 3 أيام فقط في 

الشاحنة عن أوروبا الغربية.
»ماكنزي«  مجموعة  أجرتها  دراسة  وصنّفت 
لالستشارات نشرت في نوفمبر ، تركيا ثالثة بين الدول 
التي لديها أفضل اإلمكانات لتوريد المنسوجات بحلول 
على  ومتقدمة  وفيتنام  بنغالدش  بعد   ،2025 العام 

إندونيسيا والصين.
قطاع  في  الشركات  »تسعى  الدراسة  مؤلفو  وكتب 
التي  الموردة«  البلدان  مجموعة  تغيير  إلى  المالبس 

تتعامل معها و«االقتراب« من أسواقها.

بسبب  أقل  إنتاج  تقدم »تكاليف  تركيا  أن  إلى  وأشاروا 
تراجع قيمة الليرة التركية«.

ونتيجة النهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدوالر )44- 
لألجور  األدنى  الحد  صافي  فإن   ،)2021 عام   %

التركي يعادل حاليا 315 دوالرا.
أردوغان يراهن على ضعف الليرة التركية لتعزيز 

الصادرات والنمو
ويرى بعض المراقبين أن الرئيس التركي رجب طيب 
لتعزيز  التركية  الليرة  ضعف  على  يراهن  أردوغان 
الصادرات والنمو، رغم رغبته المعلنة في زيادة القوة 

الشرائية لألتراك.
لقطاع  مشكلة  أيضا  يشّكل  التركية  الليرة  انهيار  لكن 
للطاقة  الواردات  على  البالد  اعتماد  بسبب  الصناعة 

وبعض المواد األساسية.
المصرف  في  االقتصادي  الخبير  كيلي،  رودجر  وقال 
تركيا »ليست روسيا  إن  والتعمير،  لإلنشاء  األوروبي 
الخام«،  المواد  في  وفرة  المثال  سبيل  على  تملك  التي 
أيضا منافسة من دول داخل  وأضاف أن تركيا تواجه 

االتحاد األوروبي.
وأوضح »أعتقد أنه علينا عدم تجاهل تلك البلدان الواقعة 
في جنوب شرق أوروبا مثل رومانيا أو بلغاريا والتي 
إنتاج  تكاليف  وتقدم  األوروبي،  االتحاد  في  هي عضو 

منخفضة ومواقع إنتاج عالية الجودة«.
الدولي  يالتشين، أستاذ االقتصاد  من جانبه، قال إردال 
استثمارات  نرى  »ال  ألمانيا  في  كونستانز  جامعة  في 
وجهة  من  تركيا،  كانت  لو  حتى  اآلن،  حتى  كبيرة 
اإلنتاج  لتقريب  المثالي  البلد  بحتة،  اقتصادية  نظر 
المؤسسي  اليقين  »عدم  أن  يعتقد  وهو  أوروبا«.  من 

والقضائي« في تركيا مصدر قلق أيضا.

ومن العقبات األخرى عالقة تركيا الصعبة مع االتحاد 
أتراك  قادة  عن  الصدد  بهذا  يالتشين  ونقل  األوروبي، 

قولهم إن »أوروبا يوم صديقة ويوم عدوة«.
مصنع  بناء  أرجأت  فولكسفاغن  مجموعة  بأن  وذّكر 
العام  نهاية  التركي على سوريا  الهجوم  بعد  تركيا  في 
بعد  المشروع  عن  نهائيا  تتراجع  أن  قبل   ،2019

الجائحة.
بالنسبة إلى يالتشين، لن تتخذ الشركات قرارات مهمة 
اليقين  عدم  حالة  تتبدد  و«حتى  انتخابات2023  قبل 

بشأن المستقبل السياسي لهذا البلد«.
ق ـ إ

أردوغان يطمح لتحول تركيا إلى »مصنع العالم« األوروبي

دول االتحاد األورويب تناقش استثناء قطاع الطاقة 
من العقوبات ضد روسيا

 
أفادت وكالة »بلومبيرغ« نقال عن مصادر مطلعة بأن دول االتحاد األوروبي تناقش استثناء قطاع الطاقة من 

العقوبات التي تستعد لفرضها على روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.
وقالت المصادر إن حكومة رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي تبحث مع الشركاء األوروبيين تخفيف تأثير 

العقوبات على القطاعات األساسية لالقتصاد اإليطالي، بما في ذلك منح إعفاءات لشركات الطاقة.
وحسب المصادر، فإن روما وجهت إلى المفوضية األوروبية رسالة غير رسمية، أعربت فيها عن مخاوفها بشأن 

تأثير العقوبات ضد روسيا على االقتصاد اإليطالي.
وتشير مصادر »بلومبيرغ« إلى أن إيطاليا وألمانيا تسعيان لحماية القطاع المصرفي في البلدين من تأثير العقوبات.
واقترحت إيطاليا فرض عقوبات على أفراد محددين من روسيا، بدال من عقوبات شاملة ضد قطاعات من االقتصاد 
الروسي، وطلبت من المفوضية األوروبية وضع آلية لتقديم تعويضات للدول األوروبية مقابل الخسائر التي قد 

تتكبدها في حال فرض العقوبات على روسيا.
ق ـ إ



   

القريــة  أمــس، ســكان  أقــدم،   n
الفالحية »قربــاز« في بلدية جندل 
ســكيكدة،  واليــة  شــرقي  ســعدي 
الرئيســي  الطريــق  غلــق  علــى 
المــؤدي إلــى الشــواطئ بالحجارة 
و المتاريس،مطالبيــن والي الوالية 
بالتدخــل العاجــل إلخراجهــم مــن 
دائــرة اإلقصاء التنمــوي و تهميش 
البلدية التــي أدار منتخبيها ظهرهم 

لهذه القرية الفالحية.
المحتجون، الذين كانوا من مختلف 
األعمــار اتهمــوا مصالــح البلديــة 
بالتقاعس في الدفع بالتنمية المحلية 
فــي القريــة المنســية التــي تعاني 
التهميش فال عدل في توزيع السكن 
الريفي وال ماء شــروب و ال إنارة 
عموميــة و حتــى شــبكة الطرقات 
فــي وضعية خطيرة، أيــن لم ترمم 
منــد ســنوات، ناهيــك عــن غياب 
أدنــى الخدمات الصحية والشــبانية 
بالمختصــة القرية خارج اهتمامات 

البلدية .

المحتجــون، رفعوا ســقف مطالبهم 
برحيــل المجلــس البلــدي المنتخب 
الذي قالوا بأنه فاشل بامتياز،قبل أن 
يتدخل رئيس فرقــة الدرك الوطني 
و رئيــس البلديــة و الدائــرة الذين 
فتحوا حــوارا جادا مــع الغاضبين 
أسفر على قبولهم إنهاء احتجاجاتهم 
و غلق الطريق، خاصة و أن نهاية 
األسبوع يشهد حركية قياسية لتوافد 
المصطافين على شواطئ المنطقة، 
حيــث تــم منحهــم ضمانــات كافية 
مــن قبل رئيس الدائــرة و المصالح 
االمنيــة علــى اعتبارهــم باتــوا ال 
يثقــون فــي المنتخبيــن المحليين و 
علــى رأس تلــك المطالــب توفيــر 
الماء الشروب الدي يغب عن سكان 
القرية فــي عز الحــرارة العالية و 
الشــروع في ترميم شبكة الطرقات 
في القرية و  تعميم االنارة العمومية 
فــي انتظــار حصة الســكن الريفي 

التي باتت مطلبا ملحا.
                     نورالدين. ب
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مواطنو قرية "قرباز" يغلقون طريق الشواطئ 
يف جندل سعدي بسكيكدة

متفرقات 

اإلثنين 21 فيفري  2022 م
الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ

عندما تتحول المنحة الى محنة

غليان في أوساط العاطلين عن العمل أمام وكاالت التشغيل في سكيكدة  

n عرفت، أمس مختلف وكاالت 
التشــغيل المحلية وحتى الوكالة 
الوالئيــة في ســكيكدة ، طوابير 
كبيرة للعاطلين عن العمل ،قصد 
التســجيل فــي محنــة الرئيس، 
حيث اكتظــت مختلــف المقرات 
التابعة لتشغيل الشباب الباحثين 
عن التسجيل وسط فوضى كبيرة 
أجبر القائمين على تلك المقرات 
إلى االســتنجاد بالشــرطة ،قصد 

تنظيم تلك الطوابير .
  فوضى كبيرة شــهدتها مختلف 
فــي  التشــغيل  وكاالت  مقــرات 
الســاعات  ســكيكدة،مند  واليــة 
األولــى مــن فجــر أمــس عقب 
توافــد المئات مــن العاطلين عن 
العمل قصد التسجيل في وكاالت 
التشــغيل في اطــار منحة رئيس 
الجمهورية التي أقرها لهم، حيث 
احتــج العددي منهــم على وجود 
قوائــم مشــبوهة ألشــخاص تــم 

وضعهــا من قبل بعــض الغرباء 
الديــن وصل بهم األمر إلى غاية 
البزنســة بأرقام طوابير التسجيل 
حجــز  و  الــوكاالت  تلــك  فــي 
االماكــن التي يشــتبه حتــى  بيع 
عدد منها من قبل غرباء انتشروا 
أمام أبــواب تلك الــوكاالت التي 
تحولــت الى مســرح للفوضى و 
حتى للعراك اللفظي و الجســدي 
مــا دفــع بالقائميــن عليهــا الــى 

االستنجاد بفرق األمن المختصة 
قصد تنظيم تلك الطوابير. 

فــي المقابــل طالب الشــباب من 
ضــرورة  الوكالــة  مســؤولي 
تنظيمهــم مــن خالل عــدم اعادة 
المنحــة  تلــك  فــي  تســجيلهم 
،واالكتفاء فقط بالتجديد المباشــر 
عبــر الرقمنة،وهــذا لتجنب تلك 
الطوابير ومــا تخلفه من فوضى  
و حتــى أعراض صحية في ظل 

الوبــاء ...نشــير بــأن عــدد من 
القائميــن على تلك الوكاالت نفوا 
»لعيــن الجزائر«تلــك االخبــار 
التي تتعلق ببزنسة في حجوزات 
الفوضــى  حملــوا  و  الطوابيــر 
لشباب الدين يزدحم في الصفوف 
رغــم ان الوكالــة بإمكانها العمل 
بــكل طاقتها طيلة مدة التســجيل 
و دع مديــر التشــغيل بالمناســبة 

الشباب إلى التعقل و التنظيم.

محتجون عىل السكن يطالبون التحقيق مع مافيا الفساد يف سكيكدة

n تحــول، أمــس، تجمــع عدد 
بــي الســكن اإلجتماعي  مــن طال
ــرة  دائ مقــر  أمــام  المجتمعيــن 
ســكيكدة، إلى إحتجاجات صاخبة 
ــب العدالة بفتح  و عارمــة، تطال
ملفــات الفاســد ضــد العديد من 
ــي  الت يــة  المحل الشــخصيات 
يابــس في  حصــدت االخضــر و ال

فترة الحكم السابق.
بيتهم  المحتجون، الديــن كان غال
السياســية  الوجــوه  مــن  ناقمــا 

المعروفة في الوالية الدين تنصلوا 
ياتهم ، الذين ســارعوا  من مســئول
تــي  ــى تشــغيل أالت الفســاد ال إل
ــوا فيهــا فــي النظام الســابق  تفنن
و نهبــوا العقــار و العشــرات من 
المشــاريع، كما وزعوا الســكنات 
بكل أصنافها يمينا و شــماال عن 
طريق الرشــوة و طرق احتيالية، 
حرمت أصحابها الشــرعيين منها 
، كما طالبوا بالكشــف عن قائمة 
المســتفيدين من 201 فيال  على 

مستوى المنطقة السياحية »جان 
ــم توزيعها بطرق  تــي ت دارك« ال
ملتويــة في فتــرة الوالي األســبق 
محمد فــوزي بن حســين الذي تم 
ــول أمــام القاضي  لمث اســتدعاؤه ل
يا، أين  المحقق فــي المحكمة العل
ــم توزيعها بســرية عالية، حيث  ت
أســتفاد منها برلمانيون وإطارات 
مــن  ،وعــدد  يــة  الداخل بــوزارة 
تنفيذيين ووالة ســابقين  المــدراء ال
نافذين  وعــدد مــن المســؤولين ال

وحتــى صحفييــن ، وفتــح تحقيق 
والعقــارات  اإلمتيــازات  كل  فــي 
منهــا  أســتفاد  تــي  ال والقــروض 
بعــض المســتثمرين، كما ألتمس 
ــة جر كل  المحتجــون مــن العدال
الفاســدين مــن رجاالت السياســة 
و المافيا »المتغولين« مند ســنة 
ســيطيح  حتمــا  ــذي  ال و   1999

برؤوس كبيرة و يفضحها.
في المقابل، جدد عدد من منتسبي 
أسرة المجتمع المدني المحلي في 
عزابــة شــرقي الواليــة، مطالبهم 
يا العقار و شبكاتهم،  بمحاسبة ماف
وهذا من خالل طلب لســيد النائب 
العام لدى مجلس قضاء ســكيكدة، 
أمام إنشــار ظاهرة الفاسد في كل 
بلدية و الدائرة و نهب  مؤسسات ال
المال العام فــي صفقات وهمية و 
تضخيــم الفواتير و أمــور اخرى 
بلدية  تتعلق بمنتخبين عاثوا في ال
الفســاد ، كما لم ينسى المحتجون 
فتــح ملف الفاســد على مســتوى 
مستشــفى عزابــة، و تخلــف فــي 
اإلســتعجاالت  مصلحــة  اســتالم 
الطبيــة وفتــح تحقيــق في ســوق 
ــى مســتوى الســوق  الخضــر عل
الســبب  الكشــف عــن  القديــم و 
الرئيسي لمواصلة غلقه، مطالبين 
بإسترجاع كل األموال و العقارات 
المنهوبــة من قبل المافيا المحلية 

التي باتت معروفة لدى الجميع.
                        نورالدين .ب

الطريق المطل عىل ملعب حمالوي 
بقسنطينة .. خطر وحالة من التدهور         

ومســتخدمو  ســكان  طالــب   n
الطريق المطل على ملعب الشــهيد 
حمــالوي مصالح البلديــة بالتدخل 
العاجل لبدء أعمال اإلصالح على 

الطريق. 
و أشــار المستخدمون إلى أن حالة 
تدهور الرصيف تعود إلى سنوات 
عديدة ، وأن وجــود الحفر وكذلك 
تــآكل الطالء هو ســبب العديد من 

الحوادث الخطيرة .
 أعلــن عــدد مــن مســتخدمي هذا 
المنحــدر الخطيــر ، بالقــرب من 
حالــة  أن   ، الحمــالوي  ملعــب 
الطريــق أصبحــت كارثية بســبب 
اتســاع الفوهات التــي يعود تاريخ 
بعضها إلى عشــر سنوات. وتشير 
إلى أن هذا الموقف ال يزال يشــكل 
تهديًدا لســائقي السيارات ، خاصة 
أولئــك الذين ال يســتطيعون تقليل 

سرعتهم، لهذا يجب التدخل العاجل 
من الجهــات الوصية إلصالح هذا 
 ، المزدحــم  المــروري  الطريــق 
آلالف المركبات وخاصة المشــاة 
الذين يضطــرون لعبوره للوصول 
إلــى الملعب أو ألخذ وســائل النقل 
علــى الجانب اآلخــر. من الطريق 
، ممــا يعرض حياتهــم للخطر مع 
خطر انــزالق المركبات، بســبب 

سوء حالة الطريق.
 وانتقــد العديــد مــن المواطنيــن 
الصمت حول مســألة إصالح هذا 
الطريــق رغم أهميتــه ، وأصروا 
علــى ضــرورة برنامج مشــروع 
لتطوير وتأهيــل جزء من الطريق 
، للســماح لهم باســتخدامه. بأمان 
ووضــع حــد للحــوادث المرورية 

التي تحدث في هذا القسم.
                              مريم. ب

سكان مشتة الشكاكطة  بتسدان حدادة 
بميلة يطالبون  بالتنمية

n طالب العشرات من سكان 
مشــتة الشــكاكطة بلدية تســدان 
حدادة ،الواقعة علي بعد 60 كلم 
مــن عاصمة واليــة ميلة بتدخل 
عاجــل لوالــي الواليــة ورئيس 
البلديــة الجديــد ،لتمكينهــم مــن 
مرافق الحياة ، و طالبو  بالعيش 
الكريــم ،اذ تفتقــر هذه المشــتة 
المنســية إلى أدنــى ضروريات 
الحياة، وخاصة الماء الشــروب 
والطريــق ،هذا األخير الذي يعد 
الهاجــس األكبر وهم يعانون من  

العزلة ،بســبب عــدم صالحيته 
،باإلضافــة الــي حرمانهــم من 
الســكن الريفــي رغم الشــكاوي 
الكثيرة الي مختلف المســؤولين 
بالدائــرة والبلديــة لهــذا يناشــد 
المحليــة   الســلطات   الســكان  
النظــر فــي انشــغالهم واخذهــا 
بعين المسؤولية وانهاء معاناتهم 
وتوفير لهم أسباب العيش الكريم 
تحســين  و  الحيــاة   مرافــق  و 

ظروف معيشتهم.              
                          محمد ب

تظاهرات ثقافية بدار الشباب لدرع محمد بميلة 
أمــس  نهــار  احتضنــت   n
ــدرع بميلة  دار الشــباب محمــد ل
يــوم الوطني  يــات احتفالية ال فعال
للشهيد   بحضور  مدير المؤسسة 
عبــد الحــق مهني ،رفقــة  رئيس 
بلدية  ــدي ل بل المجلس الشــعبي ال
ميلة ،و أعضاء  المجلس الشعبي 
الوالئي ، األسرة الثورية وفعاليات 
المجتمــع المدني و ممثل الحركة 

الجمعوية  .
أجــواء  فــي  يــة  االحتفال وجــرت 
اطــار  فــي  بهيجــة   يــة  احتفال
يــات االحتفال باليوم الوطني  فعال

للشــهيد ، حيث تم تقديم عروض 
فنية، أناشــيد ومسرحيات ثورية، 

وقصائد شعرية.
و تهدف هده التظاهرة الي  الحفاظ 
ــي المــوروث  التاريخي الهام  عل
ــه دور كبير فــي الحفاظ  ــذي ل ال
ــى الذاكرة الوطنية وترســيخها  عل
فــي أذهــان االجيــال القادمــة  و 
نشــر ثقافة حب الوطن في اوساط 
الشــباب و االجيــال الصاعــدة و 
الشــهداء  بتضحيــات  تدميرهــم 
الدين ضحو من استقالل الجزائر
                                 محمد .ب

سكيكدة : نورالدين.ب 
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n   التقــى بدايــة األســبوع المنصــرم 
مدير الشــباب و الرياضة لوالية الطارف 
بالســيد رئيس االتحادية الوطنية للرياضة 
للجميع و اللجنة الوطنية للصيد الرياضي 
قصــد التحضير للمســابقة الوطنية للصيد 
الرياضي التي ســتنظمها الرابطة الوالئية 
تحت إشــراف مديرية الشباب و الرياضة 
لذات الوالية ،وذلك من 24 إلى غاية 26 
من الشــهر الجــاري بشــاطىء المرجان 
بمدينــة القالة بمشــاركة 80 متســابق من 
12 والية من الوطن باإلضافة إلى تنظيم 
دورة تكويني في الصيــد الرياضي لفائدة 
30طفــل من أبنــاء الوالية يشــرف على 
تكوينهــم مختصين فــي المجــال و حكام 
معتمــدون باإلضافــة إلــى تنظيم معرض 
خــاص بــأدوات الصيد الرياضــي ؛ و قد 
تبــادل أطــراف االجتماع وجهــات النظر 

للخــروج بتوصيــات تصــب فــي إنجاح 
التظاهرة من كل النواحي حيث تم االتفاق 
علــى تخصيــص فنــدق الرمــال الذهبية 
بيــت  المتســابقين و تخصيــص  إليــواء 
الشباب بالقالة لإلطعام ، كما تم توفير كل 
األمور اللوجســتية التي تكون في متناول 
اللجنة المنظمــة كما تم رصد جوائز قيمة 
للفائزين بالمراتب األولى، ضف إلى ذلك 
أن رئيــس االتحادية وعد بــأن تكون هذه 
التظاهرة وطنية تقليد سنوي تنظم بالوالية 
ســنويا بعدما طالب بذلك مدير الشــباب و 
الرياضــة الــذي وعد بأن يقــدم كل الدعم 
للرابطــة الوالئيــة ، و مــن خاللهــا لجنة 
الصيد الرياضي من أجل إنجاح التظاهرة 
بكل المقاييــس ،كونها تنظم تحت الرعاية 

السامية لوالي والية الطارف .
                           موسى توامة

الطبعة األوىل لمسابقة الصيد الريايض بالقالة ..لقاء 
تنسيقي لالتحادية الوطنية للرياضة للجميع بالطارف  

متفرقات 
انفجار قنوات الصرف الصحي بحي 100 سكن  بطريق قسنطينة                      

السكان يناشدون  تدخل الوالي قبل حدوث كارثة وبائية بتبسة 

n  طالب ســكان حي 100 سكن 
بطريق قســنطينة بمدينة تبسة  من 
الســلطات المحلية على رأسها والي 
الواليــة، ورئيس المجلس الشــعبي 
البلدي  بضرورة التدخل والنظر في 
معاناتهــم وحل المشــاكل التي تعقد 

يومياتهم بصفة دائمة.
  و يعاني السكان من انتشار األوساخ 
وأكوام القمامة في كل مكان مما نتج 
عنه انبعاث الروائح الكريهة  وتزايد 
المتشــردة  والحيوانــات  الحشــرات 
المواطنين،خاصــة  تهــدد  التــي 
األطفال،ومــازاد الطين بلــة انفجار 
قنوات الصرف الصحي التي جعلت 
الحي فــي حالة كارثيــة، ناهيك عن 
نقــص اإلنارة العموميــة األمر الذي 

عكر الحياة بذات الحي .

ومــا عقــد األمر أكثــر اثــر انفجار 
قنــوات للصــرف الصحــي وتحول 
الحــي إلى بــرك مائية تنتشــر منها 
الروائــح الكريهــة  من أمــام مداخل 
العمــارات على مســتوى الحي حتى 
أضحى العبور يتطلب مشــاق كبيرة 
بعد اختــالط المياه القــذرة  باألتربة  
في ظل عدم تعبيــد الحي من قبل ما 
شــكل أوحــال طينية والزائــر لذات 
الحــي المتواجد بمنطقة إســتراتيجية 
بطريــق قســنطينة يقف مــن الوهلة 
األولــى على هول الوضع جراء من 
خالل تحــول المحيــط الداخلي أمام 
العمــارات اقرب إلى مســالك ريفية 
تحمل األوحال  في األقدام إلى ساللم  
العمارات مــا أضحى الوضع متعفن 
للغاية ويطالب سكان الحي السلطات 
المحليــة بالتدخل العاجل قبل تفشــي 

أمراض وبائية  .

تزويد المدارس بالتدفئة يف حمام السخنة بسطيف

n  شــهدت بلدية حمام السخنة 
التي تبعد عن مقر عاصمة والية 

سطيف، ب50 كم جنوبا ،تزويد 
ــد من المــدارس االبتدائية  العدي
بالغاز الطبيعــي والبروبان من 
اجل التدفئة، خالل هذا الموســم 

الدراسي الجاري، لتبقى مدارس 
ــي االنتظــار ،وهــو ما  أخــرى ف
خلف ارتياح األولياء والمعلمين 
ــذ بالمنطقــة، بعد فترة  والتالمي

من المعاناة مع األجواء الباردة. 
 وقد كلف المشــروع 315 مليون 
بلدية  سنتيم على عاتق ميزانية ال
،فيما ســاهمت مديريــة التربية 
بالوالية بمســاهمة عينية تمثلت 
في 47  مدفأة لتتكفل المؤسســة 
الوطنيــة للطاقة نفطــال بعملية 
وشــبكات  الخزانــات  تركيــب 

التوصيل.
وقد شملت العملية كال من مدرسة 
اوالد عثمان وأوالد هالل ،حيث تم 
االستالم لألشــغال، فيما مدارس  
أوالد عزام ولعمش مســعود وأوالد 
كل  اتخــاذ   عرفــت  بلهوشــات 
اإلجــراءات، وقد انطلقت أشــغال 
المقاولة المكلفة ، بينما مدرســة 
الطيب العقبي برمادة وهي االبعد 
ــد، فقد تم تزوديها  ل ب عن مركز ال

بخزان من غاز البروبان .
يــة ككل فــي اطار  وتدخــل العمل
التمــدرس  ظــروف  تحســين 
والتكفــل  الصغــار،  للتالميــذ 
طالــب  تــي  ال باالنشــغاالت 
المواطنون من الســلطات النظر 

فيها.

n  تــرأس ،أمــس، رئيــس دائرة 
الطائرة بجيجل اجتماعا بحضور 
رؤســاء المجالس الشــعبية البلدية 
القليم الدائــرة مرفوقين بالمكلفين 
بإعداد الميزانية، ورؤساء حظائر 
البلديــة والمراقــب المالــي لــدى 
دائرة الطاهير ، أين تمت دراســة 
عدة نقاط تتعلق بدراســة وضعية 
برامــج مخططات البلديــة للتنمية 
والوضعية المالية ، ومدى تنفيذها 
،اضافــة الــى مناقشــة  التزامات 

رزنامة تســليم المشــاريع لصالح 
الظــل ووضعية  قاطنــة مناطــق 

حظائر البلديات.
،درس  متصــل  ســياق  وفــي 
إســتهالك  متابعــة  الحاضــرون 
المخصصــات الماليــة الموجهــة 
للتكفــل بنفقــات صيانة وحراســة 
اإلبتدائية،وأختتــم  المــدارس 
إســتهالك  بمتابعــة  االجتمــاع 
لكــراء  الماليــة  المخصصــات 

حافالت النقل المدرسي.

رئيس دائرة الطاهري يلتقي رؤساء البلديات 
لدراسة وضع التنمية

تبسة : هواري غريب 

سطيف : نورالدين بوطغان 

سياسة المناوبة الليلية للصيدليات

عبء آخر عىل عاتق المرىض وعائالتهم بجيجل

المرضــى  عائــالت  تعيــش   n
والطاهيــر  جيجــل  بمستشــفيات 
ــى العيــادات المتعددة  يــة وحت والميل
الخدمــات معانــاة كبيــرة للبحث عن 

يــل،  الل ــي  ف المناوبــة  يــات  الصيدل
ويومــي الجمعة والســبت ليال ونهارا 

إلقنناء األدوية. 
ال يتصــور أي مواطن معاناة شــخص 
ال يملك ســيارة يطلب منه شــراء دواء 
لوالدتــه التي تنقلها ســيارة اإلســعاف 

مستشــفى  ــى  إل المدنيــة  للحمايــة 
جيجل على الرابعــة صباحا ليجد بأن 
يــة المناوبــة بحــي حراثــن أو  الصيدل
الرابطة ، أو يكون بمستشفى الطاهير 
بنفــس التوقيــت فيجد بــأن الصيدلية 
المناوبــة بحــي أوالد سويســي. ..إنها 

مأســاة كبيــرة والمحظــوظ مــن يجــد 
يــة مفتوحة،وهــو مــا ينطبــق  الصيدل
يــة الذين  ل ــى مواطنــي بلديــة المي عل
يشــتكون من صعوبة التزود باألدوية 

في الفترات المذكورة.
إن هذه السياسة الجديدة لوزارة الصحة 
نا مــن مواطني  فــي راي مــن تحدثوا ل
الوالية جيجل ال تخــدم راحة المريض 
وإنقاذ حياته بقدر مــا تخدم الصيادلة 
فــي الربــح العــادل بينهم،لهــذا يرى 
ــون  البد من إعــادة النظر في  المواطن
القضية بفتــح الصيدليات القريبة من 
المستشــفيات ليال وان اســتدعى األمر 
يــات من أجــل توزيع  فتــح عدة صيدل
الربح على الجميع ،لكن بهذه الطريقة 
الســائدة ،فإن المريض يدفــع الفاتورة 
م  لوحــده وهناك العديد مــن المرضى ل
يشــتروا الوصفــات الطبيــة ليال رغم 
ــة االســتعجالية بســبب سياســة  الحال
يلية و صعوبة العثور على  ل المناوبة ال
الصيدلية ألصحاب السيارات أما بدون 
وســيلة نقل فحدث والحرج،  الستحالة 

التنقل على األقدام. 

n   ســجلت هزة أرضية بشــدة 
9 ر3 درجات على ســلم ريشتر 
ليلة الســبت - األحد على الساعة 
منتصــف الليــل و 50 د بوالية 
جيجــل، حســب ما أفاد بــه بيان 
لمركــز البحــث فــي علــم الفلك 

والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وحــدد مركــز الهــزة ب 4 كلم 
وفقــا  الميليــة،  شــرق  جنــوب 
للمصــدر ذاته.  وحّس الكثير من 
تتسبب في أية خسائر. ســكان الميلية بهذه الهزة التي لم 

هزة أرضية بشدة  9 ر3 درجات بوالية جيجل    

جيجل : نصرالدين دربال

n  ســجلت المصلحــة الوالئيــة 
لألمن العمومي و الفرق التابعة 
لها بأمن والية جيجل خالل شهر 
جانفــي المنصــرم ، 32 حادث 
مــرور جســماني، توفــي على 
إثرها شخص واحد فيما أصيب 
38 شــخصا بجــروح، حيث و 
من خــالل المعاينــات الميدانية 
الحــوادث  معظــم  أن  و  تبيــن 
كانت بســبب العامل البشري  و 
المتمثل في عدم احترام السرعة 
القانونيــة، عــدم انتباه الســائق 

داخل األحياء، عدم أخذ الحيطة 
و الحذر من طرف السائق أثناء 
الســياقة داخل منطقة عمرانية، 
نقــص  الخطيــرة،  التجــاوزات 
خبرة الســائق، فقدان السيطرة، 
رفــض األولوية و قطع الطريق 
مــن طــرف الراجــل دون أخذ 
اإلحتياطــات، فــي حيــن كانت 
بالمركبــة  المرتبطــة  العوامــل 
و المحيــط ســببا فــي الحوادث 

األخرى.
                         نصرالدين - د

..وتسجيل 32 حادث ووفاة شخص وجرح
 38 آخرون خالل شهر بجيجل

الثانويــة  الوحــدة  تدخلــت    n
للحماية المدنية تاجنانت ليلة اول 
أمس الســبت  ألجل حادث مرور 
تمثــل في انحــراف دراجة نارية 
بحي 412 مســكن بلدية و دائرة 
تاجنانــت، خلف الحــادث )02( 
ضحيتين من جنس ذكر )ب - ز( 
45 ســنة و )م - س( 47 ســنة 
لهمــا إصابــات مختلفة فــي حالة 

إغماء .
وقــد تــم تحويلهمت مــن طرف 
مصالــح الحمايــة المدنيــة الــى 

مصلحة اإلستعجاالت تاجنانت.
اما الخســائر المادية  فتمثلت في 
تحطم شــبه كلــي لدراجــة نارية 

بدون هيكل و بدون ترقيم
فيما يبقى سبب الحادث مجهول.
                              ابو نوفل

   إصابة شخصني بجروح خطرية يف حادث 
انحراف دراجة نارية بتاجنانت يف ميلة 
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عباس  والجيولوجيا،  المائية  الموارد  في  الخبير  قال 
النهضة،  سد  في  للكهرباء  إثيوبيا  توليد  إن  شراقي، 
إثيوبيا  تنفع  ولن  السودان،  أو  مصر  تضر  لن  خطوة 

مائيا أو كهربائيا، لكنها تزيد من التوتر.
سد  في  للكهرباء  إثيوبيا  توليد  إن  شراقي،  وأوضح 
النهضة، من شأنه زيادة التوتر بين مصر والسودان من 
جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، نظرا ألنه تم دون اتفاق.
إثيوبيا  على  كذلك  تعود  لن  الخطوة  هذه  أن  وأضاف 
بالنفع، ألن قدرة كل توربين من التوربينين اللذين بدأت 
النهضة  سد  من  الكهرباء  لتوليد  تشغيلهما  في  إثيوبيا 

مائي  بعمود  الكامل  التشغيل  حالة  في  ميغاوات   375
ارتفاعه 80 مترا من أعلى مستوى للبحيرة 640 مترا 
فوق  مترا   560 التوربينين  لتشغيل  مستوى  أقل  إلى 

سطح البحر.
مترا   575 حوالي  للبحيرة  حاليا  المستوى  إن  وقال 
توليد  يجعل  ما  فقط؛  مترا   15 حوالي  مائي  بعمود 
كمية  وهذه  فقط،  ميغاوات   100 حدود  في  الكهرباء 
إلى  تدريجيا  المائي  العمود  يقل  للغاية، وسوف  ضئيلة 
أن تتوقف التوربينات، ولهذا السبب سوف تعمل ربما 

عدة ساعات أسبوعيا.

وتابع: »رغم االفتتاح لم تشاهد أي صورة تؤكد خروج 
على  تظهر  أن  يجب  والتي  التجميع  حوض  إلى  مياه 

شكل نافورة«.
التي تمر  المياه  إلى أن »التشغيل سوف يحول  وأشار 
من أعلى الممر األوسط إلى أنفاق التوربينين، ما يجعله 
الممر  تعلية  الممكن  من  بعدها  أيام،  عدة  خالل  يجف 
متواضع،  ثالث  تخزين  يحقق  لكي  أمتار  عدة  األوسط 
ولكن سوف تروج له الحكومة اإلثيوبية أيضا باتمامه 
الثالثة  يتعد  لم  الذي  الثاني  التخزين  في  حدث  كما 

مليارات متر مكعب«.

وأكد أنه في حالة التشغيل سوف تأتي للسودان ومصر 
الثاني  التخزين  مياه  كل  المقبلة،  القليلة  الشهور  خالل 
إثيوبيا في  الماضي، على أن تعوضه  الموسم  تم  الذي 
بإجمالي  للوصول  المقبل  1 – 20 جويلية  من  الفترة 

التخزين إلى حوالي 10 مليارات متر مكعب.
وبدأت إثيوبيا، أمس األحد، في توليد الكهرباء من سد 
لنهر  رئيسي  رافد  على  تقيمه  التي  العمالق  النهضة 
على  الشعب  أحمد  أبي  وزرائها  رئيس  وهنأ  النيل، 

»ميالد عهد جديد« من التنمية.
ق ـ د

خبري مايئ مرصييحّذر:

تشغيل الكهرباء بسد النهضة لن ينفع إثيوبيا وسزييد التوتر يف عالقاتها مع مرص والسودان

نائبة  أكدت  للوراء،  بخطوة  للتهدئة  محاولة  يبدو  فيما 
أوكرانيا  انضمام  أن  كاماال هاريس  األمريكي  الرئيس 

لـ«الناتو« يتطلب وقتا.
االنضمام  في  أوكرانيا  رغبة  »نقدر  هاريس:  وقالت 
ومعايير  شروطا  هناك  لكن  األطلسي  شمال  لحلف 

لالنضمام واألمر يتطلب وقًتا«.
الرئيس  نائبة  تهديدات  رغم  للتهدئة  أمريكية  محاولة 
األمريكي، السبت، لروسيا بإجراءات اقتصادية »كبيرة 

لم يسبق لها مثيل« إذا هاجمت أوكرانيا.
وقالت هاريس خالل مؤتمر ميونخ لألمن »يجب عدم 
تغيير الحدود الوطنية بالقوة، وأستطيع القول بثقة مطلقة 
المتحدة  الواليات  فإن  أوكرانيا  روسيا  غزت  إذا  إنه 
كبيرة  اقتصادية  تدابير  وشركائنا  حلفائنا  مع  ستفرض 

ولم يسبق لها مثيل«.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر 
من أن منطقة دونباس شرقي أوكرانيا تشهد تحركات 

استفزازية.
ولفت إلى أن العقوبات لن تكون أداة كافية للضغط على 
أي  عن  التوقف  إلى  الروسي  الرئيس  داعيا  موسكو، 

أنشطة عدائية على الحدود األوكرانية.
الروسي  للمندوب  األول  النائب  قال  المقابل،  في  لكن 
المخابرات  »تقييمات  إن  المتحدة  األمم  لدى  الدائم 
الوثوق  يمكن  أوكرانيا ال  بشأن  والبريطانية  األمريكية 
بها ألنهم ارتكبوا العديد من األخطاء الفادحة في الفترة 
التي سبقت الغزو الذي قادته الواليات المتحدة للعراق«.
نثق  »ال  سكاي:  لشبكة  بوليانسكي  دميتري  وأضاف 
لقد خذلونا.. خذلوا  والبريطانية  األمريكية  بالمخابرات 
مسألة  نتذكر  أن  يكفي  عدة،  أحداث  في  بأسره  العالم 

أسلحة الدمار الشامل في العراق«.
وأضاف أنه ال يحق ألحد أن يخبر روسيا أين تجري 

تدريبات عسكرية على أراضيها.
الدائم  النائب األول للمندوب الروسي  في المقابل، قال 
المخابرات األمريكية  المتحدة إن »تقييمات  لدى األمم 
ألنهم  بها  الوثوق  يمكن  ال  أوكرانيا  بشأن  والبريطانية 
التي  الفترة  في  الفادحة  األخطاء  من  العديد  ارتكبوا 

سبقت الغزو الذي قادته الواليات المتحدة للعراق«.
نثق  »ال  سكاي:  لشبكة  بوليانسكي  دميتري  وأضاف 
لقد خذلونا.. خذلوا  بالمخابرات األمريكية والبريطانية 
مسألة  نتذكر  أن  يكفي  عدة،  أحداث  في  بأسره  العالم 

أسلحة الدمار الشامل في العراق«.
ونبه إلى أنه ال يحق ألحد أن يخبر روسيا أين تجري 

تدريبات عسكرية على أراضيها.
كان وزراء خارجية االتحاد األوروبي ومجموعة الدول 
زيادة  إزاء  قلقهم  عن  السبت  أعربوا  السبع  الصناعية 
انتهاكات وقف إطالق النار على طول خط التماس في 

أوكرانيا خالل األيام األخيرة.
وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  كندا  خارجية  وزراء  وأدان 
بيان  في  المتحدة،  والواليات  وبريطانيا  واليابان 
العشوائي  والقصف  الثقيلة  األسلحة  استخدام  مشترك، 

للمناطق المدنية.
مع  بوضوح  يتعارض  هذا  أن  الوزراء  واعتبر 
خاص  بشكل  قلقون  فهم  وبالتالي  )مينسك(  اتفاقيات 
من اإلجراءات التي اتخذتها الجمهوريات الشعبية التي 
نصبت نفسها بنفسها التي يجب أن ينظر إليها على أنها 

تمهد الطريق للتصعيد العسكري.
لغزو  تحضر  روسيا  إن  الغربيون  كييف  حلفاء  وقال 
أوكرانيا ويشعرون بالقلق من أن يستخدم هذا التصعيد 

كذريعة للغزو.
وتنفي روسيا اعتزام الغزو، في حين نفت أوكرانيا بشدة 
افتراض موسكو أن كييف قد تشن هجوما على شرق 

أوكرانيا.
ق ـ د

للتمهيد  بهدوء  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  تعمل 
خطوة  في  غوانتانامو  معتقل  من  سجناء  سراح  إلطالق 

تجعله قريبا من اإلغالق التام.
وذكرت وكالة »أسوشيتد برس«، أن مجلس مراجعة يضم 
مسؤولين عسكريين واستخباراتيين وجد أن أكثر من نصف 
المحتجزين، البالغ عددهم 39 معتقاًل، يقبعون دون تهمة في 
القاعدة األمريكية في كوبا، ويمكن إطالق سراحهم بأمان 

إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى دولة أخرى. 
جماعات  من  انتقادات  اإلدارة  واجهت  للوكالة،  ووفقا 
معتقل  الجهد إلغالق  المزيد من  بذل  لعدم  اإلنسان  حقوق 
العام  غوانتانامو، وإطالقها سراح سجين واحد فقط خالل 

الماضي،
جميع  سراح  بإطالق  قرارا  يصدر  »لم  الوكالة  وتابعت 
مؤهلين  يُعتبرون  سجيًنا   20 اآلن  هناك  أن  إال  السجناء، 
قريًبا  ستنتهي  حيث  أوطانهم،  إلى  نقلهم  أو  عنهم  لإلفراج 
عقوباتهم بعد إدانتهم من قبل لجنة عسكرية في صفقة إقرار 

بالذنب«.
وأضافت »ال يزال هناك الكثير مما يجب أن يحدث، مثل 
العثور في بعض الحاالت على دول مستعدة لقبول السجناء 
في  البعض  يبدأ  قد  لكن  عليهم.  أمنية  ضوابط  وفرض 

المغادرة في األسابيع واألشهر القادمة«.
وترى الوكالة أنه من الناحية النظرية يمكن إغالق المعتقل 
الـ20  سراح  إطالق  تم  لو  حتى  أنه  مضيفة  دائم،  بشكل 
شخًصا، فإن هذا يترك السؤال حول ما يجب فعله بالباقي، 
موضحة أنه ال يزال هناك 10 أشخاص يواجهون المحاكمة 
أمام لجنة عسكرية من بينهم 5 متهمين بالتخطيط والمساعدة 

في هجوم 11 سبتمبر 2001.
واٌفتتح مركز االعتقال في عهد الرئيس جورج دبليو بوش 
أوائل عام 2001، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر وغزو 
أفغانستان، وذلك الحتجاز واستجواب السجناء المشتبه في 

صلتهم بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان في ذلك الوقت.
ولفتت  رجال،   780 حوالي  جوانتانامو  معتقل  واستقبل 
دونالد  األسبق  الدفاع  وزير  أن  إلى  األمريكية  الوكالة 
”أسوأ  هم  المحتجزين  الرجال  إن  بقوله  اشتهر  رامسفيلد 

األسوأ“.
الرتب  ذوي  من  المقاتلين  من  كانوا  منهم  العديد  لكن 
على  باإلرهاب  عالقة  له  ليس  وبعضهم  المنخفضة، 
اإلطالق، ولم يُتهم سوى القليل منهم بارتكاب جريمة، وفق 

الوكالة.
وأطلق بوش سراح 532 سجيًنا خالل رئاسته، لكنه ترك 
األمر لخليفته باراك أوباما، لمعرفة ما يجب فعله مع البقية.
معتقل  بإغالق  أوباما  باراك  األسبق  الرئيس  وتعهد 
غوانتانامو عند توليه الرئاسة، لكن أعضاء في الكونغرس 
عارضوا فكرة نقل السجناء إلى الواليات المتحدة، حتى لو 

من أجل محاكمتهم في محكمة فيدرالية.
كما ذكرت الوكالة أن إدارة أوباما أنشأت مجلس مراجعة 
لتقييم السجناء وتحديد ما إذا كان باإلمكان إطالق سراحهم 
 197 أن  إلى  مشيرة  القومي،  لألمن  تهديد  تشكيل  دون 

سجينا غادروا غوانتانامو في عهد أوباما.
تم إطالق سراح سجين  الرئيس دونالد ترامب،  وفي عهد 
العدد اإلجمالي  بالذنب، ليصل  واحد ضمن صفقة اإلقرار 
في غوانتانامو إلى 40 معتقال، قبل أن تطلق إدارة بايدن 

سجينا آخر.
ق ـ د

فيما يمكن اعتباره خطوة للتهدئة

كاماال هاريس: انضمام أوكرانيا
لـ »الناتو« يتطلب وقتا

إدارة بايدن تتجه نحو إغالق 
معتقل غوانتانامو

إن  بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  الناطق  قال 
روسيا لم تكن البادئة بأي هجوم على مدار التاريخ، 

وال تريد حتى أن تنطق بكلمة »حرب«.
وشدد بيسكوف في مقابلة مع برنامج موسكو: »نذّكر 
أن روسيا لم تهاجم أبدا أي أحد على مدار تاريخها. 
وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر 
دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب«. 
إلى  الغرب  تدعو  »موسكو  بيسكوف:  وأضاف 
روسيا  قيام  من  الهدف  هو  ما  المنطقي،  التفكير 

بمهاجمة أحد ما؟«.
في  المتوتر  الوضع  حول  تعليقا  بيسكوف،  وشدد 
دونباس، على أنه عندما يتصاعد التوتر في دونباس 
إلى حدود قصوى، فإن أي شرارة أو استفزاز بسيط 
يمكن أن يؤدي إلى عواقب ال يمكن إصالحها، مضيفا 

أن الغرب لم يحث كييف قط على ضبط النفس.

يجريها  التي  البناءة  الطبيعة  إلى  بيسكوف  ولفت 
الغربيين  القادة  مع  محادثاته  في  بوتين  الرئيس 
الشركاء  إلى  روسيا  مخاوف  ونقل  أوكرانيا  بشأن 
بين  المحادثات  طبيعة  »تتناقض  وقال:  الغربيين، 
الغربيين  والقادة  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 

بشأن الوضع حول أوكرانيا بشكل حاد مع الهستيريا 
اإلعالمية لهذه الدول«.

بوتين على  بيسكوف برد فعل  نوه  من جانب آخر، 
وأكد  أوكرانيا،  »غزو«  بمواعيد  المتعلقة  األنباء 
والتصريحات  بالتقارير  يهتم  ال  بوتين  الرئيس  بأن 
المزعوم  الروسي«  »الغزو  بتواريخ  المتعلقة 
األمر،  لهذا  اهتماما  يعير  ال  »الرئيس  ألوكرانيا: 
لكن بشكل عام، مثل هذه التصريحات، بالطبع، هي 
عنصر ذو طبيعة استفزازية. والحقيقة أنها يمكن أن 

تؤدي بشكل مباشر إلى تصعيد التوتر«.
مختلفة  تواريخ  ظهور  أن  إلى  بيسكوف  لفت  كما 
»للغزو الروسي المزعوم ألوكرانيا« قد يدفع كييف 

إلى حل مشكلة دونباس بالقوة.

ق ـ د

الكرملني: روسيا لم تبادر بمهاجمة أحد أبدا وال تريد 
حتى التحدث عن »الحرب«
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نجم كلوج الروماني يختار » الخضر« 
على حساب فرنسا

اإلثنين 21 فيفري 2022 م
الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ 

اإلثنين 21 فيفري 2022 م
الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ 

نجم  عمراني،  بالل  األصل،  الجزائري  الالعب  حسم 
الموسم  خالل  رسمي  بشكل  مستقبله  الروماني  كلوج 

. لمقبل ا

كلوج  نادي  رئيس  باالي،  كريستيان  وكشف 
خالل  األجواء  سيغير  عمراني،  بالل  بأن  الروماني، 
طموحاته  تحقيق  أجل  من  القادم،  الصيفي  الميركاتو 

ألول  بالده  منتخب  تمثيل  في  المتمثلة  الرياضية 
بزيادة  المتعلقة  المادية  طموحاته  وتحقيق  مرة، 

السنوي. راتبه 
في  قرر  مارسيليا،  أولمبيك  مدرسة  خريج  وكان 
منتخب  لمصلحة  اللعب  الماضي،  جانفي  شهر 

فرنسا. حساب  على  الجزائر 
الرومانية،  سبورت«  »ديجي  لقناة  باالي  وتحدث 
على  قادر  غير  فريقنا  عنا،  سيرحل  »عمراني  قائال: 

وماليا«. رياضيا  لطموحاته  به  الوصول 
خيارات  عدة  يمتلك  »هو  ُمتصل:  سياق  في  وأضاف 
من  عروض   3 وصلته  حيث  المقبل،  الصيف  في 
وشتيوا  السعودي  والفيصلي  التركي  سبور  قونيا 
سيرحل  بأنه  أرى  ولكني  الروماني،  بوخارست 
منحه  على  القدرة  تملك  ال  أنديتنا  ألن  دورينا،  عن 

يريده«. الذي  الراتب 
الحربة  رأس  وجهة  بأن  المعطيات  كل  وتؤكد 
الجزائري، ستكون إما الدوري التركي أو السعودي، 
جمال  طرف  من  بدقة  المتابعتان  البطولتان  وهما 
على  يعتمد  والذي  الجزائر،  منتخب  مدرب  بلماضي 

بإستمرار. فيها  الناشطين  الالعبين 
»محاربي  لتدعيم  كبيرة  ُفرصا  عمراني  ويمتلك 
يعاني  التي  الثقة  أزمة  ظل  في  خاصة  الصحراء«، 
العام  منذ  القطري  السد  مهاجم  بونجاح  بغداد  منها 

لماضي. ا

نب سبعيني بديال 
للربازييل ساندرو يف 
جوفنتوس اإليطايل ؟

في  المختص  سي”  أف  “جوف  موقع  أكد 
اإليطالي  جوفنتوس  نادي  أخار  متابعة 
الدولي  وضعت  البيانكونيري،  إدارة  بأن 
نادي  نجم  سبعيني،  بن  رامي  الجزائري، 
على  األلماني،  مونشغالدباخ  بوروسيا 
رأس الئحة الالعبين الذين تنوي استقدامهم 
وتواجد  الدفاع،  لتدعيم خط  المقبل  الصيف 
الظهير األيسر لـ”الخضر” في األيام القليلة 
مانشستر  نادي  اهتمامات  ضمن  الماضية 
عديد  ذكرته  ما  حسب  االنجليزي،  يونايتد 
الفترة  في  البريطانية  اإلعالم  وسائل 
الرحيل  من  سبعيني  بن  ويقترب  الماضية، 
العقد  في  واحد  عام  تبقي  مع  عن غالدباخ 
عام  صيف  وينتهي  بالنادي  يربطه  الذي 

.2023
وأرجع ذات المصدر سبب اهتمام جوفنتوس 
إلى  سبعيني،  بن  رامي  الجزائري،  بضم 
أليكس  البرازيلي،  الدولي  مستويات  تراجع 
األداء  “بسبب  التقرير:  في  وجاء  ساندرو، 
غير المقنع ألليكس ساندرو هذا الموسم، من 
المحتمل أن يتطلع البيانكونيري إلى استبدال 
أيسر أصغر سنا”، ويبلغ  البرازيلي بظهير 
بن البرازيلي من العمر 31 عاما، في حين 
وتسعى  سنوات،  بـ5  سبعيني  بن  يصغره 
عالقتها  استغالل  إلى  جوفنتوس  إدارة 
القوية مع إدارة نادي بوريسيا مونشغالدباخ 
التي  وهي  “الخضر”،  نجم  لضم  األلماني 
الدولي  ضم  في  الماضي  الشهر  نجحت 
السويسري، دنيس زكرياء، العب غالدباخ 

السابق.

بالييل يضيع رضبة جزاء
يف مباراة بريست و ريمس

يوسف  الجزائري  الدولي  الالعب  فشل 
ناديه  مع  أهدافه  أول  تسجيل  في  باليلي 
الجديد بريست الفرنسي و ذلك بعد تضييعه 
لركلة جزاء في مباراتهم أمام نادي ريمس .
لنادي  الفرنسية  الجماهير  بعض  وأطلقت 
تجاه  عنصرية  عبارات  الفرنسية  ريمس 
الالعب الدولي الجزائري مساء اليوم خالل 
مباريات  ضمن  بريست  و  ريمس  مباراة 

الدوري الفرنسي الممتاز الليغ1.
فإن  رمضاني  إلياس  الصحفي  بحسب  و 
: نحن هنا  جماهير ريمس رددت عبارات 
»وان..تو…ثري…إرجع   , فرنسا  في 

لبلدك«

بودبوز هداف أمام  
سرتاسبورغ 

رياض  الجزائري  الدولي  الالعب  تمكن 
خالل  قليل  قبل  هدف  تسجيل  من  بودبوز 

مباراة سانت إيتيان و ستراسبورغ.
وبدأ بودبوز يسترجع إمكاناته ، حيث دخل 
، وصار  إيتيان  سانت  مدرب  في حسابات 
واحدا من ركائز الفريق إلى جانب التونسي 

وهبي خزري.
جمعها : تاج الدين

»شانطاج في سطيف وغياب الفعالية في بلوزداد 
تجرع وفاق سطيف هزيمة قاسية على يد الرجاء 
الترجي  فرض  فيما   ، الدار  عقر  في  البيضاوي 

التونسي التعادل على أبناء العقيبة .
تاج الدين

مساومة  عن  سطيف  وفاق  فريق  رئي  وتحدث 
 ، المغربي  الضيف  أمام  هام  لقاء  عشية  العبين 
موضحا أن اإلدارة قررت معاقبة العبين وتوعدت 
المدرب  اجتهادات  ورغم  بالمقابل   ، آخرين 
البرازيلي لبلوزداد إال أن غياب الفعالية في الهجوم 
بالعودة  للترجي  سمح  الالعبين  بعض  وتراخي 

وتعديل الكفة . 
األبطال  رابطة  منافسة  في  الجزائر  ممثال  وفشل 

من  سطيف،  ووفاق  بلوزداد  شباب  القدم،  لكرة  اإلفريقية 
من  المجموعات  دور  في  لهما  الموفقة  البداية  مواصلة 
المنافسة القارية، بعد تعثرهما بقواعدهما في الجولة الثانية 

التي جرت مقابالتها يومي الجمعة والسبت.
وبعد نجاحه في العودة بنقطة التعادل من السفرية التي قادته 
إلى تونس،حيث تعادل مع النجم الساحلي بنتيجة )0-0(، 
بالتعادل  بلوزداد  شباب  فريق  اكتفى  األولى،  الجولة  في 
كذلك في المقابلة الثانية التي جمعته بالترجي التونسي مساء  
انتهت  و  )الجزائر(  جويلية   5 بملعب  السبت  أمس  أول 

بنتيجة التعادل )1-1(.
ساعة  ربع  مرور  بعد  التهديف  في  السباق  الشباب  وكان 
من عمر المقابلة بواسطة الوافد الجديد في فترة االنتقاالت 

الشتوية. كريم عريبي عن طريق ضربة جزاء. لكن تراجع 
فريق شباب بلوزداد للوراء مانحا بذلك الثقة الالزمة للفريق 

المنافس في القدرة على العودة في النتيجة.
و في ظّل عدم النجاعة الهجومية لممثل الجزائر، بالرغم 
ماركوس  البرازيلي  المدرب  بها  قام  التي  التغييرات  من 
باكيتا في الشوط الثاني، تلقى أبناء »لعقيبة« هدف التعادل 

في وقت  قاتل من عمر المواجهة )الدقيقة ال82(.
الضروري  من  بات  التعداد،  في  فقط  نقطتين  برصيد  و 
المقابلة  في  الكاملة  العالمة  تحقيق  بلوزداد  شباب  على 
حيث  الجاري،  فبراير   26 و   25 ليومي  المقررة  الثالثة 
سيواجه فريق  جوانيغ غاالكسي البوتسواني، بهدف إنعاش 
حظوظه مجددا في المنافسة وضمان التأهل إلى الدور ربع 

النهائي.

في  مرة  هزيمة  تجرع  فقد  سطيف  وفاق  أما 
5 جويلية  بملعب  الجمعة،  الثانية، يوم  المجموعة 
بعد  ب)0-1(،  المغربي  البيضاوي  الرجاء  أمام 
أن كان قد عاد بفوز ثمين من السفرية التي قادته 
المحلي حوريا  الفريق  فاز على  ،حيث  غينيا  إلى 

كوناكري بنتيجة )0-1(، لحساب الجولة األولى.
على  يتعين  المتوقعة،  غير  السقطة  هذه  وبعد 
»النسر السطايفي« توظيف كل أوراقه المتاحة من 
اجل العودة في المنافسة والبقاء في سباق اقتطاع 
تأشيرة المرور إلى الدور الثاني من المنافسة وذلك 
على الرغم من المشاكل الداخلية التي يتخبط فيها 

الفريق في الفترة الراهنة.
فهد  الفريق،  رئيس  يتردد  لم  الخصوص،  وبهذا 
حلفاية في توجيه االتهام لبعض عناصر الفريق الذين قاموا 
بمساومة اإلدارة عشية مقابلة مهمة مثل مقابلة الرجاء،-عل 
حّد قوله- األمر الذي دفع اإلدارة إلى إحالة الالعبين أكرم 
وتوجيه  التأديبي،  المجلس  على  بلعيد  بن  أمين  و  جحنيط 

اإلنذار األخير لبقية الالعبين.
التونسي  المدرب  بقيادة  السطايفية  التشكيلة  أّن  ومعلوم، 
إفريقيا  إلى جنوب  تنقل صعب  لها  الكوكي، سيكون  نبيل 
عندما تتحدى الفريق الملحي اف.سي آمازولو، الذي تدارك 
كوناكري  حوريا  ضيفه  فيها  استقبل  التي  المواجهة  في 
الغاني بنتيجة )0-1(، بعد أسبوع من هزيمته أمام الرجاء 

البيضاوي المغربي بنتيجة )1-0(.

حقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على مضيفه 
التي  المباراة  في   4-2 بنتيجة  يونايتد  ليدز 
الجولة  منافسات  ضمن  األحد  اليوم  جمعتهما 
الـ26 من الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 

»البريميرليغ«.
وتناوب على تسجيل رباعية »الشياطين الحمر« 
برونو  والبرتغالي  ماغواير  هاري  من  كل 
أنطوني  والسويدي  فريد  والبرازيلي  فيرنانديز 
إالنغا في الدقائق 34 و5+45 و70 و88 على 
األرض  أصحاب  ثنائية  سجل  فيما  الترتيب، 
رافينها  والبرازيلي  مورينو  رودريغو  اإلسباني 

في الدقيقتين 53 و54 على التوالي.
إلى  يونايتد رصيده  الفوز، رفع مانشستر  وبهذا 
46 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد 
ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15 على جدول 

ترتيب فرق »البريميرليغ«.

تأخره  ميونيخ  بايرن  ليعّوض  هدفين  ليفاندوفسكي  البولندي روبرت  أحرز 
المفاجئ ويفوز 1-4 على ضيفه غرويتر فورث متذيل الترتيب ليبتعد بصدارة 

الدوري األلماني لكرة القدم اليوم األحد.
الشباك من ركلة  برانيمير هرجوتا  بايرن عندما هز  وصعق فورث جماهير 
حرة غيرت اتجاهها قبل ثالث دقائق من االستراحة.  وبدا بايرن في موقف 
صعب بعد الخسارة 2-4 في ملعب بوخوم األسبوع الماضي وتعادله 1-1 مع 
سالزبورغ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم األربعاء وهي 

أطول فترة بدون فوز للفريق منذ عشرة أشهر.  
لكن صاحب األرض احتاج إلى 30 ثانية فقط من الشوط الثاني ليدرك التعادل 
تشوبو- مكسيم  إيريك  الكاميروني  البديل  في  الكرة  اصطدمت  عندما 
مدى  من  المرمى  في  وضعها  الذي  ليفاندوفسكي  زميله  أمام  موتنغ وتهيأت 

قريب.
بهدف  التقدم  وانتزع  المباراة  على  اللقب  حامل   وسيطر 
اللعب.   من  ساعة  مرور  عند  مرماه  في  بالخطأ   سيباستيان غريزبك 
وعزز ليفاندوفسكي من تقدم بايرن بضربة رأس قبل ثماني دقائق من النهاية 

ليرفع المهاجم البولندي رصيده إلى 28 هدفاً في 23 مباراة.  
بعد تمريرة  الضائع  بدل  المحتسب  الوقت  في  الرباعية  تشوبو-موتنغ  واختتم 

عرضية من سيرج غنابري.  
ورفع بايرن رصيده إلى 55 نقطة من 23 مباراة فيما بقي فورث في المركز 

األخير وله 13 نقطة.  

بايرن ميونيخ ينتفض 
ويهزم غرويتر فورث

مانشستر يونايتد يقسو 
على ليدز برباعية في عقر داره

إسبانيول يصطاد 
إشبيلية بالتعادل

فرض إسبانيول التعادل على ضيفه 
إشبيلية )1-1( اليوم األحد ضمن 

الدوري  من   25 المرحلة 
اإلسباني لكرة القدم.

األندلسي  الفريق  وسجل 
رفايل  عبر  أواًل  الزائر 
فيما   36 فيسينتي  مير 

عادل إلسبانيول سيرجي 
داردير 50.

العبه  جهود  إشبيلية  وخسر 
جيوليس كوندي في الدقيقة 76 

اإلنذار  بعد  الحمراء  البطاقة  لنيله 
الثاني.

المرتبة  51 نقطة، فيما يحتل إسبانيول  الثاني برصيد  المركز  إشبيلية يحتل 
14 برصيد 29 نقطة.

وبالتعادل رفع رصيد إشبيلية إلى 51 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول 
ترتيب الدوري اإلسباني، ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر ريال مدريد إلى 

6 نقاط كاملة.

إصابة ديباال قبل مواجهة فياريال
أمس  اإليطالي  يوفنتوس  نادي  ذكر 
باولو  األرجنتيني  العبه  أن  األحد 
أيام   10 لنحو  يغيب  سوف  ديباال 
الفخذ  عضلة  في  إصابة  بسبب 
مستضيفه  يوفنتوس  األيسر.ويلتقي 
الثالثاء  غٍد  بعد  اإلسباني  فياريال 
دوري  من  الـ16  دور  ذهاب  ضمن 

أوروبا. أبطال 

حقق فريق برشلونة فوزا عريضا على نظيره فالنسيا، خالل 
المباراة التي جمعت بينهما األحد، ضمن منافسات الدوري اإلسباني.
التي  المباراة  خالل   ،4-1 بنتيجة  فالنسيا  وفاز برشلونة على 
من  الـ25  الجولة  في  المستايا،  ملعب  على  األحد،  بينهما،  جمعت 

منافسات الدوري اإلسباني.
وافتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانج التسجيل لفريق برشلونة في 
الدقيقة 23، قبل أن يسجل فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 

32، ليسجل أوباميانج الهدف الثالث في الدقيقة 38.
وحاول فالنسيا العودة في المباراة، عندما سجل هدف تقليص الفارق 
في الدقيقة 52، غير أن البديل بيدري قضى على تلك األحالم عندما 

سجل الهدف الرابع في الدقيقة 63.
الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 42 نقطة، يحتل بها المركز الرابع 
أتلتيكو  أمام  األهداف  بفارق  اإلسباني،  الدوري  ترتيب  جدول  في 

مدريد صاحب المركز الخامس.
التوالي،  على  الثالثة  للهزيمة  فالنسيا  فريق  تعرض  المقابل،  في 
ليتوقف رصيده عند 25 نقطة، يحتل بها المركز الـ12 في جدول 

ترتيب الدوري اإلسباني.
كتالوني  ثمينة من فريق  نادي ريال مدريد هدية  تلقى  المقابل،  في 
آخر، وهو إسبانيول الذي تعادل مع إشبيلية، صاحب المركز الثاني، 

1-1 في نفس الجولة.

برشلونة يكتسح فالنسيا.. 
وهدية كتالونية لريال مدريد

 شبيبة القبائل تظفر برعاية كوندور 

مع  تشيلسي،  لنادي  الرسمية  الصفحة  تفاعلت 
قاد  الذي  زياش،  حكيم  المغربي  النجم  تألق 
 ،1-0 باالس  كريستال  على  للفوز  »البلوز« 
الدوري  من  الـ26  الجولة  في  السبت،  أمس 

اإلنجليزي.
نجما  نفسه  المغربي،  األلعاب  صانع  وفرض 
بتسجيله  باالس،  وكريستال  تشيلسي  لمباراة 
هدف فوز »البلوز«، قبل دقيقة واحدة من نهاية 
ماركوس  لإلسباني  رائعة  عرضية  بعد  اللقاء، 

ألونسو.
موقع  في  لتشيلسي  الرسمي  الحساب  وأثنى 
»فيسبوك«، على زياش بطريقة خاصة، حيث 
نشر صورة له من المباراة وأرفقها بكلمات من 
للفنان المغربي  األغنية الشهيرة »يخليك للي« 

عاطيني  »ديما  لمجرد:  سعد 
الخاطر.. نلقاه جنبي حاضر«.

سجل  زياش  أن  إلى  ويشار 
الثالثة تواليا في مباريات  للمرة 
اإلنجليزي،  بالدوري  تشيلسي 
رافعا رصيده إلى سبعة أهداف 
في جميع المسابقات التي شارك 

فيها خالل الموسم الجاري.
كريستال  على  الفوز  وبعد 
رصيده  تشيلسي   رفع  باالس، 
إلى 50 نقطة معززا موقعه في 
المركز الثالث في جدول ترتيب 

الدوري اإلنجليزي.

تشيليس يتغزل يف زياش بكلمات من أغنية شهرية للفنان
المغريب سعد لمجرد

رابطة األبطال )الجولة الثانية(: 

الشباب الوفاق سطيف يتعثران بقواعدهما

 ...  أخبــار محرتفينا 

تمكنت إدارة شبيبة القبائل من الظفر برعاية 
هامة من شركة كوندور لإللكترونيك ، ما 
على   « الكناري   « شك  دون  من  سيساد 

تجاوز بعض المشاكل المالية. 
 وعقدت ، أمس، جلسة عمل جمعت بين 
القبائل،  شبيبة  رئيس  و  كوندور  إطارات 

لترسيم هذه االتفاقية.
الجديد،  الشراكة  عقد  على  التوقيع  حفل 
بنود  إعداد  من  االنتهاء  فور  سينظم 

االتفاقية.
هنيئا للنادي األكثر تتويجا في الجزائر، و شرف لكوندور أن تحمل على 

قميص الشبيبة كما قال مسؤولي النادي وكوندور.
سفيان.ب

أكمل شباب قسنطينة، أمس األحد، إجراءات التعاقد مع الثنائي، وليد عرجي مهاجم نصر حسين داي، 
ومتوسط الميدان زكرياء كموخ، العب هالل شلغوم العيد، ليصبحا بذلك أول تعاقدات السنافر خالل فترة 
التحويالت الشتوية الجارية. وعلم ، أن إدارة الشباب بقيادة المدير العام، رمزي قاسمي، اجتمعت صبيحة 

أمس بالثنائي، وتوصلت معهما إلى اتفاق نهائي، يقضي بانتقالهما إلى صفوف الفريق، لـ 18 شهًرا.
ويطمح النادي القسنطيني، لدخول مرحلة اإلياب بقوة، وتحسين مركزه في جدول ترتيب دوري المحترفين، 
خاصة في ظل إصرار مالك النادي على حصد مركز مؤهل لخوض المنافسات القارية على األول في 
الموسم القادم. جدير بالذكر، أن إدارة الشباب الزالت في رحلة البحث مدرب لقيادة الفريق في مرحلة 

اإلياب، بعد استقالة المدرب شريف حجار، من منصبه، بسبب خالفه مع المدير العام.

بوكيتينو يعلق على سقوط
سان جيرمان بثالثية أمام نانت

جيرمان،  سان  باريس  مدرب  أعرب 
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن خيبة 
أمله لخسارة فريقه أمام مضيفه نانت، في 
مباراة أقيمت أمس السبت، ضمن األسبوع 

الـ25 من الدوري الفرنسي.
مفاجئة  لخسارة  جيرمان  سان  وتعرض 
على يد مضيفه نانت بثالثة أهداف مقابل 

هدف واحد.
وقال بوكيتينو بعد المباراة في تصريحات نقلها موقع النادي الباريسي: »إننا 
بطريقة  لعبنا  طبعا.  النتيجة  من  جدا  كبيرة  أمل  بخيبة  نشعر  جدا.  غاضبون 
لم تكن سيئة، كانت هناك أشياء إيجابية، ولكننا خسرنا المباراة، ألن الفريق 

المنافس كانت له لحظات كان فيها حاسما وفعاال أمام المرمى«.
وأضاف المدرب األرجنتيني »إننا ندفع غاليا ثمن هذا النوع من الوضعيات. 
بالنسبة لي كانت هناك عدة أشياء إيجابية ولكن عندما نخسر 3-1 أمام نانت، 
الوقوف  هي  مسؤوليتنا  ولكن  اإليجابية.  األمور  تلك  استحضار  الصعب  من 

وإصالح المشاكل التي واجهتنا في لقاء نانت«.
وأكمل: »ال أعتقد أننا كنا مرهقين، إنها مباراة مختلفة، ومنافسة مختلفة. كنا 

نعلم كل ذلك، ولكننا لم نعرف كيف ندير هذا الوضع«.
الدوري  صدارة  في  منفردا  يغرد  جيرمان  سان  زال  فما  الخسارة،  ورغم 
الفرنسي برصيد 59 هدفا، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، بينما ارتقى 

نانت إلى المركز الخامس، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة.

الفريق يطمح دخول مرحلة اإلياب بقوة 

شباب قسنطينة يتعاقد 
نيس يعود إلى االنتصارات بفوز صعب على أنجيهمع كموخ و عرجي

عاد نيس إلى سكة االنتصارات بتحقيقه فوز صعب على ضيفه أنجيه 0-1 األحد ليعزز مركزه الثالث، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم. ويدين نيس بفوزه إلى الهولندي جاستن كلويفرت الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 19.

وهو الفوز األّول لنيس في الـ »ليغ1« بعد خسارتين توالياً أمام كليرمون 1-0 وليون 2-0 في المرحلتين السابقتين، ليعود إلى سكة االنتصارات معززاً 
مركزه الثالث برصيد 45 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن مرسيليا الثاني الذي يستقبل الحقاً كليرمون على أمل الفوز إلعادة فارق األربع نقاط.

وحقق رين فوزاً كبيراً على تروا 1-4 وانتصر مونبلييه خارج أرضه على لوريان -1صفر فيما انتهت مواجهة سانت إتيان وستراسبورغ بالتعادل 2-2 
ورينس أمام بريست 1-1. 

بيين سبورت



عين على الرياضة

األحد،  اليوم  الستار،  أسدل 
من  الـ24  النسخة  فعاليات  على 
»بكين  الشتوية  األولمبية  األلعاب 

2022«، التي استضافتها الصين 
فبراير  و20   4 بين  بالفترة 

الجاري.

وخالل حفل الختام، أعلن األلماني 
توماس باخ رئيس اللجنة األولمبية 
النسخة  فعاليات  نهاية  الدولية 

األولمبية  األلعاب  لدورة  الـ24 
الشتوية 2022.

للبعثة  األولمبي  العلم  تسليم  وتم 
ستستضيف  التي  اإليطالية، 
الـ25 من  المقبلة  النسخة  فعاليات 
الشتوية،  األولمبية  األلعاب  دورة 

في العام 2026.
وشارك في أولمبياد بكين 2911 

رياضيا من 91 دولة.
إلى  الروسية  البعثة  وضمت 
 461 الشتوي  بكين  أولمبياد 
شخصا منهم 212 رياضيا روسيا 
رجال(،  و109  نساء   103(
شاركوا تحت راية اللجنة األولمبية 

الروسية.
من  الروس  الرياضيون  وتمكن 
ترتيب  في  الثاني  المركز  حصد 
جدول الميداليات اإلجمالي برصيد 
32 ميدالية ملونة )6 ذهبية و12 
والمركز  برونزية(  و14  فضية 
خلف  العام،  الترتيب  في  التاسع 
الصدارة برصيد  النرويج صاحبة 
37 ميدالية )16 ذهبية و8 فضية 

و13 برونزية(.

اإلثنين 21 فيفري 2022 م
الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ 

ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. 
سباح يكاد يفقد حياته داخل

بحرية متجمدة

الرتتيب النهايئ لجدول الميداليات
تربعت النرويج على صدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من األلعاب األولمبية الشتوية »بكين 2022«، التي استضافتها الصين بالفترة بين 

4 و20 فبراير الجاري.
ترتيب جدول الميداليات بعد ختام منافسات اليوم الـ16 واألخير من أولمبياد بكين:

1 - النرويج )16 ذهبية و8 فضية و13 برونزية(
2 - ألمانيا )12 ذهبية و10 فضية و5 برونزية(

3 -  الصين )9 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان(
4 - الواليات المتحدة )8 ذهبية و10 فضية و7 برونزية(

5 - السويد )8 ذهبية و5 فضية و5 برونزية(
6 - هولندا )8 ذهبية و5 فضية و4 برونزية(
7 - النمسا )7 ذهبية و7 فضية و4 برونزية(

8 - سويسرا )7 ذهبية وفضيتان و5 برونزية(
9 - روسيا )6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية(

وكاالت

المضرب،  لكرة  الفرنسية  مرسيليا  بطولة  بلقب  روبليف  أندريه  الروسي  توج 
ألياسيم  أوجيه  فيليكس  الكندي  على  النهائية  المباراة  في  األحد  اليوم  فوزه  بعد 

بمجموعتين نظيفتين.
وحسم روبليف البالغ 24 عاما المباراة النهائية لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، 

بواقع: 5-7 و6-7، خالل ساعة واحدة و57 دقيقة.
مليون  نصف  من  أكثر  جوائزها  مجموع  البالغ  مرسيليا  بطولة  بلقب  وبفوزه 
يورو، حقق روبيلف أول ألقابه في عام 2022 والتاسع خالل مسيرته االحترافية.
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الرويس روبليف يتوج بلقب بطولة 
مرسيليا للتنس

أثناء السباحة في بحيرة متجمدة حيث لم  أصيب غواص حر باالرتباك 
يجد المخرج فعلق تحت الجليد، وسط محاوالت زمالئه إنقاذه قبل الغرق.
السباحة  في  عاما(،   31( أورافيك  بوريس  السلوفاكي،  السباح  وشارك 
يائس عن  بشكل  البحث  في  وبدأ  باالرتباك  أصيب  عندما  الجليد،  تحت 

المخرج من خالل فوهة الجليد.
االجتماعي  التواصل  وسائل  فيديو على صفحات  مقطع  أورافيك  ونشر 
بمنطقة  متجمدة  بحيرة  في  الجليد  تحت  تصويره  تم  حيث  به،  الخاصة 

فيسوكي تاتري في جبال تاترا العالية في سلوفاكيا.
ويظهر السباح في الفيديو وهو يستعد عند مدخل فوهة الجليد، قبل أخذ 
الخروج،  نقطة  إلى  الوصول  وعند  والقفز.  الهواء  من  كبيرة  جرعة 
حيث يقف العديد من زمالئه على الجليد، يبدو أنه يفقد إحساسه باالتجاه 

الصحيح نحو المخرج ويذهب في االتجاه الخطأ.
على إثر ذلك، حاول زمالؤه توجيهه في االتجاه الصحيح دون جدوى، 
فقام رجل برمي جسده على الجليد في محاولة الختراقه، لكنه فشل، وفي 
ليخرج من نفس  السباح بحبل كان مربوطا بجسده وتبعه  النهاية أمسك 

المكان الذي دخل منه.
ديلي ستار

رياضية تايوانية تواجه خطر العقوبة من 
قبل رئيس وزراء بالدها الرتدائها زيا صينيا 

يريد رئيس وزراء تايوان، سو تسينغ تشانغ، معاقبة متزلجة أولمبية تايوانية الرتدائها ما بدا 
أنه زي الفريق الصيني المنافس أثناء التدريبات.

ويعتبر التعامل مع الشعارات التي تشير إلى الجانبين الصيني والتايواني، أمرا حساسا على 
نحو استثنائي.

ويعتبر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، جزيرة تايوان جزء من أراضي الصين.
ونشرت المتزلجة هوانغ يو تينغ، وهي واحدة من أربعة رياضيين تايوانيين يشاركون في 
المقامة حاليا في بكين، مقطعا مصورا على صفحاتها في  دورة األلعاب األولمبية الشتوية 
وسائل التواصل االجتماعي يوم 23 من يناير الماضي، تظهر فيه وهي تتدرب مرتديه ما 

تبدو أنها مالبس صينية، حسبما ذكرت وكالة األنباء التايوانية.
وقالت الوكالة، إن هوانغ اعتذرت وأزالت المقطع المصور.

وطلب رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ من وزارة التعليم والرياضة، التحقيق في األمر حتى تحصل هوانغ على »العقوبة المناسبة«، وفقا 
لما نقلته وكالة األنباء التايوانية عن المتحدث باسم الحكومة، لو بينغ تشينغ.

وذكرت الوكالة، أن اإلدارة الرياضية التايوانية، قالت إن هوانغ لن تواجه عقوبة، ولكن يجب أن تكون »أكثر وعيا بحساسية األمور السياسية عبر 
مضيق تايوان«.

وكاالت

أزيد من 800 عداء الدورة الجزائرية  
للعدو الريفي بقسنطينة  

طبعتتها  في  عبيدة«  المجيد  عبد   « الريفي  للعدو  الوطنية  الدورة  عرفت 
ببلدية  البعراوية  غابة  مستوى  على  أمس  فعالياتها  جرت  التي  و  السابعة 
 : هي  والية   19 من  فريقا   81 ل  ممثلين  عداء   850 مشاركة  الخروب 
قسنطينة ، األغواط ، البويرة ، أم البواقي ، باتنة ، بجاية ، بسكرة ، البويرة 
برج  الطارف،   ، مسيلة   ، قالمة   ، عنابة   ، سكيكدة   ، العاصمة  الجزائر   ،

بوعريريج ، سوق أهراس ، الواد ، جيجل ،ميلة .
 33 للذكرى  إحياء  أقيمت  الوطنية  الرياضية  التظاهرة  هذه  فإن  لإلشارة، 
لليوم الوطني للشهيد عرفت مشاركة ستة أصناف من الذكور وستة أصناف 

من اإلناث.
و قد حضر فعاليات الدورة الوطنية للعدو الريفي جميع األطراف الفاعلة و 

على رأسهم مدير الشباب و الرياضة لوالية قسنطينة .
ومن جهة أخرى، قام ديوان مؤسسات الشباب لوالية قسنطينة عملية إمضاء 
محاضر التنصيب بالنسبة للدفعة األولى من حاملي الشهادات و التي تضم 
تفاؤل  و  فرحة  وسط  محكم  بتنظيم  العملية  تميزت  قد  و   ، مستفيدا   175

المعنيين ، الذين عبروا عن ارتياحهم خاصة بعد وفاء السلطات بوعودها.
و لإلشارة فإن العملية تبقى مستمرة غدا 21 فيفري لتشمل الدفعة الثانية من 

حاملي الشهادات و البالغ عددهم 76 مدمجا من حاملي الشهادات .
مريم بن جامع

المصرية ميار شريف 
تغادر بطولة قطر توتال 
إنرجيز المفتوحة للتنس

غادرت النجمة المصرية ميار شريف، المصنفة 
65 عالمياً، اليوم األحد بطولة قطر توتال إنرجيز 
األول  الدور  في  للتنس عقب خسارتها  المفتوحة 

أمام الرومانية سورانا كريستيا.
وحسمت الالعبة الرومانية، المصنفة 30 عالمياً، 
المواجهة بمجموعتين نظيفتين بواقع 2-6 و6-1 

في مباراة دامت نحو ساعة وبضع دقائق. 



الماضـي  األسـبوع  نهايـة  سـلطت 
المحكمـة االبتدائيـة لجنايات مجلس 
سـنة   12 عقوبـة  تبسـة  قضـاء 
سـجنا نافـذا مـع الحجـر والحرمـان 
بعـد  االنتخـاب والترشـح  مـن حـق 
نهايـة العقوبـة لشـاب فـي الــ 27 
المخـل  الفعـل  بتهمـة  عمـره  مـن 
وتحريضـه  قاصـر  علـى  بالحيـاء 
علـى فسـاد األخـاق وذلـك بعـد أن 
التمـس لـه ممثـل الحق العـام توقيع 

نافـذا. 20 سـنة سـجنا  عقوبـة 
قـرار  حسـب  القضيـة  هـذه  وقائـع 
اإلحالـة الصـادر عـن غرفـة االتهام 
تعـود إلـى شـهر أفريـل مـن السـنة 
الماضيـة، حيـث يشـتغل متهم قضية 
المناطـق  بإحـدى  خضـارا  الحـال 
النائيـة بتـراب والية تبسـة وبجواره 
والـد الضحيـة الذي يشـتغل خضارا 
هـو اآلخـر. وبمـا أن المتهـم يملـك 
بإيصـال  يقـوم  كان  نفعيـة  سـيارة 
مسـكنهما  إلـى  ووالـده  الضحيـة 

أحـد  وفـي  عديـدة.  مـرات  العائلـي 
والـد  غيـاب  المتهـم  اسـتغل  األيـام 
األخيـر  هـذا  تواجـد  مـع  الضحيـة 
رفقـة شـقيق أصغـر منـه وبـدل أن 
بيـت  إلـى  العـودة  فـي  يسـاعدهما 
إلـى سـكن  بتحويلهمـا  قـام  والدهمـا 
المتهـم  فيـه  يربـي  كان  مهجـور 
الدجـاج وقبـل الدخـول سـلم للشـقيق 
األصغـر قطعـة نقديـة مـن فئـة الــ 
وقـام  الحلويـات  لشـراء  دج   50
أيـن  البيـت  إلـى  الضحيـة  بإدخـال 
وجـد 3 مـن أصدقائـه قامـوا بالفعـل 
علـى  بالتـداول  بالحيـاء  المخـل 
الضحيـة إلـى غايـة إشـباع رغباتهم 

الحيوانيـة.
وعقـب ذلـك تـم الخروج من السـكن 
وكأن شـيئا لـم يكن وبعـودة الضحية 
لوضعيتـه  والـده  تفطـن  بيتـه  إلـي 
الكارثيـة أيـن أخبـره االبـن الصغير 
باالتصـال  ليقـوم  لـه  تعـّرض  بمـا 
ليحـّول  الوطنـي  الـدرك  بمصالـح 

إلـى الطبيـب الشـرعي صبـاح اليوم 
فـي  كان  االتصـال  كـون   الموالـي 
سـاعة متأخـرة مـن اليـوم وبشـهادة 
تعـّرض  تأكـد  الشـرعي  الطبيـب 
بالحيـاء،  المخـل  للفعـل  الضحيـة 
ليتـم توقيـف المتهـم وسـماعه، حيث 
إلـى  ذلـك  مرجعـا  اإلنـكار  حـاول 
بينـه وبيـن والـد الضحيـة  خالفـات 
لكـن يـوم المحاكمة كانـت المواجهة 
واضحـة   والقرائـن  األدلـة  وكانـت 
أيـن واجهـت القاضيـة المتهـم بما لم 

يكـن متوقعـا لديـه.          
الرئيـس هـل سـبق  السـيدة  وسـألت 
مـن  البيـت  ذات  دخـول  للضحيـة 
قبـل؟ ليـرد المتهـم: ال أبـدا لم يسـبق 
كيـف  إذن  لتضيـف  قبـل.  مـن  لـه 
داخـل  مـا  الضحيـة  معرفـة  تفسـر 
بيـت  بدقـة.  األمـر  واصفـا  البيـت 
يتكـّون مـن غرفتيـن ومارسـتم عليه 
الفعـل المخـل بالحيـاء فـوق " بسـاط 
التحقيـق  بيّنـه  مـا  وهـو   " أخضـر 

يسـكت  الوطنـي.  للـدرك  الميدانـي 
المتهـم وبعد تمسـك الطـرف المدني 
المتهـم  ضـد  القضائيـة  بمتابعتـه 
العـام   الحـق  لممثـل  الكلمـة  أحيلـت 
بالخطيـرة  الجريمـة  وصـف  الـذي 
فـي  كبيـر  تفشـي  عرفـت  والتـي 
يتطلّـب  مـا  وهـو  المجتمـع  أوسـاط 
حديـد   مـن  بيـد  والضـرب  الـردع 
فـي  متوفـرة  األدلـة  "كل  مضيفـا 
قضيـة الحـال " فعـل مخـل بالحيـاء 
بالعنـف ومحاولـة تحريـض قاصـر 
خـالل  ومـن  األخـالق  فسـاد  علـى 
البيـت  وصـف الضحيـة لمحتويـات 
مراحـل  كل  خـالل  الداخـل  مـن 
مـع  اليـوم   ذلـك  فـي  بمـا  التحقيـق 
تأكيـد المتهـم ان الضحيـة لـم يسـبق 
لـه دخـول البيـت  وهـي تصريحات 
الهـروب  محـاوال  للمتهـم  متناقضـة 
مـن عـدم تحمل المسـؤولية الجزائية  
إلـى جانب شـهادة الطبيب الشـرعي 
االعتـداء  آثـار  بدقـة   بينـت  التـي 
الجنسـي الوحشـي للمتهميـن مذكـرا 
كانـوا  المتهميـن  بقيـة  ان  الجميـع 
محاكمتهـم  وسـيتم  فـرار  حالـة  فـي 
طبقـا للقانـون  ملتمسـا توقيـع عقوبة 
الحجـر  مـع  نافـذا  سـجنا  سـنة   20
المتهـم والحرمـان  مـن حـق  علـى 
االنتخـاب والترشـح لمدة 5 سـنوات 
عقـب  االنتهـاء مـن العقوبة السـالبة 
دفـاع  مرافعـات  وبعـد  للحريـة 
المتهـم  المسـخر مـن طـرف العدالة 
تمـت إدانتـه بــ 12 سـنة سـجنا نافذا 
االنتخـاب  حـق  مـن  والحرمـان 
بعـد  سـنوات   5 لمـدة  والترشـح 

. العقوبـة  انتهـاء 
                          هـواري غ

15عين على المجتمع اإلثنين 21 فيفري  2022 م
الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ

... متفرقات ... خضار و3 من أصدقائه يغتصبون قاصر عمره 10 سنوات 

جنايات تبسة توقع عقوبة 12 سنة للمتهم الموقوف 

بعد فرار الشركاء
تفكيك جمعية أرشار مختصة 

يف الرسقة بميلة 
n    تمكنت عناصر فرقة الشــرطة 
القضائية بأمن دائرة تاجنانت والية 
لــة أول أمــس من توقيــف ثاثة  مي
ــي ســرقة عــدة منازل  متورطيــن ف

ومحات تجارية بمدينة تاجنانت.
تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عدة 
شــكاوى من طــرف مواطنيــن حول 
تعّرض منازلهم ومحالتهم التجارية 
ــت  انــت طال ــات ســرقة بتاجن ي لعمل
ية  ــة، أجهــزة كهرومنزل ي ــغ مال ال مب
خاصــة  وأدوات  ــة  ي ائ كهرب أدوات 
ــى عــدادات  بالحالقــة باإلضافــة إل

اه. المي
وبتكثيف التحريات وتفعيل الجانب 
مــن طــرف عناصــر  االســتعالمي 

ــة ألمن دائرة  ي فرقة الشــرطة القضائ
تاجنانت وكــذا اســتغالل البصمات 
ــي رفعــت مــن طرف  ت ــات ال ن والعي
ــد هوية  ــم تحدي ــة ت الشــرطة العلمي
المشــتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم 

يتم توقيفهم. بين 19 و24 سنة ل
ــاء التحقيــق مــع المشــتبه فيهم  ن  أث
ومواجهتهــم باألدلة المنســوبة إليهم 
اعترفوا بارتكابهم السرقة حيث تمكن 
عناصر الشرطة من استرجاع بعض 

المسروقات وتسليمها للضحايا.
وبعــد اســتكمال إجــراءات التحقيق 
يابة  ن تم تقديم المشــتبه فيهم أمــام ال
المختصة لدى محكمة شلغوم العيد.
                              ابو نوفل

عثورهـا  اليونانيـة  السـلطات  أكـدت 
علـى أحـد ركاب عّبـارة إيطاليـة، كان 
علـى  حريـق  انـدالع  عقـب  مفقـودا 
قبالـة  عبورهـا  أثنـاء  وذلـك  متنهـا، 

كورفـو. جزيـرة 
21 عامـا  البالـغ  وعثـر علـى الشـاب 
بصحـة  وهـو  السـفينة،  خلفيـة  فـي 

بيالروسـيا. مـن  أنـه  وأكـد  جيـدة، 
عـن  يكشـف  لـم  الـذي  الناجـي  وقـال 
اسـمه لفـرق اإلنقـاذ: "قولـوا لـي إننـي 
حـي"، حسـبما أفـادت صحيفـة "بروتو 

ثيمـا".
وبعدمـا اكتشـفت وجـوده، تمكنت فرق 
اإلنقـاذ مـن الصعـود على متـن العبارة 
بحسـب  سـلم،  عبـر  وإجالئـه  إلنقـاذه 

السـلطات اليونانيـة.
السـواحل  خفـر  فـي  مسـؤول  وأشـار 
الناجـي  أن  بـرس"  "فرانـس  لوكالـة 
أحد 12 سـائق شـاحنة ُفقـد أثرهم قبالة 

كورفـو. جزيـرة 
وتأمـل فـرق اإلنقـاذ أن يتمكـن الناجـي 
مفقوديـن  عـن  معلومـات  تقديـم  مـن 
علـى  محتجزيـن  يكونـون  قـد  آخريـن 
متـن العبـارة التـي الزال يتصاعد منها 

دخـان كثيـف صبـاح األحـد.
لشـركة  التابعـة  السـفينة  وكانـت 
إلـى  تتجـه  اإليطاليـة  "غريمالـدي" 
برينديسـي فـي إيطاليـا، واشـتعلت فيها 
سـاعتين  بعـد  الجمعـة  فجـر  النيـران 
علـى إبحارهـا مـن مرفـأ إيغومينيتسـا 

اليونانـي، وعلـى متنهـا 290 شـخصا 
51 شـخصا مـن  بينهـم  مسـجال، مـن 

الطاقـم. أفـراد 
مسـجلين  شـخصا   278 إنقـاذ  وتـم 
باإلضافـة  الـركاب،  قوائـم  علـى 
غيـر  اثنيـن  أفغانييـن  مهاجريـن  إلـى 
مـن  المخـاوف  يثيـر  مـا  مسـجلين، 
مـن  أكبـر  المفقوديـن  عـدد  يكـون  أن 
خلسـة  مهاجريـن  لركـوب  المعلـن، 
تجـري  التـي  العبـارات  متـن  علـى 

وإيطاليـا. اليونـان  بيـن  رحـالت 
وتمكنـت قاطـرات مـن تقريب السـفينة 
 10 السـواحل علـى بعـد حوالـي  مـن 
كيلومتـرات شـمال كورفـو، بحسـب ما 
أفـاد التلفزيـون الرسـمي "إي أر تـي".

" قصة نجاة غريبة على متن "العبّارة اإليطالية المحترقة

n    قامــت، نهاية األســبوع، 
المتنقلــة  الفرقــة  عناصــر 
للشــرطة القضائية بسطيف، 
يــات، تمــت  بتأطيــر 03 عمل
بالمدينــة  مختلفــة  بنقــاط 
 )03( توقيــف  عــن  أســفرت 
أشــخاص، مع حجز ما يقارب 
ـــ 170غرام مــن المخدرات  ال

)كيف معالج(، وغيرها.
يــات الثالثــة أطرت من  العمل
ــة  المتنقل الفرقــة  أفــراد  قبــل 
للشــرطة القضائية بأمن والية 
ســطيف، والتي جــاءت عقب 
استغالل معلومات تفيد بتّورط 
أشــخاص في عمليات ترويج 
العقلية،  والمؤثرات  المخدرات 
يتم إطالق أبحــاث وتحريات  ل
موسعة مكنت من تحديد هوية 

المشتبه فيهم، مع تكليف فوج 
لمراقبة وترصد كل تحركاتهم.
عمــل  خطــة  إعــداد  وبعــد   
توقيــف  ــم  ت محكمــة، 
03أشــخاص، مــع حجــز مــا 
مــن  170غــرام  ـــ  ال يقــارب 
المخدرات )كيف معالج( 446 
ــوس، باإلضافة إلى  قرص مهل
المخــدرات  مــن  قــرص   22
الصلبة "إكستازي"، مع حيازة 
ســالح أبيــض محظــور دون 

مقتضى شرعي.
وبعد استكمال كافة اإلجراءات 
فــات  ــم إعــداد مل قانونيــة، ت ال
جزائية ضد المتورطين الثالث 
أحيلوا بموجبهــا أمام الجهات 

القضائية المختصة.
      سطيف: نورالدين بوطغان

توقيف 3 متورطني يف ترويج
 المخدرات بسطيف

الماضـي  األسـبوع  نهايـة  سـلطت 
لجنايـات  االبتدائيـة  المحكمـة 
 20 عقوبـة  تبسـة  قضـاء  مجلـس 
فـي حـق شـاب  نافـذا  سـنة سـجنا 
يشـتعل  عمـره  مـن   26 الــ  فـي 
النائيـة  المناطـق  بإحـدى  حـاق 
بتـراب الواليـة بتهمة الفعـل المخل 
مـع  بالعنـف  قاصـر  علـى  بالحيـاء 
اسـتعمال وسـيلة تخديـر وذلـك بعـد 
العـام  الحـق  لـه ممثـل  التمـس  ان 
سـجنا  سـنة   20 عقوبـة  توقيـف 

نافـذا.
إلـى  تعـود  القضيـة   هـذه  وقائـع 

نهايـة السـنة الماضيـة أيـن اسـتغل 
المتهـم " الوحـش البشـري "   الذي 
عـن  بعيـد  غيـر  حالقـا  يشـتغل 
برعـم  عبـور  الضحيـة  مسـكن 
التحضيـري  بالقسـم  تلميـذ  صغيـر 
الحلـوى  مـن  بقطعـة  ليسـتدرجه 
ويدخلـه إلـى محلـه  ويغلـق البـاب 
المخـل  الفعـل  بممارسـة  يقـوم  ثـم 
بالحيـاء باسـتعمال مـادة طبيـة تزيح 
المتهـم  قيـام  تواصـل  ومـع  األلـم 
بهـذه األعمـال اإلجراميـة الوحشـية 
أو  بشـري  ضميـر  ألي  وافتقـاده 
إنسـاني تفطنـت عائلـة الضحية لهذه 

بعـرض  وقامـت  الشـنيعة  الفعلـة 
ابنهـا البرعـم المـالك علـى الطبيـب 
الشـرعي الـذي أكـد تعرضـه للفعـل 

عديـدة. مـرات  بالحيـاء  المخـل 
 وبعـد توقيـف الجانـي حـاول هـذا 
تضـارب  لكـن  االنـكار  األخيـر 
العترافـه  خالفـا  تصريحاتـه 
القضائيـة  الضبطيـة  أمـام  األولـي 
لـم يجـد نفعا ويـوم المحاكمـة حاول 
السـيناريوهات  مـن  العديـد  خلـق 
الضحيـة  وبعـد عـرض  المسـرحية 
وأكـد  عليـه  تعـّرف  المتهـم   علـى 
مـا كان يقـوم بـه المتهـم ضـده وبعد 

الـذي  المدنـي  الطـرف  مرافعـات 
أكـد  علـى خطـورة هـذه الجريمـة  
واألضـرار الجسـيمة التـي حطمـت 
حيـاة ومسـتقبل هـذا البرعـم  أحيلت 
ملتمسـا  المتهـم  لدفـاع  الكلمـة 
الكلمـة  لتحـال  التخفيـف  ظـروف 
علـى  عـّرج  الـذي  الحـق  لممثـل 
الطفـل  هـذا  ومسـتقبل  القضيـة 
الصغيـر ملتمسـا توقيـع عقوبـة 20 
سـنة سـجنا نافـذا  وهـو مـا ذهبـت 
اليـه هيئـة المحكمـة بعـد العـودة من 

المـداوالت. قاعـة 
                     هـواري غريـب

إدانة الجاني بـ 20 سنة سجنا نافذا 
وحش بشري " حالق " يغتصب تلميذا عمره 5 سنوات متمدرس 

بالتحضيري بعد تخديره



تم تأجيــل الدورة الثانيــة لمهرجان 
الدولــي  الســينمائي  إيمدغاســن 
بباتنــة إلى 10 ماي المقبل بســبب 
الناجمــة  الصحيــة«  »الظــروف 

عــن جائحــة كورونــا و«الظروف 
الماديــة«، حســب مــا أعلــن عنه 

المنظمون.
هــذا  لمحافظــة  بيــان  فــي  وجــاء 

المهرجــان أنــه »نظــرا للظــروف 
الصحية التي يعيشها العالم والجزائر 
بســبب جائحة كورونا باإلضافة إلى 
غلق بعــض المطــارات فــي العالم 
فإنه يتعذر علــى ضيوف المهرجان 
الجزائــر  إلــى  القــدوم  األجانــب 

والمشاركة في هذه الدورة ...«.
وأوضــح ذات المصــدر أن هــؤالء 
الجزائرييــن  مــن  الضيــوف، 
واألجانــب، قــد »أكــدوا حضورهم 
بالتاريــخ الجديد )شــهر مــاي( بعد 

شهر رمضان«.
وجاء في البيان أيضا أن من أســباب 
تأجيــل هــذه التظاهــرة الســينمائية 
»الظــروف المادية«، حيث كان من 
المزمــع عقد الدورة الثانية لمهرجان 
إيمدغاسن الســينمائي الدولي من 1 

إلــى 5 مارس المقبل بمشــاركة 29 
فيلما من 25 بلدا في مسابقته الدولية 
الخاصة بأحســن فيلــم قصير، وهذا 
بحضــور العديــد مــن الضيوف من 

الجزائر وخارجها. 
ويهــدف مهرجان إيمدغاســن، الذي 
الثقافيــة  التعاونيــة  عليــه  تشــرف 
المحلية »اللمسة«، إلى »إعادة بعث 
روح جديدة للصناعة الســينمائية في 
للســياحة  الجزائــر.. » و«الترويج 

بالفن السابع.« 
وكانــت الطبعــة األولــى للمهرجان 
تتويــج  عرفــت  قــد   2021 فــي 
الفيلــم الفلســطيني األلماني »ســاقي 
مارادونــا« لفراس خــوري بجائزة 

أحسن فيلم قصير.
                                  ق/ث

اإلثنين 21 فيفري  2022 م16
الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ

تأجيل مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي 
بباتنة إلى 10 ماي المقبل

عين على الثقافة والفن

50 نارشا مستقال يف التصفيات النهائية 
لجوائز الكتاب الربيطاين 2022  

n وصل 50 ناشًرا مستقاًل، إلى 
التصفيات النهائيــة، في جوائز 
 ،2022 البريطانــى  الكتــاب 
ممن ازدهــرت أعمالهــم، رغم 
التحديــات التــى تعّرضــوا لها، 
وتمثلت في خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي، وتفشى وباء 
فيــروس كورونا، ومــن المقّرر 
أن يعلــن عــن الفائــز بجائــزة 
الناشــر المســتقل، هذا العام فى 
حفــل جوائز الكتــاب البريطاني 

في 23 ماي 2022.
وتكون قائمــة التصفيــات النهائية 
للناشــرين المتنافســين على جائزة 
الناشــر المســتقل: 6 مــن شــرق 
وجنــوب شــرق إنجلتــرا، 6 مــن 
أيرلنــدا وأيرلنــدا الشــمالية، 14 
من لنــدن، 6 من ميدالندز، 9 من 

شــمال انجلترا، 7 من اسكتلندا، 3 
مــن جنوب غــرب إنجلترا، 3 من 

ويلز.
فيليب جونــز، رئيس لجنة التحكيم 
البريطانيــة،  الكتــاب  لـــ جوائــز 
بشــكل  اإلعــام:  لوســائل  قــال 
عــام، أثبت عــام 2021 أنه عاًما 
عادًيا بالنســبة للمطابــع الصغيرة 
فــي المملكــة المتحــدة وأيرلنــدا؛ 
فبعدما واجه العديد من الناشــرين 
مشــكات حول خــروج بريطانيا 
من االتحــاد األوروبي، وسلســلة 
التوريــد المتقلبــة، واالضطــراب 
المســتمر لمحات بيــع الكتب في 
الشــوارع العامــة بســبب الوباء، 
وبلغــت ذروتهــا في عــام متقلب، 
لكــن فــي نهايــة المطــاف فهناك 
بعض الناشرين الذين قدموا أفضل 

ما لديهم«.

رحيل ملك "البيست سيلر"الروايئ والمرتجم خليل حنا تادرس
رحــل مســاء أول أمــس الســبت، 
الكاتب الروائــي والمترجم الكبير، 
خليل حنا تادرس، عن عمر يناهز 
83 عاما، بعد صراع مع المرض.
 حققت أعماله انتشــاًرا كبيًرا بين 
طبقات الشباب والمراهقين والكثير 
من الفئات نظرا ألنها تحمل الكثير 
من التشــويق والخلطــات الجاهزة 
والعناويــن المشــوقة التــي تجذب 
الجمهــور، ولذا تــم طباعة بعض 
أعماله عشــرات المرات، وجاءت 
أغلفة األعمال مناسبة لترويج هذه 
األعمال، ليعــرف أحياًنا بـ »أديب 
البيســت  و«ملــك  المراهقيــن«، 

سيلر«.
بــدأ حياته األدبيــة منذ عام 1958 
وظهرت أولى مجموعاته القصصية 
بعنوان »شيطان الحب«، ثم توالت 
أعمالــه األدبية حتى عــام 1994 
بلغت مؤلفاته 115 كتابا أعيد طبع 

أغلبها أكثر من مرة، اقترب أسلوبه 
من األديب إحسان عبد القدوس من 

حيث الجرأة.
مــن  تــادرس،  حنــا  خليــل  وكان 
أوائل من فهموا لعبة ســوق النشر، 
ومتطلبــات الجمهــور، وهــو مــا 
أعطاه األولوية على حساب قواعد 
الفــن الروائــي أحيانــا، حيث كّرر 
نفــس اللعبة عندما اتجــه للترجمة، 
فتجاهــل األمانــة العلميــة للترجمة 
وقــّرر تمصيــر روايــة »الســأم« 
لإليطالــي ألبرتــو مورافيــا عبــر 
واألشــخاص،  األماكــن  تمصيــر 
وبــّرر ذلك بقولــه: »حافظت على 
كيــان الفكــرة مــن خــال تمصير 

أسماء الشخصيات واألماكن«.
وحققت أعمال خليــل حنا تادرس، 
الروائيــة مبيعات ضخمة وقياســية 
فــى وقتهــا، حيث وصلــت لخمس 
عشــرة ألــف نســخة، فــى بعــض 

رواياتــه، وتعــد روايــة »نشــوى 
والحب« واحدة من أكثر الروايات 
المثيــرة للجــدل في تاريــخ األدب 
المصــري الحديــث، نشــرت عام 
1965 وتــم إعادة طباعتها حوالي 
20 طبعــة، وقد أثــارت العديد من 
الجدل وقت صدورها بســبب جرأة 

الموضوع الذي تناقشه.
ورواية )نشــوى والحب( هي قصة 

عاطفيــة طويلة، تــروي قصة فتاة 
متحــررة عاطفية تقودها شــهواتها 
إلــى حيث ال تــدري وقد القت هذه 
القصة نجاح شــديد، كما القت النقد 
باعتبــار أن مثل هــذه القصص ال 
تتناسب وطبيعة المجتمع المصري 
الذي يرفض وجود عاقات عاطفية 

قبل الزواج.
                                     ق/ث

صدور طبعة إنجلزيية من رواية "موت صغري" 
لمحمد حسن علوان

»مــوت  روايــة  صــدرت   n
صغير« للكاتب السعودي محمد 
حسن علوان باللغة اإلنجليزية، 
عن منشورات جامعة تكساس« 
 University of Texas

.»Press
وقــد ظهرت رواية مــوت صغير 
للروائــي الســعودي محمد حســن 
علــوان ألول مرة، عــام 2016، 
حيث نشــرتها دار الساقي وحازت 
الجائــزة العالمية للروايــة العربية 
باســم  المعروفــة   ،2017 لعــام 

»جائزة بوكر العربية«.
والرواية عبارة عن ســيرة روائية 
متخيّلــة لحيــاة محيــي الديــن بن 
عربــي منذ والدته في األندلس في 
منتصف القرن الســادس الهجري 

وحتى وفاته في دمشق.
تتنــاول هــذه الرواية ســيرة حياة 
مزدحمــة بالرحيــل والســفر مــن 
األندلــس غرًبــا وحتــى آذربيجان 

شــرًقا، مروًرا بالمغــرب ومصر 
والحجاز والشام والعراق وتركيا، 
يعيش خالها البطل تجربة صوفية 
عميقــة يحملها بيــن جنبات روحه 
القلقة ليؤدي رســالته في ظل دول 
وأحداث متخيّلة، ماًرا بمدن عديدة 
وأشــخاص كثر وحــروب ال تذر 

ومشاعر مضطربة.
ومن مقاطع الرواية: »منذ أوجدني 
هللا فــي مرســيّة حتــى توفاني في 
دمشــق وأنا فــي ســفٍر ال ينقطع. 
رأيت باداً ولقيت أناســاً وصحبت 
أولياء وعشت تحت حكم الموحدين 
واأليوبيين والعباســيين والساجقة 
فــي طريٍق قّدره هللا لي قبل خلقي. 
من يولد في مدينــة محاصرة تولد 
معــه رغبة جامحة فــي االنطاق 
خارج األســوار. المؤمن في سفٍر 
دائم. والوجود كله ســفٌر في سفر. 
من ترك السفر ســكن، ومن سكن 

عاد إلى العدم«.

المتحف الوطني لألنرثوبولوجيا بالمكسيك يجذب ماليني السياح

متحف المكسيك الوطني بني في غابة 
تشــابولتيبيك، أكبر حديقة طبيعية في 
األمريكيتين، وهو يجذب انتباه الزوار 
بــآالف القطــع األثريــة، وتــم إثــراء 
محتــواه بإضافــة قطع أثريــة عديدة 
ترجع إلى مختلف الثقافات من شعوب 

أفريقيا وأوروبا وأميركا وآسيا.
 بنــي المتحف في غابة تشــابولتيبيك، 
أكبر حديقة طبيعيــة في األمريكيتين، 
وهو يجذب انتباه الزوار بآالف القطع 
األثرية واألصول التي ال تقدر بثمن.

ويشــتهر المتحــف عالميــا باحتوائــه 
مجموعة واســعة من األصــول تعود 
إلــى حضــارات المكســيك وأميــركا 
الوســطى القديمــة، كمــا يعتبر األول 
في المكســيك لكونه يضــم آثارا تعود 
إلى ما قبل فترة وصول اإلســبان إلى 

القارة األميركية، وتقدم العلوم والفنون 
الحديثة في المنطقة.

ووفق مســؤولي المتحــف، فقد تحّول 
هذا الصرح اإلنســاني إلــى أحد أكثر 
المتاحف تميزا في المكســيك والعالم، 
وذلــك بفضل احتوائــه على مجموعة 
واســعة مــن اآلثــار واألنثروبولوجيا 
التي ترجع لثقافات متعددة عاشت قبل 

مئات السنين في المنطقة.
 1875 عــام  المتحــف  تشــييد  وتــم 
بإشراف المهندس المعماري اإلسباني 
كوباس ماركيك، وذلك بناء على طلب 

ملك إسبانيا ألفونسو السابع.
المتحــف  محتــوى  إثــراء  وجــرى 
بإضافــة العديــد مــن القطــع األثرية 
التــي ترجــع إلــى مختلــف الثقافات، 
مثل شــعوب أفريقيا وأوروبا وأميركا 

وآســيا والمحيط األطلسي، إضافة إلى 
المكسيك.

افتتــاح  تــم   ،1964 ســبتمبر  وفــي 
الوطنــي  للمتحــف  الحالــي  المقــر 
لألنثروبولوجيــا، وقــد بــذل العلمــاء 
فــي المقــر الجديد جهــودا اســتثنائية 
للبحــث عن أهــم المجموعات األثرية 
واإلثنوغرافية في المكســيك، وحفظها 
وعرضهــا والتعريف بهــا على مدى 

األعوام الخمسين الماضية.
أبرز المقتنيات.

المعــروف  الشــمس  حجــر  ويعتبــر 
أيضا باســم »تقويــم األزتك«، والذي 
تــم اكتشــافه خــال أعمــال التنقيــب 
والحفريــات، وتمثــال »زوشــيبيلي« 
)أحــد اآللهة في العصــر األزتيكي(، 
)إلــه  »ميكتانتيكويتلــي«  وتمثــال 
المــوت والعالم الســفلي فــي حضارة 
األزتيك(؛ من أشهر مقتنيات المتحف 

وأكثرها إثارة للزوار.
وفــي الوقــت نفســه، يعد تمثــال آلهة 
األزتك »كواتليكو« و«حجر تيزوك« 
)حجــر األزتك( مــن القطــع األثرية 
مجموعــات  قيمــة، ضمــن  األعلــى 

المتحف الوطني لألنثروبولوجيا.
وتم اكتشــاف »حجر الشــمس« البالغ 
وزنــه حوالــي 24 طنا في المكســيك 
عــام 1790، أثنــاء بنــاء كاتدرائيــة 
ميتروبوليتــان، وهــي واحدة من أكثر 
التحــف المعماريــة أهمية فــي تاريخ 

الباد.

وعند مدخــل المتحف، يوجد معرض 
يعنى بســرد تاريخ الثقافات التي نمت 
وازدهرت في أميركا الوســطى، مما 
يوفر للزوار ســردا تاريخيــا تفصيليا 

للثقافات التي عاشت في المنطقة.
قطع أثرية من حضارة المايا

فــي الطابــق الثانــي مــن المتحــف، 
تُعرض قطــع أثرية ترجــع لحضارة 
المايــا  ملــك  قبــر  أبرزهــا  المايــا، 
»بــاكال« المكتشــف علــى يــد عالم 
اآلثار المكســيكي الشهير ألبرتو روز 

عام 1948.
ووفــق علمــاء اآلثــار، فإن اكتشــاف 
قبــر الملك »بــاكال« يحظــى بأهمية 
مماثلــة تاريخيا الكتشــاف حجرة دفن 
الفرعــون »توت عنخ آمون« )مصر 
الفرعونيــة(، لذلك يحظــى هذا األثر 

باهتمام كبير من زوار المتحف.
وتشــير التقديــرات إلــى أن »باكال« 
الــذي تّوج ملــًكا على المايا في ســن 
الثانية عشرة، حكم المنطقة حتى وفاته 

عن عمر ناهز الثمانين عاما.
وفي المقبرة الخاصة بالملك »باكال« 
بالمتحــف الوطنــي لألنثروبولوجيــا، 
يســتطيع الزوار أيضــا االطاع على 
»القنــاع الجنائــزي« المصنــوع من 
اليشــم )نوع مــن األحجــار الكريمة( 
والخاص بالملك، والعديد من متعلقاته 
الشــخصية المزينــة بأحجــار كريمة 

متنّوعة.
                           عن الجزيرة نت
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األسرة الفنية توّدع المخرج السينمائي جمال بن ددوش 

المخــرج  المــوت  غّيــب   n
بــن  جمــال  القديــر  الســينمائي 

ددوش، مخــرج فيلــم »أرزقــي 
األنديجــان«، ليلــة الســبت إلى 
األحد بالجزائر العاصمة عن عمر 
ناهز 80 ســنة، حسبما علم لدى 
المركز الوطني للســينماتوغرافيا 

والسمعي البصري.
وكان المخــرج جمــال بن ددوش 
قــد ولــج عالــم الفــن مــن خالل 
بوابــة المســرح اإلذاعــي قبل أن 
يلتحــق بالتلفزيــون الوطني غداة 

االستقالل.
وأخرج الراحل العديد من األفالم 
الوثائقية واألفالم القصيرة لصالح 
المؤسسة العمومية للتلفزيون على 
غــرار »النــزاع« و »المخبر« 
قبــل  األبيــض«  »العصفــور  و 
التحاقه بالمؤسسة الوطنية لإلنتاج 
الســمعي البصري حيث أنتج عدة 

أعمال بيداغوجية.
ويرجع الفضل في انشــاء مؤسسة 
االنتاج الســمعي البصري لجمال 

تكوينــا  الــذي زاول  بــن ددوش 
في فرنســا وحرص علــى تكوين 
األجيــال الجديــدة وأخــرج عمله 
األشــهر »أرزقي األنديجان« في 
2007 والــذي أهــدى المقصلــة 
التي اســتخدمها فــي تصوير هذا 
العمــل إلى مديريــة الثقافة لوالية 
تيــزي وزو ســنة 2018 حتــى 
يتذكر الزوار ثورة الفاتح نوفمبر 
المجيدة وأبطالها الذين استشــهدوا 
بالمقصلة، وهي نموذج لتلك التي 
أعدم بها الجيش الفرنســي الشهيد 
أرزقي البشــير سنة 1895، وتم 
اســتخدامها في الفيلم الذي يروي 
ملحمــة البطل أرزقي البشــير في 

منطقة القبائل.

دالل عبد العزيز تظهر يف عمل درامي مع 
ابنتها دنيا يف الموسم الرمضاين المقبل  

المصريــة  الممثلــة  شــاركت   n
الراحلــة دالل عبد العزيز في تصوير 
مسلســل »عالم موزاي« مــع ابنتها 
دنيــا ســمير غانــم، ومــن المفترض 
أن يتــم عــرض آخر أعمــال الراحلة 
فــي الموســم الرمضانــي المقبل عام 
2022 علــى الرغــم مــن رحيلهــا، 
حيــث يعتبر البعــض أن آخر أعمالها 
مسلســل »ملوك الجدعنــة«، أو فيلم 

»فرق خبرة«.
وكانــت دالل عبــد العزيــز صورت 
عــددا كبيــرا من مشــاهد العمــل قبل 
فــى  صحيــة  لوعكــة  تتعــرض  أن 
أفريل الماضي، وتم تغيير الســيناريو 
ليتناسب مع دورها، فيما سيمثل “عالم 
موازي” عودة جديدة للفنانة دنيا سمير 

غانم بعد غياب 3 سنوات.

وقدمت الراحلة دورا مميزا في الموسم 
الرمضاني 2021 من خالل مسلســل 
»ملــوك الجدعنة« كما شــاركت في 
فيلــم “تســليم األهالــي”، الــذي مــن 
المفتــرض أن يعــرض أيضا في أول 
يوم من عيــد الفطر المبارك 2022، 
مــع ابنتها دنيا وهشــام ماجد وبيومي 
فؤاد ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد 
من النجوم كضيوف شرف منهم إيمي 

سمير غانم ولوسي وآخرين.
وتفاعل عدد كبيــر من الجمهور على 
مواقــع التواصــل االجتماعي معبّرين 
عن حبهم الكبير للممثلة الراحلة برفع 
»هاشــتاغ« تحــت عنــوان »الغائبة 
الحاضــرة« تزامنــا مع انتشــار أنباء 
عرض مسلســل وفيلم لها في الموسم 

الرمضاني المقبل.

روجينا تطرح بوسرت مسلسلها "كيد 

الحريم" لرمضان 2022 

n طرحــت الفنانــة روجينــا 
البوستر الرســمي لمسلسلها » 
كيــد الحريــم » المقــّرر طرحه 
خالل الماراثون الدرامي المقبل 
2022 وظهــرت روجينــا على 
الــذي نشــرته عبــر  البوســتر 
حسابها الرســمي على موقع » 
انســتجرام » وهي تجلس على 
كرســي ومالمــح وجهها تتســم 
بالقــوة وتتطايــر مــن حولهــا 
األمــوال وعلّقت روجينــا قائلة 
» الحمد هلل مسلســل كيد الحريم 

رمضان 2022«.
 وتجســد روجينا دور »سمية«، 
أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من 
رجــل يبلغ من العمــر 60 عاًما 
)يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد 
هللا اإلمــام(، وفي البداية ترفض 

الــزواج منه من أجــل أوالدها، 
لكنه يقنعهــا بحبه وبأنه انتظرها 
ســنوات طويلة بدون زواج إلى 
أن توفــي زوجهــا، فتوافــق في 
النهايــة وتبدأ المواقف الكوميدية 

في حياتهما. 
يجمــع المسلســل بيــن اللهجتين 
وهــو  والخليجيــة،  المصريــة 
إنتاج مصري خليجي مشــترك، 
تأليــف مهند البلوشــي، وإخراج 
مصطفــى فكري. جديــر بالذكر 
أن روجينا شــاركت فى الموسم 
الرمضانــي الماضــي بمسلســل 
»بنت الســلطان«، وشــهد أولى 
الدرامــا  عالــم  فــي  بطوالتهــا 
البطولة  التليفزيونية، وشــاركها 
باســم ســمرة، وأحمــد مجــدي، 

وسوسن بدر وغيرهم.

وفاة الفنان اللبناين سامي كالرك

n رحل الفنان اللبناني سامي كالرك، 
عن عالمنا أمس األحد عن عمر يناهز 
73 عاًما، في مستشــفى الروم بلبنان 
وكتبت النجمة كارول ســماحة، قائلة: 
»هللا يرحــم الفنــان اللبنانــي ســامي 
كالرك اللي رسم بأغاني الحلوة مرحلة 
طفولتنــا البريئــة ببلدنا لبنــان تعازينا 

الحارة لعيلته وأهله«.
 وقالت النجمة مايا دياب: »خبر حزين 
رحيل الفنــان ســامي كالرك اللي قدم 
أعمال فنية راسخة بذكرياتنا خصوًصا 
بأيــام لبنان الحلــوة هللا يرحمه ويصبر 

أهله«.
ويعــد ســامي كالرك واحــًدا مــن أهم 
بصوتــه  تميــز  اللبنانييــن،  الفنانيــن 

األوبرالي، نــال العديد من الجوائز في 
مهرجانات موســيقية دولية وشارك في 
غناء شارات بعض مسلسالت الكرتون 
فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضي 
مثــل »جرندايزر«، إذ غنــى المقدمة 
والنهايــة للمسلســل الكرتونــي وكذلك 

جزيرة الكنز،
اســمه الحقيقي هو ســامي حبيقة، لقب 
نفســه بســامي كالرك تســهياًل لنطــق 
االســم باللغــات األجنبيــة خاصــة أنه 
بدأ الغنــاء باللغات األجنبية ولد ونشــأ 
في قرية ضهور الشــوير. نــال العديد 
مــن الجوائز في مهرجانات موســيقية 
مــن بلغاريا وألمانيا وفرنســا واليونان 

والنمسا.

افتتاح الدورة الـ 12 لمهرجان يوسف شاهني بعنوان "لسة األغاين ممكنة"
n تحــت شــعار »لســة األغانــي 
ممكنة« تنطلــق اليوم االثنين، وحتى 
الخميــس المقبل، فعاليــات الدورة الـ 
12 مــن مهرجــان يوســف شــاهين 
لألفالم الروائية والتسجيلية القصيرة، 
طــارق  التصويــر  مديــر  برئاســة 
التلمساني، وبمشاركة 49 عمال فنيا 

يتنّوع بين الروائي والتسجيلى.
ويشهد حفل االفتتاح عرض مجموعة 
من أهم األفالم القصيرة التي شاركت 
في المســابقة الرســمية للمهرجان في 
دوراته الســابقة، وتعقبها ندوة مفتوحة 
تمهيدا لعرض أول ستة أفالم مشاركة 

في المسابقة الرسمية.
ويشــهد حفل الختــام الخميس، إعالن 
جوائــز األفــالم المتســابقة، وتكريــم 
الفنانين أحمد عبد العزيز، أحمد بدير، 
عارفــة عبــد الرســول، والمخرجين 
محســن أحمد، محمد حمــدي، والناقد 

األمير أباظة.
يشــارك فــي لجنــة التحكيــم الدكتور 
محســن أحمــد والناقــد األميــر أباظة 
والمخــرج محمــد حمــدي والدكتورة 
إيمــان أنيــس والناقــد عبــد الرحمــن 
رســالن ومديــر التصويــر عاطــف 

مهدي.

n تحيــي النجمــة أصالــة حفــاًل 
غنائًيا يــوم الجمعة 25 فيفري في 
القرية العالمية بدبي حفال ســاهرا 
ســتمتع من خالله جمهورها بباقة 

متنوعة من أجمل أغانيها.
وكانــت المطربة أصالة قد نشــرت 
منذ عــدة أيــام مقطًعا مــن أغنيتها 

الجديــدة »تقــول تبغانــى«، والتي 
طرحتها بمناســبة عيد الحب، عبر 
موقــع  علــى  الشــخصي  حســابها 
»إنســتجرام«، وعلّقت أصالة علي 
مقطــع األغنيــة، »غنّيــت بمنتهى 
الجرأة تحــّررت من جميــع القيود 
الّلــي بتأّخرنــي عن تحقيــق حلمي 

بصوتــي.. غنّيــت بمــزاج عالــي 
وتركيــز بأطــراف الجمــل الّلحنيه 
حتّــى وصلــت لســقف طموحاتــي 
بــاآلداء.. وألنّي مّن وقت ســمعتها 
وأنــا شــايفة كّل جماليّــات حبيبــي 
وتفاصيل شخصيته النبيلة المرتقية 
الّلي بتستحق لّما بّدي غنّي له بأحلى 

ما عندي أهديه«
وأضافــت أصالــة » األغنيــة فيها 
حريّه بــكّل حالوتهــا ... هللا يحفظ 
الحبايــب وتعيشــوا وغنّــي لكم كّل 
معاني الُحّب والّلي لّســه ما حب هللا 
متل ما بعتلي ببعتله .. عيشوا الُحّب 
بهاألغنية وارقصوا عليها وارسموا 
بســماعها أحلى الذكريات ... الُحّب 
والفّن نعمــه الكّل بيقــدر يملكها«، 
واألغنيــة من كلمات األمير بدر بن 
محمد وألحــان بندر ســعد وتوزيع 

عصام الشرايطى.
وتهــدي أصالــة األغنيــة لزوجهــا 
فائق حســن ونشرت ذلك من خالل 

تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي 
على إنستجرام وعلقت قائلة »بشهر 
الحــب أهديــه لــكل عاشــق يهديها 
لحبيبــه وأنا كمــان بهديهــا لحبيبي 
ألبــي لنــور عيوني ورفيقــي فائق 

حسن.
وكانــت النجمــة أصالــة، طرحت 
أغنيتها »أنــا دخيل هللا«، واألغنية 
مــن ألبومها الخليجــي الجديد وهو 
تشــُك  »ال  بعنــوان  ألبــوم  مينــي 
للناس«، ويتضمن العمل أربع أغان 
متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور 
طــالل، وأغنية »ال َتْشــُك للناس« 
كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى 
الموجــي، »أنا دخيــل هللا« كلمات 
سعود البابطين، وتوزيع ميثم عالء 
الدين، »ســلطان المحبــة« كلمات 
األميــر فيصل بن تركي بن عبد هللا 
وتوزيع موســيقي حسام كامل، »يا 
شــايفين أنفوســكم« كلمات عبد هللا 

بودله وتوزيع سيروس.

أصالة تحيي حفال غنائًيا بالقرية العالمية بديب يوم 25 فيفري

عين الجزائر
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أبرز احدات 2021

يتــّردد اســمه عنــد زيــارة المدينة 
األثريــة تيديــس بقســنطينة، كمــا 
يظهــر علــى خمســة نقــوش عثــر 

عليها ببريطانيا، تتحدث عن سيرته 
الكاملة في مسقط رأسه تيديس التي 
عرفــت بأســماء عديدة مثــل رأس 
الــدار، ومدينة الحرفيين، فضال عن 
اسم »كاستيلي -روسبيبليكا« الذي 

أطلقــه عليهــا الرومــان والمراد به 
المــكان المحصن المتمتع بتنظيمات 
بلدية، قبل أن تســتقر تسميتها عند 
»تيديــس«، إنــه البطــل لوليــوس 
أوربيكوس الــذي خلدته نصب هذه 

المدينة التاريخية الفريدة. 
ويعد »لوليــوس أوربيكوس«، أول 
أمازيغــي نــال حظ الحصــول على 
مقعد بمجلس الشيوخ الروماني، قبل 
أن يســتكمل مشواره كمحافظ روما، 
بعد إنجازات مشّرفة، فهو الذي شيّد 
مقبرة دائرية الشــكل على بعد 4 كلم 
من شمال تيديس، خصيصا لوالديه، 
إخوتــه وخالــه. ابــن مدينــة تيديس 
األمازيغي، الــذي حكم بريطانيا، ما 
بيــن 139و 142ميــادي، عندمــا 
كانت تحت الحكم الروماني، في عهد 
اإلمبراطــور أونطونيــوس بيــوس، 

تفيد  المصادر التاريخية، أن اســمه 
يظهر على خمســة نقوش عثر عليها 
ببريطانيا، تتحدث عن سيرته الكاملة 
في مســقط رأســه تيديس، حيث كان 
والده من أثريــاء و ماك األراضي 
منــذ العهــد األمازيغــي النوميدي و 
كان اســم زوجته غرانيا هونوراطا، 
و هــو مــا  منحه فرصــة االنضمام 
إلى الجيــش الروماني، حيث نصب 
كقائد عســكري، فــي الفيلق  21 و 
خال عهد اإلمبراطور هادريان، تم 
اختيــاره قائد  للفيلق العاشــر بفيينا، 
كمــا كان من أبرز القــادة في حربه 
ضــد يهــود فلســطين بيــن 132 و 
135م، حيــث تم تكريمه بتاج ذهبي 
منحه فرصة تقلد منصب حاكم على 
مــا يعــرف اليــوم بألمانيــا، قبل أن 

ينصب واليا على روما.

مغامر يجد نفسه عالقا تحت الجليد لوليوس أوربيكوس البطل األمازيغي الذي حكم بريطانيا وحارب اليهود
يف مياه بالغة الربودة 

n نجا مغامر في ســلوفاكيا من 
الموت، بعدما وجد نفســه عالقا 
تحــت الجليــد فــي ميــاه بالغــة 

البرودة.
وأظهــر فيديو بوريــس أورافيك 
عامــا   31 العمــر  مــن  البالــغ 
وهو يســبح تحت الجليــد بمنطقة 
فيســوكي تاتري في جبــال تاترا 

العالية.
وبينما يحــاول أورافيك الخروج 
مــن المياه البــاردة، وجد نفســه 
محاصرا تحت الجليد وغير قادر 
علــى إيجــاد ثغرة نحو الســطح، 

رغم إرشاد زمائه له.

وحــاول زمــاء أورافيك تحطيم 
الجليد إلخراجه، في الوقت الذي 
بــدا فيه المغامر غيــر قادر على 
اتباع توجيهات رفاقه نحو منطقة 

الخروج.
وبعــد عدد من المحاوالت، تمّكن 
أورافيــك من الخــروج من المياه 

الباردة، وبدا في صحة جيدة.
ونشــر أورافيــك فيديــو لتجربته 
الخطيــرة مرفقــا بتحذيــر بعــدم 
محاولة القيام بمثل هذا األمر ألنه 
يحتاج إلى تدريب وخبرة، حسبما 
ذكــرت صحيفة »ديلي ســتار« 

البريطانية. 

اكتشاف نوع جديد من "الديناصورات
 بال ذراعني"

n اكتشف فريق بحثي من متحف 
التاريــخ الطبيعــي فــي بريطانيا، 
نوعاً جديداً مــن فئة ديناصورات 
تملــك  ال  التــي  »أبيليصوريــد« 
ذراعيــن، والتــي جابــت نصــف 
الكرة الجنوبي منــذ أكثر من 70 
مليون سنة. وسمي النوع الجديد 
الــذي عثر عليــه فــي األرجنتين 
باسم »غيميسيا أوتشواي«، وتم 
اإلعــالن عــن تفاصيلــه أول من 
أمس في دوريــة »علم الحفريات 
الفقاريــة«، وكان يمتلــك بعــض 
جعلــت  التــي  الفريــدة  الســمات 
الفريــق البحثــي يصنفــه كنــوع 

جديد.
»أبيليصوريــد«،  وديناصــورات 
كانــت تتميز بأطــراف أقصر من 
تلــك الموجــودة فــي الديناصــور 
»ريكــس« األكثر شــهرة، وكان 
هــذا مــن شــأنه أن يتــرك أيــدي 
»أبيليصوريــد« غير قــادرة على 
اإلمســاك بفرائســها، مما يجبرها 
علــى االعتمــاد علــى رؤوســها 
وفكوكها القوية اللتقاط الفريســة، 
ولذلك وصفــت بأنها با ذراعين. 
بأحفوريات  األرجنتيــن  وتشــتهر 
»أبيليصوريــد«، مــع وجود 35 

نوعاً موصوفــة بالفعل في الباد، 
ولكن كلها تقريباً من »باتاغونيا« 
فــي جنــوب البــاد، وتــم العثور 
على عدد قليل نســبياً في الشــمال 
نــوع  ويوفــر وصــف  الغربــي، 
»غيميســيا أوتشــواي« الذي عثر 
عليه في شمال األرجنتين، معرفة 

حيوية جديدة للعلماء الباحثين.
وتــم وصف النوع الجديد اســتناداً 
إلــى األجــزاء العلويــة والخلفيــة 
مــن جمجمتــه، التــي عثــر عليها 
في تكويــن »لــوس بانكيتوس« 
بالقــرب مــن أمبايو، في شــمال 
األرجنتيــن، في صخور تعود إلى 
مــا بيــن 75 و65 مليــون ســنة، 
وهذا يعني أن »هذا الحيوان عاش 
قبل االنقراض الجماعي في نهاية 
العصــر الطباشــيري الذي شــهد 

انقراض معظم الديناصورات«.
 وكشــفت الدراسة عن أن »إحدى 
الســمات الفريدة لهذا الديناصور، 
هــي صفوف من الثقوب الصغيرة 
فــي مقدمــة جمجمتــه«. واقترح 
الباحثــون أن »هــذه الثقوب يمكن 
أن تســمح للحيوان بــأن يبرد، مع 
ضخ الــدم فــي الجلــد الرقيق في 

مقدمة الرأس إلطاق الحرارة«.

العثور عىل "القرش الشبح" يف المحيط الهادئ
قــرش  »ســمكة  باحثــون  اكتشــف 
شبح« نادرة بشكل استثنائي بالقرب 
مــن الجزيــرة الجنوبيــة لنيوزيلندا، 
وفقــا للمعهد الوطني ألبحــاث المياه 
فــي   )NIWA( الجــوي  والغــالف 

البالد.
وتأتي الســمكة شــبه شــفافة وهامية 
ومتوجة بــزوج من العيون الســوداء 
العماقــة على رأســه المدبــب، ومن 
المحتمل أن تنتمي إلى واحد من أكثر 
مــن 50 نوعــا معروفــا من أســماك 
القــرش األشــباح، والمعروفــة أيضا 
باســم chimaeras، والتــي تعيش 
فــي المياه العميقة حول العالم، وفقا لـ 

»ساينس أليرت«.

وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت من 
أسماك القرش، إال أنها ترتبط ارتباطا 
وثيقــا بــكل مــن أســماك القــرش و
rays، وكلها أســماك بهياكل عظمية 
مصنوعــة مــن الغضاريــف بدال من 

العظام، وفقا للمعهد.
ووفقا للباحثين، تتطّور أجنة أســماك 
القــرش الشــبح في كبســوالت بيض 
موضوعــة على قــاع البحر. وهناك، 
تتغــذى األجنــة المغلفــة مــن صفار 
البيــض حتى يحين وقت الفقس. وقال 
الباحثــون إنــه نظرا لصغــر حجمها 
وموائلها العميقة بشكل استثنائي، فإن 
صغار أسماك القرش الشبح هي نادرة 

للغاية.

عين الجزائر

هدفهم محو األمية المالية.. مدارس بريطانية تستعني بخرباء لتعليم األطفال االدخار 
بهــدف »محو األميــة المالية وريادة 
األعمال« انضمت العديد من شركات 
النشــر البريطانيــة إلى أحــد البنوك 
أحــداث  سلســلة  إلطــالق  العالميــة 
مدرســية يتــم بثهــا مباشــرة حــول 
الرفاهيــة الماليــة وريــادة األعمال، 
خبيــرة  الفعاليــات  سلســلة  ويقــود 
العافيــة المالية بوال ســول، ومؤلف 
كتاب: »«، واالســتراتيجيون نيران 
فينــود وداموال تايمين، مؤلفا كتاب« 
هاو تو سايف إت هاو تو بالت إيت«، 
وســيتم بثه في ثالث مدارس ثانوية 

في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وقالت بــوال: »أملــي بالنســبة لجيل 
المســتقبل هــو أن يغتنمــوا الفرصــة 
للتعّرف على التمويل في سن مبكرة، 
وهنــاك الكثيــر من المعلومــات التي 
يمكــن الوصــول إليها حــول األموال 
عبــر اإلنترنت، ولكن يجــب أن تقدم 

المدارس مثل هذه المواضيع لألطفال 
وتمكــن طابهــم مــن معرفــة القيمة 

الحقيقية للمال«.
وســيقام الحــدث األول فــي مدرســة 
»ال ســانت يونين« فــي لندن في 21 
فيفــري، وســوف تتحــدث بــوال مع 
الطاب حــول الثقــة الماليــة، وتقدم 
إرشــادات عمليــة حــول كيفية وضع 

الميزانية واالدخار واالستثمار.
وســتُعقد المحادثــات الثانيــة والثالثة 
في برمنجهــام ولييدز في مارس، مع 
بث مباشــر لــكل حدث حتى تشــاهده 

المدارس األخرى.
وكجزء من هذه السلسلة، سيتم التبرع 
بحزم موارد و1500 كتاب للمكتبات 
محتــوى  إنشــاء  وســيتم  المدرســية 
قابل للمشــاركة ونشــره علــى قنوات 
التواصل االجتماعي للتأكد من إمكانية 

الوصول إلى جميع المعلومات.

بندقية لألطفال مستوحاة من سالح استخدم خالل مجازر تثري ضجة يف أمريكا

أعربــت جمعيات لمكافحة أعمــال العنف الناتجة 
عن األســلحة الشــخصية في الواليات المتحدة، 
عن غضبها لطرح بندقية »JR-15« المصممة 

خصيصاً لألطفال، في األســواق أخيــراً، إذ إنها 
مســتوحاة من سالح هجومي اســُتخدم في أكثر 

من عملية إطالق نار أسفرت عن قتلى.
وأوضحــت شــركة »WEE1 Tactical« أن 
هــذه البندقيــة هي »األولى من مجموعة أســلحة 
ن البالغين مــن تعريف األطفــال برياضة  ســتمكِّ
موقعهــا  عبــر  ووصفتهــا  بأمــان«،  الرمايــة 

اإللكتروني بأنها »بندقية األم واألب«.
البندقيــة:  اســم  فــي   »JR« حرفــا  ويعنــي 
»جونيور«. ويبلغ طولها 80 ســنتيمتراً فحسب، 
ويقــل وزنها عن كيلوغرام واحــد، وهي مزودة 
بمخازن للذخيرة تتســع لخمس طلقات أو عشــر 
من عيار »22 طويل«. وُطرحت في األســواق 

في منتصف جانفي الفائت بسعر 389 دوالراً.

أمــا النمــوذج »AR-15« المخصص للبالغين، 
فهو نسخة مدنية من ساح من الطراز العسكري 
تم اســتخدامه في سلســلة من جرائــم القتل، بينها 
تلك التي حصلت في مــدارس، وخلَّفت صدمات 

كبيرة.
وتكثــر حوادث إطاق النار في الواليات المتحدة 
التي يكفل دستورها الحق في حيازة أسلحة نارية، 
إال أن محــاوالت تنظيــم حيازتهــا والمطالبــات 
برقابــة أكثر صرامــة على مبيعاتهــا تتعطل في 

الكونغرس، بضغط من لوبي األسلحة.
وُقتــل نحو 45 ألف شــخص بأســلحة نارية في 
الواليــات المتحدة خال عــام 2021؛ بينهم 24 
ألفــاً انتحــاراً، وأكثــر مــن 1500 قاصر، وفق 

منظمة »غان فايولنس أركايف«.



إشهـــار 
19

ANEP N° : 2225000790عين الجزائرعدد: 296 / 21 - 02 - 2022  

اإلثنين 21 فيفري 2022 م
الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ 

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

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج ومجلس قضاء
برج بوعريريج 

الكائن مكتبه بشارع محمد المقراني رقم 15 برج بوعريريج 
الهاتف: 035.73.93.69

اعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
طبقا للمادة 750,749 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

نحن األستاذ شالبي عبد الغاني محضر قضائي
لــدى محكمة برج بوعريريج ومجلس قضاء بــرج بوعريريج الموجود مكتبه بالعنوان 

المذكور اعاله 
بطلب من السيد )ة( بلعربي فريد بن عمار 

العنــوان ب: المتخذ مكتــب محاميه عنوانا له الكائن 08 شــارع العقيد عميروش برج 
بوعريريج 

بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم العقــاري بتاريــخ 
2019/05/13 تحت رقم الجدول 19/02173 رقم الفهرس 19/02349 الممهور 

بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 23 فيفري 2020.
بنــاءا على األمر بتحديد جلســة البيــع بالمزاد العلني الصادر عــن رئيس محكمة برج 
بوعريريج بتاريخ  2020/06/18  تحت رقم 20/996 والمتعلق ببناية سكنية تتكون 

من طابق أرضي وطابق أول وثاني في  
طور اإلنجاز  تقع بشارع حي الحدائق ببرج بوعريريج

تنتمي للقســم 84 مجموعة ملكية 16 ببلدية برج بوعريريج مســاحتها 467 متر مربع 
)اربعمائة و سبعة وستون متر مربع( 

 وقد حدد السعر االفتتاحي للعقار)بعد انقاص العشر( بـ : واحد وثمانون دينار جزائري 
)81.000.000.00 دج(

يكــون البيــع يــوم : 2022/03/01 على الســاعة )10.00( العاشــرة صباحا بقاعة 
الجلسات رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج 

ولكل االســتعالمات االتصال بمكتب األستاذ شــالبي عبد الغاني المحضر القضائي أو 
بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.

المحضر القضائي
مكتب االستاذ شالبي عبد الغاني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

والية جيجل 
دائرة زيامة منصورية 
بلدية اراقن سويسي. 

رقم: 2022/327
وصل إشهار إلنشاء جمعية محلية

فــي  المــؤرخ   06/12 القانــون رقــم  طبقــا ألحــكام    
2012/01/12 المتعلــق بالجمعيــات،  الســيما المادة رقم 

08  لقد تم إنشاء الجمعية  المحلية   المسماة / 
 - الجمعية الدينية لمســجد الرســالة مشتى أوالد خليفة بلدية 

اراقن سويسي. 
- تاريخ ورقم إيداع الملف : 2020/10/22 رقم 01 .

-الرئيس : كموش نورالدين. 
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 يســلم هدا الوصل للقيــام بإجراءات اإلشــهار وفقا ألحكام 
المادة 18 الفقرة الثانية من القانون السالف الذكر وكذا القيام 
بإجراءات تأمين الجمعية طبقا للمادة 21 من نفس القانون.

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

إعالن بإعداد شهادة حيازة

طبقا للمرســوم التنفيذي رقــم 91/254 المؤرخ  في 27/07/1991 
المتضمن إعداد شهادة حيازة و تسليمها .

فان السيد / بورنان ابراهيم بن بشير
المولود في 29/07/1968 بالقل 
الساكن ب . طبة بومكساو – القل

قــد قــدم ملفا لبلدية القل مدعيــا امتالكه لعقار طالبا إثبــات هذه الملكية 
بتحرير شهادة الحيازة للعقار التالي .

العقار عبارة عن قطعة أرض مشيد قوق جزء منها بناية واقعة بالمكان 
المسمى طبة بومكساو .بلدية القل 

مساحتها االجمالية .1292.00 م² يحدها من .
الشمال. ملكية ورثة بورنان + ملكية ورثة قويسم

الجنــوب. بورنان جمال والســعيد و بوجمعة + بورنان محمد + ملكية 
ورثة سعداوي

الشرق . طريق 
الغرب ملكية سعداوي

فعلى أي شــخص لدية اعتراض على هده شــهادة الحيازة أن يقدم طلبا 
كتابيا الى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي خالل مدة شهرين ابتداء 

من تاريخ نشر االعالن في جريدة وطنية.



n فضل صالة العشاء في وقتها ، قد ال يعرفه الكثيرون، 
ولعل صالة العشاء وما يتعلق بها من أحكام مثل  أفضل 
وقت ألدائهــا، وكيفيتها، وعدد ركعاتها، وأحكام أخرى 
كثيرة فيها، يبحث عنها كثيرون، لما عرفوا من فضلها 
العظيــم، وال ننكر أن أكثر ما يشــغل الغالبية في شــأن 
صالة العشاء هو وقتها، حيث إن الصالة في أول وقتها 
هي الخيار األمثل الذي يالئم غالبية الصلوات الخمس، 
فيمــا يختلف األمر قلياًل بالنســبة لصالة العشــاء حيث 
يمكن تأخيرها لبعض الوقت.وصالة المغرب هي واحدة 
من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين فرض 
عين، أي أّنها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، 
حيــث يؤثم تاركها، وهــي الصالة الرابعــة المفروضة 
خالل اليــوم، وأولى الصلــوات المفروضــة بعد دخول 

وقت الليل.
ويتم طرح السؤال عن كيفية صالة العشاء وافضل وقت 
ألدائها ؟ ، ويتضاعف الحرص عليها أكثر إذا ما عرفنا 
فضل صالة العشــاء في وقتها، لكن ال تزال هناك أمور 
مخفية عن صالة العشاء وال يعرفها الكثيرون ، منها أن 
أداء صالة العشاء يعادل قيام نصف ليلة في حالة واحدة.

فضل صالة العشاء
-1 هي من أحّب الّصلوات.

-2 صالة العشاء أكثرها أجًرا.
-3 وجاء في الحديث الّصحيح قول الُمصطفى صلّى هللا 

بِح في جماعٍة  عليه وسلّم: )َمن صلَّى صالَة العشاِء والصُّ
حمِن: من صلَّى العشاَء في  َفهَو كقياِم ليلٍة، وقاَل عبُد الرَّ
بَح في  ـى الصُّ جماعــٍة َفهَو كقيــاِم ِنصِف ليلٍة، ومن صلّـَ
جماعــٍة َفهَو َكقياِم ليلٍة(، ويــدّل ذلك على أفضليّة صالة 
العشــاء ومكانتها؛ فأداُؤهــا جماعًة يقوم مقام قيام نصف 
الليل، ومعلوٌم أّن قيام الليل له من الفضل واألجر ما له.
-4 الدعاء بعدها مستجاب ، ألنها من الصلوات المكتوبة.

-5 هي إحدى الصلوات الخمس المكتوبة.
فضل الصالة في وقتها

فضــل الصالة في وقتهــا أداء الصالة لــه فضٌل عظيٌم، 
ومن فضل الصالة في وقتها ما يأتي:

-1 نوٌر للمســلم يوم القيامة، إضافًة إلى أنّها نوٌر له في 
حياته الدنيا.

-2 محــو الخطايــا وتطهير النفس من الذنــوب واآلثام، 
وتكفيــر الســيئات؛ فبالصالة يغفــر هللا – تعالى- ذنوب 
عبده بينها وبين الصالة التي تليها، وكذلك تُكّفر ما قبلها 

من الذنوب.
-3 أفضل األعمال بعد شهادة أاّل إله إاّل هللا، وأّن محمًدا 

رسول هللا.
-4 يرفع هللا تعالى بالصالة درجات عبده.

-5 تُدخل الصالة المســلم الجنّة، برفقة الرسول - صلّى 
هللا عليه وسلّم-. 

-6 عّد رسول هللا -صلّى هللا عليه وسلّم- انتظار الصالة 

رباًطا في سبيل هللا تعالى.
-7 ســبب في استقامة العبد على أوامر هللا تعالى، حيث 
تنهى صاحبها عن الفحشــاء والمنكر؛ قال هللاَّ – تعالى-: 
الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلـُمنَكِر« الَة إِنَّ الصَّ »َوأَِقِم الصَّ

-8 أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.
-9 يُعّد المســلم في صالٍة حتى يرجع إذا تطّهر، وخرج 

إليها.
-10 يُعــّد الُمصلّي في صالٍة ما دامت الصالة تحبســه، 

وتبقى المالئكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من ُمصاّله.
صالة العشاء كم ركعة؟

فقــد أجمع العلماء على أّن صالة العشــاء أربع ركعاٍت؛ 
هر، والعصر،  باعيّة، مثــل: الظُّ فهــي من الّصلــوات الرُّ
وهي صالٌة ليليٌّة؛ تُؤّدى في الليل، وصالٌة جهريٌّة؛ يجهر 
بها المصلّي في أّول ركعتين منها، ويُِســرُّ في الّركعتين 
األخيرتيــن؛ ســواًء كان إماًمــا أو ُمنفــِرًدا، ويفصل بين 
ٍد أوســط بعــد أن يصلّي ركعتين؛  ركعاتها األربع بتشــهُّ
حيث يجلس بعد نهاية الّسجود من الّركعة الثانية، ثّم يُِتّم 
د  الّصالة حتّى يصل إلى الّركعة الّرابعة، ثّم يجلس للتشهُّ

األخير، ثّم يسلّم.
سنة العشاء

 للعشاء ُسنّة راتبة بعديّة فقط، وليس لها ُسنّة راتبة قبليّة، 
إنّما يجوز أن يُصلّي المســلم قبل العشاء ركعتي نافلٍة أو 
ســنٍّة لها، غير أنّها غير الزمٍة، فيُؤَجر إن صاّلها، وال 
يأَثم إن تركها، وتُســّمى تلك الســنّة بالسنّة غير الّراتبة، 
لما ُرِوي من قول النبّي صلّى هللا عليه وسلّم؛ حيث صحَّ 
ـى هللاُ عليِه  عنــه قوله: »عشــُر ركعــاٍت كان النبيُّ صلّـَ
: ركعتيِن قبــَل الّظهِر، وركعتيِن بعَد  وســلَم يداوُم عليهنَّ
الّظهــِر، وركعتين بعَد المغرِب، وركعتين بعَد العشــاِء، 

وركعتين قبَل الفجِر.«
أفضل وقت ألداء صالة العشاء

تأخيُر صالِة العشاِء يعد أفضل وقت ألداء صالة العشاء 
،وذلــك إذا لم َيشــقَّ علــى الناِس، وهو مذهــُب الحنفيَّة، 
، وبه قال أكثُر  والحنابلــة، وقول لمالٍك، وقوٌل للشــافعيِّ
أهِل الِعلــم، واختاَره ابُن َحزٍم، والشــوكانّي، حيث ورد 
عن َسيَّاِر بِن َسالمَة، قال: دخلُت أنا وأَبي على أَبي َبْرزَة 
، فقال له أَبي: كيَف كان رســوُل هللاِ صلَّى هللاُ  األســلميِّ
عليه وســلَّم يُصلِّي المكتوبَة؟ فقال: »... وكان َيســتحبُّ 
َر الِعشاَء، التي َتْدعوَنها الَعَتمَة، وكان َيكَرُه النَّوَم  أْن يُؤخِّ
َقبلَها، والحديَث َبعَدها...« وعن جابِر بِن َســُمَرَة َرِضَي 
م  هللاُ َعْنــه، قــال: »كان رســوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وســلَّ

ُر صالَة الِعشاِء اآلِخرة« يُؤخِّ
                                             عن صدى البلد 

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللهم حبِّْب إلينا اإليماَن وَزيِّْنه في قلوِبنا، 
ه إلينا الكفَر والفسوَق والعصياَن واجعْلنا  وَكرِّ

من الراشدين.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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ــْمِس إِلَى َغَســِق اللَّْيِل  الَة لُِدلُوِك الشَّ n   قــال تعالــى : )أَِقــِم الصَّ
َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا( )اإلسراء: 78(

n  قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : »وقُت الِعشاِء إلى ِنصِف 
اللَّيِل األوسِط«  

n العشاء بكسر العين  اآلخرة الذي وقته من غياب الشفق 
األحمر إلى طلوع الفجر = العتمة

n   وقــد كانــت رجولة محمد عليه الصالة والســالم في 
القمــة بيد أن قواه الروحية وصفاءه النفســي جعال هذه 

الرجولة تزداد بمحامد االدب واالستقامة والقنوع.
                                                  محمد الغزالي

 

هل يجوز تأخير صالة العشاء أم أن الصالة في وقتها أفضل ،  قال الشيخ عويضة 
عثمــان، مدير الفتوى الشــفوية وأمين الفتوى بدار اإلفتــاء المصرية، إنه ال ينبغي 
أن نؤخــر صالة العشــاء إلى منتصــف الليل أو آخره إال لعذر، فــإن لم يوجد عذر 
للمصلي فال ينبغي عليه التأخير وعليه الصالة، منوها أن صالة ركعتين بعد العشاء 

بمثابة قيام الليل.
وأوضــح »عثمــان« في إجابته عن ســؤال: »هــل يجوز تأخير صالة العشــاء أم 
األفضل أداؤها في وقتها؟«، أن النبي صلى هللا عليه وسلم، كان يصلي العشاء في 
الثلــث األول من الليل، ومن صَل العشــاء في جماعــة فكأنما قام نصف الليل، ومن 

صَل الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.
آِخر وقت صالة العشاء

اخَتلَــف أهــل الِعلــِم في آِخِر وقِت َصالِة الِعشــاِء على أقواٍل، أقواهــا قوالن: القول 
األّول: يمتــدُّ وقــُت صالِة الِعشــاِء االختياريُّ إلــى ِنصِف اللَّيــِل، والضروريُّ إلى 
طلوِع الفجِر، وهو روايٌة عن اإلماِم أحمَد، وبه قال الشــافعيُّ في القديم، وهو قوُل 
، واألدلَّة من  اِز من المالكيَّة، واختاَره ابُن ُقدامَة، والشــوكانيُّ ابِن َحبيٍب، وابِن الَموَّ
ــنَّة: عن أبي َقتادَة َرِضَي هللاُ َعْنه، قال: خَطَبنا رســوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم،  السُّ
فقال: »إنَّكم َتســيُروَن َعشــيََّتكم ولَيلَتكم..« وذكر الحديث، وفيه: »أَما إنَّه ليس في 
الِة  الَة حتى َيجــيَء وقُت الصَّ النــوِم تفريــٌط، إنَّما التفريــُط على َمن لم يُصــلِّ الصَّ
األخــرى...«، الحديُث فيه دليٌل على امتداِد َوْقِت ُكلِّ َصالٍة ِمَن الَخْمِس حتَّى يدُخَل 
ْبَح؛ فإنَّها مخصوصٌة  لواِت إالَّ الصُّ َوْقُت اأُلخرى، وهذا ُمسَتِمرٌّ على عموِمه في الصَّ
من هذا الُعموِم باإلجماِع، وعن عبِد هللاِ بِن َعمِرو َرِضَي هللاُ َعْنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى 

م قال: »وقُت الِعشــاِء إلــى ِنصِف اللَّيِل اأَلوســِط«، عن أنٍس َرِضَي  هللاُ عليه وســلَّ
م صالَة الِعشــاء إلى ِنصِف اللَّيِل، ثم  ر النبيُّ صلَّى هللاُ عليه وســلَّ هللاُ َعْنه، قال: »أخَّ

صلَّى، ثم قال: قد َصلَّى الناُس وناموا، أَما إنَّكم في صالٍة ما انتظرتُموها«
القــول الثانــي: يمتدُّ وقُت صالِة الِعشــاِء إلــى ِنصف اللَّيِل، وال يُوَجــُد وقُت اختياٍر 
وضــرورٍة، وهــذا اختياُر ابِن َحــزٍم الظاهريِّ ، ومحتَمُل قوِل الشــافعيِّ ، وبه قال 
اًل: من الِكتاب، قال هللا تعالى: »أَِقِم  أبو ســعيٍد اإلصطخريُّ من الشافعيَّة، األدلَّة: أوَّ
ِس إِلَى َغَســِق اللَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا«  ــمْ الَة لُِدلُوِك الشَّ الصَّ
ــْمِس، أي: زوالها، وَغَســق اللَّيل: ِنْصفه، وهو  )اإلســراء: 78(، وقوله: لُِدلُوِك الشَّ
لمُة، فِمن الزواِل إلى ِنصِف اللَّيِل كلِّه أوقاُت صلواٍت  الذي يتمُّ به الغســُق، وهو الظُّ
واِل، ثم َينتهي إذا صار ظلُّ كلِّ شــيٍء ِمثلَه، ثم  متواليــٍة، فَيدُخــُل وقُت الظهــِر بالزَّ
ــمِس، ثم يدُخــُل وقُت المغرِب  َيدُخــل وقُت العصِر مباشــرًة، ثم َينتهي بغروِب الشَّ
ــفِق األحمِر، ثم يدُخُل وقُت الِعشــاِء وَينتهي بنصِف  مباشــرًة، ثم َينتهي بمغيِب الشَّ
اللَّيــِل؛ ولهذا فَصل هللاُ صــالَة الفجر وْحَدها فقال: َوُقْرآَن اْلَفْجِر؛ ألنَّها ال يتَّصل بها 
ــنَّة عن عبِد هللاِ بِن َعمٍرو َرِضَي  وقــٌت قبلهــا، وال يتَّصل بها وقٌت بعدها ، ومن السُّ
م قال: »وقُت الِعشــاِء إلــى ِنصِف اللَّيِل  هللاُ َعْنهمــا، أنَّ النبــيَّ صلَّى هللاُ عليه وســلَّ
م صالَة  ر النبيُّ صلَّى هللاُ عليه وســلَّ األوســِط«، وعن أنٍس َرِضَي هللاُ َعْنه قال: »أخَّ
الِعشــاِء إلــى ِنصف اللَّيِل، ثم صلَّى، ثــم قال: قد صلَّى الناُس ونامــوا، أَما إنَّكم في 

إعداد :  إيناس شروانةصالٍة ما انتظرتُموها«.

اإلثنين 21 فيفري  2022 م
الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ

فضل صالة العشاء في وقتها ..
 أمور تحدث لمن يصليها 

تفقه في دينك
حكم تأخير صالة العشاء لبعد 

منتصف الليل



سوناطراك، صوميفوص واسمنت تبسة

جامعة تبسة تقترح 13 مشروعا مع الشركاء االجتماعيين 
لتقوية عالقاتها اإلقتصادية

عين على الجامعة
21 اإلثنين 21 فيفري  2022 م

الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ

بجامعة بسكرة  
ملتقى وطني حول الرواية بين الترجمة 

وأزمة التداخل الثقافي للهوية  

n نظــم نهايــة األســبوع المنصرم 
واالدب  اللغــة  ــي  ف ابحــاث  مخبــر 
الجزائري لقسم اآلداب واللغة العربية 
لجامعــة  واللغــات-  اآلداب  يــة  بكل
بسكرة بالمكتبة المركزية عبر تقنية 
التحاضــر عن بعــد الملتقى الوطني 
الموســوم » بالراوية بيــن الترجمة 
وازمة التداخل الثقافي للهوية )واقع 
وافاق(«، وذلك بحضور عميد الكلية 
االستاذ ابراهيم كتيري، رئيس القسم 
االســتاذ علي بخوش ومدير المخبر 
امحمــد بن لخضر فــورار اضافة الى 

اساتذة وطلبة الكلية.
لملتقى االستاذة  رئيسة اللجنة العلمية ل
فاطمة الزهــراء بايزيد وبعد ان ثمنت 
ــة فــي ســبيل انجاح  الجهــود المبذول

لقاء العلمــي، قدمت  يــات هــذا ال فعال
فــي كلمتهــا ملّخصا عن أبــرز وأهم 
محــاور الملتقى من إشــكالية ترجمة 
ثقافية في  النــص الروائي، الهويــة ال
ثقافي  الروايــة المعاصــرة، التداخل ال
قــي  تل يــات  وجمال الهويــة  وأزمــة 
النصــوص المترجمة، كمــا اعتبرت 
في ختام حديثها هــذا الملتقى بمثابة 
تســليط الضوء الكاشــف على االبعاد 
المعرفية لعنوان المؤتمر، لتقدم بعدها 
رئيســة الملتقى األستاذة آسيا جريوي 
تــي  ــي للملخصــات ال العــدد االجمال
لملتقى والتي  تلقتها اللجنــة العلمية ل
قبــل منهــا 57 ملخص بعــد التدقيق 
والتمحيص ألســاتذة مــن 13 جامعة 

وطنية.

n     أكــد مديــر جامعة الشــيخ 
العربي التبسي البروفيسور عبد 
الجامعــة  أن  قواســمية  الكريــم 
عالقاتهــا  تقويــة  ــى  عل تعمــل 
ما  مــع شــركاء اقتصادييــن، ســّي
الشــركات الوطنيــة كســوناطراك 
تبســة،  واســمنت  وصوميفوص، 

وذلك من خالل كفاءاتها وخبراتها 
ــى إنجاح  العلميــة التي تعمل عل
هــذه الشــراكة للوصــول لألهداف 

المسطرة.
جــاء هــذا خــال نــدوة صحفيــة 
نشطها ذات المسؤول بمقر جامعة 
تبسة مع األسرة اإلعامية بالوالية، 
أين كشــف عن اقتراح 13 مشروع 
مع شركة سوناطراك والتي بدورها 

فتحت أبوابها أمــام الجامعات من 
لتعاون  خال سياســتها الجديــدة ل
مــع مؤسســات أخــرى واالنفتــاح 

عليها.
يضيف البروفيســور أنه تم تحديد 
تقاء واالجتماع  09 مشاريع، تم االل
لدراســتهم بوالية عنابة مع إطارات 
شركة سوناطراك وممثلي الجامعة، 
أين تم قبول 03 مشاريع لحد اآلن، 
من جهته أعرب ذات المتحدث عن 
امتنانه لكل من شركة صوميفوص 
وشــركة أسمنت تبســة التي بادروا 
بدورهــم بطرح شــراكة قويــة بين 
الذكــر  الســابقتي  المؤسســتين 
والجامعــة، كان فيها عقــد العديد 
مــن االجتماعات والجلســات التي 
ــوة اقتصادية  مــن شــأنها إضافة ق

للوالية والباد ككل.
ودعا البروفيســور قواسمية خال 
لقاء، الشــركاء االجتماعيين  هــذا ال
الراغبين في إنشــاء ماستر مهني، 
ــح الجامعة التي  تقــدم إلى مصال ال
يــة نوعية  تعمــل بدورهــا على ترق

تكوينها، والتي تســعى إلنجاح هذا 
ــوع مــن العــروض التكوينية،  ن ال
على غرار الماستر المهني بين كل 
ــوق واألمن الوطني  مــن كلية الحق
الذي سيســهم بصفة كبيرة في هذا 
ــى أن  المجــال، مؤكــدا كامــه عل
الجامعة بوالية تبســة قادرة ولديها 
كل الكفــاءات بجميــع المجــاالت 

إلقرار هذا النوع من الدراسات.
مــن جهــة أخــرى، وخــال الندوة 
البروفيســور  قــال  الصحفيــة، 
عبــد الكريــم قواســمية أن قطاعه 
ـ 6000 منصب  بالوالية، سيتدعم ب
بيداغوجي بفتــح القطب الجامعي 
الجديــد ببولحاف الدير أبوابه أمام 
الطلبة، مؤكدا أنه سيستقبل رسميا 
قــادم، وذلك بعد  الطلبة الموســم ال
ـ 98  يــه ل وصــول نســبة اإلنجاز ف
بالمائــة، والذي ســيخفف الضغط 
على الكليات المزمع تحويلها لهذا 
الصرح التعليمي، على غرار كلية 
ــوم االجتماعية،  يــة العل اآلداب، كل

واإلنسانية وكذا معهد الرياضة.

ــي النــدوة  n أكــد المشــاركون ف
بجامعــة  نظمــت  ــي  الت التاريخيــة 
األميــر عبد القادر للعلوم اإلســالمي 
من طرف مديرية الفرعية لألنشــطة 
العلميــة والثقافيــة بمناســبة اليوم 
الوطني للشــهيد على ضــرورة إلزام 
الدولة الفرنســية بتحمل المسؤولية 
السياسية والقانونية اتجاه مجازرها 

بالجزائر.
ــور محمــد أوجرتنــي في  وأكــد الدكت
تــه حول رســالة الشــهيد وكيف  مداخل
نحافظ عليها، على أن رســالة الشهيد 
هي مشــروع كان يعيشه جيل نوفمبر 
الذي سعى لوضع حل لمعاناة الشعب 
طيلة 130 ســنة من االحتال، إضافة 
إلى وضــع حل للمهاترات السياســية 
الحــركات  تشــهدها  كانــت  تــي  ال
اإلصاحيــة مــن خال ثورة مســلحة 

تعيد للجزائريين استقالهم .
تــي اعتمد عليها  ووفقــا للمعلومات ال
األســتاذ فإن عدد شــهداء الجزائر منذ 
انطاق المقاومات الشــعبية قد تعدى 
بكثير المليون ونصف المليون شهيد 
ــى 10 مايــن شــهيد،  بــل وصــل إل

هــذا وقــد دعــا األســتاذ أوجرتني إلى 
ضرورة تســليط الضوء على بطوالت 
الجزائريين فــي كل مراحل مقاومتهم 
الجزائــر  وأن  وخاصــة  للمســتعمر 
شــهدت أكثر مــن 120 مقاومة طيلة 
130 ســنة مــن االســتعمار، وكذلــك 
يــة التي  دراســة كل المعــارك البطول
تــي  وال  ، ــورة  ث ال مجاهــدو  خاضهــا 
ــى 1200 معركــة خاضها  وصلت إل
أبطال اشــاوس تمكنوا من قهر أعتى 
العصــر  فــي  االســتعمارية  ــوى  الق

الحديث .
تــه  ــم األســتاذ أوجرتنــي مداخل واختت
يــم األجيال  ــى ضــرورة تعل بدعــوة إل
القادمــة تاريخهم العريــق من خال 
تقديــم تعليم نوعي يعتمد على حقائق 
تاريخيــة مدعمة بدراســات أكاديمية 
تكــون هــي القاعــدة األساســية التي 
يواصل من خالها ابناءنا بناء الوطن 
، اضافة إلى المحافظة على استقال 
ــا والذي لن يتحقــق إال بالعلم و  وطنن
العمــل والتمســك بمبــادئ الثورة اول 
بــة بتجريم  ــك المطال نوفمبــر ، وكذل
االستعمار ودفع فرنسا ثمن ما ارتكبته 
من جازر في حق اإلنســانية وخاصة 
أن فرنســا لم تعطي الجزائر أي وضع 

قانونــي واضــح خال 130 ســنة من 
اإلستعمار 

مــن جهتــه قــدم المجاهد عــاوة بن 
زبوشــي شــهاداته الحية حول وحشية 
اإلستعمار وهمجيته في مواجهة أهالي 
ثانية  عــزل فــي الناحية العســكرية ال
والذي تفنن فــي تعذيبهم وقصفهم بل 
وتجويعهم لوال المساعدات التي كانت 
تقدمها لهــم جبهة التحريــر الوطني 
،كما تطرق المجاهد بن زبوشــي الى 
جزائريــة الثورة فقــد كان المجاهدون 
من كافة النواحي العســكرية ينسقون 

ويتعاونون في تمرير الساح وتنسيق 
العمليات.

 هذا وقد أوضح المجاهد زبوشــي من 
خال ما عاشه في الناحية العسكرية 
القســنطيني  الشــمال  هجومــات  أن 
ــورة  ث ل ل أعــاد  دم جديــد  كان   1955
صــوت  واســمع  قوتهــا  الجزائريــة 
الجزائرييــن في كافة المحافل الدولية 
ــم أجمع مــدى ضعف  لعال وأظهــرت ل
وهشاشة اإلستعمار وأن صوت الحرية 
واإلصــرار على االســتقال تمكن من 

صد اآللة االستعمارية المتوحشة.

ندوة تاريخية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد بجامعة األمير عبد القادر 

n   اســتقبل الســعيد بومعيــزة مدير 
جامعة الجزائر 2، األســبوع الماضي 
جامعــات  مســؤولي  مــن  مجموعــة 
ــا على غرار  ومراكــز بحــث من تركي
ــوم االجتماعيــة أنقــرة،  جامعــة العل
ووكالة التعاون تيكا، ومركز دراسات 
الشرق األوســط أنقرة، وذلك في إطار 
التعــاون بيــن جامعــة الجزائر 2 أبو 
القاســم ســعد هللا، وجامعــات ومراكز 

بحث تركية. 
ــذي حضره نواب مدير  لقاء ال تناول ال
العــام،  واألميــن  الجزائــر2  جامعــة 
فرص التعاون بين مختلف الجامعات 
التركية وجامعة الجزائر 2، ال ســيما 
في مجال التاريخ والعلوم االجتماعية 
تدريــس  وخاصــة  لغــات  وال واألدب 
لغــة التركيــة على مســتوى جامعة  ال
تــي تتوفر على قســم  الجزائــر2، وال
للغة التركية تابع لكلية اللغة العربية 
يــزاول الطلبة فيه الدراســة بمرحلتي 
الليسانس والماستر، كما ينتقل الطلبة 

ــى جامعات  المتميــزون في القســم إل
ثالث  لتكويــن فــي الطــور ال تركيــة ل

والعودة بشهادات الدكتوراه.
بالمســتوى  الجامعــة  مديــر  وأشــاد 
جامعــة  بيــن  لتعــاون  ل المتميــز 
ــى  الجزائر2والجامعــات التركيــة عل
وجامعــة  ســيفاس  جامعــة  غــرار 
مانيســا وجامعة إســطنبول وغيرها، 
أن  يمكــن  تــي  ال المجــاالت  محــددا 
تتمحــور حولها برامــج التعاون مثل 
لغــات والترجمة والعلوم اإلنســانية  ال

واالجتماعية .
مــن جهتــه، أبــرز الجانــب التركــي 
االهتمــام بالتعــاون مــع الجامعــات 
الجزائرية وال سيما جامعة الجزائر2، 
فــي مجــال التاريــخ المشــترك بيــن 
لغــة  ال وتدريــس  ــا  وتركي الجزائــر 
العربيــة واللغة التركية، واســتعرض 
فرص التعاون بتســطير برامج تبادل 
الخبــرات وتنقــل الطلبة للدراســة في 
الجامعات التركية وجامعة الجزائر2.

وفد من جامعات تركية يبحث آفاق التعاون 
العلمي مع جامعة الجزائر2 

n في إطار تفتح الجامعة على 
المحيــط والتعاون مــع مختلف 
المؤسسات ،تم نهاية األسبوع، 
بقاعة المحاضرات مولود قاسم 
نايــت بلقاســم، توقيــع اتفاقية 
تعــاون وشــراكة بيــن جامعــة 
سطيف -1 »فرحات عباس« مع 
شركة »سانسيرو كوسميتيك«، 
ممثلة في مدير الجامعة األستاذ 
مد الهادي من جهة،  لطرش محـ
ومســير الشــركة  ســمير لكحل 
مــن جهة أخرى، من أجل تحديد 
ســبل التعاون بين الطرفين في 
مختلف المجــاالت ذات االهتمام 
بحضــور  وذلــك  المشــترك، 

نائــب مديــر الجامعــة المكلف 
بالعالقات الخارجية، األستاذ بن 
عاشــور جعفر، الخبير المكون 
بشــركة سانســيرو كوسميتيك  

وإطارات بالجامعة.
اســتهلت فعاليات هذه المناسبة 
بكلمــة ترحيبيــة بالحضور من 
طرف مديــر الجامعة، حيث أكد 
على أن هذه االتفاقية من شــأنها 
لتنمية والتطوير  أن تفتح اآلفاق ل
التكنولوجيــات  فــي  والتحكــم 
مســاهمة  وتقــدم  الصناعيــة، 
ــى غرار  متعــددة الجوانــب، عل
تنمية المؤسسة وتطوير العلوم، 
وخدمة الوطــن، خاصة وأن هذه 
إحيــاء  مــع  تزامنــت  يــة  االتفاق
يــوم الوطني  الجامعــة لذكرى ال

للشــهيد، ليختتمها بكلمة شــكر 
ــي شــركة سانســيرو على  لممثل

الجهود المقدمة من طرفهم.
من جهته، األســتاذ بن عاشــور 
جعفر قدم كلمة شرح فيها أهداف 
هذه االتفاقية التي ســيتم تفعيلها 
مــن خال ضبــط برنامــج عمل 
يســاهم في انفتاح الجامعة على 
المحيط االجتماعي االقتصادي، 
سانســيرو  شــركة  وأن  خاصــة 
ــى إمكانيــات كبيــرة  تتوفــر عل
ــق تطويــر  مــن شــأنها أن تحّق
للمنتجات في مجال تخصصها.

في كلمة قدمهــا الخبير المكون 
بالشــركة، نيابــة عــن مســيرها 
ســمير لكحــل، أكد أن الجســور 
تــي تربــط الجامعــة والبحــث  ال

العلمي مع المؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة، من شأنها أن ترفع 
يــة المؤسســات ومردودهــا،  فعال
تقنية  ــول ال من خال إيجاد الحل
ــة فــي الوقــت المناســب،  الفعال
وهو ما يساهم في تكوين الموارد 
وإجــراء  جهــة،  مــن  البشــرية 
تجــارب البحــث والتطويــر من 
أجــل تحســين جــودة المنتجات 
المقدمــة فــي مجــال جــد مهــم 
ــة واألمومة، من  مرتبــط بالطفول

جهة أخرى.
يــة تفتــح  يذكــر أن هــذه االتفاق
المجال لطلبة جامعة سطيف 1 
فرحات عباس إلجراء تربصاتهم 
الميدانية، ودعم مشاريع البحث 

والتظاهرات العلمية المشتركة.

اتفاقية تعاون بين جامعة سطيف ومؤسسة سانسيرو كوسمتيك 

تبسة : منى بوعكاز

سطيف: نور الدين بوطغان 

قسنطينة : دالل بوعالم  



إعداد : حسان.ب تسلية
اإلثنين 21 فيفري 2022 م22
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إستراحة

n أَمــر هــارون الرشــيد بجائزة لبُهلول بعدما وعَظــه وأجاد، فقال بهلول: ال حاجــَة لي بها، فقال: 
فنجري لك ِرزًقا يقوم بك؟ فرَفع بهلول طرَفه إلى السماء، وقال: يا أمير المؤمنين أنا وأنت عياُل هللا، 

فمحال أن يذكَرك وَينساني.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

إمام الحرم المكي عبد اهلل الخليفي   
يف رحاب العلم واإلميان  

n عبد هللا بن محمد الخليفي إمام الحرم المكي 
المولــود في العام )15 مــاي 1915   15-أوت 
1993( في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم. نشأ 
نشــأة دينية حيث كان والــده حريصاً على تربيته 
تربيــة دينية فأتم حفظ القرآن وهو في الخامســة 
عشرة من عمره على يد والده، وتلقى عليه كذلك 
مبادئ التوحيد والحديث وبعض المسائل الفقهية. 
حصــل الخليفي على شــهادة كفــاءة المعلمين من 
المعــارف كمــا أنه حاصــل على شــهادة التجويد 
فــي القــراءات ولديه إجازة التدريس في المســجد 

الحرام. 
بدأت عالقة الخليفي باإلمامة في المســجد التحتي 
بالبكيريــة وهــو أول مســجد في المدينــة في ذلك 
الوقت ثم أصبح إماماً للتراويح والقيام في مســجد 
المدينة وهو مســجد يقع فــي إحدى المزارع وبعد 
أن انتهى من طلب العلم على المشــايخ ذاع صيته 
بين أبناء المنطقة فذكر ذلك بعض المقربين لألمير 
فيصــل بن عبد العزيــز فامر باســتدعائه للصالة 
معــه كإمام خاص به في مدينة الطائف وكان ذلك 
حوالي ســنة 1365 هـ واســتمر إماما عنده لمدة 

سنتين. 
أعجــب بصوتــه وديانته مفتــي المملكــة عبد هللا 
بن حســن آل الشــيخ فطلبه ليكون إماماً مســاعداً 
للشــيخ عبد الظاهر أبو السمح في المسجد الحرام، 
فأنتقل الخليفي إلى المســجد الحرام إماماً مســاعداً 
للشــيخ عبد الظاهر أبو الســمح واســتمر في ذلك 
إلــى أن توفى الشــيخ أبو الســمح وأصبح الخليفي 
إماماً رســمياً للمسجد الحرام عام 1373 هـ حيث 
كان يصلــي بالنــاس الفروض الخمســة والجمعة 
والتراويح طوال الســنوات العشــر التي تلت وفاة 
أبــو الســمح وعندما جــاء بعض األئمة للمســجد 
الحــرام أصبــح يؤم النــاس في صالتــي العصر 

والمغــرب ثم أصبح يؤم الناس في صالة المغرب 
فقط إلى أن توفى وهكذا قضى في إمامة المســجد 
الحرام ما يربوا على أربعين عاماً، وعرف أثنائها 

بـ اإلمام البكاء. 
إسهاماته

ســاهم الخليفــي فــي مجــاالت دعوية شــتى منها 
الخطابة والتدريس في المســجد الحرام وقد ســبق 
ذلــك بالتدريــس فــي مــدارس وزارة المعــارف 
حيث عيــن عام 1372 هـ مدرســاً للعلوم الدينية 
فــي الثانوية العزيزية في مكــة المكرمة ثم مديراً 
للمدرسة العزيزية االبتدائية ثم عين مديراً لمدرسة 
القــرارة االبتدائية ثم انشــئت مدرســة جديدة بحي 
المعابــدة وهي مدرســة حــراء االبتدائيــة فطلب 
االنتقال إليها فانتقــل مديراً لها، كما عين مالحظاً 

على المدرسين في المسجد الحرام. 
ويعــزى له أنه أول من جمع المصلين على صالة 
التهجد في العشــر األواخر من رمضان خلفه بعد 
ما كانت تصلى فرادى أو في جماعات صغيره في 
الحــرم المكي وقد بدأها بعدد يســير من المصلين 
في حصوة باب الســالم فتزايد عدد المصلين يوماً 
بعد يــوم وازدادت الصفوف حتــى بلغت أطراف 

المسجد الحرام. 
مؤلفاته ومشاركاته

كانت للخليفي مشاركات إذاعية وعلى األخص في 
إذاعة نداء اإلســالم مــن خالل برنامج دروس في 
الفقه اإلســالمي وله مصحفاً مرتــاًل بصوته يذاع 
من خالل إذاعة القرآن الكريم حتى يومنا هذا، كما 
أنــه أثرى المكتبة اإلســالمية بمجموعة من الكتب 

منها: 
إرشاد المسترشد في مذهب اإلمام أحمد

القول المبين في رد بدع المبتدعين
المسائل النافعة والفوائد الجامعة

فضل اإلسالم
الثقافة اإلسالمية والدروس الهامة
خطب الجمع في المسجد الحرام

دواء القلوب واالبدان من وساوس الشيطان
المعامالت الربوية

مناسك الحج
التربية اإلسالمية

الحــث علــى العلــم والعمــل والنهي عــن البطالة 
والكسل

التنبيهات الحسان في فضائل شهر رمضان
تحذير الورى من عالمات الربا

آداب اإلسالم وحضارته ومزاياه. 
وفاته

توفى بالطائــف عصر يوم االثنين 28/2/1414 
هـ الموافق 16/8/1993 م 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن عدد خلفاء الدولة العباسية وصل إلى 37 
خليفة.

محمد *أن الفاتح اإلسالمي الذي فتح بالد السند كان القائد 
بن القاسم الثقفي.

*أن إلغاء الخالفة اإلسالمية كان في عام 1924 م.
*أن قصر غمدان هو أقدم قصر في العالم ويوجد في اليمن.

    *أن إلغاء الخالفة اإلسالمية كان في عام 1924 م.

• 1848 - كارل ماركس وفريدريك إنجلز ينشران 
اإلعالن الشيوعي.

• 1921 - انقالب عسكري في إيران بقيادة رضا 
بهلوي.

• 1922 - المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها 
على مصر عام 1914.

• 1952 - طالب بنغال يموتون في مظاهرات ضد اعتماد 
األردية كلغة رسمية وليس البنغالية، ويسمي أهل بنغالديش هذا اليوم بعيد شهداء 

اللغة.
 - 1965 •

o اغتيال مالكوم إكس أو الحاج مالك شباز رئيس اتحاد األفارقة األمريكان والمتحدث 
الرسمي لحركة أمة اإلسالم أثناء وجوده في قاعة المؤتمرات في مدينة نيويورك.

o فيدل كاسترو يؤمم جميع األعمال في كوبا.

مصرية طلبت من جوزها 4000 
جنيه تعمل عملية ربط معدة.. أعطاها 

30 جنيه وقالها هاتي قفل للمطبخ! 

                                   إّن األحالم ال تلبث أن تتالشى إذا صدمتك حقائق الحياة
                                                        أجاثا كريستي

الهدرة بني اثنني والثالث بال وذنني

يضرب هذا المثل للفضولي الذي يريد أن يعرف كل شيء، 
بما فيها األشياء التي ال تعنيه.

       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.

اإلثنين 21 فيفري  2022 م
الموافق لـ 20 رجب 1443 هـ

الفيلسوف املاركسي أنطونيو غرامشي   

ومناضــل  فيلســوف  غرامشــي  أنطونيــو   n
ماركســي إيطالــي، ولد فــي بلدة آليــس بجزيرة 
ساردينيا اإليطالية عام 1891، وهو األخ الرابع 

لســبعة أخــوات. تلقى دروســه في كليــة اآلداب 
بتورينــو حيث عمل ناقدا مســرحيا عام 1916. 
انضم إلى الحزب الشيوعي اإليطالي منذ تأسيسه 
وأصبــح عضوا فــي أمانــة الفــرع اإليطالي من 

األممية االشتراكية. 
أصدر مع بالميــرو تولياتي في عام 1917 مجلة 
»النظــام الجديد » اعتقل ألول مرة بســبب تأييده 
للجمهوريتيــن الهنغارية والروســية لكنــه بدأ في 
خريف العام ذاته تنشيط حركة »مجالس العمال« 
في تورينو. وفي عام 1921 أســس مع مجموعة 
أخرى الحزب الشــيوعي اإليطالــي وانتخب نائبا 
عــام 1924 وترأس اللجنة التنفيذية للحزب. وفي 
الثامن من نوفمبر أودع الســجن بناء على أمر من 
موسوليني حيث أمضى العشر سنوات األخيرة من 
عمــره قبل أن يتوفى تحت التعذيب في 27 أفريل 
1937. ومن الســجن أعلن قطيعته مع ســتالين، 

وفيه كتب » دفاتر السجن ». 
فكره

يعتبــر غرامشــي صاحــب فكــر سياســي مبــدع 
داخــل الحركــة الماركســية. ويطلــق علــى فكره 
اســم الغرامشــية التــي هــي فلســفة البراكســيس 
)النشــاط العملي والنقدي _ الممارســة اإلنســانية 

اســتقاللية  يؤكــد  وغرامشــي  والمحسوســة(. 
البراكســيس إزاء الفلسفات األخرى. إنها ممارسة 
ونظرية في آن واحد، ولهذا فإنها فلســفة سياسية. 
إنها التاريخ -الحي-قيد-التكون، وهي كذلك تصور 
للعالــم يمكن اســتخالصه مــن اآلثار الماركســية 
الفريــدة التــي يعتبــر غرامشــي أنها تتكــون من 
ثالثة أقســام: االقتصاد السياســي والعلم السياسي 
والفلسفة. وهو ينقب فيها عن المبادئ الموحدة في 
عالقات اإلنسان بالمادة )التي هي نتيجة براكسيس 
سابق( عبر التاريخ الذي هو إنتاج ذاتي لإلنسان. 
ويركــز غرامشــي في معظــم كتاباته عــل تحليل 
القضايا السياســية والثقافية كذلــك نقض الزعماء 

السياسيين ورجال السياسة والثقافة. 
بزعامــة  اإليطالــي  الفاشيســتي  النظــام  أعتقلــه 
موســوليني فــي نوفمبــر عــام 1926 وأيضا في 
جــوان 1928، وحكموا عليه بالســجن عشــرين 
عامــا، وفي أوت 1935 نقلــوه الي عيادة خاصة 
بروما بســبب تدهور حالته الصحيــة، وتوفي في 

أبريل عام 1937 متأثرا بنزيف في الدماغ. 
ويعد غرامشي مؤسس مفهوم »الهيمنة على الثقافة 
كوسيلة لإلبقاء على الحكم في مجتمع رأسمالي«. 

محال أن يذكرك اهلل ويَنساني



n كشــفت أمس وزارة الدفــاع الوطني 
في بيان لهــا عن هوية االرهابيين المقضى 
عليهم أول أمس الســبت فــي عملية نوعية 
لمفــارز الجيــش الوطنــي الشــعبي للفــرع 
العملياتــي فــي ســكيكدة بدعــم مــن فرقــة 
الصاعقــة  و القــوات االمنيــة المشــتركة 
التــي كانت قد قضة على ســبع ارهابيين و 

اســترجاع اســلحة رشاشــة و حجز كميات 
اتصــال  وأجهــزة  الذخيــرة  مــن  معتبــرة 
باإلضافــة إلــى ألبســة وأدويــة وأغــراض 

أخرى.
عمليــة تحديــد هويــة اإلرهابييــن المقضي 
عليهــم، أســفرت عن التعــرف على كل من 
فار رشيد، المدعو«عبد الحي« الذي التحق 

بالجماعــات اإلرهابيــة ســنة 1994 وهــو 
يشــغل أمير لبقايا الجماعة اإلرهابية المسماة 
المغــرب االســامي ،  بــاد  فــي  القاعــدة 
فركــوس عبد الكريم، المدعو “نوح “، الذي 
التحق بالجماعات اإلرهابية ســنة 1994 و 
هــو أمير للجند، ذيب إليــاس، المدعو ” أبو 
إسماعيل” الذي التحق بالجماعات اإلرهابية 
المدعــو  كمــال،  بويســري   ،1995 ســنة 
“إبراهيــم القاعدة” الذي التحــق بالجماعات 
عبــد  غضبــان   ،1996 ســنة  اإلرهابيــة 
الكريــم، المدعــو “عبــاس الخروبي”، الذي 
التحــق بالجماعات اإلرهابية ســنة 2002، 
يوســفي خالد، المدعو “القعقاع” الذي التحق 
بالجماعات اإلرهابية ســنة 2008، ســقاط 
عــز الدين، المدعو “جابــر المروكي” الذي 

التحق بالجماعات اإلرهابية ســنة 2009.
الوطنــي  الجيــش  يــزال مغاويــر  فيمــا ال 
الشــعبي يحاصــرون جميــع مناطــق قرية 
الــدوار و قياطيــن إلى غاية ســيوان ،قصد 
ماحقــة فلــول الجماعــة االرهابيــة التــي 
كانــت تضــم حوالــي 15 إرهابيــا في واد 
»أغراس« وســط تعزيزات أمنية مشــتركة 
كثيفــة ومروحيــات اســتطاع ،حيــث مــن 
اإلرهابييــن  حصيلــة  ترتفــع  أن  المنتظــر 
المقضــى عليهــم حســب مــا علمنــاه مــن 

متطابقة. مصادر 
                          نورالديــن ب

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 16/ 04
الجزائر : 18/ 07
وهران : 19/ 06 

الفجر  : 05.48
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.53
املغرب  : 18.20
العشاء : 19.41
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ع.ق

من بينهم »جابر المروكي« و«القعقاع«   

التعرف على  هوية اإلرهابيين المقضى عليهم
 في بني زيد بسكيكدة

البطالــون ســواء كانــوا جامعيين أو غير 
ذلــك من أبناء الجزائر ،ســيتلّقون منحتهم 
بدايــة مــن شــهر مــارس ، والبطبــع إن 
ســجلوا في المنصة الرقمية التي سينطلق 
العمــل بها يوم 25 فيفــري الجاري ،أي 

المقبل. الخميس 
قــرار رئيس الجمهورية الــذي أعلن عنه 
في آخــر لقاء له مــع الصحافة ،ســيكون 
مــن دون شــك جرعــة أكســجين لشــبان 
وشــابات لم يجدوا منصب شــغل ، فالكل 
يــدرك أن منحة الـــ 13 الف دج في ظل 
الغــاء وتدهــور القــدرة الشــرائية غير 
كافيــة ،ولكــن كما قــال أحد الشــبان من 
للتلفزيــون الجزائــري أنها  المســتجوبين 
مهمــة من منظور أن المســتفيد ســيصبح 
له حسابا جاريا، وال يطلب ولي أمره كل 

صبــاح لمنحه مصروف الجيب ..
القرار يعّد ســابقة مســتحبة ، وهي منحة 
أي  للشــغل،  طالــب  بطــال  كل  تخــص 
مســجل لدى وكالة التشــغيل يتراوح سنه 
بين 19 و40 ســنة ،وليســت راتبا تسقط 
بمجــرد أن يجد المســتفيد منصب شــغل.
مــا يعنــي أن على الشــباب التحلي بروح 
المبــادرة والبحــث عــن األفضل، وأن ال 
يكون لقمــة صائغة لانتهازيين ومحترفي 
التضليل واإلســتغال ، وأن يتحلوا أيضا 
باليقظــة اتجاه اإلعانــات التي يُروج لها 
عبر بعــض صفحــات الفايســبوك والتي 
من شــأنها قرصنة معلوماتهم الشــخصية 
لتوظيفهــا فــي عمليــات مشــبوهة. ومــا 
يروج عبــر منصات التواصل بخصوص 

هذه المنحة .
ال أحد ينكر اليوم أن شباب الجزائر الذي 
ما فتئ يتألق في المســابقات واالمتحانات 
داخــل وخــارج الوطن طــال الكثير منهم 
اليــأس ، وصار هناك مــن يغامر بحياتهم 
مفضــا » الحرقــة« ، وهــو يــدرك أن 
الجنــة غيــر موجودة فــي أوروبا ،بل أن 
أزمــة دول أوروبية كثيرة تفاقمت بشــكل 
الفت، ما جعل أغلــب الذين يوفقهم الحظ 
فــي بلــوغ الضفــة األخــرى يفترشــون 
» الكارتــون« فــي الشــوارع ويجــدون 
أنفســهم في وضع محرج أشد مرارة مما 
يعانونــه فــي بلدهــم ، والدليــل أن الكثير 
مــن » الحراقة » الذين التقيناهم في مدن 
فرنســية وإيطاليــة وإســبانية يحنّون إلى 
العــودة ..وال ننكر اليــوم أن الهجرة غير 
الشــرعية محنة اتســعت ظاهرتها بشــكل 
مخيف ، وال نعلم كم التهم البحر من أبناء 
الجزائر، وكــم من جثة لفظها اليم كذلك.

آخــر الكالم ..بيــن المحنــة والمنحة كام 
قــد يطــول ، بيــد أن المؤكــد أن قــرار 
الجمهوريــة جاء في وقته وغير مســبوق 
،نتمنــى أن ال يكون مفتوحا أمام محترفي 
واالنتهازيــة،  واالســتغال  التاعــب 
البطاليــن  كل  المنحــة  مــن  يســتفيد  وأن 
المغبونين، وأن تذهب فعا لمســتحقيها .

                          يزيد ســلطان 

المحنة والمنحة..

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
حجزت لديه مسدسات 
تقليدية وقطع أثرية..

توقيف شخص لصناعة 
أسلحة نارية بسطيف

n أفاد ،أمس، بيان لمصالح امن والية ســطيف 
ــى محاربة  ،انــه فــي اطــار أنشــطتها الرامية إل
ثقافــي وجرائم تصنيع  الجرائم الماســة بالتراث ال
تقليدية بــدون رخصة  وبيــع األســلحة الناريــة ال
ــح أمــن الواليــة مــن وضــع جد  ، تمكنــت مصال
لممارســات شخص يحترف تصنيع وبيع األسلحة 
الناريــة، مع حجز 04 مسدســات ناريــة تقليدية 
الصنع من الصنف الرابع،  44خرطوشــة عياري 
12 و16 ملم، منظــار رؤية وملحقات أخرى إلى 
جانب 07قطع أثرية تعود للحقبة الرومانية والتي 

لبيع بطرق غير مشروعة. كانت موجهة ل
وقــد قــام بتأطيــر العملية أفــراد الفرقــة المتنقلة 
للشــرطة القضائيــة بســطيف ، وجــاءت عقــب 
اســتغال معلومــات تفيد بتورط شــخص في بيع 
يتم إطاق أبحاث  تقليدية، ل المسدســات الفردية ال
وتحريات موسعة مكنت من تحديد هوية المشتبه 
ــم توقيفه فــي حالة تلبس  يــه، والترصــد له مع ت ف
وسط مدينة ســطيف، بحيازة 03 مسدسات نارية 
تقليدية الصنع، وقطعة نقدية أثرية ، بعد التنسيق 
نيابة المحلية،تم تفتيش مســكن المشتبه فيه  مع ال
وحجز مســدس ناري رابع تقليدي الصنع ، و 44 
ــم ، باإلضافــة إلى  ــار 12 و16 مل خرطوشــة عي
منظــار رؤية ومرود تنظيف، وكذا 07قطع أثرية 
تعــود لحقب زمنيــة مختلفة أغلبهــا رومانية بعد 
قانونية ،تم إعداد ملف  استكمال كافة اإلجراءات ال
ــورط أحيل بموجبــه أمام الجهة  جزائــي ضد المت

القضائية المختصة للنظر فيه.
                                          نورالدين بوطغان

 أفــاد  مديــر مؤسســة ميديــا ســمارت 
ســيف الدين صالحي على هامش افتتاح 
ــون الوطني  يــة مــن الصال الطبعــة الثان
والتكنولوجيــات  ثــة  الحدي بنايــات  لل
الجديدة بقسنطينة  أن الصالون الوطني 
يعــد منصة لتبادل خبــرات التكنولوجيات 
بنــاء حيث ضم عدد  ــدة في مجال ال الجدي
من الشــركات من مختلــف واليات الوطن 
برمــج  و  جزائريــة  منتوجــات  لعــرض 

40 مشاركا. حوالي 
وأوضــح أنيــس ســليماني مؤســس ومدير 
ــر  الجزائ ــرع  ف »ل ــي  »هارمون شــركة 
ــة  ي العمران ــة  ئ تهي ال فــي  المتخصصــة 
ــات  التكنولوجي ب ــي  العمران والتخطيــط 
الحديثة الذي جاء بمشروعين األول عبارة 
ــة ،وهي عبارة عن  ئ عن الخرســانة المضي
حبيبات تستقبل أشــعة الشمس في النهار 
ــى ضــوء  ــه الطاقــة إل ــم تحويــل هات ت ي ل
،والهدف مــن وجودهم في الصالون مثلما 
ــر به المتحدث هــو التعريف بمنتوجهم  أق
ــى تصديره  ــى أمــل العمل عل ــا، عل ي وطن

واعتبر  ــر،  الجزائ لخــارج 
نمــوذج الممهــات الذكية 
للمواطــن  ســتقدم  أنهــا 
األمــن عبر الطرقات ألنها 
تمتص أشــعة الشــمس في 
النهار وتقوم بتحويلها في 

مضيئة. لتكون  ليل  ال
ــي  ان ث ال المشــروع  أمــا 
الذي  ــا«  ي فيرال »مشــروع 
ــي من  ــى حوال ــوي عل يحت
مــن  ــة  المئ 30ب ــى  20إل
مســحوق الزجاج وهذا في 
إطار حل بيئي بإســتعمال 
ورســكلته  الزجــاج 

ــر  ي ــى مســحوق بهــدف توف للحصــول عل
الراحــة الحضارية للمواطن وحمايته.

كما كانت حاضرة شــركة حسناوي بخمسة 
ــدة فــي الســوق الجزائري  منتوجــات جدي
وتجــارة  ــوم،  ي ن األلومي تجــارة  أهمهــا 

الخشب…
يــن العارضين أيضــا أحمد بوجدرة  ومن ب
ا أنه  ن صاحب شــركة خاصة الذي أوضح ل
المئة يحتوي  ــة ب ــوج جزائري مئ يقــدم منت
ــوج يهــدف إلى  ت ــر مــن 35 من ــى أكث عل

ــة على غرار  ي ــدول اإلفريق تصديــره في ال
ــا وتونس والمضــي لتصديره  ي ب ي كل مــن ل

إلى أوروبا.
اإلعــام  مســؤولة  كشــفت  جهتهــا  مــن 
بنايات  ل ــي ل ــون الوطن واالتصــال بالصال
ــات الجديدة راضية  ــة والتكنولوجي ث الحدي
عرفــت  ــة  ي ان ث ال الطبعــة  أن  بلجــدوي 
لعديد من التجارب  ائية ل ن ث مشــاركات اســت
الناجحــة واعتبرتها فرصة جمعت مختلف 
فــي  ناشــطة  ال واإلطــارات  المهندســين 

المجال.

الصالون الوطني للبنايات الحديثة والتكنولوجيات الجديدة بقسنطينة

الخرسانة المضيئة والممهالت الذكية يف الواجهة 

توقيف شاب وحجز 129 
قرصا مهلوسا يف العنرص 

بجيجل
يــة شــرطية قامــت بهــا  إثــر عمل ــى  n عل
عناصر أمــن دائرة العنصر على مســتوى قطاع 
ــى متنها  االختصــاص، لفــت انتباههم مركبة عل
ــم توقيفهــا و  يت ثــاث أشــخاص محــل شــبهة، ل
إخضاعهم لعملية التلمس الجســدي الوقائية، أين 
ضبط بحــوزة أحدهم كمية مــن المؤثرات العقلية 
ـــ: 29 قــرص و مبلغ مالي مــن عائدات  قــدرت ب
ــي 18000 دج، ليتم حجزها  الترويــج قدر بحوال
و تحويــل المعنــي للمصلحــة و فتــح تحقيق في 
ــغ من العمر 18  القضيــة يتعلق األمر بشــاب يبل
تفتيــش الصادر عن  ال ــى اإلذن ب ســنة، و بناء عل
نيابة المحلية، تم تفتيش مســكن المشــتبه فيه،  ال
أيــن ضبط بحوزتــه كميــة أخرى مــن المؤثرات 
يــة قــدرت بحوالي 100 قــرص من مختلف  العقل
ــغ مالي من عائــدات الترويج قدر  ل ــواع، و مب األن
بعشــرة مايين سنتيم، و عليه بعد استكمال كافة 
اإلجراءات القانونية في حق المشتبه فيه تم تقديمه 
أمــام الجهــات القضائية المختصــة ألجل: حيازة 
مــواد صيدالنيــة ذات عقلي بغــرض البيع بصفة 
غير مشــروعة، و ممارســة مهام صيدالنية بدون 
رخصــة، أين صــدر في حقه أمر إيداع بمؤسســة 

إعادة التربية بجيجل. 
                                                              نصرالدين .د

قسنطينة : دالل بوعالم 
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