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توقيف 4 شبان استولوا عىل 

مصوغات ذهبية وأخفوها 

داخل برئ بالمشرية     

قسنطينة                                                         
احذروا ..رسقات هواتف 

ذكية يف األسواق والمساجد     
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الرشوع يف استغالل الخط البحري بني الجزائر و موريتانيا  نهاية فيفري 

منح 11 ترخيصا لشركات خاصة لالستثمار 
في النقل البحري و15 في النقل الجوي 

نب عبد الرحمان يؤكد يف الذكرى الـ 64 ألحداث 
ساقية سيدي يوسف: 
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الرئيس تبون يستقبل نارص الخليفي  

فتح فرع لشبكة "يب إن سبورت" 
بالجزائر وآفاق واسعة

 لالستثمار الريايض 

وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي:

ال يمكننا حاليا الفصل 
بشأن الحج والعمرة بسبب 

الوضع الصحي
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تصفيات كأس العالم 

الرئيس تبون حريص على أن تحظى العالقات 
بني الجزائر وتونس بالخصوصية والتميز

»الفيفا« يعاقب املغرب بسبب هتافات عنصرية 
جلمهوره ضد اجلزائر 
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تبسة                                 
6 سنوات لمن أفقد عمه عينه 
بسبب نزاع أرض و3 سنوات 

لشقيقه         
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إحباط محاولة »خبيثة« لبيع سفينة طارق بن زياد

ص12

عطال يضيّع بنسبة كبيرة مواجهتي  
الكاميرون 

مجزرة ساقية سيدي يوسف ستبقى مصدر إلهام األجيال
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
عادت خالل األيام األخيرة بقوة سرقة 
مستوى  على  الذكية  النقالة  الهواتف 
عدة بلديات بقسنطينة.. أكثرها تتم على 
مستوى سوق حامة بوزيان  األسبوعي 
والخضر  والخردوات  للمالبس 
 ) )الجمعة  والسيارات  )األربعاء( 
وعدم  المراقبة  كاميرات  غياب  بسبب 

وجود تغطية أمنية داخل السوق .
تعرض  متطابقة  مصادر  وأفادت 
»عين  مدير  بينهم  من  أشخاص   6
نوع  من  هاتفه  فقد  الذي  الجزائر« 
ملفات  على  يحتوي    «  xs »أيفون 
عمل وأستاذ جامعي بسطيف وآخرين 

تعرضوا لسرقة  هواتفهم في يوم واحد 
بهذه السوق.  

المصلين  أحد  أن  أمس  علمنا  كما 
تعرض لسرقة هاتفه من نوع »أيفون 
داخل  معطفه  وضع  بمجرد    »12
مايضة مسجد باردو األسفل بقسنطينة.
لسرقة  تعرضوا  من  أغلب  أن  ورغم 
هواتفهم تقدموا لمصالح الدرك واألمن، 
 ، تسترجع  لم  الهواتف  هذه  أن  إال 
عصابة  هناك  أن  تفيد  أخبار  وهناك 
المسروقة  الذكية  الهواتف  تهرب 

صوب تونس لتباع هناك.
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

احذروا ..عودة قوية لسرقة الهواتف
الذكية بقسنطينة

يونايتد،  هام  وست  مدافع  زوما،  كورت  وضع 
نفسه تحت المساءلة القانونية، بعدما تم تصويره 
وهو يركل حيوانه األليف في مطبخ منزله، مما 
أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة بشأن سلوكه 
يهاجم قطة  وهو  هام  وست  مدافع  وشوهد  هذا. 
ويركلها، كما لو أنه يركل كرة القدم، في قصره 
الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني، بينما 
»سناب  على  نشر الفيديو  وتم  شقيقه،  يصوره 
قلب  مشاركة  من  يوم  بعد  األحد،  مساء  شات« 
الدفاع مع وست هام في كأس االتحاد اإلنجليزي.
»بي.أيه. البريطانية  األنباء  وكالة  وذكرت 
المزعج  المقطع  في  زوما ظهر  أن  ميديا«، 
يمكن سماع  بينما  الحيوان،  يركل ويصفع  وهو 

ضحكات المصور في الخلفية.
بمطاردة  عاما   27 البالغ  زوما  قام  ذلك،  وبعد 
األحذية  من  بزوج  يرميها  أن  قبل  أخرى،  قطة 
ويضربها على رأسها. ويبدو أن العب تشيلسي 
مليون   30 السوقية  قيمته  تبلغ  الذي  السابق 
البنغال  قطة  ألن  غاضبا  كان  إسترليني  جنيه 
الفهد  تشبه  القطط  الثمن من  باهظة  هذه )ساللة 

الصغير( أحدثت ضجة وجلبة في منزله.
ودان فريق وست هام تصرفات زوما، في بيان 

شديد اللهجة عقب نشر هذا المقطع.
البيان: »يدين وست هام بال تحفظ أفعال  وذكر 
العب الفريق، كورت زوما، في هذا الفيديو الذي 

تم تداوله«.
مع  وسنتعامل  كورت  مع  »تحدثنا  وأضاف: 
لن  أننا  أن نوضح  نريد  لكننا  داخليا،  هذا األمر 
نتغاضى بأي حال عن القسوة ضد الحيوانات«. 

6 سنوات لمن أفقد عمه عينه 
و3 سنوات لشقيقه بتبسة 

نجم إنجلزيي يواجه تهديد 
القضاء بسبب إعتداء 

"وحيش" عىل قطته
إبراهيم  عمي  يواصل  قرن  ربع  من  أكثر  منذ 
عبر  المرور  حركة  بتنظيم  عمله  بوشقرة  
بعاصمة  الرئيسية  الطرقات  مفترقات   جل 
إبراهيم  بمكانة  عمي  ويحظى  تبسة ،  الوالية 
عموم  كافة  طرف  من  جيد  وتقدير  محترمة 
نصائح  من  يقدمه  ما  ، نظير  تبسة  والية  سكان 
بعض  خاصة  السائقين،  وإرشادات  لكافة 
مهما  تتوقف  ال  التي  ابتسامته  المخالفين  مع 
ابراهيم  لعمي  واحترام  تقدير  الحال  فتحية  كان 
الله  بالشرطي  المثالي  حفظك  المعروف 

ورعاك.    
هواري غريب

عمي ابراهيم بوشقرة  الرشطي المثايل
بوالية تبسة

قضاء  مجلس  لجنايات  االبتدائية  المحكمة  أمس،  يوم  سلطت، 
تبسة عقوبة 6 سنوات لشاب في نهاية ال28 من عمره بتهمة 
وإدانة  مستديمة  عاهة  الى  المفضي  العمدي  والجرح  الضرب 
االعتداء  محاولة  بتهمة جنحة   نافذا  شقيقه ب3 سنوات حبسا 
توقيع  العام  الحق  ان طالب ممثل  بعد  األبيض وذلك  بالسالح 

عقوبة 10 سنوات لألول و5 سنوات للثاني.
وقائع هذه القضية شهدتها إحدى المناطق النائية ببلدية مرسط 
34 كلم شمال تبسة تعود إلى يوم 20 افريل 2021 اثر شجار 
حوال قطعة ارض فالحيه  بين العم وأبناء شقيقه تطورت إلى 
على  العم  اعتدى  أن  بعد  وذلك  الطرفين  بين  الحجارة  تبادل 
ابناء شقيقه بواسطة عصا مع احدث شجار عنيف بين الطرفين 
الحجارة  استعمال  إلى  الشقيقين  الشابين  فعل  رد  إلى  تطور 
من طرف احدهما فيما حاول الشقيق الثاني االعتداء بالسالح 
حادة  حجارة  بحمل  قام  سنا  األصغر  الشقيق  أن   إال  األبيض 
على  العم  إصابة  إلى  أدت  قوبة  برمية  والده  شقيق  وقصف 
مستوى العين اليسرى أدت إلى عاهة  مستديمة  ويوم المحاكمة 
أنكر نية سبق اإلصرار وان رشقه لعمه بالحجارة هو رد فعل 
فقط بعد أن اعتدى عليهما شقيق والدهما بالعصا وبعد مرافعة 
ممثل الحق العام الذي تأسف لحال واقع المجتمع ووصل االمر 
من  للغاية  واضح  القضية  ملف  ان  مؤكدا  الواحدة  العائلة  الى 
القضائية  الضبطية  امام  والضحية  المتهمين  تصريحات  خالل 
التنصل  اليوم  حاول  الرئيسي  المتهم   ان  اال  التحقيق  وقاضي 
كليا من الجريمة وانه قام برمي حجارة واحدة خالفا لتصريحاته 
 10 عقوبة  توقيع  ملتمسا  بالحجارة  رشق  هناك  ان  السابقة 
مرافعات  لشقيقه  وبعد  سنوات  و5  األصغر  للشقيق  سنوات 
الدفاع وعودة  هيئة المحكمة من قاعة الجنايات تم إدانة الشقيق 

األصغر ب 6 سنوات سجنا نافذا وب 3 سنوات لشقيقه.
هواري غريب

ممثل أمريكي منبهر ببطلة 
أولمبية روسية بعد تحقيقها 

إنجازا غير مسبوق
أعرب الممثل األمريكي أليك بالدوين عن إعجابه بأداء البطلة 
الروسية في التزحلق على الجليد كاميال فالييفا، بعد أن حققت 
اليوم االثنين إنجازا غير مسبوق خالل مشاركتها في أولمبياد 
بكين. وكتب بالدوين عبر حسابه في »إنستغرام«: »أنا أحب 
األلعاب األولمبية ألن الكوكب يتوقف حتى في مثل هذه األوقات 
العصيبة لمشاهدة الرياضيين )والفنانين( مثل كاميال فالييفا، جمال 
هذا العالم الذي صنعه شخص واحد«. ووصف بالدوين جمال 
والفنون  والقصيدة  باألغنية  فالييفا  نفذتها  التي  الحركية  الجملة 
الجميلة، وختم قائال: »شكرا لك كاميال فالييفا على منح العالم 
أثناء أدائها  فالييفا  القلب يتوقف«.يذكر أن  الذي يجعل  الجمال 
البرنامج االختياري للتزحلق على الجليد  لجملتها الحركية في 
تاريخ  في  مرة  وألول  بنجاح  نفذت  اليوم،  سابق  وقت  في 
األولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء، لتخطف األنظار 
في اليوم الثالث من منافسات األولمبياد الشتوي. وبأدائها الرائع 
البرنامج االختياري برصيد  المركز األول في  فالييفا  أحرزت 
178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية الذهبية 

برصيد 74 نقطة.



ــن  ــة, أيم ــر المالي ــر األول, وزي ــد الوزي أك
بالــكاف  الثالثــاء  الرحمــان,  عبــد  بــن 
الجمهوريــة,  رئيــس  حــرص  )تونــس(, 
تحظــى  أن  علــى  تبــون,  المجيــد  عبــد 
ــس  ــر وتون ــن الجزائ ــة بي ــات الثنائي العالق
بالخصوصيــة والتميــز، مبــرزا ان نتائــج 
زيــارة الرئيــس تبــون إلــى تونــس مؤخــرا 
ــي االســتحقاقات القادمــة. ــر ف ســتتبلور أكث
ــه  ــد الرحمــان, فــي كلمــة ل ــال  بــن عب  وق
بمناســبة الذكــرى ال64 ألحــداث ســاقية 
ســيدي يوســف أن وجــوه بتونــس  لالحتفــال 
بالذكــرى المخلــدة لهــذه الملحمــة البطوليــة 
إنمــا هــو بتكليــف مــن رئيــس الجمهوريــة, 
ــذي يحــرص  ــون, ال ــد تب ــد المجي الســيد عب
ــس  ــقيقة تون ــا بالش ــى أن تحظــى عالقتن عل
ــن  ــا يجمــع البلدي ــز لم ــة والتمي بالخصوصي
مــن وشــائج أخــوة وحســن جــوار وتاريــخ 
ومصيــر مشــتركين وقــد عبــر  الرئيــس 
التــي  تبــون عــن هــذه اإلرادة الصادقــة 
وتونــس,  الجزائــر  بيــن  التعــاون  تطبــع 
الدولــة  زيــارة  بمناســبة  البلديــن  رئيســا 

ــده  ــى بل ــون, إل ــس تب ــا الرئي ــام به ــي ق الت
ــمبر  ــي 15 و16 ديس ــس, يوم ــي تون الثان
علــى  بالتوقيــع  كللــت  والتــي   ,2021
بيــن  الثنائيــة  االتفاقــات  مــن  هــام  عــدد 
ــة  ــاالت االقتصادي ــتى المج ــي ش ــن ف البلدي
ــالن  ــت بإع ــة, وتوج ــة واالجتماعي والثقافي
قرطــاج الــذي يرســم معالــم طموحــة للرقــي 

بعالقاتنــا
ــج  ــى أن نتائ ــار إل ــياق, أش ــذا الس ــي ه  وف
هــذه الزيــارة الرئاســية ســتتبلور أكثــر فــي 
الســيما  القادمــة,  الثنائيــة  االســتحقاقات 
المشــتركة  الكبــرى  اللجنــة  اجتمــاع 
ــاء  ــة االرتق الجزائرية-التونســية, وهــذا بغي
إلــى  الثنائــي  التعــاون  بمســتوى  معــا 
مصــاف شــراكة فعالــة ومتضامنــة, تكــون 
فــي مســتوى تطلعــات شــعبينا الشــقيقين, 
ــى أهــداف التكامــل واالندمــاج,  ــة عل ومبني
الحاضــر  متطلبــات  تقتضيــه  مــا  وفــق 
أبــرز  مــن  ولعــل  المســتقل  ورهانــات 
ــر األول--  ــف الوزي ــات --يضي هــذه األولي
ــال شــك موضــوع تشــاور  ــي ســتكون ب الت

وتنســيق مســتمرين بيــن حكومتينــا, هــي 
تحقيــق التنميــة والتكامــل بيــن المناطــق 
عبــر  والتونســية,  الجزائريــة  الحدوديــة 
ــدة وبعــث مشــاريع  وضــع تصــورات جدي
تكــون  أن  شــأنها  مــن  مبتكــرة  تنمويــة 
أكثــر واقعيــة وتعــود بالمنفعــة المتبادلــة 
والمشــتركة لســكان هــذه المنــاط. واســتطرد 
ــي  ــس ف ــا باألم ــا امتزجــت دماؤن ــه مثلم أن
ســبيل الحريــة والكرامــة, هــا هــي جهودنــا 
ومســاعينا تتكاتــف اليــوم لبنــاء عالقــات 
ــر  ــن الجزائ ــتثنائية بي ــة واس ــاون خاص تع

وتونــس
ــق ارتياحــه  ــر ا بالمناســبة, عــن عمي و عب
لمــا تــم تحقيقــه معــا فــي هــذا المســعى 
النبيــل, ولمــا آلــت إليــه العالقــات الثنائيــة, 
التــي تســتحق أن تكــون --مثلمــا قــال-- 
نموذجــا يحتــذى بــه فــي التعــاون والتفاهــم 
وحســن الجــوار, وحجــر أســاس متيــن لبناء 
فضــاء إقليمــي متجــدد يكــون أكثــر اندماجــا 
ونجاعــة, الســيما فــي ظــل محيــط إقليمــي 
ــم  ــداث وتتعاظ ــه األح ــارع في ــي تتس ودول

ــا  ــا م ــي منه ــات الت ــر والتحدي ــه المخاط في
يســتهدف أمــن واســتقرار منطقتنــا علــى 
وجــه الخصــوص وبهــذه المناســبة, أعــرب 
أيضــا عــن غبطتــه لتواجــده بهــذه المنطقــة 
أديمهــا  علــى  امتزجــت  التــي  المجاهــدة 
والتونســي,  الجزائــري  الشــعبين  دمــاء 
ألحــداث  ال64  الذكــرى  معــا  لنحيــي 
ســاقية ســيدي يوســف الخالــدة, ونســتحضر 
ــام  ــات الجس ــالل التضحي ــار وإج ــكل إكب ب
النضاليــة  والمالحــم  األبــرار  لشــهدائنا 
التــي صنعوهــا مــن أجــل التحــرر مــن نيــر 

االســتعمار واســتعادة االســتقالل.
أحداث ساقية سيدي يوسف أظهرت للعالم 

همجية اإلستعمار ووحشيته
مــن  اليــوم  هــذا  مثــل  فــي  أنــه  وذكــر 
الجزائــري  الشــعبان  أبــى   ,1958 عــام 
والتونســي إال أن يســجال صفحــة خالــدة مــن 
تاريخهمــا المشــترك, ليصنعــا فيهــا أعظــم 
وأبهــى صــور التالحــم والتــآزر دفاعــا عــن 
قيــم الحريــة والكرامــة, فــي قناعــة تامــة أن 
ــا  ــع بلدين ــي تجم ــط الت ــق الرواب ــوة وعم ق
وشــعبينا هــي أكبــر مــن أن تنالهــا غطرســة 
ــذا  ــي ه ــة وف ــه الظالم ــتدمر وعنجهيت المس
الســياق, أكــد الســيد بــن عبــد الرحمــان أن 
هــذه األحــداث برهنــت للعالــم أجمــع آنــذاك 
عــن همجيــة االســتعمار الفرنســي ووحشــية 
أســاليبه وسياســاته القمعيــة تجــاه الشــعوب 
التــي تتــوق للتحــرر واالنعتــاق و أســهمت 
فــي لفــت انتبــاه الــرأي العــام العالمــي إلــى 
ــن  ــة م ــورة الجزائري ــه الث ــت إلي ــا وصل م
ــاك  ــي إرب ــا ف ــدى نجاحه ــوة, وم ــم وق تنظي
إمكانياتــه  كل  ســخر  الــذي  المســتعمر 
العســكرية إلخمــاد نارهــا وخلــص إلــى 
ــرار  ــات شــهدائنا األب القــول ســتظل تضحي
الذيــن ســقطوا فــي هــذه المجــزرة الوحشــية 
مصــدر إلهــام لألجيــال القادمــة, تســتلهم 
منــه معانــي األخــوة والتضامــن والتعاضــد, 
وتســتقي منــه الدوافــع والمحفــزات فــي 
تعزيــز عــرى التعــاون بيــن بلدينــا الشــقيقين 
مجــددا إرادة الجزائــر القويــة  وعزمهــا 
الثابــت علــى ترســيخ مــا يجمــع البلــدان مــن 
أخــوة وتــآزر وتعزيــز أواصــر التعــاون 

ــن. ــي شــتى الميادي ــي ف الثنائ
ربيع م
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نب عبد الرحمان يؤكد يف الذكرى الـ 64 ألحداث ساقية سيدي يوسف:

الرئيس تبون حريص على أن تحظى 
العالقات بين الجزائر وتونس

بالخصوصية والتميز

المتحــدة  لألمــم  المقيــم  المنســق  أعــرب 
ــاء،  ــوم الثالث ــز، ي ــدرو ألفاري ــر، أليخان بالجزائ
االتصــال  وزيــر  قبــل  مــن  اســتقباله  خــالل 
ــة  ــه ب«التجرب ــن اهتمام ــليماني، ع ــد بوس محم
ــار  ــي مجــال الســلم واألمــن  باعتب ــة ف الجزائري
الجزائــر فاعــال محوريــا فــي هــذا المجــال، 
حســب مــا أفــاد بــه بيــان للــوزارة. وخــالل 
ــوزارة، اســتعرض  ــر ال ــذي جــرى بمق ــاء ال اللق
الطرفــان »واقــع وآفــاق العالقــات بيــن الجزائــر 
ــر فــرص  ــات تطوي ــة األمــم المتحــدة و آلي وهيئ
ــم«،  ــي الدائ ــاون الثنائ ــترك والتع ــيق المش التنس
ــي بالمناســبة عــن  ــث أعــرب المنســق االمم حي
اهتمامــه بالتجربــة الجزائريــة فــي مجــال الســلم 
ــي  ــا ف ــر فاعــال محوري ــار الجزائ ــن باعتب واألم
كمــا  المصــدر.  ذات  المجــال«، حســب  هــذا 
ــر  ــز وتطوي ــتعدادهما لتعزي ــان اس ــدى الطرف أب

ــم  ــر واألم ــن الجزائ ــي بي ــاون الثنائ ــكال التع أش
ــيما  ــتركة س ــح المش ــدم المصال ــا يخ ــدة بم المتح
مــا  واالتصــال خاصــة  اإلعــالم  مجــال  فــي 
تعلــق بجانــب التكويــن مــن خــالل إقامــة دورات 
تكوينيــة لفائــدة الصحفييــن فــي مجــاالت ذات 
الصلــة بالقطــاع، يضيــف بيــان وزارة االتصــال.
ق ـ و

املنسق األممي يبدي اهتمامه بتجربة 
الجزائر يف مجال السلم واألمن

التونســية  الحكومــة  رئيســة  أكــدت 
ان  بالــكاف  الثالثــاء  بــودن  نجــالء 
بالذكــرى  وتونــس  الجزائــر  احتفــال 
ال68 ألحــداث ســاقية ســيدي يوســف 
فــي  الدولتيــن  ورغبــة  عــزم  يجســد 
والتعــاون  التشــاور  ســنة  تكريــس 
الــى  التنائيــة  بالعالقــات  واالرتقــاء 
رغبــة  تأكيــد  مجــددة  عليــا  مســتويات 
فعالــة  شــراكة  إقامــة  فــي  بالدهــا 
وذلــك  الجزائــر  مــع  ومســتدامة  
ــن  ــن الذي ــهداء البلدي ــات ش وفاءاوتضحي
دافعــوا عــن قيــم الحريــة والكرامــة .
التونســية  الحكومــة  رئيســة  وقــال 
الضيافــة  بــدار  ألقتهــا  كلمــة  فــي 
خــالل  يوســف  ســيدي  ســاقية  لبلديــة 
وزيــر  األول  الوزيــر  رفقــة  اشــرافها 
ــى  ــان عل ــد الرحم ــن عب ــن ب ــة أيم المالي
ال64  للذكــرى  المخلــدة  االحتفــاالت 
ــه فيمــا يخــص  لســاقية ســيدي يوســف أن
تونــس   فــإن  البلديــن  بيــن  العالقــات 
فاعلــة  شــراكة  إقامــة  علــى  عازمــة 
ومســتدامة مــع الجزائــر وفــاءا لدمــاء 
الشــهداء األبــرار والقيــم النبيلــة التــي 
شــهداء  الســيما  اجلهــا  مــن  ضحــوا 
فيفــري   8 فــي  يوســف  ســيدي  ســاقية 
ــا  ــي  وصفته ــة الت ــي الحادث 1958  وه
ــن  ــن البلدي ــترك  بي ــال المش ــة النض بقلع

.
ان  الســياق  نفــس  فــي  وأضافــت 
التاريخيــة   الذكــرى  بهــذه  االحتفــال 
علــى  الدولتيــن  ورغبــة  عــزم  يجســد 
والتعــاون  التشــاور  ســنة  تكريــس 
الــى  الثنائيــة  بالعالقــات  واالرتقــاء 

عليــا مســتويات 
هــذه  إحيــاء  ان  اعتبــرت  ان  وبعــد 
الوزيــر  برفقــة  التاريخيــة  الذكــرى 
هــي   للجزائــر  الماليــة  وزيــر  األول 
بــكل  الســتحضار  متجــددة  مناســبة  
فخــر وخشــوع نضــاالت الشــهداء الذيــن 
دافعــوا عــن قيــم الحريــة والكرامــة , 
التاريخيــة  الملحمــة  هــذه  ان  أبــرزت 
هــي فرصــة يتــم فيهــا  اســتغالل قيــم 
بيــن  والتكامــل   والتضامــن  التضحيــة 
الجزائــر وتونــس الــى جانــب  تحمــل 
مســؤولية لكتابــة صفحــات جديــدة مــن 
ــي  ــر ف ــاون المثم ــاءة والتع الشــراكة البن

. المجــاالت  جميــع 
بالمناســبة  بــودن  الســيدة  عبــرت  كمــا 
الجزائــر  لوقــوف  بالدهــا  تقديــر  عــن 
ــادة  ــع حــرص القي ــس م ــب تون ــى جان ال
لتونــس  الدعــم  كل  بتقديــم  الجزائريــة 
بــذل  الــى  دعــت  المناســبة  وبهــذه   ,
المناطــق  لتنميــة  الجهــود  مــن  المزيــد 
ــون جســر للتواصــل  ــى تك ــة حت الحدودي
ــن  ــي لألم ــوم أساس ــاون ومق ــد للتع وراف
واالســتقرار كمــا حتثــت علــى ضــرورة 
جديــدة  شــراكة  مشــاريع  عــن  تشــجيع 

فــي القطــاع الخــاص.
م ربيع 

رئيسة الحكومة التونسية
 نجالء بودن:

تونس عازمة عىل 
إقامة رشاكة فاعلة 

ومستدامة مع الجزائر

مجزرة ساقية سيدي يوسف ستبقى مصدر إلهام األجيال

خالل استقباله من طرف إبراهيم بوغايل

السفري اإلسباين يشيد بالتوجه السيايس 
واالقتصادي للجزائر

 
أشــاد ســفير مملكــة اســبانيا بالجزائــر, فرنانــدو مــوران,  الثالثــاء, بالتوجــه 
السياســي واالقتصــادي الــذي تعرفــه الجزائــر, معربــا عــن تفاؤلــه بمســتقبل 
العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن, حســب مــا أفــاد بــه بيــان للمجلــس الشــعبي الوطني
 خــالل اســتقباله مــن طــرف رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون والجاليــة 
بالمجلــس, محمــد هانــي, عبــر الســفير االســباني عــن ارتياحــه للتوجــه السياســي 
واالقتصــادي الــذي تعرفــه الجزائــر التــي تعتبــر, كمــا قــال, بلــدا جــارا وصديقــا 
وشــريكا اســتراتيجيا مهمــا إلســبانيا معربــا, فــي نفــس الوقــت, عــن تفاؤلــه 
بمســتقبل واعــد للعالقــات الجزائرية-اإلســبانية خاصــة فــي المجــاالت االقتصادية, 

التجاريــة والفالحيــة, حســب المصــدر ذاتــه.
ــة  ــات الصداق ــع عالق ــة واق ــس اللجن ــا رئي ــتعرض فيه ــة اس ــاء فرص  وكان اللق
التــي تربــط البلديــن الجاريــن حيــث أكــد فــي هــذا االطــار علــى ضــرورة ترقيتهــا 
ــد البرلمانــي. كمــا دعــا إلــى تعزيــز التعــاون الثنائــي علــى  الســيما علــى الصعي
ــعبي  ــس الش ــان المجل ــف بي ــن, يضي ــح البلدي ــق مصال ــا يحق ــدة بم ــع األصع جمي

الوطنــي
ربيع ـ م 
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للبنك  العام  المدير  أكد   n
الوطني الجزائري، محمد لمين 
لبو، يوم الثالثاء بالشلف على 
الصيرفة  نشاط  توسيع  أن 
الوكاالت  كافة  عبر  اإلسالمية 
المستوى  على  البنكية 
الوطني يأتي في سياق مرافقة 
وبرنامج  الوطني  االقتصاد 
النمو الذي تنتهجه الحكومة.

في  لبو  لمين  محمد  وقال   
تصريح للصحافة على هامش 
بنكية  وكالة  لثاني  تدشينه 
لخدمات  حصريا  مخصصة 
بوالية  اإلسالمية  الصيرفة 

العملية  هذه   « أن  الشلف، 
البرنامج  إطار  في  تندرج 
الصيرفة  لنشاط  التوسيعي 
البنك  اتخذه  الذي  اإلسالمية 
أولي  وكتوجه  كإستراتيجية 
بما يتوافق مع خطة و برنامج 
الذي  االقتصادي  والبعد  النمو 
والجهات  الحكومة  انتهجته 

الوصية في البالد«.
ننتظر   « قائال:  واسترسل 
فتح  الجارية  السنة  خالل 
اإلسالمية  الصيرفة  وكاالت 
وبإرادة  أخرى،  واليات  عبر 
األطراف  جميع  جهود  وتوافق 

الفاعلة سوف ننجح في تحقيق 
النشاط  لهذا  بالنسبة  الريادة 
المقدمة  الخدمات  وتنويع 

المالية للزبائن«.
رئيسة  أوضحت  جانبها،  من 
اإلسالمية  الصيرفة  قسم 
الجزائري،  الوطني  بالبنك 
مصالحها  أن  عثامنية،  أمينة 
تستهدف خالل السنة الجارية 
الوطن  واليات  كامل  عبر  فتح 
12 وكالة بنكية متخصصة في 
اإلسالمية،  الصيرفة  خدمات 
وهو ما من شأنه تقديم لزبائن 
خالل  من  جديدة  بدائل  البنك 

المنتجات  من  المتنوعة  باقة  ال
اإلسالمية التي يعرضها.

الجزائري  الوطني  البنك  وقام 
اليوم الثالثاء بتخصيص ثاني 
وكالة موجهة حصريا لخدمات 
بوالية  اإلسالمية  الصيرفة 
وكالة  في  والمتمثلة  الشلف 
تابعة للمديرية  ال الشلف 261 

الجهوية لإلستغالل 196.
هذه  إفتتاح  مراسم  وجرت 
مقرها  الكائن  البنكية  الوكالة 
القادر،  عبد  األمير  بشارع 
لبنك  ل العام  المدير  بحضور 
الوطني الجزائري، محمد لمين 
لخضر  الوالية،  والي  و  لبو، 
أعضاء  إلى  باإلضافة  سداس، 
لبنك على  من الهيئة الشرعية ل
بوزيدي  كمال  الدكتور  غرار 

والشيخ أبو عبد السالم.
الوطني  البنك  ويعرض 
زبائنه  على  الجزائري 
اإلسالمية  الصيرفة  خدمات 
تمويلية  منتجات  خمسة  في 
العقارية،  المرابحة  هي 
المرابحة للتجهيزات، المرابحة 
إجارة  و  إجارة  للسيارات، 

عقارية منتهية بتمليك .
كذلك   البنك   يعرض  كما 
خمسة منتجات لالستقطاب و 
االدخار هي الحساب اإلسالمي 
للودائع تحت الطلب، الحساب 
حساب  اإلسالمي،  الجاري 
حساب  اإلسالمي،  التوفير 
و  للقصر،  اإلسالمي  التوفير 
اإلسالمي  االستثمار  حساب 

غير المقيد.
                                  ق ـ و

البنك الوطني الجزائري:

توسيع نشاط الصريفة اإلسالمية لمرافقة االقتصاد الوطني

األربعاء 09 فيفري  2022 م
الموافق لـ 08 رجب 1443 هـ

n كشف وزير الصيد البحري 
الثالثاء،  الصيديــة,  والمنتجات 
هشــام ســفيان صلواتشــي أن 
انتاج الصيد البحري في الجزائر 
بلــغ 74 ألــف طن الســمك بلغ  
ألــف طــن في عــام 2021, ما 
يمثل ارتفاعا بنســبة 7 بالمائة 

على أساس سنوي.
أوضــح صلواتشــي, عبــر   و 
القنــاة األولــى لإلذاعة  أمــواج 
الوطنيــة, انه تمت اعــادة بعث 
عــدد من المشــاريع الفعلية كلها 
تخص انتاج ســمك الدوراد, منذ 
شهر سبتمبر من 2021, ذاكرا 
على ســبيل المثال وضع اقفاص 
عائمــة بحريــة من اجــل انتاج 

600 طن بسكيكدة و 700 طن 
ببومرداس و 400 طن بتلمسان 
و 600 طــن بالشــلف و انتــاج 
400 طــن مــن هذه االســماك 
ببجايــة. و لدى تطرقه إلى انتاج 
الســمك البلطي األحمر )تيالبيا( 
الــذي, كما اشــار, تقــدر قيمته 
الســوقية العالميــة ب12 مليار 

دوالر.
وأوضح الوزير أنه تم انتاج 25 
ألــف طن من هذا الســمك خالل 
خنشــلة  بجنــوب   2021 عــام 
بالشــراكة مع احد فروع مجمع 
كوســيدا, مؤكدا انــه لقي رواجا 
كبيــرا علــى المســتوى الوطني 
بسعر تنافس . وبالنسبة لألسماك 

السطحية, اكد صلواتشي ان هذا 
المجــال عرف منذ شــهر جوان  
انتعاشا غير مســبوق, مستشهدا 
بســمك السردين الذي بلغ انتاجه 
45 ألف طن, مــا يمثل ارتفاعا 
بنســبة 49 بالمائــة. وفــي رده 
عن ســؤال حــول عمــل اللجنة 
)الصيــد  المختلطــة  الوزاريــة 
لصناعــة- خلية-ا لدا ا لبحري- ا
النقــل( التي نصبــت في نوفمبر 
مــن العام الماضــي بهدف بعث 
نشــاط صناعة و بناء السفن في 
الجزائر ودراســة طلبات العقار 
من طرف المســتثمرين لتطوير 
هــذا المجــال, أكــد الوزيــر ان 
النتائج كانــت جد ايجابية و لقت 

استحسان العديد من المستثمرين
 و أوضح أنه منذ انشــاء اللجنة 
تــم منــح 15 رخصة اســتثمار 
على مستوى الموانئ لمستثمرين 
مختصيــن فــي بنــاء وصناعــة 
الســفن على مســتوى 12 والية 
كمــا تمــت الموافقــة علــى 11 
مشــروع على مســتوى مناطق 
الصناعيــة   والمناطــق  النشــاط 
وفيمــا يتعلق بالصيــد في أعالي 
أن  قــال  صلواتشــي  البحــار, 
االحصائيات الحالية تشــير إلى 
ان 52 بالمائــة مــن االســطول 
البحــري الوطنــي مشــكل مــن 
مهــن صغــرى و الهــدف اليوم 
هو االتجاه نحــو بناء و صناعة 
ســفن صيد بحري كبيرة الحجم 
تبلغ 35 متر طوال كاشفا في هذا 
السياق أن ســنة 2022 ستشهد 
اول ســفينة تونــة مصنعة محليا 

بهذا الطول
 كمــا أوضــح أن قطــاع الصيد 
البحري يضمن حاليا 130 الف 
منصــب شــغل, مضيفــا ان هذا 
المجــال عرف انتعاشــا ب8,5 
بالمائــة مقارنة بالســنة الماضية 
كما هــو الحــال بالنســبة لتكلفة 
االســتثمار للمشــاريع المتعلقــة 
بتربيــة المائيــات التــي عرفت 

انتعاشا بنسبة 12,5 بالمائة.
                             ربيع م 

وزير القطاع هشام سفيان صلواتيش يكشف

ارتفاع الصيد البحري للجزائر  بنسبة 7 بالمائة يف 2021
تعد إحدى أهم الوكاالت الخاصة يف الجزائر

زيادة عروض العمل بوكالة 
"أومبلواتيك" بـ 29 بالمئة 

العمل  عروض  سجلت   n
اومبلواتيك  وكالة  جمعتها  التي 
 29 بنسبة  زيادة   »Emploitic«
يمثل  مما   2021 سنة  في  بالمئة 
في  االقتصادي  النشاط  إلنعاش  مؤشرا 
الجزائر بعد صدمة جائحة كوفيد19- .

تعد  التي  الوكالة  لذات  بيان  وحسب 
العمل  عروض  وكاالت  أهم  إحدى 
الخاصة في الجزائر فإن عدد العروض 
االلكتروني  موقعها  على  نشرتها  التي 
بلغ 26900 عرض سنة 2021 مقابل 

20700 سنة 2019 .
وتتطابق هذه الزيادة مع التوقعات التي 
تضمنها التقرير« آفاق التوظيف« الذي 
أعدته هذه الوكالة مع الغرفة الجزائرية 

لتجارة والصناعة . ل
 ,2020 سنة  الحال  يه  عل كانت  وكما 
توظيفا  االكثر  الصناعة  قطاع   كان 
من  المئة  ب  31 بنسبة   2021 سنة 
هذه  عبر  الممنوحة  الفرص  اجمالي 
الوكالة متبوعة بقطاع الخدمات ب 25 

المئة من العروض المنشورة ثم قطاع  ب
المئة. التجارة-التوزيع ب 14 ب

وقد كان ثلث عروض التوظيف موجهة 
المئة مقابل 25  لمهنة التجارة ب 31 ب
لقطاع  مخصصة  العروض  من  المئة  ب
لقطاع االدارة و  المئة  ب  14 الصناعة و 

ية. المئة لفرع المال 11 ب
المنشورة  العمل  عروض  مجموع  ومن 
الوكالة  طرف  من   2021 سنة  في 
استهدفت  منها   9451 من  أكثر  فان 
مهنية  خبرة  دون  الشباب  المتخرجين 
ثلث  حوالي  يعادل  ما  أي  مبتدئين  أو 

الفرص المنشورة.
 2305 أن  الى  الحصيلة  نفس  وتشير 
موظف تم احصائهم سنة 2021 نشروا 
المترشحين  11800 عرض عمل تجاه 
لذين لديهم خبرة تتراوح من 3 الى 5  ال
سنوات فيما خصت 4035 عرض عمل 
أولئك الذين لديهم خبرة من 6 الى 10 

سنوات.
                                ق ـ و

المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العايل محمد بوحيشة:

 " PNR "اختيار 403 مرشوع بحث علمي مقرتح لدى
وستنفذ يف مارس القادم

n  كشف المدير العام للبحث العلمي 
العلمي  البحث  و  العالي  يم  التعل بوزارة 
يطلق  التي  الهيئة  أن  بوحيشة،  محمد 
عليها تسمية »المخطط الوطني للبحث 
»، » PNR »و التي اطلقت في مارس 
حوالي  اآلن  حتى  تلقت  قد   ،  2021
800 مشروع مقترح ، تم اختيار 403 
على  وتأثيرها  أهميتها  على  بناًء  منها 
مارس  في  تنفيذها  وسيتم   ، المجتمع 

المقبل. 
اة  قن ل وأوضح بوحيشة، أمس، ف تصريح ل
الهيئة  هذه  أن  الوطنية،  لإلذاعة  الثة  ث ال
العلمي  البحث  بين  ملتقى  تعد  التي  و 
لبالد،  ل واالقتصادية  االجتماعية  تنمية  وال
مشروع   800 حوالي  اآلن  حتى  تلقت  قد 
اًء على  ن مقترح ، تم اختيار 403 منها. ب
، وسيتم  المجتمع  وتأثيرها على  أهميتها 

تنفيذها في مارس المقبل. 
التجارب  عكس  وعلى  أنه  على  وأشار   

المشروع  اختيار  معيار  فإن   ، السابقة 
يعتمد بالضرورة على المشاركة المباشرة 
من  واالقتصادية  االجتماعية  لقطاعات  ل
ومنحها  لتطبيق  ل يتها  ل قاب ضمان  أجل 
قال  و  المتوقع،  المجتمعي  أثير  ت ال
جميع  تتكون   ، ملموس  و«بشكل  أنه 
البحث  ، من كل من منظمات  المشاريع 
أوضح  المستخدمين.  وقطاعات  العلمي 
شرط  فهذا    ، اإلدارية  ناحية  ال من  و  أنه 
فإن   ، لذلك  ونتيجة  المشروع،  لقبول 
 ، بداية  ال منذ   ، المستخدمين  »قطاعات 

منخرطة بشكل كامل«. 
وعن نوعية هذه المشاريع  قال المسؤول 
ذاته إن األمر يتعلق بثالثة برامج وطنية 
وأمن  الغذائي  »باألمن  تتعلق  رئيسية 
يتضمن كل  المواطنين«،  الطاقة وصحة 
برنامج  »المخطط الوطني للبحث » عدة 
يتعامل  الذي  »القطاع  مثل   ، قطاعات 
الزراعة  يشمل  الذي  الغذائي  األمن  مع 
والغابات وتربية األحياء المائية والموارد 

المائية«. 

الجزائر:سناء-م 
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الشروع في استغالل الخط البحري بين الجزائر و موريتانيا  نهاية فيفري  

منح 11 ترخيصا لشركات خاصة لالستثمار في 
النقل البحري و15 في النقل الجوي

n كشــف وزيــر النقــل عيســى 
لحــد  منحــت  الــوزارة  أن  بــكاي، 
شــركة  ل11  ترخيــص  الســاعة 
خاصة لالســتثمار في النقل البحري 
 15 منــح  الــى  إضافــة  بأنواعــه، 
النقــل  فــي  لالســتثمار  ترخيصــا 
الجــوي، وأعلــن عن الشــروع في 
اســتغالل الخط البحــري الرابط بين 
الجزائر و موريتانيا األسبوع األخير 

من شهر فيفري الجاري. 
و قــال الوزيــر، أمس، فــي تصريح 
لقنــاة تلفزيونيــة خاصة، ان تدشــين 
الخــط البحري الرابط بيــن الجزائر 
وموريتانيا جاء بتعليمة من السلطات 
العليــا، و الوزارة اخذت هذا التوجيه 
بعين االعتبار و تم تنسيق مع وزارة 
التجارة حتى يكــون النقل فعال، وتم 
التواصل مع المصدرين على مستوى 
وزارة النقل وكان الهاجس أننا ننجح 
فــي هذا الخط بصورة دائمة، لدى –
يضيف بكاي-ســيكون االنطالق في 
اســتغالل هذا الخط األسبوع األخير 
من شهر فيفري الجاري ويكون افاق 
التعاون بيــن الدولتين عبر هذا الخط 
الدائم بهدف تحقيق غاية أخرى وهي 
تفعيــل حركة التجــارة بيــن البلدين 
إضافــة إلى هــذا الطريق الــذي يعد 
ممــرا، كشــف الوزير عــن فتح خط 
جوي بين الجزائر وموريتانيا و ربما 
خــط جوي اخر إلى الســنغال أيضا، 
وهذا لتســخير أنمــاط النقــل الثالثة 
لترقية التجارة و الصادرات حســب 

بكاي. 
وفيما يتعلق بوضع الشــركة الوطنية 

للنقــل البحــري، قال بكاي إن أســر 
الســفن الجزائريــة الخمســة التابعة 
للشــركة فــي الخــارج كان معضلة، 
وكان هناك سوء تسيير على مستوى 
هذه المؤسســة والتــي ال تزال بعض 
الــوزارة  لكــن  قائمــة  الممارســات 
اتخذت إجــراءات وتمت إقالة المدير 
السابق وعينت مديرة جديدة، و األن 
المؤسسة في الطريق السليم في إعادة 
نمط تســيير فروع الشــركة، و أشار 
الوزير إلى أن هذه الشركات تختلف 
وضعيتها من شركة ألخرى، منها ما 
هــو جيد ومنها ما هو مــزري، لكنه 
أكــد وجود تعافي على مســتوى هذه 

الشركات حاليا. 
إحباط محاولة »خبيثة« لبيع سفينة  

طارق بن زياد

وكشــف الوزير عن إفشــال محاولة 
لبيــع ســفينة طارق بــن زيــاد لنقل 
المســافرين، حيث قال« كانت هناك 
نوايا خبيثة لبيع سفينة طارق بن زياد 
لبيعــه حديــدا بالميــزان.....و أمرنا 

بإصالحه«. 
مــن جانــب اخــر اعتبــر الوزير أن 
سوء التســيير في عدد من الشركات 
ومن بينها شــركة الخطــوط الجوية 
الجزائريــة كان ســببا فــي الوضعية 
التــي الــت إليهــا، واعتبــر أن عدد 
العمــال الذي يفــوق حاجة الشــركة 
بكثير ليس الســبب وراء هذا الوضع 
بقــدر ما كان ســوء تســيير من قبل 
المســوليين الذين كانوا على رأسها، 
الشــركة-الجوية  هــذه  إن  قــال  و 
الجزائريــة- بدأت بإعــادة النظر في 
تســييرها هناك قرارا أخرى ســوف 

تتخــذ وأكــد أن هــذه الشــركة حاليا 
تسعى لتحسن مستوى أدائها. 

و بخصــوص االســتثمار فــي النقل 
الجــوي، قــال  بكاي«ليدينا تعليمات 
البــادرة  لفتــح  الجمهوريــة  رئيــس 
الخاصــة وهــذا مــا قمنا بــه وغيرنا 
النصــوص التشــريعية و التنظيميــة 
لذلــك و تم تغيير حتى المســؤولين و 
االن الكرة في ملعب المســتثمرين«، 
لكنه أكد أن االستثمار في النقل الجوي  
و البحــري يتطلب امكانيات مادية و 
كفــاءات، ومجهودات  و كشــف عن 
منح 11 رخصة لالستثمار في النقل 
البحــري بأنواعه لنقل للمســافرين و 
لنقل البضائع، و15 رخصة في النقل 
الجــوي، و قال«األ«ن ننتظر هؤالء 
الــوزارة  ان  أكــد  و  المســتثمرين، 
تشــجع هؤالء وما عليهــم  إال تنظيم 
أنفسهم، وأكد أن من بين هؤالء هناك 
مستثمرين في تواصل دائم والوزارة 
ترافقهــم، و اعتبــر أن مباشــرة هذه 

الشركات لنشاطهم يعود لهم. 
وبشــأن مشــكلة االختناق المروري 
في الجزائــر، قال الوزيــر إن الحل 
يكمــن فــي النقــل الجماعــي، و لذا 
الحكومــة تعمل على فتــح أكبر عدد 
من الخطوط الخاصة بالميترو و كذا 
االســتثمار في النقل عبر الثرامواي، 
إضافة إلى النقل الجامعي . و أكد أن 
هناك حلول و مقترحات يبقى صعبة 

نوعا ما. 
هيكلة شركة »الجامعية للنقل«   

مــن جانب أخــر، قال وزيــر النقل، 
إن عمليــة هيكلــة شــركة الجامعيــة 
للنقــل بلغت مرحلة متطورة، وأنه تم 
تنصيب مسؤول على رأس الشركة، 
فضال عن تعيين كوادرها البشــرية.
بالمقابــل، وأكــد الزيــر الحفاظ على 
كل إمكانيــات وقــدرات اإلنتــاج 
للشركة التي كانت مملوكة لرجل 
األعمــال محي الديــن طحكوت، 
وكذا عمالها استنادا إلى توجيهات 
الدولة فيما يتعلــق بهذه الملفات.
النقــل  أن  المتحــدث  وأبــرز 
الجامعــي يتوفــر علــى 2500 
حافلة، وهو الرقــم القابل للزيادة 
مســتقبال بعد ضح عدد جديد من 
الحافــالت، مشــيرا أن الــوزارة 
تتطلــع من خالل هذا المشــروع 
لفك الخنــاق المروري الذي بات 

يؤرق المواطن. 
الــى عــدد مــن  وأشــار أيضــا 
الحافــالت األخــرى التي ترغب 
الــوزارة فــي اســتغالها كأحــد 
الحلــول للقضاء علــى االزدحام 

المروري. 

n  جدد وزير الشــؤون الدينية 
و األوقاف, يوســف بلمهدي, يوم 
الثالثاء بالجزائر العاصمة, تأكيده 
على أن الحديث عن مسألتي الحج 
و العمــرة ال يــزال ســابقا ألوانه 
وأنــه ال يمكــن الفصل فــي األمر 
حاليــا, في ظل الظــروف الصحية 

التي تفرضها جائحة كورونا.
 و أوضــح الســيد بلمهــدي علــى 
هامش إعطائه, مــن مقر الوزارة 
إشارة انطالق فعالية قراءة صحيح 
البخــاري وموطأ اإلمام مالك عبر 
مســاجد الجمهورية، أنه »في ظل 
ظروف جائحــة كورونا و التي ال 
تــزال مؤثرة على العالم بأســره و 
على كثير من النشــاطات بما فيها 
المالحــة الجوية و توقف كثير من 
الخطــوط, ال يمكــن الحديــث عن 
إقامة شــعيرتي الحــج و العمرة و 
الفصل في ذلك غير ممكن حاليا«.
و قــال الوزير أنــه »عندما تتأهل 
الظروف المناسبة و نساعد بعضنا 
البعض على تجــاوز هذه المحنة, 
ســيكون بعدها بمشــيئة هللا القرار 
الــذي يفرح الجميــع, و نحن دائما 
في االســتعداد و نتابع العملية عن 
كثب ســواء فــي الجزائــر أو في 

المملكة العربية السعودية«.
و أضــاف المســؤول األول عــن 
القطاع أنه ‘’ عندما تتاح الظروف 
اآلمنــة لــكل الجزائرييــن للتنقــل 
خــارج البــالد هنــاك إجــراءات 
الخصــوص,  هــذا  فــي  ســتتخذ 
لضمــان ســالمة الجميــع, و يبقى 
على الكل أن يتعاون لرفع درجات 
االحتياط حتى ال نعود إلى موجات 

الحقة لهذا الفيروس«.
صحيــح  قــراءة  بخصــوص  و 
البخــاري وموطأ اإلمــام مالك مع 
بداية شــهر رجب من كل سنة، و 
التي أعطى الســيد بلمهدي إشــارة 
انطالقها عن طريق تقنية التحاضر 
عن بعد بمشاركة مديري الشؤون 
الدينيــة واألوقــاف لجميع واليات 
الوطن وأمنــاء المجالــس العلمية 
ومجالس إقرأ والتعليم المســجدي, 
قال أنها »تبقى السنة الحميدة التي 

دأب عليها علمــاء الجزائر و هي 
بمثابة التهيئة الروحية التي تســبق 

حلول شهر رمضان الكريم«.
و أضــاف فــي نفــس الســياق أن 
تقــرأ  أن  اختــارت  »الجزائــر 
لصحيــح البخــاري ألنــه الجامع 
الصحيــح و ليس من قبيل الصدفة 
أن يكون أول من تناول هذا الكتاب 
المبارك بالشــرح العالم الجزائري 
الجليل الشــيخ أبو ناصر الداودي 
الحضني المسيلي, فيما يبقى موطأ 
مالــك كتــاب المذهب الســائد في 
بالدنا والذي حرص على شــرحه 
علمائنا منذ عقود بمن فيهم الشــيخ 

العالمة عبد الحميد ابن باديس«.
علــى  للتأكيــد  الوزيــر  عــاد  و 
»ضــرورة الحرص على االلتزام 
بالبرتوكــول الصحــي للوقاية من 
فيروس كورونا« , مثمنا دور كل 
المشــاركين في الحملة التحسيسية 
التي اطلقتها الوزارة في هذا الشأن 
فــي 25 يناير المنصــرم, و التي 
جاءت تحت شعار »أكيد كلنا ضد 
كوفيــد«, مبــرزا دور األئمــة في 
توعيــة المواطنين من مخاطر هذا 
الوبــاء و حرصهم علــى تذكيرهم 

بكل دواعي الوقاية منه.
قــراءة  إلــى أن  تجــدر اإلشــارة 
البخــاري وموطــأ اإلمام  صحيح 
مالــك تتــم عبــر جميــع مســاجد 
الجمهورية مع بداية شــهر رجب 
من كل ســنة، علــى أن يتم ختمها 
ليلة الســابع والعشــرين من شهر 

رمضان.
وقــد اعتنــى علمــاء الجزائر منذ 
القديــم بكتب الســنة عنايــة فائقة, 
فمنهــم من رحل لســماعها وطلب 
اإلجازة فيهــا ومنهم من تجاوزت 
عنايته به إلى كتابة شــروح عليها 
كما فعل ابن مرزوق التلمســاني، 
ومحمد بن يوســف الّسنوسي وأبي 
رأس المعســكري وأحمد بن قاسم 
البوني وغيرهــم كثير، ومنهم من 
كان يعقــد مجالس ســماع ورواية 
وكثيــر منهــم كان يشــرحها فــي 

مجالسه لطلبته.
                                 ق ـ و

وزير الشؤون الدينية و األوقاف، يوسف بلمهدي:

ال يمكننا حاليا الفصل بشأن الحج 
والعمرة بسبب الوضع الصحي

مجمع سونطراك وقع عىل 57 اتفاقية مع المؤسسات الجامعية خالل سنة 2021
n وقع مجمع سوناطراك على 57 اتفاقية 
مــع المؤسســات الجامعيــة عبــر التــراب 
الوطنــي خــالل الســنة الماضيــة 2021, 

حسبما ما أفاد به المجمع  الثالثاء.
إطــار  فــي  االتفاقيــات  هــذه  وتنــدرج 
طــرف  مــن  المنتهجــة  االســتراتيجية 
ســوناطراك لدعــم المؤسســات الجامعيــة 
الوطنيــة واســهامها فــي ترقيــة الشــراكة 
العلميــة بيــن المؤسســة والجامعة حســبما 
ورد في منشــور بالصفحة الرسمية للمجمع 
علــى فايســبوك وذكــرت ســوناطراك في 
حصيلتهــا أيضا بتوقيعها علــى البيان العام 
لسياســة ترقية المحتــوى المحلي واإلدماج 
الوطنــي فــي 10أكتوبــر 2021, حيــث 

ســطرت من خالل هــذه السياســة الجديدة 
أهدافا استراتيجية يتعين تحقيقها على أساس 
االلتزامات المتبناة للرفع من معدل اإلدماج 

الوطني في أنشطتها إلى أقصى حد
 ومــن شــأن رفع معــدل اإلدمــاج الوطني 
المحلــي فــي  المحتــوى  تشــجيع تطويــر 
إجــراءات التعاقــد الخاصة بالشــركة وكذا 
مضاعفــة االعتماد على االنتاج المحلي في 
مجال السلع والخدمات إلى أقصى حد ممكن 
وفي هــذا الصدد, وقعت ســوناطراك على 
ســتة عقود مع الشــركات الفرعية للمجمع 
بقيمة إجمالية تفوق 105 مليار دج, يضيف 

نفس المصدر.
                                                ربيع م

الجزائر:سناء-م 
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المصري  المعدنية  والثروة  البترول  وزير  أعلن 
صناعات  صادرات  ارتفاع  المال،  طارق 
البتروكيماويات والكيماويات واألسمدة خالل عام 

.2021
من  المصرية  الصادرات  إجمالي  وبلغ 
البتروكيماويات والكيماويات واألسمدة نحو 6.7 
العام  على   45% نسبتها  بزيادة  دوالر  مليار 

السابق.
العامة  الجمعية  المال، خالل رئاسته أعمال  ودعا 
المصرية  للشركة  التخطيطية  الموازنة  العتماد 
المالي  العام  عن  للبتروكيماويات  القابضة 
2022/2023، القطاع الخاص لزيادة مشاركته 
صناعة  توفرها  التي  االستثمارية  الفرص  في 

البتروكيماويات وما تحققه من قيمة مضافة.
البترول  وزارة  نشرته  بيان  في  المال،  وأشار 
التواصل  بموقع  حسابها  عبر  المعدنية  والثروة 
أن  إلى  الثالثاء،  يوم  »فيسبوك«  االجتماعي 
صناعات البتروكيماويات والكيماويات واألسمدة، 
الطبيعي  الغاز  توافر  من  بقوة  استفادت  التي 
لتلك الصناعات، شهدت تطوراً  المدخل الرئيسي 
ملحوظاً خالل الفترة الماضية، مما انعكس إيجاباً 
على ارتفاع صادراتها العام الماضي، وجعلها من 
التي حققها إجمالي صادرات  الطفرة  أهم عوامل 

مصر خالل العام.
التي  االستثمارية  الفرص  أهمية  الوزير  وأكد 
قوية  بمشروعات  البتروكيماويات  تتيحها صناعة 
أكبر للقطاع الخاص  تفتح من خاللها الدولة آفاقاً 
من  تستفيد  شراكات  وتكوين  الفرص  القتناص 
األفريقي  مصر  وظهير  الكبير  المحلى  السوق 
واإلقليمي والطلب المتزايد على منتجات صناعة 

البتروكيماويات.
ولفت إلى تنفيذ مصر عددا من مشروعات القيمة 
المضافة، منها مجمع البحر األحمر للبتروكيماويات 
بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس، ومجمع العلمين 
إنتاج األلواح الخشبية ومشروع مجمع  ومشروع 
المهمة  المشروعات  السيلكون وغيرها من  وادى 
التي يحتاجها السوق المحلى والتصدير والتي يتم 
لتدخل على خريطة اإلنتاج في  بتنفيذها  اإلسراع 

التوقيتات الزمنية المحددة لها .
من جانبه قال سعد هالل، رئيس الشركة المصرية 
القابضة للبتروكيماويات، إن الشركة أدرجت في 
جنيه  مليار   1.3 المقبل  المالي  للعام  موازنتها 
تحت  والمشروعات  األجل  طويلة  لالستثمارات 

التنفيذ.
صناعة  استراتيجية  تنفيذ  مصر  بدأت 
عبر   ،2040 عام  حتى  الوطنية  البتروكيماويات 
مع  وبالتعاون  المعدنية  والثروة  البترول  وزارة 

الشركة القابضة للبتروكيماويات »إيكم«.
وتستهدف هذه االستراتيجية لتعظيم القيمة المضافة 
من الثروات الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي، الذى 
أدخل مصر في مصاف الدول المنتجة والمصدرة 
للغاز، باالكتشافات الجديدة ال أحدثت علي مدار 

أربع سنوات طفرة غير مسبوقة بالقطاع.
»حقل  أهمية  وأكثر  االكتشافات  أبرز  من  ويعد 
ظهر«، وما له من أثر في تحقيق مصر االكتفاء 
تأهيل  إلي  باإلضافة  للتصدير،  وفائض  الذاتي، 
لصناعة  إقليمياً  مركزاً  تكون  أن  إلي  مصر 
للمؤشرات  وفقاً   ،2024 بحلول  البتروكيماويات 

االستثمارية لهذا القطاع.
ق ـ إ
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ارتفع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري، يوم الثالثاء 
، في البنك المركزي الجزائري، بينما تراجع في السوق 

السوداء.
المركزي ليصل  الجزائر  اليورو لدى بنك  وصعد سعر 

إلى 160.47 دينار للشراء و160.51 دينار للبيع.
السوق  لدى  الجزائر  في  أمس  اليورو  سعر  وتراجع 

للشراء  دينار   205.75 مستوى  عند  السوداء، 
و208.04 دينار للبيع.

عند  المركزي  الجزائر  بنك  لدى  الدوالر  سعر  وصعد 
140.40 دينار للشراء و140.41 دينار للبيع.

وفي السوق الموازية )السوداء( استقر الدوالر عند 180 
ديناًرا للشراء و182 ديناًرا للبيع.

بنك  لدى  اإلسترليني  الجنيه  صرف  سعر  وانخفض 
للشراء،  دينار   190.11 عند  المركزي  الجزائر 

و190.16 دينار للبيع.
الموازية  السوق  لدى  اإلسترليني  سعر  أيضا  وتراجع 
غير الرسمية )السوداء(، ليصل عند مستوى 243.64 

دينار للشراء، و 246.35 دينار للبيع.
وبلغ سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي 

مستوى 37.42 دينار للشراء، و37.42 دينار للبيع.
)السوق  الموازية  السوق  لدى  الريال  سعر  يتغير  ولم 
و48.51  للشراء،  دينار   47.98 مسجاًل  السوداء(، 

دينار للبيع.
وبلغ سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي 

عند 37.37 دينار للشراء، و37.38 دينار للبيع.
)السوق  الموازية  السوق  لدى  الريال  سعر  يتغير  ولم 
و48.51  للشراء،  دينار   47.98 مسجاًل  السوداء(، 

دينار للبيع.
وارتفع سعر الدرهم اإلماراتي في تعامالت بنك الجزائر 
المركزي عند 38.21 دينار للشراء، و38.23 دينار 

للبيع.
)السوق  الموازية  السوق  لدى  الدرهم  سعر  وسجل 
السوداء( 49.00 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

المركزي  البنك  لدى  الكويتي  الدينار  سعر  سجل  فيما 
464.44 دينار للشراء، و464.64 دينار للبيع.

ليصل  الموازية  السوق  في  الكويتي  الدينار  سعر  وزاد 
دينار  و602.25  للشراء،  دينار   595.63 لمستوى 

للبيع.
ق ـ إ

حققت زيادة بنسبة %45 أسعار العمالت األجنبية في الجزائر

صادرات البرتوكيماويات 
يف مرص قاربت 7 ماليري 

دوالر يف سنة

تكهنات  الثالثاء في ظل  يوم  النفط  أسعار  تراجعت 
النووية  المفاوضات  من  نتيجة  إلى  التوصل  بإمكانية 

اإليرانية التي استؤنفت أمس في فيينا.
بينها  من  التراجعات،  من  حّدت  أخرى  أمورا  أن  إال 
مؤشرات ارتفاع الطلب العالمي، والتوترات بين روسيا 

وأوكرانيا، وتعطل إمدادات من دول منتجة مثل ليبيا.
العالمي  القياسي  برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وانخفضت 
للبرميل،  91.88 دوالر  إلى   0.9% بنسبة  81 سنتا، 
بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في سبع سنوات عند 

94 دوالرا أول أمس.
الوسيط  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وتراجعت 
األمريكي 65 سنتا، بنسبة %0.7 إلى 90.67 دوالر 

للبرميل.
اتفاق  إلى  التوصل  تم  ما  إذا  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
تستأنف تصدير  قد  فإنها  إيران،  مع  المفاوضات  خالل 

النفط سريعا.

وقد يتيح االتفاق إليران ضخ أكثر من مليون برميل في 
اليوم، ما يعادل أكثر من %1 من اإلمدادات العالمية.

إيران من  الجمعة إعفاء  المتحدة يوم  الواليات  وأعادت 
إيران  الدولي مع  النووي  بالتعاون  العقوبات مما يسمح 
استخدام  الصعب  من  لتجعل  مصممة،  مشروعات  في 

المواقع النووية اإليرانية لتطوير أسلحة.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية األمريكية، يوم الجمعة، 
إن هذا اإلعفاء كان ضروريا للسماح بإجراء المباحثات 
الفنية التي تعد ضرورية للمحادثات الرامية إلى العودة 
الشاملة  العمل  باسم خطة  المعروف رسميا  االتفاق  إلى 

المشتركة.
إلى  إشارة  ليس  اإلعفاء  إعادة  إن  قال  المسؤول  ولكن 
إلى  للعودة  تفاهم  إلى  التوصل  وشك  على  واشنطن  أن 

االتفاق.
عن  الكشف  عدم  شريطة  أوروبي،  مسؤول  وقال 
في  المبعوثين  كبار  يجتمع  أن  المرجح  من  إن  هويته، 

محادثات فيينا غير المباشرة يوم الثالثاء في العاصمة 
النمساوية.

وقال وزير الخارجية اإليراني، يوم السبت، إن الخطوة 
األمريكية إلعادة إعفاء إيران من العقوبات ليست كافية 
وإنه يتعين على واشنطن تقديم ضمانات إلحياء االتفاق 

النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى.
ق ـ إ

أسعار الخام تسجل تراجعا طفيفا

المعدنية  والثروة  الصناعة  وزير  نائب  كشف 
عن  المديفر،  خالد  السعودي  التعدين  لشؤون 

المملكة. في  مناجم ذهب عاملة   6 وجود 
وأوضح أن استراتيجية التعدين تستهدف مضاعفة 
.2015 بـ10 مرات عما كانت عليه في  اإلنتاج 

يوم  نشرت  تصريحات  في  المديفر،  وأضاف 
6 مناجم تحت اإلنشاء، أكبرها  الثالثاء، أن هناك 
الرياض  طريق  على  و«مسرة«  »منصورة« 

يضم  الذي  الطائف، 
في  ضخمة  استثمارات 
إلى   3 على  تزيد  المعادن 

مليارات ريال.  4
المملكة  مبيعات  أن  وذكر 
 6 من  أقل  الفوسفات  من 
ماليين طن سماد فوسفاتية، 
بمقدار 10 مليارات ريال، 
مع  المحلي  للناتج  تضيف 
ريال  مليار   14 األمونيا 
على  يزيد  ما  فيها  ويعمل 

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

وتبعاتها. فيروس كورونا  أزمة  في ظل 
 2022 عام  في  الذهب  يشهد  أن  المتوقع  من 
العام  شهدها  التي  لتلك  مماثلة  ديناميكيات 
أداءه  المتنافسة  القوى  تدعم  حيث  الماضي، 
أن  المرجح  من  القريب،  المدى  وعلى  وتُقلصه. 

الحقيقية، والتي  المعدالت  الذهب مع  يتفاعل سعر 
البنوك  بها  تقوم  التي  للسرعة  ستستجيب  بدورها 
النقدية  السياسات  بتشديد  العالمية  المركزية 

التضخم. على  السيطرة  في  وفعاليتها 
أن  الماضي  أكتوبر  في  أعلنت  السعودية  وكانت 
أصولها  ضمن  الذهب،  من  كبير  احتياطي  لديها 
طناً   323.7 بقرابة  حجمه  يقدر  االحتياطية 
عن  يصدر  دوري  تقرير  مع  يتطابق  ما  وهو   ،
في  السعودية  تأتي  إذ  العالمي،  الذهب  مجلس 

للذهب. حائز  كأكبر  عالميا،   18 المرتبة 
باحتياطيات  العربية  الدول  السعودية  وتتصدر 
المنهك  لبنان  جاء  الثانية  المرتبة  وفي  الذهب، 

الذهب. 286.8 طن من  يبلغ  برصيد  اقتصادًيا 
 2022 عام  في  الذهب  يشهد  أن  المتوقع  ومن 
العام  شهدها  التي  لتلك  مماثلة  ديناميكيات 
أداءه  المتنافسة  القوى  تدعم  حيث  الماضي، 

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

التضخم. على  السيطرة  في  وفعاليتها 
ق ـ إ

تتصدر الدول العربية باحتياطيات المعدن النفيس

مناجم جديدة للذهب يف السعودية



   

n نظمــت ،صبيحة أمس،مديرية 
التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق 
مع مديريــة الصحة لوالية جيجل 
، بمشــاركة المحافظــة الوالئيــة 
الجزائريــة  االســامية  للكشــافة 
حملة تبــرع بالدم لفائدة منتســبي 
القطاع مــن العمــال والموظفين، 
ومتكوني القطاع وكذا المنخرطين 
في الكشافة االسامية الجزائرية. 
بالمعهد الوطنــي المتخصص في 
التكويــن المهني شــابوني ادريس 
بالكيلومتــر الثالث، وذلك من أجل 
المساهمة في توفير الدم للمرضى 
محمــد  بمستشــفيات  المحتاجيــن 
الصديق بن يحي بجيجل ومجدوب 

الســعيد بالطاهير ومنتوري بشير 
بالميلية.

يشــار الى أن هــذه الحملــة تأتي 
الخيريــة  العمليــات  ســياق  فــي 
والتضامنية التــي تقوم يها هيئات 
ومؤسسات وجمعيات على مستوى 
الواليــة بين الحين واآلخر بالنظر 
لحاجة المرضى بشــكل متواصل 
لهــذه المادة الحيويــة ، ناهيك عن 
المبادرات الشخصية التي نسجلها 
يوميا على مستوى المستشفيات ، 
حيث يتبرع مواطنون بكميات من 
دمائهم للمرضى سواء ألهاليهم أو 

لغير أقاربهم.
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مستخدمو قطاع التكوني المهني ومنخرطي 
الكشافة اإلسالمية يتربعون بالدم بجيجل    

متفرقات 

األربعاء 09 فيفري  2022 م
الموافق لـ 08 رجب 1443 هـ

صندوق التقاعد  يضبط  كل الترتيبات لتطليق األسلوب الكالسيكي في العمل     

نحو إستفادة أزيد من 62 ألف متقاعد بجيجل من الخدمات 
المتطورة الرقمية

n ضبــط الصنــدوق الوطنــي 
للتقاعــد بواليــة جيجــل كافــة 
الترتيبــات ألجل اعتماد الرقمنة 
في كافة الخدمــات التي يقدمها 
لمنتسبيه من العمال المتقاعدين 
األســاليب  ســيطلق  ،حيــث 
الكالســيكية في التعامل اإلداري 
الخدمــة  ويلــج  العمــال  مــع 
اإللكترونيــة في األيــام القادمة 
بغية عصرنة القطاع وتحســين 
النفقــات  وترشــيد  الخدمــات 

المتعلقة بالورق والطبع.
  أوضحــت وكالــة الصنــدوق 
الوطنــي للتقاعد بواليــة جيجل 
،بــأن الثــورة التكنولوجية التي 
باشرتها اإلدارة العامة للصندوق 
عبر كل الواليات متواصلة وأنه 

يتوقــع قريبــا إطــاق خدمــات 
رقمية مميزة على النات تســمح 
لــكل المتقاعديــن مــن متابعــة 
وتحيبــن ملفاتهــم مباشــرة مــن 
بيوتهــم دون عناء التنقل أو أكثر 
حماية الســيما فــي ظل الظرف 
الصحي الحالي، مشيرة بأنه مع 
انطــاق هذه الخدمــات الرقمية 
ســيمكن ذلك خزينــة الصندوق 
من توفيــر أكثر مــن 09 مليار 
ســنتيم ،والتي كانــت تخصص 
الخاصــة  والوســائل  لــأدوات 
بالطباعــة والمكتبية وغيرها من 
االســتمارات والوثائــق الازمة 

إلعداد ملف التقاعد. 
وفي السياق ذاته، يسعى القطاع 
إلــى مواكبة عصــر التكنولوجيا 
و   ، الحديثــة  والمعلوماتيــة 
إدمــاج الثقافــة الرقميــة لتحقيق 
تكفل أســرع و أنجع بإنشغاالت 
المواطنيــن ، و توفيــر خدمات 
بأقــل  و  جيــدة   نوعيــة  ذات 

التكاليف،عــاوة علــى تطويــر 
الخدمــات عــن بعــد هــو خيار 
اســتراتيجي أبرزتــه الظــروف 
الصحيــة ، مما يحتــم ولوج هذا 

المسلك .
واليــة  وكالــة  وضعــت  وقــد 
جيجل التي تســير أزيد من 62 
ألــف ملف تقاعد بشــتى أنواعها 
تحــت تصــرف كل المنتســبين 
و ذوي حقوقهــم مجموعــة مــن 
الخدمــات الرقمية حيــز الخدمة 
منهــا خدمــة إرســال الرســائل 
إتصــال  مركــز  و  القصيــرة 
علــى الرقــم األخضــر 30/11 
وتطبيق خاص بعملية المساعدة 
اإلقامــة  بمحــل  االجتماعيــة 
وتطبيق تســيير العرائض ، كما 
ينوي الصنــدوق إطاق خدمات 
رقمية في األشهر القليلة القادمة 
منها الحساب اإللكتروني لأجير 
وطلب التقاعد عن بعد ،وإمكانية 
متابعــة الملــف عن بعــد ،وكذا 

تطبيق تقاعــدي للهواتف الذكية 
،والــذي خضــع لعمليــة تطوير 
يتطلــع  مؤخرا،كمــا  وتحديــث 
الصنــدوق إلــى إطــاق خدمــة 
رائــدة عبر أجهزة الســمارتفون 
تتمثــل فــي تقنية التعــرف على 
المتقاعديــن عن طريــق مامح 
الوجه و الذي ســيجنبهم مستقبا 
عنــاء التنقــل إلــى الوكالــة ، إذ 
يمكنه فتح حســاب خــاص به و 
تتبع ملفه بطريقة أنية و مباشرة 
، و يمكنــه كذلك من اســتخراج 
بعض الوثائق الخاصة به ، مثل 
كشف الراتب ، شهادة االنتساب 
للصنــدوق  االنتســاب  عــدم  أو 
، و طــرح انشــغاالته أو طلــب 
المســاعدة المنزليــة عبــر هــذه 

الخدمة.
يشار الى أن ،  هذه االستراتيجية 
المتبعــة تهــدف إلــى عصرنــة 
الخدمــات  وتحســين  القطــاع 
المقدمــة للمواطنيــن، وتخفيــف 
و   ، المواطنيــن  عــن  العــبء 
تسهيل اإلجراءات اإلدارية ، مع 
تقديم خدمة الكترونية للمؤمن له 
اجتماعيا، كما تهدف هذه العملية 
إلــى محاربــة البيروقراطيــة و 
أنســنة العاقــة بيــن المواطنين 
التابعــة  العموميــة  المرافــق  و 
لهيئــات الضمــان االجتماعي ، 
إذ يحق للمواطــن أن يصبو إلى 
خدمات ذات مســتوى رفيع ، و 
إلى معامــات تتســم باالحترام 
المرفــق  وتقريــب  التقديــر،  و 
العام مــن المواطن ،خاصة وأن 
الظرف الصحي أثبت بأن العمل 
والتعامل عــن بعد أصبح حتمية 
لتفــادي العديــد مــن األخطــار، 
وكذا ربــح تكلفة الوقت للمتقاعد 
أو حتــى للموظــف فــي ســياق 
الخدمــات اإلدارية التي يســتفيد 

منها. 

لمكافحة جائحة فريوس كورونا    

"المجتمع المدين" يف خرجات وحمالت تحسيسية بقسنطينة    
n قــام األميــن العــام لواليــة 
قســنطينة السيد ســعيد أخروف 
ــي  ، صبيحــة  نيابــة عــن الوال
أمس  على إعطاء إشارة انطاق 
الوطنيــة  التحسيســية  ــة  الحمل
ــا من  لمجابهــة فيــروس كورون
ثقافــة مالــك حداد  ســاحة دار ال
،رفقة ممثل عــن رئيس المرصد 
الوطني للمجتمــع المدني بوالية 
قســنطينة ، و بحضــور المدراء 
دائــرة  رئيســي   ، تنفيذييــن  ال
قســنطينة والخــروب ، رئيســي 
بلديتي  المجلس الشعبي البلدي ل
مــدراء   ، والخــروب  قســنطينة 
مؤسســات عمومية , ،الكشــافة 
اإلســامية الجزائريــة مختلــف 
الجمعيــات الناشــطة بمختلــف 

الميادين و الحماية المدنية .
ــة الوطنية  وستســمح هذه الحمل
الجمعيــات  ــكل  ل التحسيســية 
الوطنية والمحلية للمشاركة فيها 
، حيــث ســيعمل المرصــد على 
تنســيق وتأطير عمل الجمعيات 

هــذا  فــي  يــة  والمحل الوطنيــة 
المجــال لدعم جهــود الدولة في 

مكافحة الوباء )كوفيد19-(
الجديــر بالذكر ان هــذه الحملة 
التحسيســة ســتكون حول أهمية 
ــى ضرورة  قيــح والحــث عل تل ال
تدابيــر االحترازيــة و  احتــرام ال
االجــراءات الوقائية للحفاظ على 

سامة الفرد والمجتمع.
تنظيــم  هنــاك  ســيكون  كمــا   
تبــرع بالدم عبر ثاث  ل حمات ل
نقاط وهم )وســط المدينة بالقرب 
من المســرح الجهــوي ، القطب 
الخــروب (  بلديــة   ، الجامعــي 
ــام بعمليات  قي ،باإلضافــة الى ال
التعقيم والنظافة بحيث ستشارك 

يــة العديــد مــن  فــي هــذه العمل
العمومية  والمؤسســات  الهيئات 
،الجمعيــات  بلديــة  وال الوالئيــة 
فــة والكشــافة اإلســامية  المختل
بلديــة  مــن  بدايــة  ال وســتكون 
بلديات  قسنطينة لتشــمل باقي ال

في األيام القادمة .
                    مريم بن جامع

نجاة عائلة من االحرتاق يف السبت بسكيكدة                        

n نجــت صباح أمــس، عائلة 
تتكون من عدة أفراد من الموت 
احتراقــا، و هذا عقب اشــتعال 
نيــران قويــة متبوعــة بانفجار 
للغاز على مستوى منطقة عين 
الســوق في بلدية السبت جنوب 

والية سكيكدة.
و بحســب مصادرنا فإن العائلة 
كانــت متجمعــة داخــل بيتهــا 
العائلــي الــذي هو عبــارة عن 
كوخ قصديري ، قبل أن تشتعل 

فيه النار بصورة ســريعة عقب 
انفجار يرجح بأنه قارورة غاز 
، حيث حولت الكوخ الى كومة 
من الفحم قبل أن تتدخل مصالح 
الحمايــة التي نجحت في إخماد 
الحريق وإنقاذ العائلة التي فرت 
خارجا، في الوقت الذي تدخلت 
فيه مصالــح البلديــة على أمل 
التعجيــل بالتكفــل بالعائلة التي 

هي االن مشردة با مأوى .
                                نورالدين ب

جيجل : نورالدين دربال 

حريق عدادات كهربائية ببلدية 
عني عبيد 

n تدخلــت،  مســاء أمــس 
،إســعافات الحمايــة المدنيــة 
للوحــدة الثانوية عيــن اعبيد  
بواليــة قســنطينة فــي حدود 
دقيقــة   22 و   15 الســاعة 
بحي 300 مســكن عمار د1 
بلدية  عيــن اعبيد، وذلك من 
أجل إخمــاد حريق يتمثل في 
احتــراق كلــي لـــ 20 عداد 
بمدخــل  مجمعــة  كهربائــي 
لعمــارة متكونــة مــن طابق 

أرضي 04+.
 الحريــق أخمــد مــن طرف 

رجــال الحمايــة المدنيــة مع 
و  التهويــة  بعمليــة  القيــام 
الحراسة حتى التأكد التام من 
اإلخمــاد الكلــي للحريــق مع 
حماية باقي العمارة ، الحريق 
خلف ضحيتين من جنس انثى 
أعمارهمــا مابين 21 و 27 
ســنة يعانيان من صعوبة في 
التنفس قدمت لهما اإلسعافات 
بعيــن المــكان ،ونقلــوا إلــى 
العيادة متعددة الخدمات بعين 

عبيد .
                                      مريم.ب



عين على الشرق 
9 األربعاء 09 فيفري  2022 م

الموافق لـ 08 رجب 1443 هـ

n   تدخلت فرق النجدة لوحدة 
الحماية المدنيــة بالعلمة ،زوال 
أمــس، لحــادث انفجــار غيــر 
متبوع بحريق في محل يحتوي 
علــى قــارورات غــاز التبريد 
التكييــف،  بأجهــزة  )الخــاص 
المجمــدات...(  الثالجــات، 
،وذلــك بحي هــواري بومدين 

وسط مدينة العلمة.
خلف الحادث  إصابة شخصين 
بحروق مــن الدرجة الثانية في 
اليديــن والوجــه تم اســعافهما 

ونقلهمــا إلــى مستشــفى الخثير صروب 
بالعلمــة ،وإصابة شــخص ثالث بحروق 
خفيفة من الدرجة األولى أسعف في عين 
المكان من طرف طبيب الحماية المدنية. 
كمــا تســبب االنفجــار في تحطــم جزء 
مــن باب واجهــة المحل وجــدار فاصل 
)3م/3م(، وحســب المعلومــات األولية، 
فمــن المحتمل جــدا أن يكــون االنفجار 

تولــد عن خليــط غاز التبريد المتســرب 
من القارورات التي كانت مخزنة بداخله 
مع الهواء ،وهذا في وجود شرارة داخل 
المحــل الــذي كان مغلقا، والــذي يتربع 
على مســاحة حوالــي 200 متر مربع، 
نشــير أن المحــل موجــود فــي الطابق 
األرضــي لبناية فردية تتكــون من ثالثة 

طوابق .
                 نورالدين بوطغان

إصابة 3 أشخاص يف انفجار بمحل
 يف العلمة بسطيف 

متفرقات 
البلدية تعد األحسن من حيث التسيير                  

التنمية العلمة موضوع اجتماع مجلس والية بعنابة 

الثالثــاء  أمــس   تــرأس   n
والــي عنابــة اجتماعا خصص  
لدراسة وضعية التقدم في تنفيذ 
العمليــات التنمويــة المســجلة 
التنمويــة  البرامــج  بمختلــف 

لفائــدة بلديــة العلمــة بحضور 
رئيس المجلس الشعبي الوالئي 
واألمين العام للوالية وأعضاء 
المجلس الشــعبي البلدي لبلدية 
مجلــس  أعضــاء  و  العلمــة 

الوالية.
  بعــد العــروض و المناقشــة 
المقدمة من قبل مدير البرمجة و 
متابعة الميزانيــة، مدير اإلدارة 
المحلية و رئيس المجلس الشعبي 

البلدي لبلديــة العلمة و المتعلقة 
بالعمليــات التنمويــة  المســجلة 
لفائــدة البلدية بعناويــن البرامج 
القطاعيــة، البلديــة و البرامــج 
الممولة من صندوق التضامن و 
الضمان للجماعات المحلية ،أكد 
الوالــي على كون بلديــة العلمة 
من أفضــل بلديــات الوالية من 
حيث التســيير و هو ما تفســره 
نسبة اســتهالك اعتمادات الدفع  
المالية لســنة 2021 و المقدرة 

ب 77٫82%
و مــن اجــل تحســين اإلطــار 
المعيشــي للمواطــن ،ال ســيما 
النظافة أعطــى الوالي تعليمات 
باقتناء 70 حاوية  معدنية بسعة 
ذات  فــي  لتر،مؤكــدا   1100
الســباق على ضــرورة  ترتيب 
أولويــات المشــاريع و تطهيــر 
مدونة المشــاريع بعنوان ســنة 
2022 ،مشيرا إلى مد يد العون 
و المســاعدة ألعضــاء المجلس 
الشــعبي البلدي الجــدد لنهوض 

ببلدية العلمة تنمويا.
                        تاج الدين

أفاق االستثمار بوالية تبسة

ـة فــي مجال االستثمـــار   ـّ دعوة لتحسيــن منــاخ األعمال وتعزيز الجاذبي
n عمال بتوجيهات والي الوالية 
ــد آليات التكفل   الرامية ، لتحدي
ثل بانشغاالت  ـ ــل واألمـ ـ العاجـ
وأصحــاب  ــرين  ـ المستثمـ
ــن  ــع ، ولغرض تحسي المشاري
ــز  ـ ـ وتعزي األعمــال  ــاخ  ـ ـ من
مجــال  ـــي  ـ ف ــة  ـ ـّ ي الجاذب
ــة  ـ ـ ــار لخلــق حركيّ ـ ـ االستثمـ
ــروة  ثّ ل ـة جديدة مدرّة ل ـ اقتصاديّ
ــل  ـ ـ الّشغـ لفــرص  ــة  ـ ـ ن وممّك
ــاعة  ـ ـ بق امــس  يــوم  انعقــد   ،
ـاع  ــوان بمقّر الوالية، اجتمـ ّدي ال
ـة  ـ ـ يّ الوالئ ــة  ـ ـ ـ لّجن ل ــي  ـ تنسيق
للمســتثمرين  ــاء  ـ لإلصغـ
ــع وخلص  ـ ـ ــي المشاري وحامل
اد منهجيـة  ـ االجتماع إلى اعتمـ
ــل  ـ ــذ على مراحـ ـ ـ ّف ن ــل ت ـ عمـ
بــات  طل باســتقبال  ــدء  ـ ـ ب  ،
ـة بوثائق  ــن مرفوقـ ـ المستثمري
ــة  ـ ـ ــة على مستوى أمان ـ ـ يّ ثبوت
ــاء المتواجــدة  ـ ــة اإلصغـ ـ ـ يّ خل
 ، ــة  ـ الّصناعـ ــة  مديريّ ــر  بمّق
ة تصنيف  يّ ان ــة ث ــّم في مرحل يت ل
ــع  ـ ـ جمي ودراســة  بــات  ّطل ال
حســب  ــة  ـ ـ ق العال الحــاالت 
ــة  ـ ــة االنشــغال ونوعيّ ـ طبيعـ
ّول الطلبات  ـ ـ ّم تحـ االستثمار، ث
ذات  واإلدارات  الهيئــات  ــى  إل
ـة مع تحديد آجال الرّد  ـ ـ العالق
ة اإلصغاء  يّ ، ليعقــد اجتماع خل
فيمــا بعد بحضور المســتثمر 

ــة للفصــل في  ـ ـ يّ واإلدارة المعن
االنشــغال بإعداد محضر يبلغ 
التخــاذ  ــة  يّ المعن ــات  ـ للجهـ
ــى جانب  القرارات الاّلزمة ، إل
ـة المساعدة على  ـ ـ ـ تفعيـل لجن
ة االستثمار  يّ تحديد الموقع وترق

ــان  ـ ـ ـ ّج ل وال العقــار  وضبــط 
  . لهــا  ــة  ـ ـ ابعـ تّ ال ــة  ـّ ـ ـ الفرعي
هذا وقــد تابع الحضور عرض 
حــال حول عمل خلية االصغاء 
منــذ تنصيبها حيث تم احصاء 
ــى  ــرد عل ــم ال 134 انشــغال ت

26 انشــغال و60 انشــغال تم 
ــه الى لجنــة كالبيراف،  ل تحوي
فيمــا حــول 46 انشــغاال  إلى 
مختلف الجهــات المعنية للرد 
عليها .                                        
                      هواري غريب

n  انطلقــت مــن مقــر واليــة 
خنشــلة صباح يوم الثالثاء قافلة 
تضامنية تحسيسية ، كما أشرف 
علــى انطالقهــا والــي واليــة 
خنشــلة الســيد علــي بوزيــدي 
، مــن بعدهــا توجهــت الهبــة 
التضامنيــة و التي تــم تنظيمها 
مــن جمعيــات خيريــة تحمــل 
شــعار »مجتمع مدني في خدمة 
المجتمــع و الوطن« إلى العديد 
والمســاحات  الفضــاءات  مــن 

والبلديــات وكــذا المستشــفيات  ، أين قام 
أعضــاء الجمعيــات و الــذي تــم رقمنتهم 
إلــى األكثــر مــن 30 جمعيــة والئيــة و 
محليــة مــن خــالل مشــاركتهم للحملــة 
بتوزيــع كمامــات علــى المواطنين و كذا 
ألبســة وقائية للعاملين بالمستشــفيات للحد 
من انتشــار وتفشــي الوباء وســط السكان 
وحماية األشــخاص من انتقــال العدوى ، 
حيث قامــت جمعية أنامل المــرأة الريفية 

التكفــل بنشــر و توزيع 21 ألــف كمامة 
طبيــة معقمــة علــى مســتوى 21 بلديــة 
لوالية خنشــلة خالل الحملــة المنظمة من 
طرف المرصد الوطنــي للمجتمع المدني 
، وتركــزت هــذه المســاعدات التضامنية 
على الوسائل الضرورية لمجابهة فيروس 
كورونــا ، التي تزيد الحاجــة الملحة إليها 

من الطواقم الطبية .                
                       ابتسام سكيو

 جمعيات والئية و محلية تنظم قافلة 
تحسيسية لجائحة كورونا  بخنشلة

n  قــام  أمــس ، والــي والية 
باتنــة بمعيــة رئيــس المجلس 
الشــعبي الوالئــي و مختلــف 
مدراء الهيئــة التنفيذية بزيارة 
تفقد ومعاينة ألشــغال مشروع 
140 مســكن ترقــوي  مدعم  
ببلدية فسديس للمرقي العقاري 

»شركة لومبي«
حيث وقــف والي الوالية على 
مــدى تقدم االشــغال ونوعيتها 
،كما أعطــى تعليمات صارمة 
لتســريع  اإلنجــاز  لمقاولــة 

وتيــرة األشــغال ودعم الورشــة بمختلف 
االحتياجات البشرية والمادية ، كما قدمت 

هذه األخيرة تعهد بتســليم المشروع نهاية 
شهر جويلية المقبل 

                                محمد.د 

وايل باتنة يعاني أشغال مرشوع 
140مسكن ترقوي بفسديس 

معاينة عرشات المخالفات وحجز عديد المواد بسطيف 
ــح أمــن والية  n ســجلت مصال
سطيف ،طوال الشهر المنصرم 
)جانفــي 2022( ،تأطير عديد 
األنشــطة الوقائية التحسيســية 
فــي  تنــدرج  تــي  ال والردعيــة 
إطار تخصص شــرطة العمران 
بيئة وكــذا التطهير  ال وحمايــة 
ــك بهــدف صد  والنظافــة ،وذل
جميع الخروقات التي من شأنها 
بيئة، مع  أن تسيء للعمران أو ال
اتخــاذ إجــراءات وقائية وأخرى 
ردعية لكبح أي سلوك من شأنه 

أن يعــرض المواطــن لمخاطر 
صحية أو بيئية محتملة، حيث 
وخــالل هــذه الفترة أطــرت في 
فــة  مخال  92 العمــران  مجــال 
ــق بإنجــاز أشــغال بنــاء  تتعل
دون رخــص. ومخالفتين تتعلق 
ــاء للرخصة  بن بعــدم مطابقة ال
مجــال  فــي  المســلمة.،أما  
 14 ســجلت  ــة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ئ بي ال
ــق بإعاقة الطريق  مخالفة تتعل
العام،واخيرا في مجال التطهير 
فــة  نقل و  والنظافــة: 01 مخال

تســويق لحوم بيضاء على متن 
مركبة غير مهيأة  .

المــدة ،وبعــد  نفــس   وخــالل 
الوقائيــة  أنشــطتها  تكثيــف 
والرقابيــة مســتهدفة المحالت 
التجارية واألســواق ونقاط البيع 
المتواجــدة بإقليمهــا الحضري 
وكل الفضاءات التي يتم خاللها 
بيع شتى المواد الغذائية سريعة 
تلــف، حجــزت ذات المصالح  ال
ـــ 03 أطنــان و08  مــا يفوق ال
قناطيــر من الخضــر والفواكه 

بطــرق  بيــع  ل ل المعروضــة 
غيــر ســليمة، 509 وحــدة من 
ــوق  المــواد الغذائيــة،  ومــا يف
القنطــار  من اللحــوم الحمراء 
لالســتهالك،  الصالحــة  غيــر 
وفــي إطــار مســاعيها للقضاء 
بيــع الفوضوي ،حجزت  على ال
أكثــر مــن 3702 وحــدة مــن  
التجهيــزات والعتاد والخردوات 
واأللبســة واألوانــي التي كانت 
بيــع بطــرق غير  ل معروضــة ل

سليمة. 

n  تحســبا ألي احــداث محتملة او 
حوادث غرق ال قدر هللا قد تنجم على 
مستوى اآلبار التقليدية أو االرتوازية 
الخاصــة  المائيــة  األحــواض  و 
بالفالحيــن و المواطنيــن علــى حــد 
ســواء تحث مديرية المــوارد المائية 
لواليــة الطارف كافــة المعنيين على 
تأمين منشآتهم المذكورة سالفا و هذا 
بتســييج وغلق اآلبار بطريقة محكمة 
الي  مســتعدة  مصالحهــا  تبقــى  و 

استشارة تقنية يحتاجها المواطن . كما تعلم 
المديرية جميع المواطنين بأن السباحة في 
األودية و البرك و مياه السد ممنوعة منعا 

باتا و عليه المطلوب من الجميع المساهمة 
في تجسيد هذه التوعية ونشرها على اوسع 
نطاق.                                ق.م

 مديرية الموارد المائية للطارف 
تطالب بتسييج وغلق اآلبار  



األربعاء 09 فيفري 2022 م10  عين على العالم 
الموافق لـ 08 رجب 1443 هـ 

بيربوك  أنالينا  األلمانية  الخارجية  وزيرة  أمضت 
األوكرانية  القوات  بين  التماس  بخطوط  دقيقة   40

واالنفصاليين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا.
دفعت  التي  بالمخاطر  المحفوفة  الرحلة  وخالل 
من  واٍق  وقميص  عسكرية  خوذة  الرتداء  بيربوك 
الصحفي  والفريق  األلماني  الوفد  وقف  الرصاص، 
شرق  في  الصعب  الوضع  طبيعة  على  له  المرافق 

أوكرانيا.
من  واقية  سوداء  وسترة  بخوذة  بيربوك  وحظت 
المنطقة  يراقب  كامل  أمني  وفريق  الرصاص، 
 40 لمدة  الجبهة  تواجدها على  بها، خالل  المحيطة 

دقيقة في أجواء ممطرة، يوم الثالثاء.
األوكرانية،  الحكومية  القوات  من  قائد  رافق  كما 
عن  كامل  شرح  بتقديم  وقام  رحلتها،  في  بيربوك 
وفق  دونباس،  منطقة  في  الحالي  العسكري  الوضع 

صحيفة بيلد األلمانية »خاصة«.
لكن الرحلة إلى الجبهة كانت صعبة ومليئة بالمشاهد 
مدمرة  بمنازل  الوزيرة  موكب  مر  إذ  المؤلمة، 
بالكامل، ولعب أطفال محطمة في الشوارع، ومناطق 

كثيرة خالية من الحياة، وفق الصحيفة األلمانية.
كانت  إذا  ما  بيربوك،  بيلد،  صحيفة  سألت  وعندما 
الجبهة  على  متوقع  غير  شيء  أي  حدوث  تخشى 

أثناء زيارتها، قالت الوزيرة بثقة: »ال«؛ ألنها كانت 
تحظى بحماية قوية.

يوم  كل  هنا  يعيشون  الناس  »لكن  الوزيرة  وتابعت 
بالعربات  الشوارع  في  يتنقلون  وال  الخطر،  وسط 
 ،)( صعبة  الخطر،  حافة  على  الحياة  المدرعة.. 

مهمتنا كمجتمع دولي هي منع ذلك«.
وفي منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، تعرض 
الصراع،  أطراف  بين  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
من  كثير  واندلعت  وتكرارا،  مرارا  لالنتهاك 

االشتباكات بين االنفصاليين والقوات الحكومية. 
وفي هذا اإلطار، قال بيربوك »أنا هنا ألترك انطباًعا 
وسط  في  حرب  حالة  في  زلنا  ما  أننا  يعنيه  عما 
المنطقة وما يحدث  أوروبا«، مضيفة »توضح هذه 
فيها، مدى أهمية إعادة إحياء اتفاقية مينسك اآلن حتى 
نتمكن من الوصول إلى وضع يسوده السالم، ويستمر 

الناس في العيش في المنطقة«.
الصراع  أطراف  عليها  توافق  التي  السالم  وخطة 
بيالروسيا  عاصمة  مينسك  في  مفاوضات  خالل 
عام 2015، معلقة في الوقت الحالي، وتتهم كييف 

وموسكو بعضهما البعض بانتهاك االتفاقية.
ووفقا لتقديرات األمم المتحدة، قتل أكثر من 14 ألف 
القتال في دونباس منذ بدء الصراع في  شخص في 

عام 2014.
لذلك  قالت أيضا، »ال يوجد حل عسكري،  بيربوك 
سأفعل كل شيء لضمان أن نتحرك إلى األمام خطوة 

بخطوة على طاولة المفاوضات«.
وتابعت »في الوقت نفسه، من خالل عملنا المشترك 
دولي،  كمجتمع  نجن  بنا،  الخاصة  العقوبات  وقائمة 
نبذل قصارى جهدنا لتوضيح أن أي عدوان آخر من 

جانب روسيا سيكون له عواقب وخيمة ».
االثنين  يوم  أوكرانيا  إلى  رحلتها  بيربوك  وبدأت 
دنيس  الوزراء  رئيس  مع  كييف  في  بمحادثات 

شميكال ووزير الخارجية ديميترو كوليبا.
ق ـ د

وزيرة خارجية أملانيا تحذر روسيا من الحرب

اتهم رئيس وزراء مالي،  في موجة تصعيد جديدة، 
شوغل كوكاال مايغا، فرنسا بأنها عملت على تقسيم 

بالده.
وهاجم مايغا، الذي عينه المجلس العسكري، الحاكم، 
جوان  و   2020 أوت  في  متتاليين  انقالبين  إثر 
دبلوماسيين  أمام  دقيقة   45 لمدة  فرنسا   ،2021
يطالب  أن  دون  من  الحكومة،  مقر  إلى  دعاهم 
اإلرهاب  تكافح  التي  برخان  قوة  بانسحاب  صراحة 

بقيادة فرنسا.

وقال مايغا: »بعد فترة البهجة والحماسة« في العام 
مالي  شمال  الفرنسيون  الجنود  عندما حرر   2013
من قبضة الجماعات اإلرهابية، »استحال التدخل في 
الواقع  األمر  بحكم  لمالي  تقسيم  عملة  ثانية  مرحلة 
استندت إلى إقامة مالذ على جزء من أراضينا أتاح 
الوقت لإلرهابيين للجوء إليه وإعادة تنظيم صفوفهم 

للعودة بقوة اعتبارا من 2014«.
وفي ظل توتر شديد بين باريس وباماكو، أقام مايغا 
قائال:  الثانية  العالمية  الحرب  في  بما حصل  مقارنة 

رأى  عندما   )...( باريس؟  األمريكيون  يحرر  »ألم 
لم يعد ضروريا  الوجود األمريكي(  الفرنسيون )أن 
األمريكيون  بدأ  هل  الرحيل،  األمريكيين  من  طلبوا 
الجماعة  فرضت  ومنذ  الفرنسيين؟«  بشتم  عندها 
عقوبات  )إيكواس(  إفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
فرنسا  دعمتها  جانفي  من  التاسع  في  مالي  على 
العسكري  المجلس  يشدد  األخرى،  الشريكة  والدول 

الحاكم في باماكو على سيادة البالد.
وتتهم السلطات المالية فرنسا قوة االستعمار السابقة 
في البالد، بأنها تستغل إيكواس لتحقيق أهدافها. وقال 
مايغا إن الهدف »هو في تصويرنا على أننا منبوذون 
مع هدف غير معلن على المدى القصير يقوم على 
خنق االقتصاد للتوصل إلى زعزعة االستقرار وقلب 

المؤسسات االنتقالية لحساب من نعرف جميعا«.
وأكد »ال يمكن إخضاعنا وال يمكن استعبادنا انتهى 

هذا الزمن« في إشارة إلى االستعمار.
وتحامل مايغا أيضا على مجموعة تاكوبا األوروبية 
فرنسا  من  بمبادرة  شكلت  التي  الخاصة  للوحدات 
في  المالي  الجيش  بجانب  الوقوف  إلى  وتهدف 

مواجهة الجماعات اإلرهابية.
ورأى أن تاكوبا »تهدف إلى تقسيم مالي«.

واألمريكيون  األوروبيون  والشركاء  فرنسا  وتأخذ 
على المجلس العسكري الحاكم تأخير عودة المدنيين 
الروسية  بمجموعة »فاغنر«  الحكم واالستعانة  إلى 
للمرتزقة وهو أمر ينفي المجلس أن يكون أقدم عليه.
مطلع  باماكو  في  الحاكم  العسكري  المجلس  وطرد 

فيفري السفير الفرنسي في مالي.
ولفرنسا وجود في مالي منذ العام 2013.

ق ـ د

اتخذته  الذي  القرار  اإليرانية،   الخارجية  وزارة  اعتبرت 
الصهيوني  الكيان  بتعليق عضوية  القاضي  األفريقية  القمة 
كمراقب لدى االتحاد األفريقي »رسالة كبرى إلى كل الذين 
طبعوا عالقاتهم مع الكيان الغاصب«، مبرزة ان  »الكيان 
المنطقة  في  ويتوسع  ليتمدد  فرصة  كل  يستغل  الصهيوني 

لزعزعة األمن واالستقرار فيها«.
اإليرانية، سعيد خطيب  الخارجية  باسم  المتحدث  اعتبر  و 
إلى  القرار »رسالة كبرى  هذا  زاده، في مؤتمر صحفي، 
كل الذين تحركوا بسوء حسابات في مسار تطبيع عالقاتهم 
»الكيان  أن  مؤكدا  والغاصب«،  المصطنع  الكيان  مع 
ليتمدد ويتوسع في المنطقة،  الصهيوني يستغل كل فرصة 

من أجل زعزعة األمن واالستقرار فيها«.
و لفت زاده الى إن »قرار االتحاد األفريقي بتعليق عضوية 
الكيان  إجراءات  أن  أثبت  كمراقب،  الصهيوني  الكيان 
الغاصب في القدس، والرامية إلى تطبيع نفسه في األجواء 

الدولية، هي إجراءات فاشلة«.
الصائب  القرار  هذا  تدعم  »إيران  أن  زاده  أكد خطيب  و 
والحكيم لالتحاد األفريقي، وتدعم األعضاء الذين تصرفوا 
بمسؤوليٍة تجاه سلوكيات هذا الكيان العنصري«، موضحا 
لكل  بها  المساس  يمكن  ال  قضية  الفلسطينية  »القضية  أن 

أحرار العالم«.
في  قال مصدر رسمي  إذ  بالقرار  بدورها، رحبت سوريا 
وزارة الخارجية السورية لوكالة »سانا« إن »هذا القرار 
الشعب  قضية  دعم  في  األفريقي  لالتحاد  متجدد  تأكيد 
للكيان  المتزايدة  العزلة  يظهر  وهو  العادلة،  الفلسطيني 
العنصري  والتمييز  العدوان  لسياسات  واإلدانة  الغاصب، 

التي تحكم سلوكياته في انتهاك فاضح للشرعية الدولية«.
ق ـ د

عرشة نواب بالكويت يطلبون 
حجب الثقة عن وزير الخارجية

 
الغانم،  علي  مرزوق  الكويتي  األمة  مجلس  رئيس  أعلن 
الخارجية  وزير  عن  الثقة  حجب  بطلب  نواب   10 تقدم 
بعد  الناصر،  أحمد  الوزراء  مجلس  لشؤون  الدولة  وزير 

انتهاء جلسة استجوابه.
وقال الغانم إنه ال يجوز للمجلس أن يصدر قرارا في هذا 
الطلب قبل 7 أيام من تقديمه وعليه يرجئ التصويت على 

الطلب إلى جلسة خاصة يوم األربعاء 16 فيفري.
جلسته  خالل  االستجواب  ناقش  قد  األمة  مجلس  وكان 
العادية يوم الثالثاء، واستعرض النائب شعيب المويزري 
العام،  المال  وتبديد  بالهدر  المتعلقة  األربعة  المحاور 
ومخالفة القوانين والتخبط اإلداري، وعدم حماية مصالح 
البالد السياسية واألمنية واإلخفاق في رعاية مصالح الدولة 
والمواثيق  المعاهدات  ومخالفة  الخارج،  في  ومواطنيها 

الدولية.
تثبت  المحاسبة،  ديوان  تقارير  أن  المويزري  وأكد 
المخالفات المالية واإلدارية في وزارتي الخارجية وشؤون 

مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير.
الخارجية  قال وزير  االستجواب،  وفي رده على محاور 
إنه »وفقا لعرض النائب المستجوب لم يتضمن االستجواب 
وقائع محددة، بل هو عبارة عن مجموعة تساؤالت صيغت 
على شكل محاور«، مشيرا إلى أنه »سيتم الرد على كل ما 

تم عرضه من محاور«.
ق ـ د

يف خطوة جديدة للتصعيد بني باريس و باماكو

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا 
بالعمل على تقسيم بالده

إيران ترحب بقرار االتحاد 
اإلفريقي بتعليق عضوية 

الكيان الصهيوين كمراقب

الخارجية  االستخبارات  هيئة  كشفت 
الروسية عن خطط الواليات المتحدة لتوجيه 
الستهداف  سوريا  في  متطرفة  جماعات 
القوات السورية والروسية واإليرانية تزامنا 

مع تشجيع االحتجاجات في البالد.
يوم  أصدرته  بيان  في  الهيئة،  وذكرت 
األمريكية  االستخبارات  »تخطط  الثالثاء: 
مدينة  في  للمتطرفين  نائمة  خاليا  لتوجيه 
في  وكذلك  لها  المتاخمة  والمنطقة  دمشق 
دقيقة  عمليات  شن  إلى  الالذقية  محافظة 
وكذلك  األمن  قوات  أجهزة  عناصر  على 

العسكريين الروس واإليرانيين«.  

وتابعت الهيئة: »تفيد المعلومات الواردة إلى 
هيئة االستخبارات الخارجية الروسية بسعي 
على  الحفاظ  إلى  المتحدة  الواليات  إدارة 
السورية  األراضي  على  األمريكي  الوجود 
مع منع بسط االستقرار في األوضاع بهذا 

البلد«.
وكشف البيان أنه في إطار هذه الخطة »تنوي 
بما  واسعة  إعالمية  حملة  إطالق  واشنطن 
في ذلك في الحسابات الناطقة باللغة العربية 
لتشجيع  االجتماعي  التواصل  مواقع  في 

الميول االحتجاجية في المجتمع«.
الخارجية  االستخبارات  هيئة  وأوضحت 

األوضاع  استغالل  المخطط  »من  أنه 
لتنظيم  الصعبة  االقتصادية  االجتماعية 
مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة ما يدفع 
استخدام  إلى  خاللها  القانون  إنقاذ  أجهزة 
سيتم  الذين  هؤالء  بحق  للقوة  متكافئ  غير 

فيما بعد تسميتهم بالمحتجين السلميين«.
أهدافهم  تحقيق  أجل  »من  الهيئة:  وبينت 
باستخدام  األمريكيون  سيقوم  سوريا  في 
اتصاالتهم الوثيقة مع ما يسمى بالمعارضة 
المسلحة، أو عمليا مع الجماعات المتطرفة 

اإلسالمية«.
ق ـ د

االستخبارات الخارجية الروسية:

االستخبارات األمريكية تنوي دفع المتطرفني لمهاجمة القوات السورية وعسكريينا بدمشق والالذقية
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القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  فرض 
 20 بقيمة  مالية   غرامة  »الفيفا«، 
الجامعة  على  سويسري  فرنك  الف 
هتافات  بسبب   ، القدم  لكرة  المغربية 
المنتخب  جمهور  من  عنصرية 

الدور  في  الجزائر  مباراة  في  المغربي 
جرت  التى  العرب  لكأس  النهائي  ربع 
بالدوحة    2021 ديسمبر   11 يوم 
المنتخب  حسمها  التي  المواجهة  وهي 
الترجيح  بركالت  لصالحه  الجزائري 

االضافي،  الوقت  بعد   )2-2(  5-3
المحلية. الصحافة  اوردته  حسبما 

من  العنصرية  الهتافات  وصدرت 
المغربي،  المنتخب  جماهير  جانب 
كان  الذي  التونسي  الجمهور  ضد 

تلك  في  الجزائري  المنتخب  يساند 
االنضباط  لجنة  واعتبرتها  المباراة، 

النص. عن  خروجاً  »الفيفا«  بـ 
توج  قد  الجزائري  المنتخب  كان  و 
حساب  على   2021 العربية  بالكاس 
النهائية  المباراة  في   )2-0 ( تونس 
بالدوحة  ديسمبر   18 يوم  جرت  التى 

)قطر(.
القدم  لكرة  المغربية  الجامعة  وامام 
الغرامة  هذه  لتسديد  يوما   30 مهلة 
الحكم  هذا  اصدار  تاريخ  من  اعتبارا 

»للفيفا«.  االنضباط  لجنة  قبل  من 
التابعة  االنضباط  لجنة  فرضت  كما 
عقوبة  القدم  لكرة  الدولية  لالتحادية 
المغربية  الجامعة  على  اخرى 
المغرب  منتخب  خوض  في  تتمثل 
لتصفيات  الفاصلة  الجولة  مباراة 
منتخب  أمام   2022 العالم  كأس 
من  محدود  بعدد  الديمقراطية  الكونغو 
خلف  المدرجات  غلق  مع  الجماهير 

لمرمى. ا
سيلعب  المغربي  المنتخب  فان  عليه  و 
الكونغولي  نظيره  امام  االياب  مباراة 
بملعب  المقبل  مارس   29 يوم  المقررة 
من  محدودة  اعداد  امام  البيضاء  الدار 

. لجمهور ا

عطال يضّيع بنسبة كبرية 
الكامريون مواجهة 

أكد، أمس ، مدرب نيس كريستوف غالتييه 
عن  ستبعده  عطال  يوسف  إصابة  أن 
المالعب لستة أسابيع كاملة ن موضحا أن 
اإلصابة التي تعرض لها تشبه إصابته ضد 
كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا األخيرة.

ويعاني عطال من كسر في عظمة الترقوة 
وراحة  خاصا  عالجا  يستدعي  ما  وهو   ،
بنسبة  سيضيع  عطال  أن  واضحا  .ويبدو 
ضد  الوطني  للمنتخب  األول  اللقاء  كبيرة 

الكاميرون في دواال .

سمعة محرز تهزت بني 
مانشسرت وملهى  المالديف 

الجزائري  الدولي  عشاق  من  الكثير  علق 
قائد »  ونجم مانشستر سيتي عن خرجات 
الخضر » األخيرة ، فبعد الصور الصادمة 
أخذ  حي  المالديف  جزر  في  زوجته  مع 
جاءت   ، عارية  شبه  وهي  معها  صورا 
حادثة منعه من دخول ملهى ليلي أول أمس 
وكايلر  غريليش  جاك  رفقة  مانشستر  في 
بسبب  الخول  من  منعهم  تم  حيث  والكر، 
المخمور  عريليش  عليها  كان  التي  الحالة 
نموذج  بمثابة  محرز  كان  قصير  ..ولوقت 
وإشادة لدى عشاقه بسبب مواقفه من الخمر 
هي  فهل   ، الفلسطينية  للقضية  تبنيه  وكذا 

سقطات شباب ؟  
من  تداوله  تم  ما  على  غوارديوال  وعلق 
يوضح  لم  الفيديو  أن  الثالثي  فيديو  خالل 
لم  ألنهم  معاقبتهم  سيتم  معلقا   ، حدث  ما 

يدعونني معهم للعشاء؟

سليماين يشارك ضد 
سيتي  مانشسرت 

إسالم  الجزائري  الدولي  لالعب  يُمكن 
أبطال  رابطة  منافسة  خوض  سليماني 
فريقه  مع  الحالي،  الموسم  لِبقية  أوروبا 

الجديد سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
جاء ذلك بعد أن نشر االتحاد األوروبي لكرة 
القدم، الثالثاء، قائمة العبي السبورتينغ وقد 
ضّمت اسم المهاجم سليماني، ِبالقميص رقم 

“9” لِفريق األخضر واألبيض.
لشبونة  سبورتينغ  نادي  إلى  االنتقال  وقبل 
الشتوية  االنتقاالت  سوق  في  البرتغالي 
قد  سليماني  كان  الماضي،  جانفي  لِشهر 
أولمبيك  فريق  مع  الحالي  الموسم  استهّل 
ليون الفرنسي، وشارك في منافسة الدوري 
األوروبي )المسابقة القاّرية الثانية لألندية(، 
لقاءات  بينها 3  يوجد  مقابالت   4 ِبخوض 

أساسيا، وسّجل 3 أهداف.
وتسمح لوائح االتحاد األوروبي لكرة القدم 
في  ِباللّعب  الّصحراء  محاربي  “قنّاص”  لـ 
منافسة قارية أخرى في موسم واحد، عكس 
أبطال  رابطة  خاض  قد  سليماني  كان  لو 
أوروبا مع فريق ليون في الموسم الحالي، 
منافسة  خوض  من  العب  أّي  يُمنع  أِلنه 

واحدة وفي موسم واحد مع نادَيين.
جمعها : تاج الدين

تنقل فريق شبيبة الساورة، ممثل الجزائر الوحيد في كأس 
الثالثاء  أمس  أمسية   القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفديرالية 
األربعاء  اليوم   يطير  أن  قبل  العاصمة  الجزائر  إلى  جوا 
نادي  لمالقاة  تحسبا  إفريقيا(،  )جنوب  جوهانسبورغ  إلى 
أورالندو براتس، برسم لمرحلة المجموعات لهذه المنافسة 

القارية، حسبما علم لدى مسؤولي النادي ببشار.
القدم  لكرة  الوحيدة  الممثلة  الساورة،  شبيبة  وستكون 
إقصاء  بعد  اإلفريقي،  االتحاد  كأس  منافسة  في  الجزائرية 
الممثل الثاني، شبيبة القبائل، أمام روايال ليوبار االسواتيني 
)1-0، 1-2( رغم فوزه في لقاء العودة بتيزي وزو أول 

أمس األحد.
شبيبة  لنادي  باالتصال  المكلف  أوضح  و 
 ›‹ قائال:  حسيني  الوهاب  عبد  الساورة، 
سنسافر  القارية،  المنافسة  هذه  إطار  في 
أمسية اليوم الثالثاء إلى الجزائر العاصمة، 
اتجاه  في  األربعاء  غدا  نطير  أن  قبل 
مرورا  إفريقيا،  بجنوب  جوهانسبورغ 
بالعاصمة المصرية القاهرة. فريقنا، الذي 
المدرب  بإشراف  مكثفة  بتحضيرات  قام 
المقررة  للمقابلة  تحسبا  يعقوبي  قيس 
الجاري،  فبراير   13 يوم  أوالندو  بملعب 
التي  يقدر مدى حجم هذه المهمة الصعبة 
تنتظره وعازم على تحقيق نتيجة إليجابية 

تسمح له بمواصلة المنافسة«.
السيد حسيني » أن كافة الالعبين معنيون بهذه  و أضاف 
الذي  الميدان محمد داودي  السفرية ما عدا العب متوسط 
هذه  سيدخل  فالفريق  بها.  التكفل  وتم  إصابة  من  يعاني 
المنافسة اإلفريقية ضمن المجموعة )ب(، إلى جانب روايال 
ليوبار االسواتيني و أورالندو بيراتس )ج.إفريقيا( و اإلتحاد 

الليبي.
سنة  تأسس  الذي  بيراتس  أورالنو  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
حاليا  ينشط  حيث  العريقة،  األندية  بين  من  يعد   ،1937

ضمن بطولة القسم األول بجنوب إفريقيا.

على  اإلبقاء  القدم  لكرة  النيجيري  االتحاد  قّرر 
لإلشراف  إيغافوين  أوغوستين  المؤقت  المدرب 
على المنتخب الوطني في مباراتيه ضد غانا في 

الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022.
محمد  النيجيري  االتحاد  عام  أمين  وأصدر 
مجلس  »وافق  فيه:  قال  بياناً  سانوسي 
توصيات  على  النيجيري  االتحاد  إدارة 

باالحتفاظ  والتطويرية  الفنية  اللجنتين 
على  إيغافوين  أغوستين  المدرب  بخدمات 
له«. مساعًدا  امونيكي  إيمانويل  يكون   أن 
نهائيات  إلى  تنزانيا  منتخب  قاد  امونيكي  وكان 
مصر  في  إفريقيا  أمم  من  األخيرة  قبل  النسخة 
عام 2019، علًما أنه يشغل أيًضا منصب عضو 
في مجموعة اللجنة الفنية في االتحادين اإلفريقي 

والدولي )فيفا(.
االتحاد  لخطة  حًدا  البيان  هذا  ووضع 
بيسيرو  جوزيه  البرتغالي  بالمدرب  االستعانة 
كأس  نهائيات  في  المنتخب  مشاركة  بعد 
في  عليها  الستار  أسدل  التي  اإلفريقية  األمم 
الدور  من  منها  خرج  والتي  األحد،  الكاميرون 
مجموعته  تصدر  بعد  تونس  ضد  النهائي  ثمن 
انتصارات. ثالثة  من  الكاملة   بالعالمة 
السيد  اهتمام  »نقدر  االتحاد:  بيان  وأضاف 
بعد  الوطني  المنتخب  بقيادة  بيسيرو  جوزيه 
في  إطالقاً  نشك  وال  بيننا  الودية  المحادثات 

إمكانياته التدريبية«.
فرصة  ثمة  المستقبل ستكون  في  وتابع: »ربما 
ونظًرا  الحالي  الوقت  في  لكن  معه،  للعمل 
النيجيري  المنتخب  التي حققها  اإليجابية  للنتائج 
والتي  القارية  البطولة  من  األخيرة  النسخة  في 
الفني  بالجهاز  ثقتنا  من  وعززت  األمل  منحتنا 
في  العالم  كأس  إلى  قيادتنا  أجل  من  الحالي 
الفنية  اللجنة  بتوصية  القبول  قررنا  قطر، 
الفني  الجهاز  بخدمات  لالحتفاظ  والتطويرية 
 إليغافوين وعززناه بإضافة إيمانويل امونيكي«.
آذار/ في  وإياًبا  ذهاًبا  غانا  مع  نيجيريا  وتلتقي 
إلى  منهما  المتاهل  هوية  لمعرفة  المقبل  مارس 

مونديال 2022.

على  الفيفا  جارديم  ليوناردو  السعودي  الهالل  لنادي  البرتغالي  المدّرب  حث 
إعادة النظر في نظام مونديال األندية المقام راهناً في اإلمارات والذي يمنح 

أفضلية عدد أقل من المباريات لممثلي أوروبا وأميركا الجنوبية.
وقال جارديم الذي يلتقي فريقه بتشيلسي اإلنكليزي بطل أوروبا األربعاء في 
أبوظبي، إن األندية األخرى تعاني اإلرهاق بسبب جدول المباريات المزدحم.

وأضاف جارديم في مؤتمر صحافي الثالثاء »من المجحف أن تخوض بعض 
إلى  فقط وتخلد  مباراتين  وأندية أخرى  أيام  ثمانية  مباريات في  أربع  األندية 

الراحة«.
تابع »أعتقد أنه يجب االعتناء أكثر بالنظام، مع أيام إضافية للتعافي كي تحصل 

األندية من آسيا وإفريقيا وكونكاكاف على فرص أفضل«.
وفاز الهالل، بطل آسيا، على الجزيرة بطل اإلمارات المضيفة بنتيجة عريضة 
1-6 في الدور الثاني، واألهلي المصري بطل إفريقيا على مونتيري المكسيكي 
بطل كونكاكاف -1صفر، فيما أُعفي تشيلسي وبالميراس البرازيلي بطل أميركا 

الجنوبية من خوض الدور الثاني ويستهالن مشاركتيهما من نصف النهائي.
ورأى جارديم ان فريقه استفاد من مواجهة الجزيرة المرهق بعد فوزه على 
بيراي التاهيتي 1-4 قبل ثالثة أيام »أنا متأكد أن األندية األوروبية، وفي هذه 
الحالة تشيلسي، هي المرشحة دوماً، ال شك حيال ذلك، لكنهم يحصلون على 

أفضلية كبرى عندما نخلد إلى الراحة ليومين فقط«.
وتابع »لديهم تشكيلة كاملة ونضرة. فوزنا في المباراة السابقة هو نتيجة ما 

حصل قبل يومين، ألن الجزيرة لعب قبل ذلك بيومين«.

كأس العالم ألندية 

جارديم يدعو إلعادة النظر
في نظام مونديال األندية

إيغافوين سيقود نيجيريا ضد غانا 
في الملحق المؤهل للمونديال

إيطاليا تعلن رغبتها في 
استضافة كأس األمم األوروبية 

»يورو 2032«
القدم في  لكرة  اإليطالي  االتحاد  أعلن 

أبلغ  أنه  االثنين،  يوم  رسمي  بيان 
القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد 

في  إيطاليا  برغبة  »اليويفا« 
كأس  نهائيات  استضافة 
القدم  لكرة  األوروبية  األمم 

عام 2032.
وجاء في بيان االتحاد اإليطالي: 

»في األيام القليلة الماضية، أعرب 
لنظيره  القدم  لكرة  االيطالي  االتحاد 

باستضافة  اهتمامه  عن  األوروبي 
أوروبا  كأس  في  مباريات   4 روما  العاصمة  واستضافت   .»2032 يورو 
األخيرة التي أقيمت في صيف 2021 في 12 مدينة أوروبية والتي توجت 
إيطاليا بلقبها على حساب إنجلترا في النهائي على ملعب ويمبلي في العاصمة 
القارية منفردة في  البطولة  إيطاليا  استضافت  أن  لندن. كما سبق  اإلنجليزية 
مناسبتين عامي 1968 و1980. وتنتهي فترة تقديم الطلبات األولية للحصول 
على حقوق االستضافة لبطولة أوروبا 2028 و 2032 في الـ23 من مارس 
المقبل، مع الموعد النهائي لتقديم مشروع مكتمل في 12 أفريل 2023، على 

أن يتم اختيار البلد المستضيف في سبتمبر من العام ذاته.
ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا بطولة »يورو 2024« المقبلة.وتابع البيان، 
أن االتحاد اإليطالي يرغب في تحديث البنية التحتية للمالعب في أنحاء البالد 
وبناء مالعب جديدة.                                                      وكاالت

أعلنت شركة »نايكي« األمريكية الرائدة في المستلزمات الرياضية 
أنها فسخت عقدها مع مهاجم مانشستر يونايتد االنجليزي، مايسون غرينوود، 
غرينوود  سراح  أطلق  اغتصاب.  جريمة  ارتكابه  في  لالشتباه  اعتقاله  بعد 
األربعاء الماضي بكفالة بعد استجوابه بشأن مزاعم اغتصاب واعتداء على 

شابة.
الماضي  االحد  يوم  عاًما  العشرين  ابن  على  القبض  ألقت  الشرطة  وكانت 
لالشتباه بـ »االغتصاب واالعتداء« على امرأة بعد انتشار صور وفيديوهات 
أخرى  مرة  التوقيف  قيد  عليه  أبقي  ثم  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
مانشستر  نادي  أوقف  كما  بالقتل.  والتهديد  الجنسي  االعتداء  في  لالشتباه 
القدم  كرة  في  الصاعدين  النجوم  أحد  يعتبر  الذي  غرينوود  العبه  يونايتد 

اإلنكليزية، عن اللعب أو التدريب معه، حتى إشعار آخر.
بقلق  إنها »تشعر  فيه  قالت  بياًنا  الماضي  األسبوع  نايكي  وأصدرت شركة 
المقلقة وستواصل مراقبة الوضع عن كثب«، قبل أن  المزاعم  عميق إزاء 

تؤكد يوم أمس االثنين فسخ عقدها مع الالعب.
وقالت في بيان: »مايسون غرينوود لم يعد رياضيا مع نايكي«.

جميع  يونايتد  أزال  كما 
منتجات الالعب من موقعه 
غياب  مع  اإلنترنت،  على 
أسماء  قائمة  من  اسمه 

الالعبين على القمصان.
الفيديو  ألعاب  مطور  وكان 
أعلن  سبورتس«  ايه  »إي 
أيضا  الماضي  االسبوع 
لعبة  من  الالعب  أنه حذف 

»فيفا 22«.

جريمة  بارتكابه  المتهم  غرينوود 
اإلعالنية عقوده  يخسر  اغتصاب 

الرابطة األوىل لكرة القدم: 

»كالسيكو« يف تزيي
وزو والخطأ ممنوع
عىل رسيع غلزيان

»الفراعنة«  على خسارة  السابق،  واألهلي  منتخب مصر  نجم  أبوتريكة،  محمد  علق 
أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مطالبا الالعبين بالتأهل إلى مونديال 

قطر 2022.
وكتب أبوتريكة عبر حسابه على »تويتر«، تعليقا على المباراة:«كنّا نطمع ونأمل في 

اللقب الثامن، ولكنها كرة القدم!، شكرا على العطاء وبذل المجهود«.
وتابع:«عهد بيننا وبينكم تعوضوا جمهور مصر بالتواجد في كأس العالم 2022، ولكم 

منّا كل الدعم والمساندة، قطر2022- في انتظاركم يا رجالة مصر، شكرا لكم«.
وخسر المنتخب المصري لقب كأس األمم اإلفريقية في المباراة النهائية أمام السنغال 
األصلية  األشواط  في  السلبي  التعادل  وذلك عقب   ،3-4 بنتيجة  الترجيح  بركالت 
واإلضافية، ضمن المباراة التي جرت على ملعب »أوليمبي« في العاصمة الكاميرونية 

ياوندي.
المؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  ضمن  والسنغال،  مصر  بين منتخبي  اللقاء  وسيتجدد 

لمونديال قطر- 2022، في مباراتين 24 و29 مارس المقبل.

أبو تريكة يعلق عىل خسارة مرص لقب كأس األمم اإلفريقية أمام السنغال

كأس الكونفدرالية اإلفريقية

 تحسبا لمالقاة أورالندو براتس ..شبيبة الساورة 
يتنقل اليوم إلى جنوب إفريقيا

 ...  أخبــار محرتفينا 

يحتضن ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو يوم غد  الخميس 
القبائل  شبيبة  بين  ›‹الكالسيكو‹‹  لقاء  30ر17(  )سا 
ومولودية الجزائر ضمن تسوية رزنامة الجولة ال15 
يستقبل  بينما  القدم  لكرة  األولى  المحترفة  الرابطة  من 

سريع غليزان يوم االربعاء نادي بارادو.
نقطة(   25  - التاسعة  )المرتبة  القبائل  شبيبة  وستكون 
مسابقة  من  اإلقصاء  نكسة  ونسيان  الفوز  حتمية  أمام 
فوزها  رغم  القدم,  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  كأس 
 2-1( بنتيجة  االيسواتيني  ليوبارد  روايال  نادي  على 
بملعب »1  األحد  أمس  أول   ,)1-1 األول:  الشوط   /
التمهيدي  الدور  إياب  لحساب  وزو,  بتيزي  نوفمبر« 

الثاني »مكرر«.
بالمولودية  لالطاحة  وزو  تيزي  مدينة  أبناء  ويتطلع 
واالقتراب أكثر من ›‹البوديوم‹‹ خاصة بعد االقصاء 
أهداف  أهم  من  كانت  التي  القارية  المنافسة  من 

›‹الكناري‹‹.
مجبرة  بدورها  ›‹المولودية‹‹  ستكون  جهتها,  ومن 
الجولتين  خالل  التوالي  على  تعثرين  بعد  الفوز  على 
األخيرتين. ومعلوم أن خرجات ›‹المولودية‹‹ إلى مدينة 
تيزي وزو غالبا ما تكون معقدة أمام شبيبة المحلية. كما 
ان اي هزيمة جديدة ستجهل مدرب المولوية بن يحي 

في وضعية ال يحسد عليها.
تبقى  الفريقين,  بين  المباشرة  المواجهات  ولحساب 
األفضلية لشبيبة القبائل ب36 فوز مقابل 28 خسارة 

و39 تعادل.
ولحساب نفس الجولة, يستضيف اليوم األربعاء سريع 
بارادو  نادي  نقطة‹‹  ال17 – 13  ›‹المرتبة  غليزان 

)المرتبة ال5 - 28 نقطة( في لقاء بأهداف متباينة.
والعودة  إيجابية  نتيجة  لتسجيل  ›‹السريع‹‹  ويطمح 
لسكة االنتصارات عقب سقوطه خالل الجوالت الثالثة 
األخيرة, في الوقت الذي ال يفكر فيه نادي العاصمة إال 

في الفوز واالقتراب أكثر من ›‹البوديوم‹‹.
يذكر أن نادي ›‹األكاديمية‹‹ سيخوض لقاء آخر أمام 
30ر17(  )سا  فبراير   14 االثنين  يوم  القبائل  شبيبة 

وذلك ضمن تسوية رزنامة الجولة ال17.

طاقم تحكيم مصري لمباراة النجم الساحلي وشباب بلوزداد
الفريق  مباراة  الدين، إلدارة  نور  إبراهيم  المصري  الحكم  تعيين  تقرر  أنه  الثالثاء،  اليوم  التونسي،  الساحلي  النجم  أعلن 
إفريقيا. بدوري أبطال  المجموعات  دور  من  األولى  الجولة  المقبل، ضمن  الجمعة  يوم  الجزائري،  بلوزداد  شباب   أمام 
 وسيكون في مساعدة إبراهيم نورالدين، مواطناه يوسف وحيد يوسف وسمير جمال سعد، والحكم الرابع أحمد الغندور.
يشار إلى أن الحارس الدولي علي الجمل، تخلف عن تدريبات النجم األخيرة، بسبب إصابته بفيروس كورونا، ما فرض 

عليه الدخول في الحجر الصحي.
وينتظر أن يستأنف الجمل تدريباته اليوم مع المجموعة، لكن مشاركته في لقاء الجمعة تبدو مستبعدة، ومن المنتظر أن يعول 

المدرب روجيه لومير على الحارس أيمن المثلوثي.
وتأكد رسميا أن يستقبل النجم الساحلي منافسه الجزائري في ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس، دون حضور جماهير، 

بدال من ملعب مصطفى بن جنات، كما كان منتظرا.

صالح »جاهز« للعب مع ليفربول ضد ليسرت
ناديه  الدولي المصري محمد صالح مع  من غير المستبعد أن يلعب 
سيتي  ليستر  ضيفه  ضد  المباراة  في  ليفربول 
الخميس في البرميرليغ، بعد أربعة أيام فقط من 
خسارته نهائي كأس أمم إفريقيا ضد زميله 
السنغال  وكانت  مانيه.  ساديو  النادي  في 
فازت في النهائي بركالت الترجيح 4-2 
الكاميرونية  العاصمة  في  مصر  على 
ألقابها  باكورة  لتحرز  األحد،  ياوندي 
تعزيز  من  الفراعنة  حارمة  القارية، 
الثامنة  بالكأس  والفوز  القياسي  رقمهم 
واألولى لصالح، عندما سجل مانيه الركلة 

الخامسة الحاسمة.
وعاد صالح الى المركز التدريبي في ليفربول 
الثالثاء وسيخضعه الفريق الطبي للتقييم قبل المباراة 
األلماني  المدرب  وقال  »أنفيلد«.  ملعب  على  الخميس  ليستر  ضد 
مو  عاد  »لقد  للنادي  الرسمي  الموقع  مع  حديث  في  كلوب  يورغن 
)صالح( وتحدثت معه. إنه محبط جًدا بالطبع ولكنه يتطلع لكل األمور 

التي تنتظرنا هنا«.
إنه  أنا جاهز.  قالها لي مو كانت  وتابع »تحدثت ومعه وأول كلمات 
العب ذو خبرة وهو وحش على الصعيد البدني، صراحة، علينا أن 
سيشعر  كيف  وسنرى  اليوم  لياقته  الستعادة  لجلسة  سيخضع  ننتظر. 
غًدا والحًقا«. وقال كلوب إنه من المتوقع أن يعود مانيه الى ليفربول 

الخميس وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ليستر.
له،  بالنسبة  شيء  كل  »تعني  بالكأس  الفوز  إن  الصدد  هذا  في  قال 
ولشعبه، وللسنغال ونحترم ذلك كثيًرا، ولم نكن لنستدعيه من هناك، 

فليفعلوا ما يحلو لهم في هذه اللحظات ألنهم يستحقون ذلك«.
من  نقاط   9 بعد  على  الدوري  في  الثاني  المركز  ليفربول  ويحتل 
مانشستر سيتي المتصدر، إال أنه خاض مباراة أقل، فيما يحتل ليستر 

المركز العاشر.

اسطنبول بشاكشهير يضم 
تريزيغيه معارًا من أستون فيال

أعلن نادي اسطنبول بشاكشهير التركي أمس الثالثاء 
عن ضم الالعب الدولي المصري محمود تريزيغيه 
نهاية  حتى  اإلنكليزي  فيال  أستون  من  معاراً 
الموسم. وكشف النادي التركي أن الجناح الدولي 

المصري سيرتدي القميص رقم 27.
له وأن خاض  أن تريزيغيه سبق  بالذكر  الجدير 

بين عامي  باشا  قاسم  مع  تركيا  في  تجربة سابقة 
2017 و2019 قبل االنتقال إلى الدوري اإلنكليزي 

الممتاز. 



عين على الرياضة

سّجل ديفن بوكر 38 نقطة لصالح 
لتحقيق  وقاده  صنز  فينيكس 
الثالث عشر في مبارياته  انتصاره 
الـ 14 األخيرة، بفوزه على مضيفه 
اإلثنين   127-124 بولز  شيكاغو 
السلة  كرة  دوري  منافسات  ضمن 

األميركي للمحترفين.
على ملعب »يونايتد سنتر« وأمام 
بوكر  تعملق  متفرج،   20.600
فنجح في 14 رمية من أصل 23، 
فيما أنهى زميله الموزع المخضرم 
نقطة   19 مع  اللقاء  بول  كريس 
وأضاف  حاسمة،  تمريرة  و11 
جاي كراودر 10 نقاط والتقط 10 

حاسمة،  كرات   6 ومّرر  مرتدات 
المنطقة  متصدر  صنز  لصالح 
األفضل  السجل  وصاحب  الغربية 
مقابل  فوزاً   43 مع  الدوري  في 

10 هزائم.
الفائز  صفوف  في  أيضاً  وتألق 
جافايل ماكغي )16 نقطة( وميكال 
بريدجز )15( ودياندري أيتون من 

باهاماس )13(.
قال بوكر »نلعب معاً كفريق ونقوم 
»لقد  مضيفاً  أمسية«،  كل  بذلك 
مررنا بذلك من قبل. خضنا األدوار 
اإلقصائية في الموسم الماضي وما 

زلنا نتطور«.

نقطة وأكثر في   30 بوكر  وسجل 
خمس من مبارياته الثماني األخيرة 
فترات  بعض  في  المتقدم  لصنز 
اللقاء بفارق 27 نقطة على مضيفه 

بولز.
اللعب  »مجرد  بوكر  وأردف 
هذه  أن  أفهم  هجومي.  بأسلوب 
خاللها  من  تم  التي  الطريقة  هي 
فريقنا، وستكون هناك فرص  بناء 

للتسجيل في جميع األوقات«.
هذا  مع  تعايشت  »لقد  وختم 
ضرورة  يوجد  فال  األسلوب، 
من  الكثير  لدينا  أي شيء.  لفرض 

الالعبين الموهوبين في الفريق«.

 54.4 بنسبة  بنجاح  فينيكس  سّدد 
لبولز   47.8 مع  مقارنة  المئة  في 

الذي ُمني بخسارته الثانية توالياً.
عند الخاسر، برز ديمار ديروزان 
مع 38 نقطة، في حين سّجل زاك 
الفين 32 بعد عودته إلى المالعب 
عقب شفائه من إصابة في ظهره، 
لمنع  كافياً  يكن  لم  ذلك  أّن  إاّل 
الخسارة عن ثالث المنطقة الشرقية 
خسارة(   21 مقابل  فوزاً   33(
تعّرض  إذ  صعبة  بفترة  ومروره 
لخسارته الثالثة في مبارياته األربع 

األخيرة.
سنتر«،  »بايكوم  ملعب  وعلى 
غولدن  فريقه  تومسون  كالي  قاد 
انتصاره  لتحقيق  ووريرز  ستايت 
مضيفه  على  بفوزه  توالياً  التاسع 
أوكالهوما سيتي ثاندر 110-98.

وساهم تومسون في 21 نقطة، فيما 
أضاف ستيفن كوري 18 باإلضافة 
و9  حاسمة  تمريرات   10 إلى 
مرتدات، في حين بلغت نسبة نجاح 

فريقه من الرميات 50 في المئة.
الكندي  الخاسر  في صفوف  وبرز 
نقطة   26 مع  دورت  لوغينتز 
وداريوس بايزلي )20(، في حين 
سجل األسترالي جوش غيدي 16 
فضاًل عن 11 مرتدة و7 تمريرات 

حاسمة.
سنتر«،  »سبيكتروم  ملعب  وعلى 
باسكال  الكاميروني  الثنائي  سجل 
نقطة   24 ترنت  وغاري  سياكام 
تورونتو  فريقهما  وقادا  منهما  لكل 

األربعاء 09 فيفري 2022 م
الموافق لـ 08 رجب 1443 هـ

منافسات  لتنظيم  مقترحا  للشطرنج  الجزائرية  االتحادية  أدرجت 
»استعراضية« خالل ألعاب البحر المتوسط2022- المقررة بوهران 
موافقة  انتظار  في  المقبلين،  يوليو  و5  يونيو   25 بين  ما  الفترة  في 
اللجنة الدولية لأللعاب المتوسطية، حسبما علم من المسئول األول للهيئة 

الرياضية علم يوم الثالثاء.
وفي هذا اإلطار، صرح رئيس االتحادية الجزائرية، عز الدين براهيم 
األلعاب  بمحافظ  جمعتنا  عمل  » خالل حصة  قائال:  لـ«واج«  جلول 
منافسات  إلقامة  بمقترح  تقدمنا  درواز،  عزيز  محمد  المتوسطية، 
اقتنع  المقبلة، والذي  المتوسطية  األلعاب  للشطرنج خالل  استعراضية 
بإدراجها في هذا الحدث الرياضي الكبير، في انتظار الموافقة الرسمية 

للجنة الدولية لأللعاب المتوسطية التي ستزور وهران قريبا«.
و تنتظر الفيدرالية الجزائرية للشطرنج قبول طلبها من طرف اللجنة 
الدولية أللعاب البحر المتوسط التي ستكون حاضرة بوهران في الفترة 

من 18 إلى 20 فبراير الجاري.
و أضاف رئيس اتحادية الشطرنج: » اقترحنا تنظيم دورات استعراضية 
بالمكتبة الجهوية بوهران المتواجدة بقلب المدينة والتي هي في األصل 

كاتدرائية.
التاريخي  الطابعين  إلى  بالنظر  المكان  هذا  على  االختيار  وقع  لقد 

والسياحي اللذين يكتسيهما«.
و أفاد المتحدث » تفادينا إجراءها في قاعة رياضية عادية، واللجوء 
للضيوف  بالنسبة  سيما  المكان  رمزية  إلى  نظرا  المكتبة،  هذه  إلى 
القادمين إلى عاصمة الغرب الجزائري، الصيف المقبل لحضور هذا 

المحفل المتوسطي.
في  واحد  خبير  بين  استعراضية  لقاءات  تنظيم  أيضا  اقترحنا   كما 
مواجهة 50 العبا في نفس الوقت، وطلبنا تنظيم بعض االستعراضات 
الكبرى بوهران  العامة والحدائق  الشطرنج على مستوى األماكن  في 

إلضفاء جمالية على هذه األلعاب«.
لمحافظ  أكدت   « قائال:  للشطرنج  الجزائرية  االتحادية  رئيس  واختتم 
للتعاون  والعربي  الدولي  االتحادين  استعداد  المتوسطية  األلعاب 

والتنسيق من أجل إنجاح هذا الحدث«.
وأج 

الشطرنج: إمكانية تنظيم 
منافسات "إستعراضية" خالل 

ألعاب البحر المتوسط

قال منظمون في دورة األلعاب األولمبية الشتوية في بكين، إنه تم عزل أكثر من 30 رياضيا بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأن مدة 
العزل في المتوسط تبلغ سبعة أيام.

وأوضح بريان مكلوسكي، رئيس اللجنة الطبية المتخصصة في دورة ألعاب بكين، أنه »سنسمح ألكبر عدد ممكن من الرياضيين بالخروج من 
العزل، ولكن فقط بقدر ما يمكننا القيام به بأمان«.

ولفت إلى أن »الغالبية العظمى من الرياضيين المعزولين هم بصحة جيدة، وال يحتاجون إلى أي عالج طبي«.
واعترف المنظمون بأن العزل صعب للرياضيين، الذين يواجهون احتمال فقدان المسابقات بعد سنوات من التدريب، مؤكدين أنهم يعملون على 

معالجة أي مشاكل بسرعة.
ويطلب منظمو أولمبياد بكين، من الجميع إجراء اختبارات PCR يوميا، ويتم نقل أولئك الذين يتم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، إلى منشأة 

عزل، إلى حين حصولهم على اختبارات سلبية تؤكد خلوهم من العدوى. 
وأشار مكلوسكي، إلى أن االختبارات التي يجريها المصابون قد تكون إيجابية لفترة طويلة، وأن الذين أصيبوا سابقا قد تظهر نتائج اختباراتهم 

إيجابية بسبب إصابتهم مرة أخرى، ومن المممكن أن ينشروا الفيروس.
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عزل 32 رياضيا إثر إصابتهم بفيروس كورونا

هوالند تخطف 
ذهبية  التزلج 

السريع 
منح كييلد نويس هولندا ذهبية جديدة 
تتويجه  بعد  السريع،  التزلج  في 
مواطنه  أمام  م،   1500 سباق  في 
الجنوبي  والكوري  كرول  توماس 
مينسيوك كيم. وفي السيدات أحرزت 
سباق  ذهبية  ووست  إيرين  الهولندية 
اليابانية ميهو  1500 م متقدمًة على 
تاكاغي )الفضية( والهولندية األخرى 

الصينية ألين 
تحوز على 

ذهبية التزلج 
الهوائي الحرّ 

منحت الصينية آيلين غو الدولة 
في  الثالثة  ذهبيتها  المضيفة 
دورة األلعاب األولمبية الشتوية 
منافسات  عبر   2022 بكين   -
اليوم  الحر  الهوائي  التزلج 
 18( جو  وتصّدرت  الثالثاء. 
عاماً( الترتيب بنتيجة 188.25 

لتنتزع الميدالية الذهبية.
التي  ليدو  تيس  الفرنسية  ونالت 
الميدالية   187.50 سجلت 
الفضية في حين آلت البرونزية 
غريمو  ماتيلد  للسويسرية 

.)182.50(

النمساوي 
بينجامان كارل 
يهدي النمسا 
ذهبية التزلج 

المتوازي 
العمالق 

بينجامان  النمساوي  أهدى 
مسابقة  ذهبية  بالده  كارل 
العمالق  المتوازي  التزلج 
األولمبية  األلعاب  دورة  في 
اليوم   2022 بكين   - الشتوية 

الثالثاء.
ماستناك  تيم  السلوفيني  ونال 
آلت  في حين  الفضية  الميدالية 
فيكتور  للروسي  البرونزية 

ويلد.

ماييه يهدي 
فرنسا ذهبية 

البياثلون
فرنسا  بلده  ماييه  فيون  كونتان  منح 
فردي  كيلومتراً   20 البياثلون  ذهبية 
الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  في 

- بكين 2022.
سمولسكي  أنتون  البيالروسي  وحّل 
ثانياً )الميدالية الفضية( في حين جاء 
ثالثاً  بو  تينغنيس  يوهانس  النرويجي 

)البرونزية.(

للمحرتفني  األمريكي  الدوري 

38 نقطة لبوكر في أمسية
فوز صنز على بولز

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

اتحاد الجودو المصري 
يتعاقد مع مدرب روسي

اتحاد  مسؤولو  أنهى 
مرزوق  برئاسة  الجودو 
التعاقد  إجراءات  محمد، 
الروسي  الخبير  مع 
ميخائلين،  ألكسندر 
تدريب  مهمة  لتولي 
المصري  المنتخب 

المقبلة. الفترة  خالل 
الفني  المدير  ووصل 
إلى  للمنتخب  الجديد 
وكان  االثنين،  القاهرة 
مرزوق  استقباله  في 

محمد.
أبطال   3 تعيين  سابق،  وقت  في  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  وقرر 
ومحمد  اآلخر  عبد  حاتم  وهم،  للمنتخب  الفني  الجهاز  ضمن  سابقين 
علي ومحمد محيي، من أجل توفير كل سبل النجاح للمنتخب والالعبين 

المصريين.
لتدريب  الروسي  الخبير  مع  التعاقد  أن  محمد،  مرزوق  أكد  جانبه  من 
للمنتخبات  الفني  بالمستوى  النهوض  خطة  في  مهمة  خطوة  المنتخب 

والالعبين.
وحقق  ومدربا،  العبا  مميزة  مسيرة  يمتلك  الروسي  »الخبير  وتابع: 
العديد من اإلنجازات والنجاحات، وسيكون له دور بارز في النهوض 

الوطني«. المنتخب  بمستوى 
أبرزها  الرياضية،  مسيرته  خالل  مميزة  نتائج  الروسي  الخبير  وحقق 
ميداليات   5 إلى  باإلضافة   ،2012 لندن  أولمبياد  في  فضية  ميدالية 

3 ذهبيات وبرونزيتين في بطوالت العالم. بواقع 
موقع كوورة



يوم  المدني  للمجتمع  الوطني  المرصد  قام 
الوحدات  مئات  بتوزيع  خنشلة  بوالية  الثالثاء 
من األجهزة واللواحق الطبية والكمامات المعقمة 
بعديد  تقع  استشفائية عمومية  5 مؤسسات  على 

بلديات الوالية.
مرفقا  بوزيدي  علي  خنشلة  والي  وأشرف 
الوطني  المرصد  وعضوة  المحلية  بالسلطات 
للمجتمع المدني زوليخة خوني بمقر الوالية على 
عملية تسليم األجهزة واللواحق الطبية لمسؤولي 
انطالق  إشارة  إعطاء  مع  المعنية  المستشفيات 
قافلة توعوية تجوب 21 بلدية لتشجيع المواطنين 
واستكمال مسار   19- -كوفيد  التلقيح ضد  على 
ضد  للتلقيح  المعززة  الثالثة  بالجرعة  التطعيم 

في  مدني  »مجتمع  شعار  تحت  كورونا  جائحة 
خدمة المجتمع والوطن«.

وأكدت زوليخة خوني عضوة المرصد الوطني 
أنه  »وأج«  لـ  تصريح  في  المدني  للمجتمع 
بوالية  المدني  المجتمع  جمعيات  مع  بالتنسيق 
للجالية  ممثلة  جمعيات  من  وبدعم  خنشلة 
هامش  على  اليوم  تم  بفرنسا  المقيمة  الجزائرية 
إطالق القافلة التحسيسية الخاصة بعملية التلقيح 
طبية  ولواحق  عتاد  تسليم  كورونا  فيروس  ضد 
ببوحمامة  بومدين  هواري  مستشفيات  لفائدة 
بوضياف  ومحمد  بششار  جديد  بن  والشاذلي 
بقايس  المجيد  عبد  وحيحي  رشاش  بأوالد 
العتاد  أن  المتحدثة  وأضافت  بابار.  ومستشفى 

واألجهزة واللواحق الطبية التي تم توزيعها اليوم 
على مستشفيات بابار وششار وبوحمامة وأوالد 
خاصة  أسرة   10 في  تمثلت  وقايس  رشاش 
أكل  وطاوالت  خزانة  و20  العمليات  بغرف 
خاصة بالمرضى و250 قناع لألكسجين و10 
كراسي متحركة و250 مئزرا لألطباء و7500 
وآلتين  للحقن  إبرة  و1500  معقمة  كمامة 
خاصتين بعملية تصفية الكلى كبيرة الحجم و10 
آالت محمولة لتصفية الكلى و40 وحدة خاصة 

بتعقيم المستشفيات وعتاد غرف العمليات.
وأردفت قائلة إن 46 جمعية فاعلة لها خبرة في 
العمل التطوعي شاركت اليوم المرصد الوطني 
التحسيسية  القافلة  إطالق  في  المدني  للمجتمع 
الميدانية التي سيتم خاللها توزيع 75 ألف كمامة 
على ضرورة  المواطنين  وحث  بلدية   21 عبر 
على سالمة  للحفاظ  االحترازية  التدابير  احترام 
الرامي  البرنامج  إطار  في  والمجتمع  الفرد 
لتحسيس مواطني الوالية بأهمية التلقيح وتحقيق 
التدريجية  بالعودة  تسمح  التي  الجماعية  المناعة 

للحياة الطبيعية للمواطنين.
المرصد  تلقاه  الذي  الدعم  خوني  السيدة  وثمنت 
السلطات  طرف  من  المدني  للمجتمع  الوطني 
المحلية لوالية خنشلة والتي وفرت كافة الجوانب 
القافلة  إلنجاح  الالزمة  والترتيبات  للوجيستيكية 
فيها  ويتم  أيام  لعدة  ستستمر  التي  التحسيسية 
أخذ  على  المواطنين  تحث  مطويات  توزيع 
في  خيام  نصب  مع  اللقاح  من  الثالثة  الجرعة 
التلقيح وأجنحة  بعملية  للقيام  العمومية  الساحات 
المديرية  مع  بالتنسيق  بالدم  بالتبرع  خاصة 

الوالئية للصحة.
وأج

15عين على المجتمع

والية  بأمن  الرابع  الحضري  باألمن  القضائية  الشرطة  عناصر  تمكنت 
جيجل أواخر الشهر الماضي في عملية مداهمة من توقيف شخص يبلغ 
من العمر 28 سنة، مشتبه فيه تورطه في قضية السرقة من داخل مسكن 
المواطنين  أحد  ضحيتها  راح  التي  و  التعدد  و  الكسر  بظرفي  المقترنة 
بحي 40 هكتار بجيجل ،المعني تبين كذلك أنه محل أمر بالحبس بطريق 
اإلكراه البدني، و بعد اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية في حقه تم تقديمه 
أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه حكـم  بـ 05 سنوات 
حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم مع أمر إيداع بالمؤسسة 
العقابية بجيجل، في سياق آخــر و أثناء قيام عناصر المصلحة بمهام حفظ 
النظام بملعب الشهيد رويبح حسين في إطار مقابلة كروية، لفت انتباههم 
شخص متشبث بشاحنة صغيرة فيما يحاول شخص آخر اللحاق به، ليتم 
توقيفهما و تحويلهما لمصلحة ،إذ تبين أن الشاب الذي كان في حالة فرار 
22 سنة،  العمر  يبلغ من  الداخلية و  الشرقية  الواليات  ينحدر من إحدى 
متورط في قضية محاولة سرقة كلب حراسة عن طريق تسلق حائط مسكن 
الضحية، ليتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية في حقه أين قدم أمام الجهات 
القضائية المختصة بتهمة محاولة السرقة بالتسلق من داخل مسكن، حيث 
صدر في شأنه حكم  بـ 05 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 50 

مليون سنتيم مع أمر إيداع بالمؤسسة العقابية بجيجل.
في سياق منفصل تمكنت ذات العناصر في عمليتين شرطيتين منفصلتين 
أسلحة  بحوزتهما  ضبط  سنة،   22 العمر  من  يبلغن  شابين  توقيف  من 
بيضاء محظورة ) سكاكين( و كمية من المؤثرات العقلية، و بعد تحويلهما 
للمصلحة اتخذ في شأنهما كافة اإلجراءات القانونية أين تم تقديمهما أمام 
الجهات القضائية المختصة بتهمة حمل سالح أبيض محظور من الصنف 
االستهالك  قصد  العقلية  المؤثرات  حيازة  شرعي،  مبرر  دون  السادس 
الشخصي بطريقة غير مشروعة ، أين صدر في حق أحدهما حكم بعام 
)01( حبس نافذ و غرامة مالية قدرها خمسة ماليين سنتيم مع أمر إيداع، 

في حين استفاد المشتبه فيه اآلخر من استدعاء مباشر.
نصرالدين - د

تفكيك شبكة إجرامية وحجز 
مخدرات، مهلوسات، أسلحة 

بيضاء بشلغوم العيد
              

في إطار محاربة وقمع الجريمة بشتى أنواعها وبناء على معلومات واردة 
لدى المصلحة الوالئية للشرطة القضائية ألمن والية ميلة حول نشاط شبكة 
إجرامية بإقليم بلدية شلغوم العيد وضواحيها تنشط في مجال حيازة، نقل، 
عن  العقلية  والمؤثرات  الهندي  القنب  الصلبة،  المخدرات  بيع  و  تخزين 
طريق تكوين جمعية أشرار في إطار عصابة أحياء لبث الرعب في أوساط 
معدة  كالب  باستعمال  والتعذيب  والجسدي  المعنوي  واالعتداء  المجتمع 
للهجوم وأسلحة بيضاء وكذا تبييض العائدات اإلجرامية، على هذا األساس 
تم وضع  إقليميا  المختصة  النيابة  مع  بالتنسيق  القيادية  للتعليمات  وتنفيذا 

خطة محكمة أسفرت على تفكيك هذه الشبكة وتوقيف 08 أفراد منها.
قدر  المخدرات  من  كمية  حجز  عن  أسفر  فيهم  المشتبه  مساكن   تفتيش 
وحدة   107 إكستازي،  من  مخدر  وحدة   30 غرام،   318.47 وزنها 
من المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء، مجسم لبندقية تستعمل في الترويع، 
مركبتين سياحيتين تستعمالن في نقل الممنوعات باإلضافة إلى مبلغ مالي 

قدره 240.500.00 دج من عائدات ترويج المخدرات.
 في ذات السياق ُسِجلت عدة شكاوى من طرف مواطنين راحوا ضحايا 

اعتداء من طرف هذه العصابة، منهم شخص فقئت إحدى عينيه.
النيابة  أمام  القضية  أطراف  تقديم  تم  القانونية  اإلجراءات  استكمال   بعد 

المختصة لدى محكمة شلغوم العيد.
محمد ب

األربعاء 09 فيفري 2022 م
الموافق لـ 08 رجب 1443 هـ 

... متفرقات ... توزيع مئات الوحدات من 
األجهزة واللواحق الطبية على 5 

مستشفيات عمومية بخنشلة 
توقيف 04 أشخاص  بجيجل 
لتورطهم يف قضايا إجرامية

أعادت حادثة إصابة طفلة في العراق بالشلل بعد 
تعرضها للضرب من قبل معلمتها، إلى الواجهة، 
األبناء  بضرب  يقر  الذي  العقوبات  قانون  جدل 

والزوجات بزعم »التأديب«.
طفلة  وهي  رحمة  تعرضت  أسابيع،  ثالثة  وقبل 
في الصف الخامس االبتدائي للضرب على رأسها 
ألنها لم تنه واجبها المدرسي، إذ وجهت المعلمة 
عدة ضربات لها، وهو ما أفقدها الوعي، بحسب 

رواية أسرتها.
الموصل،  مدينة  في  تقيم  التي  العائلة،  وأشارت 
إلى أن الطفلة لم تعد تقو على المشي، ليتبّين الحقاً 
تحريك  على  القدرة  أفقدها  نصفي  بشلل  إصابتها 

أطرافها.

»فوجئت  محلية:  إعالم  لوسائل  رحمة  وقالت 
أعد  ولم  رأسي  على  بالكتاب  تضربني  بالمعلمة 

أرى شيئاً ثم شعرت بالدوار«.
الحادثة التي تعود تفاصيلها لشهر جانفي الماضي، 
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  حديث  باتت 
لوسائل  األسرة  تحدثت  أن  بعد  مؤخراً،  العراق 

إعالم بالتزامن مع التحقيقات الرسمية.
التقرير  أن  إلى  أشارت  إعالمية  تقارير  وكانت 
بأن  يفيد  الرسمية  الجهات  عن  الصادر  الطبي 
جراء  يكون  ربما  الطفلة  أصاب  الذي  المرض 
التي  الصدمة  بفعل  المناعة  في  الشديد  النقص 
حملت  فيما  أخرى،  ألسباب  أو  لها،  تعرضت 
العائلة المسؤولية كاملة عن صحة رحمة للمعلمة.

واجتاحت حالة من الغضب العارم مواقع التواصل 
أسموه  ما  بسبب  الطالب،  وأهالي  االجتماعي 
»سوء التعامل الحكومي مع الحادثة«، إذ إنه بعد 
تداوله عبر  تم  ما  أسابيع من وقوعها وبسبب   3
إصدار  الوزارة  قررت  االجتماعية،  المنصات 
عقابية  إجراءات  اتخاد  دون  المذكور،  البيان 
صارمة بحق المعلمة المتسببة بما حدث لرحمة، 

بل واالكتفاء فقط بوقفها عن العمل.
من جانبه، تعهد وزير التربية والتعليم في العراق 
علي الدليمي، عبر اتصال هاتفي برحمة وعائلتها، 
بالتكفل بعالجها كاماًل حتى تتمكن من العودة إلى 
العمل  المعلمة عن  إيقاف  على  والعمل  الدراسة، 

إلى حين االنتهاء من التحقيقات.

طفلة عراقية تصاب بالشلل بعد ضربها من قبل معلمتها 
لعدم أداء الوظائف المدرسية 

قطع خاللها زوج رأس  مروعة  أثارت جريمة 
زوجته التي لم تتم بعد أعوام المراهقة، وحمله 
إيران،  غربي  جنوب  المارة  أمام  الشارع  في 
خالل  السكان  لدى  عارمين  وغضبا  صدمة 

اليومين الماضيين.
في  األحد،  عاما(،   17( حيدري  مونا  وقضت 
مدينة  في  وشقيقه  زوجها  ارتكبها  قتل  جريمة 
بجنوب  خوزستان  محافظة  مركز  األهواز، 

غرب البالد، وفق وكالة »إيسنا«.
الرأس  حمل  الزوج  أن  إلى  الوكالة  وأشارت 

المقطوع لزوجته ومشى به في الشارع.
مواقع  على  تداوله  تم  مصّور  شريط  وأظهر 
التواصل، الزوج وهو يسير مع ابتسامة عريضة 
على وجهه، حامال رأسا مقطوعا بيده اليسرى، 

وسكينا في اليمنى.
وأوضحت وكالة »إرنا« الرسمية، االثنين، أن 
مداهمة  »خالل  وشقيقه  الزوج  أوقفت  الشرطة 

مخبئهما«.
ولم توضح وسائل اإلعالم دافع الجريمة، لكنها 

»جرائم  إطار  في  وضعتها 
الشرف«.

المروعة  الجريمة  وأثارت 
في  انعكست  واسعة  صدمة 
ولدى  المحلية  الصحافة 
التواصل،  مواقع  مستخدمي 
الشريط  انتشار  بعد  خصوصا 
المصّور للزوج، والذي بدا فيه 

مزهّوا بما قام به.
ونشرت صحيفة »سازندكي«، 
للضحية  كبيرا  رسما  الثالثاء، 
على صفحتها األولى مع عنوان 

»حّب أعمى«.
وكتبت الصحيفة: »تم قطع رأس كائن بشري، 
وحمل رأسه في الشوارع وبدا القاتل مزهوا )بما 
قام به(. كيف يمكننا أن نتقبل مأساة كهذه؟ علينا 

التحرك لئال يتكرر قتل النساء«.
مالني  تهمنه  السينمائية  رأت  جهتها،  من 
عبر  تعليق  في  النسوي،  بنشاطها  المعروفة 

جهل  ضحية  »مونا  أن  إنستغرام  على  حسابها 
ر، جميعنا مسؤولون عن هذه الجريمة«. مدِمّ

شمسايي،  إيمان  عن  »إرنا«  وكالة  ونقلت 
المسؤول عن اإلعالم المحلي في وزارة الثقافة 
تسبب  »ألنه  أقفل  الموقع  إن  قوله  والتوجيه، 
باضطراب نفسي ألفراد المجتمع من خالل نشر 

صور مؤلمة المرأة مقتولة«.

صدمة في إيران بعد قطع رجل رأس زوجته المراهقة



أحيا متحف المجاهد لوالية تيسمسيلت أول أمس 
الذكرى الـ 189 لمبايعة األمير عبد القادر الثانية 
البطولية  والمسيرة  مناقب  استذكار  خالل  من 

لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
بروتوكول  وفق  أقيمت  التي  المناسبة  وشهدت 
ونشريات  لصور  معارض  إقامة  صحي  وقائي 

على  الضوء  تسلّط  تاريخية  وكتب  ومطويات 
الجيش  ضد  القادر  عبد  األمير  مقاومة  تاريخ 
إلى   1832 الفترة من  الفرنسي في  االستعماري 

.1848
أشهر  تناول  وثائقي  شريط  عرض  أيضا  وتم 
الجزائرية  الدولة  مؤسس  قادها  التي  المعارك 
الحديثة ضد جيش االحتالل الفرنسي على غرار 
معركتي »المقطع« سنة 1835 و«الزمالة« سنة 

.1843
للمجاهد  الوالئي  المتحف  مدير  بالمناسبة  وقدم 
الذاتية  السيرة  خاللها  أبرز  مداخلة  عاجد  محمد 
لألمير عبد القادر وفترة مقاومته لجيش المستعمر 

الفرنسي طيلة 17 سنة.
طلبة  من  عدد  التاريخية  المناسبة  هذه  وحضر 
مديريات  وموظفي  وإطارات  تيسمسيلت  جامعة 

المجاهدين والثقافة والفنون والشباب والرياضة.
وللتذكير فقد جرت البيعة الثانية لألمير عبد القادر 
أو«البيعة العامة« بقصر اإلمارة بمعسكر بتاريخ 
4 فيفري1833 وذلك بعد ثالثة أشهر من البيعة 

األولى بتاريخ 27 نوفمبر 1832.
ق/ث
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احتفالية يف متحف المجاهد بتيسمسيلت 

استذكار مناقب ومسيرة األمير 
عبد القادر البطولية

خفايا  عرفته،  كما  علي  بن  العابدين  زين  »الرئيس 
اتصاالت وحوارات ومواقف«، هو عنوان كتاب جديد 
ووزير  والنقابي  الجامعي  األستاذ  البكوش،  للطيّب 

الخارجيّة األسبق.
يروي  منشورات،  سلسلة  في  الكتاب  هذا  يندرج 
خاللها الطيّب البكوش شهاداته عن العصر، من خالل 
المناصب التي شغلها في الدولة التونسيّة. فالكتاب األّول 
عرفته،  كما  بورقيبة  الحبيب  »الرئيس  عنوان  يحمل 
خفايا اللقاءات حول األزمة النقابية«، تحّدث فيه صاحبه 
عندما  بورقيبة،  الحبيب  األسبق  بالرئيس  عالقته  عن 
التونسي  العام  لالتحاد  مساعداً  عاماً  أميناً  البّكوش  كان 
للشغل، من سنة 1977 إلى سنة 1981، ثم أميناً عاماً 

لالتحاد حتى سنة 1984.
في  تونس  عرفتها  كبيرة  واجتماعية  اقتصادية  أزمات 
تلك العشريّة األخيرة من حكم بورقيبة، التقى فيها مرات 
الطيب  آنذاك،  الشّغيلة  المنظمة  عام  أمين  مع  ومرات 

البكوش. 
في هذا الكتاب الذي نشرته »ليدرز«، يروي البكوش 

كيف كان والده محبّاً لبورقيبة.
االستعمار  من  تونس  باستقالل  جاء  من  أنه  معتبراً 
الفرنسي، كما يروي أول مرة شاهد فيها بورقيبة قبل أن 
يصبح رئيساً، وقبل استقالل تونس، عندما عاد من منفاه 
في  تلميذاً  البكوش  كان  1955، حينها  فرنسا سنة  في 
االبتدائي، في إحدى المدن الساحلية، جاء مع مئات مثله 
من كل مدن وقرى البالد، الستقبال »المجاهد األكبر«.

التقى  سنوات،  بعشر  بعدها 
رئيس  بورقيبة،  البّكوش 
خالل  التونسية،  الجمهورية 
جامعة  في  النجباء  تتويج  حفل 
جائزة  سلّمه  حينها  أبريل،   9
المرتبة  في  لتخرجه  الرئيس 
وآداب  لغة  اختصاص  األولى، 

عربيّة.
البكوش،  للطيّب  النقابي  العمل 
بلقاءات  يحظى  جعله 
الرئيس  مع  كبيرة  ومفاوضات 

الكتاب األول  بورقيبة، وثّقها من خالل نظرته لها في 
من السلسلة »الرئيس الحبيب بورقيبة كما عرفته، خفايا 

اللقاءات حول األزمة النقابية«، الصادر سنة 2020.
كما  علي  بن  العابدين  زين  »الرئيس  الحدث  الكتاب 
يضّم  ومواقف«،  وحوارات  اتصاالت  خفايا  عرفته، 
322 صفحة، يكشف فيها البّكوش كل ما دار بينه وبين 
بن علي من حديث ومن مواقف. مدونات يوميّة، جعلت 
يقول  التوثيق سهاًل، حيث 
دقيق  مدّون  أنه  محّدثنا 
في  ولقاءاته  لحواراته 
أجندة يومية، يحملها معه، 
ويسّجل فيها كل ما يحدث 

معه.
عن  البكوش  تحّدث 
بن  مع  الشامل«  »الحوار 
عندما   ،1990 سنة  علي 
التغيير  مؤشرات  له  حدد 
التي ينتظرها الشعب منه، 

وهي اإلعالم واإلدارة والعدالة والقدرة الشرائية والحياة 
السياسية، وهو ما اعتبره بن علي عبئاً كبيراً، وسيحاول 
تحقيقه، لكن يقول البكوش إنه لمس صدقاً في نوايا بن 

علي سنة 1990، لتغيير حياة التونسيين لألفضل.
بن  حكم  من  الثانية  العشريّة  أن  البكوش  الطيّب  يعتبر 
علي، عكس األولى، كانت عشرية االنحدار، التي لم يعد 

يولي اهتماماً لمشاغل التونسيين.
رغم أن نظام الحكم حينها اقترح على البّكوش حقائب 
على  الحفاظ  وفّضل  رفضها،  أنه  إال  عّدة،  وزارية 

منصبه كأستاذ في الجامعة التونسية.
إلى  االنضمام  لفكرة  رافضاً  البكوش  الطيّب  كان 
حكومات بن علي وبورقيبة، لكنّه قبل أن يكون وزيراً 
 ،2011 سنة  السبسي  قائد  الباجي  حكومة  في  للتربية 
الباجي  كان  عندما   ،2015 سنة  للخارجيّة  ووزيراً 
للجمهوريّة، فهل سيكون »الرئيس  قائد السبسي رئيساً 
الباجي قائد السبسي كما عرفته…«، هو عنوان الكتاب 

القادم للطيّب البكوش، في شهادته على العصر؟
البيان

استحوذ فيلم )ديانا( المستوحى من عمل مسرحي موسيقي عن أميرة ويلز 
الراحلة على نصيب األسد من ترشيحات جائزة التوتة الذهبية التي تعد 
تسع  برصيد  والممثلين،  األفالم  وتُمنح ألسوأ  األوسكار،  لجوائز  نقيضا 
ترشيحات. وجد القائمون على الجوائز في نسختها الثانية واألربعين أن 
ثماني  نال  إذ  باسمه  فئة خاصة  الممثل بروس ويليس يستحق استحداث 
ترشيحات لفئة “أسوأ فيلم لبروس ويليس في 2021” وهي األفالم الثمانية 

التي شارك فيها هذا العام.
ولم يفلت نجم كرة السلة األمريكية الشهير ليبرون جيمس من “الجوائز”، 
إذ حصل على أربع ترشيحات منها أسوأ ممثل عن دوره في )سبيس جام( 
وهو معالجة جديدة لفيلم حمل االسم نفسه من بطولة العب السلة المعتزل 
مايكل جوردان. وحصل على خمس ترشيحات كل من فيلم )كارين( الذي 
وصفه القائمون على الجوائز بالعمل الميلودرامي البائس و)ذا ومان إن ذا 

ويندو( أو »المرأة في النافذة«، الذي ُوصف بأنه بال هدف.
لكن منظمي الجوائز اعتبروا أن )ديانا( يحلق في عالم آخر من الرداءة، إذ 
ُرشح لجائزة أسوأ اخراج وأسوأ سيناريو ولجميع الجوائز الكبرى تقريبا 

في التمثيل، ومنها جائزة أسوأ ممثلة لبطلة الفيلم جيانا دي وال.
وبدأت جوائز التوتة الذهبية في عام 1980، ويقول موقعها على اإلنترنت 
أن أكثر من 1100 عضو في الواليات المتحدة وبلدان أخرى يختارون 

الفائزين بنقيض األوسكار.

اكتشاف أكبر مجموعة من 
»المفكرات« المصرية القديمة

اكتشف علماء اآلثار أكبر مجموعة من »المفكرات« المصرية القديمة تم 
العثور عليها منذ بداية القرن العشرين في مدينة أثريبس، بوسط مصر 
أن  يبدو  منقوشة،  فخارية  قطعة   18000 من  أكثر  الباحثون  وصنف 
بالحبر باسم  المرسوم  الفخار  بعًضا منها كتبها الطالب. وتُعرف شظايا 
»أوستراكا« وقد تم استخدام بقايا الجرار المكسورة واألوعية األخرى في 
مصر القديمة بشكل يومي أرخص بكثير ويمكن الوصول إليها أكثر من 
ورق البردي، وذلك لتفصيل قوائم التسوق وتسجيل الصفقات ونسخ األدب 

وتعليم الطالب كيفية الكتابة والرسم وفقا لموقع ساينس أليرت.
في الواقع، يبدو أن عدًدا كبيًرا من المفكرات الموجودة في موقع أثريبس 

األثري هي بقايا مدرسة قديمة.
ألمانيا:  في  توبنجن  جامعة  من  ليتز  كريستيان  المصريات  عالم  يقول 
»هناك قوائم باألشهر واألرقام والمشكالت الحسابية وتمارين القواعد و« 
أبجدية الطيور » وتم تخصيص طائر لكل حرف يبدأ اسمه بهذا الحرف.
في   Athribis في  الكتابة  طرق  من  مائة  من  أكثر  عن  الكشف  وتم 
تمارين كتابية متكررة، مع كتابة نفس األحرف مراًرا وتكراًرا، في األمام 

والخلف.
وكاالت

فيلم )ديانا( يكتسح ترشيحات 
التوتة الذهبية نقيض األوسكار

الطيب البكوش يكشف خفايا حكم »بن علي« في كتاب جديد

سلسلة  للتراث  الشارقة  معهد  أطلق 
»عالم التراث«، وهي سلسلة مستحدثة 
يديرها الكاتب والناقد المصري إيهاب 
المالح، ضمن مجموعة من السالسل 
التراثية التى سيطلقها المعهد تباعاً هذا 
المحتوى  وتنوع  إثراء  بهدف  العام، 

التراثي وشموله.
المسلم،  العزيز  عبد  الدكتور  وتحدث 
القيمة  الجهود  عن  المعهد،  رئيس 
معهد  بها  يضطلع  التى  والمهمة 
إثراء  سبيل  فى  للتراث،  الشارقة 
وبخاصة  العربي،  التراثي  المحتوى 
بعد االستحقاقات الكبرى التى أحرزها 
المعهد، والتى جعلته ينطلق فى عوالم 

شاسعة، وفضاءات أكثر رحابة واتساعاً، حاضناً 
على  ومنفتحاً  والخليجي،  العربي  للتراث  وراعياً 

التراث العالمي واإلنساني.
وأكد »المسلم«: أن هذه السلسلة ذات أهمية كبيرة 
فى إعادة الحياة إلى العديد من العناوين القيمة فى 
من مجموعة  واحدة  العربية، وهي  الثقافة  تاريخ 

من السالسل التى سيقوم المعهد بنشرها خالل هذا 
العام.

وأشار المسلم، إلى أن المعهد عمل بجهود حثيثة 
على توثيق الشراكة والتعاون المشترك مع مختلف 
الهيئات والمؤسسات المصرية والعربية، وبخاصة 
وذلك  الكتاب،  وصناعة  النشر  مجال  فى  العاملة 
سعياً إلى إتاحة إصدارات المعهد لجمهور القراء 

حيثما كانوا، وتمكينهم من االستفادة منها 
والنهل من معينها الزاخر.

المالح  إيهاب  الكاتب  تحدث  جانبه،  من 
عن أهمية هذه السلسلة، واإلضافة النوعية 
التى ستقدمها للقراء والباحثين، مشيداً بما 
جهود  من  النشر  مجال  فى  المعهد  حققه 
العربية،  والثقافة  التراث  خدمة  في  قيمة 
مؤكداً أن هذه السلسلة ستكون رقماً مهماً 

فى تاريخ النشر في العالم العربي.
من  مجموعة  انتخاب  على  السلسلة  تقوم 
ألعالم  القيّمة  للكتب  المهمة  العناوين 
التراث والثقافة في العالم العربي، بهدف 
وجعلها  ونشرها،  إحيائها  وإعادة  بعثها 
عن  توارت  أن  بعد  القارئ،  متناول  في 
األول  عددها  كان  لذلك  طويلة؛  عقوداً  األنظار 
بعنوان: »الثقافة العربية.. أسبق من ثقافة اليونان 
وقد  العقاد،  محمود  عباس  لمؤلفه  والعبرانيين«، 
جرت مراسم اإلطالق بحضور نخبة من الكتّاب 

والباحثين واإلعالميين.
ق/ث

للقراء والباحثين.. معهد الشارقة للتراث يطلق 
سلسلة »عالم التراث«
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»تيكوباوين« تحمل سحر بلوز الصحراء إلى دبي اإلثنين المقبل

n ســتحيي الفرقــة التارقيــة »تيكوباوين« يوم 
االثنيــن المقبــل حفــا فنيا ســاهرا بدبــي ضمن 

فعاليات معرض إكسبو 2020.

الفرقــة المعروفــة بنمطها الموســيقي »بلوز 
الصحــراء« المنفتح على مختلــف التأثيرات 
الموســيقية المتنوعة التي تمــازج بين اإليقاع 
طبــوع  مختلــف  وروح  التقليــدي  التارقــي 
الموســيقى الغربية، ســتكون حاضرة يوم الـ 
14مارس بمعرض اكسبو في حفل من تنظيم 
الوكالة الجزائرية لإلشــعاع الثقافي بالتعاون 

مع جناح الجزائر بالمعرض.
الفرقة الفنية التي تأسســت سنة 2013 بعين 
صالح واختارت لنفســها اســم »تيكوباوين« 
التــي تعني )ســيوف( ذاع صيتهــا وفرضت 
نفســها في الســاحة الفنيــة الوطنيــة والدولية 
بفضــل إبداع عناصر تشــكيلتها الذين أجادوا 
فــي تمثيل المنطقة من خــال إحياء والحفاظ 
علــى اللهجة التارقية »تاماشــاق« مع تفننهم 
فــي مــزج التــراث التقليــدي مــع التأثيرات 
النغمية العالميــة كالفولك والبلوز والريغي...

ممــا منحهــا حــظ تجــاوز الحــدود المحلية، 
حيــث جابت عديد الدول فــي العالم منها كندا 

ومختلف الدول األوروبية.
وتتغنــى الفرقــة بالحــب والســام والجمــال 
واألخوة والهوية وتستلهم سحر النغم من عالم 
وحياة الطوارق في أقصى الجنوب الجزائري 
وتســلط الضوء على واقعهــم المعاش وجمال 
الطبيعة لديهم وكذا تاريخهم وتراثهم وثقافتهم.
ســجلت الفرقــة ألبومين األول ســنة 2016 
ويحمــل عنــوان »ديرهان« وتعنــي األماني 
والثانــي ســنة 2020 والموســوم »أهناي« 

نظرة مستقبلية.
وتتشــكل »تيكوباوين » من المغني والعازف 
علــى الغيتــار الكهربائــي بــن خيــرة ســعيد 
والمغنــي والعــازف على الغيتــار الكهربائي 
دقــار حســين والعــازف على الغيتــار باص 
أومــاري عبد الحفيظ وكذا العازف على اآللة 
اإليقاعيــة التقليدية »الجمبي« أســرير جابر 

باإلضافة ألمين حمروش على الباتري.

وفاة الفنان المرصي جرير منصور بعد 
رصاع مع المرض

n غّيــب المــوت الفنان القدير، 
جريــر منصــور، بعد صــراع مع 

المرض. 
وقال هيثم ســعيد في منشور عبر 
حسابه الرســمي بموقع التواصل 
االجتماعي »فيســبوك«: »توفي 
إلــى رحمــه هللا الفنان-مهنــدس/ 
جريــر منصــور، واللــي أبدع في 
أدوار كتيــر مــن أول رجــب فوق 
صفيــح ســاخن.. ورقة شــفره.. 
عمــر  الريــس  الرابــع..  الهــرم 

حرب.. وأعمال أخرى«.
وأضــاف: »كان راجل جميل جدا 
على المســتوى الشــخصي. إنا هلل 
وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء 

له بالرحمة والمغفرة«.
وآخر أعمال الفنان جرير منصور 

مسلســل »رحيــم« للفنــان ياســر 
جــال، الذي عــرض فــي دراما 

رمضان 2018.
ممثــل  منصــور  أن  والمعــروف 
مصــري بــدأ نشــاطه الفنــي فى 
نهاية الســبعينيات، حيث برع في 
تقدم أدوار العميل األجنبي ورجل 

المافيا والمهّرب.
شــارك فــى العديــد مــن األعمال 
الســينمائية والتلفزيونية، منها فيلم 
»أســياد وعبيــد« 1978، وفيلــم 
»اإلنســان يعيــش مــرة واحــدة« 
1981، وفيلــم »أميــر الظــام« 
2002، ومسلسل »كام نسوان« 
»الصفعــة«  ومسلســل   ،2009
»المرافعــة«  ومسلســل   ،2012

.2014

توم هوالند نادم لعدم استشارته 
أندرو جارفيلد قبل أدائه سبايدر مان

n كشــف الممثــل الشــاب تــوم 
عــدم  علــى  ندمــه  عــن  هوالنــد 
استشــارته لـــ ممثــل ســبايدرمان 
األسبق أندرو جارفيلد قبل موافقته 
على الدور، وفقا للتقرير الذي نشر 

على موقع »أن أم إي«.
وظهــر هوالنــد ألول بـــ شــخصية 
ســبايدر مان في فيلم« كابتن أمريكا 
ســيفيل وور« عــام 2015 ولعــب 
منذ ذلك الحين الشــخصية في خمسة 
أفــام، وفــى آخــر حواراتــه عــن 
الشخصية في الفيلم الجديد »سبايدر 
مان نو واي هــوم«، أوضح هوالند 

أسفه على الموقف.
حيث صــّرح هوالند قائــًا: »هناك 
شــيء يمكنني أن أقوله اآلن بصوت 
واضح، وهو أننى اشعر بالندم ألنني 
لــم أقــوم بـــ استشــارة جارفيلد عند 
عرض شخصية سبايدر مان للعبها، 
وتمنيت لو أمكننــي أن أعوضه عن 
المــر واعتقد أن مشــاركتنا في فيلم 
 Spider-Man No Way«

عظيمــة  فرضــة  كانــت   Home
لذلك«.

ويدور فيلــم حول الظهور األول فى 
التاريخ السينمائى لـ »سبايدرمان«، 
حيث يتم الكشف عن شخصية البطل 
الحقيقيــة، ما جعله غيــر قادر على 
فصل حياتــه الطبيعية عن المخاطر 
الكبيرة كونه بطًا خارًقا، لكن عندما 
يطلب المساعدة من دكتور سترينج، 
تصبــح المخاطر أكثــر خطورة، ما 
يجبره على اكتشاف ما يعنيه حًقا أن 

تكون سبايدر مان.
يقــوم كل مــن زندايا، تــوم هوالند، 
جــون فافرو، بنديكــت كومبرباتش، 
أنجــوري رايــس، ماريســا تومي، 
ج. ســيمونز، بنديكت وونج، جيمي 
فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، 

جاكوب باتالون، ببطولة الفيلم.
وحصــل العمل على تقييم وصل إلى 
%93 مــن قبل 374 ناقــًدا عالمًيا، 
و%98 من قبــل أكثر من 25 ألف 

مشاهد منذ طرحه.

محمد عساف يعلن والدة طفله األول ويسميه "ريان"
n أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف أول أمس، 
والدة طفلــه األول »قبل عدة أيام«، كاشــفا أن اســم 

المولود »ريان«.
وقال عســاف على »تويتر«: »الحمــد هلل حمداً كثيراً 
طيبــاً مبارًكا على ما وهبنا، وأتــم والدة زوجتي على 

خير وسام… قبل عدة أيام رزقني هللا بمولود أسميته 
)ريان( أسال هللا أن ينفعنا به، ويجعله من البارين«.

وفاجأ محمد عساف جمهوره بزواجه، في حفل اقتصر 
علــى األهل واألصدقاء مطلــع أوت 2020، من فتاة 

فلسطينية بعيدة عن الوسط الفني.

دنيا سمري غانم تطالب بإنقاذ الطفل السوري المختطف

n بعد مأســاة وفاة الطفل المغربي ريان إثر ســقوطه 
في بئر وبقائه أكثر من خمســة أيام في قعرها، وفشــل 
كل محــاوالت اإلنقــاذ، نشــرت الفنانة دنيا ســمير غانم 
صــورة للطفــل الســوري المختطف فــواز قطيفان عبر 
»إنســتغرام«، وعلقت عليها قائلــة: »يارب الطف بيه 
حســبي هللا وِنعم الوكيل… مات الطفل ريان ولكن هناك 

طفل حي ينتظر اإلنقاذ… أنقذوا فواز قطيفان«.

مــن ناحيــة أخــرى، كانت دنيا قــد حرصــت على دعم 
صديقهــا الفنان هشــام ماجــد وباقي أبطــال فيلم »حامل 
اللقــب« في عرضه األول الذي انطلق األربعاء الماضي 
فــي دور الســينما، ونشــرت عبر »إنســتغرام« صورة 
تجمعها مع هشــام ماجد، وعلقت عليهــا قائلة: »مبروك 
يــا أطيب وألذ شــوما فــي العالم، ربنــا يوفقك يا رب… 

حامل اللقب«.

تداول فيديو مثري لمرييام فارس ويه ترقص يف مرسح اكسبو ديب
n نشرت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، فيديوهات 
مــن الحفل الذي أحيته يوم األحــد في اإلمارات على 

مسرح »إكسبو دبي 2020«. 
 ونجحــت فــارس في أن تأســر القلوب خــال حفلها 
األخير بمســرح ســاحة اليوبيــل، حيث لفتــت أنظار 
الجمهور بصوتهــا الرائع وأغانيهــا الجميلة، وتألقت 
باســتعراضها المميــز علــى المســرح برفقــة فرقتها 

الموسيقية.
وقدمــت مجموعــة كبيرة مــن أجمل أغانيهــا الجديدة 
والقديمة، كما أدت رقصات متعددة بفســتان يبدو أنها 

اختارته خصيصا ليتناسب مع حركاتها الراقصة.
وفــي مقابلة قبــل الحفل، عبرت فارس عن ســعادتها 
بالحشــد الجماهيري مــن مختلف الجنســيات العربية 
والعالمية، وقالت إنها فخورة بتقديم حفل غنائي عالمي 
على أرض عربية في اإلمارات عبر »إكسبو 2020 

دبي«.
يذكــر أن النجمــة اللبنانيــة كانت قــد طرحت مؤخرا 
كليب أغنية »معليش« باللهجة المغربية، مثيرة الجدل 
بيــن رواد مواقع التواصــل االجتماعي بأدائها رقصة 

أمازيغية مرتدية مابس وطنية تقليدية.

بدء تصوير الجزء السادس من فيلم الرعب "سكريم" الصيف المقبل

n ســيبدأ إنتاج الجزء الســادس 
من سلسلة أفام الرعب »سكريم«، 
خــال الصيــف المقبــل، وذلك بعد 

النجــاح الذي حققه الجزء الخامس 
مــن العمل الذي وصل دور العرض 
بــدور  الماضــى،  ينايــر   20 فــي 

العرض المختلفة حول العالم.
ووفًقا للتقرير الذي نشــر على موقع 
»أن أم إي«، لــم تكشــف شــركة 
»براماونت بيكترز« أي معلومات 
حــول الجــزء الجديــد بالرغــم من 
اإلنتهــاء من كتابة العمــل، من قبل 
المؤلفيــن جيمــس فاندربيلت وجاي 

بوسيك.
هــو   »Scream 5« فيلــم 
فيلــم أمريكــي مــن إخــراج مــات 
بيتينيلــي أولبيــن وتايلر جيليت، هو 
الجــزء الخامــس في سلســلة أفام 
»ســكريم«، وهــو تكملة مباشــرة 
لفيلم »ســكريم4« الــذي صدر عام 
2011، واألول فــي السلســلة الذي 
لم يخرجه ويس كرافن، الذي توفي 
في عام 2015، ويضم الفيلم بعض 
النجــوم من األجزاء الســابقة، منهم 
الممثلــة الكنديــة نيــف كامبــل في 
دور ســيدني بريســكوت، والممثلة 
األمريكية كورتيني كوكس في دور 

جيــل ويــذرز، والممثــل األمريكي 
ديفيــد أركيت في دور رجل القانون 
ديــوي رايلــي، ومارلي شــيلتن في 

دور جودي هيكس.
والفيلــم تتشــابه فيــه الشــخصيات 
بين الشــخصيات الجديــدة والقديمة 
مــن األجــزاء الســابقة، كمــا يؤكد 
وجــود أحــداث مثيرة فــي تفاصيل 
قصــة الفيلــم، وكان صنــاع الفيلــم 
قــد صرحوا قبل ذلــك أن الجمهور 
يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع 
المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع 
»غوســت فايس« ويبــدأ موجة قتل 

جديدة، العمل من إنتاج.
كما حصل فيلم »سكريم« على تقييم 
وصــل إلــى %77 مــن قبل 239 
ناقــًدا عالمًيا، و%83 من قبل أكثر 
من 2500 مشاهد معتمد من خال 
موقع »روتــن توماتوز« وذلك منذ 
طرحــه يوم 14 جانفــي الجاري بـ 

دور العرض المختلفة حول العالم.

عين الجزائر 
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ســيرتا، قرطــن، تقــرط، كــرت، 
ســرت، قسنطينة أســماء عرفت 
المعلّقــة  الجســور  مدينــة  بهــا 
قســنطينة والتي دونتهــا كتابات 
تاريخيــة ونقــوش عثــر عليهــا 
ضمن اللقــى األثرية، حيث نحت 

اســمها علــى عــدة أشــكال وفي 
البونيقيــة  النصــوص  مختلــف 
واإلغريقيــة والالتينية وكذا على 

القطع والمعالم األثرية.
وقد ظهر اســم ســيرتا »قرطن« 
ألول مرة أثنــاء الحرب البونيقية 
علــى أنهــا مدينــة ثــم بعــد فترة 
قصيــرة كعاصمة مثلمــا جاء في 

بحث نشــرته مديرة متحف سيرتا 
الســابقة األســتاذة كلثوم قيطوني 
دحــو، مبيّنــة أن اختــاف معنى 
اللغــات  باختــاف  ســيرتا  اســم 

األمازيغية، القبطية والفينيقية.
مقــال  فــي  الباحثــة  وشــرحت 
الجزائــر  »كتــاب  ضمــن  لهــا 
النوميديــة« أن ســيرتا فــي اللغة 
تعنــي  )النوميديــة(  األمازيغيــة 
الكهف المهجور، فيما تعني باللغة 
الفينيقيــة القلعــة أو المدينة والتي 
يرمــز لهــا بثاثة حــروف تمت 
ترجمتها إلى اللغــة الاتينية بـ » 
Q.R.T.N« )كرت(، وهو نفس 
المعنــى تقريبا في اللغــة القبطية 
حيــث ترمــز للمــكان المدبب أو 

رأس الجبل.
وقد ظهرت هذه األحرف األربعة 
على عملة المدينة باللغة البونيقية 
وكان الحرف )ق( هو األول الذي 
عثر عليه على العملة قبل الحرف 

)ك( ثم حرف )ن(.
وظهر اســم هذه المدينــة العريقة 
في النصوص األدبية واإلغريقية 
والاتينيــة حيــث بــرزت كمدينة 

منــذ القرن الرابع قبــل المياد ثم 
كعاصمــة للمملكــة النوميدية منذ 

نهاية القرن الثالث قبل المياد.
وتم ذكر هذه المدينة الســاحرة في 
هــذه النصوص بفضــل مميزات 
موقعها االســتراتيجي وحصانتها 

وكذا لجمالها وسعتها.
ومــن بين تلــك النصــوص نص 
لـــ »تيف ليــف« الذي جــاء فيه 
أن ســيرتا كان بهــا قصــر ملــكا 
لســيفاقس ثم لماسينيسا وكان ابنه 
مسيبسا يدعو الموسيقيين من باد 

اإلغريق إليه...
كمــا ورد اســمها فــي نــص لـــ 
»سترابون« يشيد من خاله بقوة 
الجيوش في عهد مسيبســا والذي 
كان بإمكانــه تجنيد نحو 10آالف 
فــارس و20ألــف مــن المشــاة، 

فضا عن حماة المدينة....
وهنــاك نصــوص كثيــرة أخرى 
اعتمــد عليها الباحثــون في تأكيد 
وشــرح معنى تســمية هذه المدينة 
الفاتنــة وآســرة قلــوب الشــعراء 
والفنانيــن والرحالــة علــى مــر 

السنين. 

من سيرتا إلى قرطن وتقرط 

معاني أسماء مدينة قسنطينة عبر التاريخ
بريطانية تحول طائرة بوينج 747 
اشرتتها بجنيه واحد لقاعة حفالت

 747 بوينــج  طائــرة  خضعــت   n
كالســيكية تابعــة للخطــوط الجويــة 
البريطانيــة إلى تحــّول جذري، حيث 
أصبحــت »طائرة حفالت« ســتكون 
وتــم  للتأجيــر،  للمحتفليــن  متاحــة 
إعادة تصميم طائرة الخطوط الجوية 
البريطانيــة نيجــوس إلــى مســاحة 
أنــواع  كل  الســتضافة  للمناســبات 
حفــالت مثــل أعياد الميــالد الخاصة 
وإطالق المنتجات وأحداث الشركات، 
وهي اآلن تقبع في مطار كوتسوولدز 
المملــوك للقطاع الخاص بالقرب من 
ويلتشــير، وفقــا لصحيفــة ميــرور 

البريطانية.
وتــم شــراء الطائــرة مقابــل 1 جنيه 
إســترليني فقــط في عــام 2020 من 

قبل الرئيســة التنفيذية للمطار سوزانا 
طائــرة  تقاعــدت  عندمــا  هارفــى، 
مــن  البريطانيــة  الجويــة  الخطــوط 
أسطولها في وقت مبّكر بسبب الوباء.
وقالــت ســوزانا: »دفعــت لشــرائها 
جنيه اســترلينى، وعلينا التزام معين 
بالحفاظ عليها كما هي لتكون مناسبة 
وعمليــة للصالــح العــام«، وتابعت: 
»كان على الشركة أن تنفق ما يقرب 
إســترليني  جنيــه   500.000 مــن 
لتجهيزهــا هنا، لكننــي أعتقد أن هذا 
المــال يُنفــق جيــًدا ويحافــظ عليهــا 
لألجيــال القادمــة«، ومــن المقــرر 
إتاحــة طائرة الحفات، للحجز مقابل 
1000 جنيه استرليني للساعة، ومن 
المتوقع حجز الحفل األول في الشهر 

المقبل.

دوقة كامربيدج تروي قصة لألطفال 
بأحدث ظهور تليفزيوين لها

n ســتظهر دوقــة كامبريدج كيت 
ميدلتــون، البالغة مــن العمر 40 
عاًمــا، الفترة المقبلة في البرنامج 
التليفزيونــي المعــروف باســم » 
 Cbeebies Bedtime
Stories »، لتقــرأ على األطفال 
أحد كتب أطفالهــا المفضلة، وهي 
قصــة البومة التي كانت تخاف من 
الظــالم، بقلــم جيل توملينســون، 
وذلــك يوم األحد المقبــل، وفقاً لما 
ذكره موقــع صحيفة »ديلى ميل« 

البريطانية.
وظهــرت دوقــة كامبريــدج واألم 
لثاثــة أطفــال، وهي تقــرأ القصة 
المفضلــة ألطفالها جــورج، ثمانية 
أعــوام، وشــارلوت، ســتة أعوام، 
ولويــس، وهــي مرتديــة ســروال 
جينــز وبلوفــر قيمتــه 179 جنيًها 
إسترلينًيا من تصميم هوالند كوبر، 
أثنــاء تصويرها للحلقة التليفزيونية 
التــى ســجلت في جانفــي الماضى 
بقصر كنسينجتون في لندن بمناسبة 

أسبوع الصحة العقلية لألطفال.
وتحكــي قصــة« ذا أول هــو ووز 
آفريــد أوف ذا دارك »عــن بومــة 
تغلّبت علــى خوفها من الظام من 
خال مســاعدة شــخصيات ودودة 

لها.
وذكــرت الصحيفــة البريطانية أن 
كيت شــوهدت قبل أيــام قليلة فقط، 

وهي تتسوق في لندن، مرتدية سترة 
رمادية مظفرة مكتنزة من تصميم« 
بولــو رالــف لــورن »، لتشــتري 
»البلوفــر« الذي ســوف تظهر به 
لقراءة قصة« CBeebies »قبل 
النــوم لاحتفــال بأســبوع الصحة 

العقلية لألطفال.
ويتّوفر »البلوفــر« الذي تظهر به 
دوقة كامبريدج فى مواقع التســوق 
علــى اإلنترنــت، ويمكــن ارتدائه 
مع ســروال جينز، عنــد التنزه مع 
األصدقــاء أو الســفر لقضاء عطلة 

نهاية األسبوع مع أفراد األسرة.
وتظهــر كيــت فــى الحلقــة وهــي 
جالســة القرفصــاء علــى بطانيــة 
ومرتديــة بنطلــون جينــز وكنــزة 
صوفيــة كريميــة اللــون، وخلفهــا 
عريــن خشــبي تختبئ فيــه لعبة« 
المألوفة  »المبتسمة   CBeebies
لدى األطفــال، باإلضافة إلى خلفية 
مرصعــة بالنجــوم خلــف كيــت، 
وحفرة نار وثاث من البومة، تمثل 
قصة مــا قبل النوم التــي اختارتها 

كيت لقرأتها على األطفال.
وتعتبر كيت ليست الملكية الوحيدة 
التي أبــدت اهتماًما بأدب األطفال، 
حيث سبقها فى ذلك األمير تشارلز 
والد زوجها في عام 1984 عندما 
ظهر على شاشة التليفزيون لقراءة 

إحدى قصص األطفال.
                                         وكاالت

مطعم إيراين يخدم زبائنه خلف القضبان ليساعد موقوفني عىل سداد ديونهم 

يوّفر مطعم في إيــران لزبائنه تجربة تناول الطعام 
في »ســجن« وهم يرتدون زّيــه المخطط باللونين 

األبيض واألســود، في مشــروع أطلقــه موقوفان 
ســابقان يخصصان جــزءا من إيراداته لمســاعدة 
مــن يقبعون خلف القضبان لعدم تمكنهم من ســداد 

ديونهم.
في شــرق طهران، يســتقبل مطعم »الزنزانة 16« 
رواده برسم »سجين« يحمل الطعام في يد، ويحاول 

باألخرى خلع قضبان الحديد للهروب إلى الحرية.
خلــف قضبــان مماثلــة، نشــأت فكــرة المطعم بين 
مؤسســيه بنيامين نخات )31 عامــا( وأرمان علي 

زاده )30 عاما(.
ويقــول نخــات »تعرفــت إلى شــريكي أثنــاء فترة 

احتجازنا. كنت أعمل في ســوق الحديد في طهران 
لكنني اضطررت إلشهار إفاسي«.

من جهته، كان علي زاده يعمل في مجال التصدير، 
إال أنــه واجــه المصير ذاته: تعثّــر وبات غير قادر 

على سداد ديونه.
وتفــرض القوانيــن اإليرانية عقوبــات صارمة في 
حاالت كهذه، إذ يتم توقيف األشخاص الذين يقدمون 
شــيكات دون رصيــد، أو ال يتمكنــون من دفع مهر 
الــزواج أو حتــى ســداد القــروض المصرفية، في 
السجن لحين تمكنهم من سداد ما هو متوجب عليهم.
                                          )أ ف ب(

15 % من سواحل العالم فقط نجت من أفعال البرش
كشــفت دراســة جديــدة أن 15 في المائة فقط مــن المناطق 
الســاحلية في جميع أنحاء العالم ال تزال ســليمة، فيما تسبب 
الضغط البشــري على تلك المناطق فــي إلحاق الضرر بـ85 
في المائة منها، ما يكشف عن الحاجة إلى أهمية إعادة تأهيل 

السواحل بشكل عاجل.
ويتضمن الضغط البشــري ممارســات غيــر منضبطة لصيد 
األســماك، والتسبب في تغير المناخ الذي يؤدي إلى »تحمض 
الميــاه« وارتفــاع درجة حرارتها، وارتفاع مســتوى ســطح 
البحــر، والممارســات الملوثة للميــاه مثل التلــوث الكيميائي 
العضــوي الناتج عــن األنشــطة الزراعية والكثافة الســكانية 

البشرية.
وحــددت الدراســة الدوليــة التــي تقودهــا جامعــة كوينزالند 
»كونفرسيشــن  بدوريــة  أمــس  والمنشــورة  األســترالية، 
بيولوجي«، المناطق الساحلية التي تدهورت بالفعل وتلك التي 

ال تزال سليمة، نتيجة هذه الممارسات.
ويقــول بروك ويليامز، من كلية علوم األرض والبيئة بجامعة 

كوينزالند، إن »النتائــج التي تم تجميعها في مجموعة بيانات 
قمنــا بإتاحتها مجاناً عبر موقع الجامعة توفر رؤى قيمة حول 
التأثيرات واســعة النطاق للبشــر على النظم البيئية الســاحلية 

الثمينة«.
وتحتوي المناطق الســاحلية على مســتويات عالية من التنوع 
البيولوجي، ويعتمد عليها المايين من الناس في خدمات النظم 
البيئيــة مثل الغــذاء والحماية مــن العواصــف، وتظهر نتائج 
الدراســة أهمية الحاجة إلى العمل بســرعة وحسم إذا كنا نأمل 
في الحفاظ على تلك المناطق التي ال تزال ســليمة، واســتعادة 
تلــك التــي تدهورت بشــدة، خصوصــاً إذا كنا ســنعمل على 

التخفيف من آثار تغير المناخ، كما يؤكد ويليامز. 
واكتشف فريق البحث أنه »من بين 15 في المائة من المناطق 
الســاحلية التــي ظلت ســليمة حتــى عــام 2013، كانت كندا 
مســؤولة عن أكبر امتداد للمنطقة الساحلية التي ظلت سليمة، 
كمــا توجد مســاحات شاســعة أخــرى في روســيا وغريناند 

وتشيلي وأستراليا والواليات المتحدة«.

مريم/ب

خبري سيارات سعودي يوثق استعانته بقط إلخراج فأر من سيارته 
وثق خبير الســيارات الســعودي، أحمد 
الشــهري، عبــر مقاطــع فيديــو عــدة، 
معاناته مع فأر سكن تحت غطاء ماكينة 
ســيارته، ولحظة استعانته بقط من أجل 

إخراج هذا الفأر. 
وعلى حســابه في »تويتر«، نشــر أحمد 
الشــهري 4 مقاطع في فيديو، مشيرا إلى 
قيام الفأر بتقطيع أساك مركبته والتسبّب 
فــي تعطلها، بعد أن أوقفها لمدة شــهرين 
عــن العمــل، حيــث بيــن الفيديــو خبير 
الســيارات يســتعين بقط من أجل إخراج 
الفــأر، في حين باءت محاولته بالفشــل، 

حيث علّق قائا: »الســيارة شــهرين ما اشتغلت، 
ويــوم جيت اشــغلها مافيــه كهربا...لقيــت مقطع 
الظفيــرة والعب فيهــا، وجت الفزعــة من قطة، 
وســوينا شوي أكشن، ولألسف ما قدرنا على الفأر 

للحين«.
كما تابع سلسة فيديوهات، ونشر مقطعين آخرين، 
حيــث وثــق قيامــه بوضــع الفخــاخ الاصقة في 
محاولــة منــه للقبــض علــى الفأر، فــي حين عاد 
واستعان بالقط مرة أخرى، وعلّق بالقول: »الجزء 
الرابــع من واقعة الفأر والقط )توم وجيري( ...ما 
زالــت المحــاوالت مســتمرة، ولألســف الظفيرة 

راحت بسبب أن الفأر قضمها ولعب فيها«.
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اللهم يف ذكرى 

وفاة أختي  "سابع 

شهرزاد"، أرحمها فقد 

حّن لها القلب ويه 

تحت الرتاب...الزلت 

أتذكر تلك الرجفة 

التي هزت روحي 

حني فقدتها... رحمك اهلل يا قلعتي. 

اللهم أنر قربا وضعت فيه أختي، مت بها حيا،

 فرحلت بدوين.

كل نفس ذائقة الموت .. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ذكرى و ترحم

    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

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
األستـــــــــــاذ/ سقـــــاش ساســــــــــي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة
الكائـن مكتبــه/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينة

هاتـف/ فاكـس: 031.93.85.37
إعـالن عـن تأجيل بيع عقـار بالمـزاد العلنـي

لمن يقدم أعلى عرض ولو أقل من الثمن األساسي
)المادتان 750-749 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

-بناء على طلب/ بن يحي فتيحة.-العنوان/ 08 شارع ميهوبي محمد بلدية الشراقة الجزائر العاصمة.
-المختارة موطنا للتنفيذ بمكتب األستاذ سقاش ساسي الكائن بـ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينة.

-ضد/1(:ورثــة بــن يحي زليحة وهم: بن يحي فطيمة-بــن يحي يمينة-بن يحي خديجة-بن يحــي عبد الحميد-بن يحي 
فريدة. العنوان/ حي 15 نهج لعراقب سيدي مبروك قسنطينة. 2(:ورثة بن يحي زليخة وهم: بن يحي محمد. 

بن يحي الزهرة. -العنوان/ حي 15 نهج لعراقب سيدي مبروك قسنطينة.
-بناء على الحكم الصادر عن محكمة: قسنطينة. –القسم: العقاري. بتاريخ:10/07/17. رقم الفهرس: 04844/17. 

رقم الجدول:02073/17. الممهور بالصيغة التنفيذية. المصحح بموجب الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة. 
-القسم: العقاري-. بتاريخ:29/04/2019. رقم الفهرس:02768/19.

-بنــاء علــى محاضر التكليف بالوفاء المحــررة والمبلغة قانونا إلى/1(:ورثة بن يحــي زليحة وهم:بن يحي فطيمة-بن 
يحــي يمينة-بــن يحي خديجة -بن يحي عبد الحميد-بن يحي فريــدة. 2(:ورثة بن يحي زليخة وهم: بن يحي محمد، بن 

يحي الزهرة. بتاريخ:22/02/2018.
-بنــاء علــى محاضــر التكليــف بالوفــاء عــن طريــق التعليــق علــى لوحــة إعالنــات محكمــة وبلديــة قســنطينة 

بتاريخ:01/03/2018.
-بناء على محاضر االمتناع عن التنفيذ المحررة بتاريخ:02/04/2018.

-بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي المعتمد األستاذ: زرقة عبد السالم المودعة بكتابة الضبط 
لدى محكمة قسنطينة بتاريخ:07/06/2016 رقم اإليداع:424/2016.

-بناء على قائمة شروط البيع المسجلة بأمانة ضبط محكمة قسنطينة بتاريخ :19/01/2020 تحت رقم :01/2020 .
-بناء على المواد 416-406 والمادتان 750-749 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

يعلن األستاذ سقاش ساسي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس 
قضاء قسنطينة الكائن مكتبه بـ/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينة.

بأنه سيتم البيع بالمزاد العلني بمحكمـة قسنطينـة )الزيادية( يـوم االثنين الموافق
لـ: 28 فيفري 2022 في الساعة الواحدة ظهرا )13:00سا(. للعقار التالي:

-تعيين العقار: ســكن يقع بـ 15 نهج لعراقب ســيدي مبروك، قســنطينة. يتكون من طابق أرضي، به غرفتين، مطبخ، 
مرحاض، فناء وملحق مغلق ومســتقل. مســاحته: مائتين وعشــرة متر مربع وخمســة ســنتيمتر مربع 210,05م2 
ونســبة:124.45/1000 مــن األجزاء المشــتركة ويمثل الحصــة رقم1 . لمن يقدم أعلى عــرض ولو أقل من الثمن 

األساسي
تضاف له الرسوم والحقوق النسبية وكل المصاريف.

شـــروط البيــع:
إضافة إلى الشروط المذكورة في دفتر الشروط يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع حال إنعقاد الجلسة خمس)1/5( 
الثمن والمصاريف والرســوم المســتحقة، ويدفع المبلغ الباقي في أجل أقصاه ثمانية )08( أيام بأمانة ضبط المحكمة. 
ولمزيد من المعلومات يمكن اإلطالع على دفتر الشــروط باإلتصال بكتابة الضبط لدى محكمة قســنطينة أو التقدم إلى 

مكتب المحضر القضائي بالعنوان المذكور أعاله.
األستاذ المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
األستاذ/ بن الطاهر الدراجي 

محضر قضائي بمحكمة طولقة 
شارع حدود محمد –طولقة-

تيليفاكس : 0033.59.47.70
محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشر )بجريدة يومية وطنية (

طبقا للمواد 612-412 613- 614- – 615 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي سنة  ألفين واثنان وعشرون  .

بطلب من السيد مبروكي  ميلود بن عمر الساكن :بشارع أول نوفمبر بلدية ليشانة .
الممثل قانونا بواسطة األستاذ / عبابسة مواقي سجية .

ضد السيد قريب الطاهر بن عمار الساكن : 53 طريق المخراف –بلدية ليشانة .
 بعد االطالع على المواد 612-412 613- 614- – 615 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
وبناء على السند التنفيذي ، الحكم الصادر عن محكمة طولقة ) القسم العقاري ( بتاريخ 31/03/2021 

رقم الفهرس 00595/21 الممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 01/08/2021 رقم 649/21.
بعد االطالع على محضر تبليغ ســند تنفيذي ومحضر تســليم تكليف بالوفاء ، ومحضر تكليف بالوفاء 

المحررين والمبلغين من طرفنا بتاريخ 10/10/2021 برسالة مضمنة رقم 00503.
بعــد االطالع علــى محضر تعليق بالوفاء المحرر من طرفنا والمؤشــر عليــه بمحكمة طولقة بتاريخ 

24/10/2021 تحت رقم 1249/21.
وبعد االطالع على محضر التعليق التكليف بالوفاء المحرر من طرفنا والمؤشــر عليه ببلدية ليشــانة 

بتاريخ 24/10/2021 تحت رقم 1261/21
تنفيذا لألمر رقم الترتيب 00033/21 بتاريخ 13/01/2021 عن رئيس محكمة طولقة والقاضي » 
بنشر مضمون التكليف بالوفاء في جريدة يومية وطنية المؤرخ في 10/10/2021 تحت رقم فهرس 

1205/21.( طبقا للمادة 412 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .
نحن األستاذ : بن الطاهر الدراجي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء بسكرة بناء على المواد 02، 

12 ، 16 من القانون 03/06 المنظم لمهنة المخضر القضائي .
كلفنا السيد)ة( قريب الطاهر بن عمار الساكن 53 طريق المخراف بلدية ليشانة.

 بدفع مبلغ )1.200.000.00دج( مليون ومائتي ألف دينار جزائري ثمن القطعة األرضية .
بدفع مبلغ )40.040.00دج ( أربعون ألف وأربعون دينار جزائري  مصاريف التنفيذ .

المبلغ اإلجمالي الواجب للدفع  )1.240.040.00دج( مليون ومائتان وأربعون ألف وأربعون دينار 
جزائري .

ونبهناه )هـ( / : بأن له مهلة  خمسة عشر يوما )15( للوفاء تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المحضر 
فــي جريــدة يومية وطنية ، وإذا لم يمتثل لمحتوى الســند التنفيذي المذكور أعــاله نفذ عليه )هـ( جبرا 
بكافــة الطــرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما  تقدم حررنا هذا المحضر إثباتا للواقعة وبصحة ما ســبق 

ذكره والكل طبقا للقانون .
المحضر القضائي 

مكتب التوثيق لألستاذ : حموش شمس الدين
نهج الجمهورية رقم 02 )باب سطيف( والية برج بوعريريج

رقم الهاتف : 06.67.91.26.60
تأسيس شركة : ش.ذ.م.م. االخوة بن جدو للترصيص 

والتدفئة والتكييف
بموجــب عقد حــرر بمكتبنا بتاريــخ :09/12/2021 سيســجل في أوانه  
تم تأســيس الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة :ش.ذ.م.م االخوة بن جدو 
للترصيــص والتدفئة والتكييف الكائن مقرهــا االجتماعي : حي المرابطين 
بلدية برج زمورة والية برج بوعريريج موضوعها : مؤسسة أشغال البناء 
في مختلف مراحله )109.201( مؤسسة صناعية للنجارة المتعلقة بالبناء 
)109.202( مؤسســة أشــغال مســاكة البناء والترصيص )109.203(  
مؤسســة الدهن الصناعــي ودهن المباني )109.204( مؤسســة أشــغال 
والتبريــد  التكييــف  أنظمــة  تركيــب  مؤسســة   )109.206( الكهربــاء 
)109.207( مؤسســة األشــغال العمومية الكبــرى والري )109.209(  
مؤسســة الحفر واألشــغال الريفيــة )109.210( مؤسســة وضع القنوات 
طويلــة المســافات )109.215( مؤسســة ترميم البنايــات )109.220( 
مؤسســة الدراســات وانجاز المنشــآت الكهربائية والغازية )109.221( 
مؤسســة بنــاء وتهيئة المنشــآت المختلفة )109.223( رأســمالها : واحد 
مليــون دينار جزائري ) 1.000.000.00 دج ( مدتها تســعة وتســعون 
)99( ســنة وتم تعيين الســيد : بن جدو عادل بن عبد القادر والســيد : بن 
جدو حســام بن عبد القادر مسيرين منفردين ال مجتمعين للشركة لمدة غير 
محدودة ابتداء من تاريخ  اليوم : ســتودع نســختان من هذا العقد بالمركز 

المحلي للسجل التجاري لوالية برج بوعريريج.
لالعالن الموثق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج
دائرة   : مجـــــــــــــانة
بلدية   : مجـــــــــــــانة

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
الرقم : 03/2022

وصل تسجيل التصريح بتجديد جمعية األمل 
لقرية الدار البيضاء بلدية مجانة

ـ 06 المؤرخ  طبقــا ألحكام المــادة 09 من القانون رقم : 12ـ 
في : 18 صفر 1433 هـ الموافـــــق ل:   :12 يناير 2012   

المتعلق بالجمعيات
تم هذا اليوم : 02/ 02/  2022/  ، تسليـــم وصل التصريح 
بتجديد مكتــب جمعية األمل لقرية الــدار البيضاء بلدية مجانة 

. المسماة
جمعية األمل لقرية الدار البيضاء بلدية مجانة

الكائن مقرها ب:  قرية الدار البيضاء بلدية مجانة
يترأسها السيـــد  :  شبيـــــر  عـــــاشور

مجانة في :02/فيفري 2022
رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
األستــــاذ/ سقـــــاش ساســـــي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة
الكائـن مكتبــه/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينة

إعــالن عــن تأجيــل بيــع عقــار بالمــزاد العلنــي
لمن يقدم أعلى عرض ولو أقل من الثمن األساسي

)المادتان 750-749 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

-بناء على طلب السيد)ة(/معيريف محمد بن محمد الصالح. العنوان/ بحي الرياض رقم 187 قسنطينة.
-وبناء على طلب الدائنين المقيدين في الحجز وهم/*المدعو/ زعتر هشام. العنوان/72 حي جبل الوحش قسنطينة.

 *المدعو/ حشيش بالل. العنوان/ حي الدقسي عبد السالم عمارة 18 رقم 802 قسنطينة.
*المدعو/ عميرش إلياس. العنوان/ حي الدقسي عبد السالم عمارة18 رقم817 قسنطينة.

*المدعو/ بوتي هالل. العنوان/ حي جبل الوحش الباردة رقم 03 قسنطينة.
-المختـارين موطنا للتنفيذ بالوحدة الجوارية 07 رقم 16 علي منجلي الخروب قسنطينة.

-ضد المدعو)ة(/ بشتارزي سكندر بن عبد الرحمان.
-العنوان/ نهج محمد الصادق طياب رقم 01 قسنطينة.

-بنــاء علــى أمر يتضمن االذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقار الصادر عن الســيد رئيس محكمة الخروب بتاريخ:21/10/2018 
رقم الترتيب:1805/18. رقم الفهرس: 1798/18.المقيد بالمحافظة العقارية بالخروب في: 24/10/2018 حجم:04 رقم:55.
-بناء على األوامر الصادرة عن رئيس محكمة الخروب المتضمنة قيد الدائنين المذكورين أعاله بالمحافظة العقارية بالخروب.
-بناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة بوبة سعاد،المودعة أمانة ضبط محكمة الخروب في:28/01/2019 رقم 64/19.

-بناء على قائمة شروط البيع بالمزاد العلني المودعة لدى أمانة ضبط محكمة قسنطينة في:07/04/2019. 
-بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع لدى محكمة الخروب. بتاريـخ: 07/04/2019. رقـم: 04/19. 

-بناء على المادتان 750-749 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
يعلن األستاذ سقاش ساسي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس 

قضاء قسنطينة الكائن مكتبه بـ/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينة.
 بأنه سيتم البيع بالمزاد العلني بقاعة البيوع العقارية بمحكمة الخروب يوم الثالثاء الموافق

لـــ: 01 مــارس 2022  فــي الســاعة الواحدة ظهرا)13:00ســا(. لمن يقدم أعلى عــرض ولو أقل من الثمن األساســي للعقار 
التالي:-تعييــن العقار:العقــار المــراد بيعــه بالمزاد العلنــي عبارة عن النصف في بناية ســكنية تتمثل في فيــال في طور اإلنجاز 
مشــيدة فوق حصة أرضية صالحة للبناء كائنة بإقليم بلدية الخروب، دائرة الخروب والية قســنطينة، المدينة الجديدة علي منجلي 
الوحدة الجوارية الخامســة )UV05( عين الباي، مســاحتها مائتان وأربعون مترا مربعا )240م2( وهي جزء من قطعة أرض 
أكبــر منها مســاحتها: 46هـ، 65 آر، 00 ســار وتحمل هذه الحصــة األرضية الرقم: 199، مــن المخطط الخاص بتحصيص 
الوحــدة الجوارية الخامســة عين الباي)UV05(المدينة الجديدة علي منجلي.يحدها:-مــن جهة أولى:القطعة رقم:200.-من جهة 
ثانية:القطعــة رقـــم: 198.-من جهة ثالثة:القطعــة رقم:-190من جهة رابعة:طريق.هذه البناية مســاحتها مائة وأربعة وأربعون 

متر مربع 144,00م2.
أما حسب تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة بوبة سعاد والمودعة لدى أمانة ضبط محكمة الخروب بتاريخ:28-01-2018 
تحت رقم: 64/193. فالعقار عبارة عن بناية مكتملة تقع بإقليم بلدية الخروب، دائرة الخروب، والية قسنطينة. بالمدينة الجديدة 
علــي منجلــي الوحدة الجوارية رقــم:05. تحمل الرقم:199. تبلغ مســاحة القطعة األرضية 204م2 يحدها من الشــمال البناية 
رقــم:190. من الجنوب:طريق. من الشــرق البنايــة رقم:198. من الغرب بناية رقم:200. تتكــون من:حديقة وطابق أرضي، 

ثالثة طوابق علوية وسطحين.
شـــروط البيــع:

إضافة إلى الشروط المذكورة في دفتر الشروط يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع حال إنعقاد الجلسة           خمس)1/5( 
الثمــن والمصاريف والرســوم المســتحقة، ويدفع المبلغ الباقي في أجــل أقصاه ثمانية )08( أيام بأمانة ضبــط المحكمة. ولمزيد 
مــن المعلومــات يمكن اإلطالع على دفتر الشــروط باإلتصال بكتابة الضبط لدى محكمة الخــروب أو التقدم إلى مكتب المحضر 

القضائي بالعنوان المذكور أعاله.
األستاذ المحضر القضائي

الديوان العمومي للبيع بالمزايدة والتقييم
األستاذ بورنان حفصي

حي 60 مسكن رقم 28 التعاونية العقارية الوئام برج 
بوعريريج

رقم الهاتف : 06.63.97.40.34 

اعالن عن البيع بالمزايدة شفويا 
مع قبول التعهدات المختومة

بطلــب من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الوكالة الوالئية 
ببرج بوعريريج ،

نعلن عن اجراء مزايدة لبيع منقوالت مختلفة مســتعملة يوم :17 
فيفري 2022 على الساعة :10: صباحا بمقر الصندوق الكائن 

بــ  ترقي 111 مسكن حي هواري بومدين برج بوريريج 
) احترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامة كوفيد (

  LOT  DE  /MATERIELS   ET  MOBILIERS
  DE  BUREAUX  ET  AUTRES   ETAT

DETERIORE
شروط البيـــع :  البيع بدون ضمان ، وفي الحالة التي وجد عليها 
المنقوالت يوم البيع ،  زيارة المنقوالت لالطالع عليها مســموح 
بها بموجب اعالن هذا البيع ، باقي الشــروط في دفتر الشــروط 

اقتناء دفتر الشروط ورخصة الزيارة مقابل : 1000.00 دج

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة   : بئر قاصد عـــلي
بلدية   : بئر قاصد علــــــي
مصلحة الشؤون االجتماعية

الرقم : 2021/006
وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي

ـ 06 المؤرخ في :12 يناير 2012  الموافق ل: 18 صفر عام 1433 هـ بمقتضى القانون  رقم : 12ـ 
 المتعلق بالجمعيات .

تــم هــذا اليوم : 29/ أوت/  2021/  ، تســليم وصل التصريح بتأســيس الجمعيــة المحلية ذات الطابع  
VET.NRBBKاالجتماعي الرياضي المسماة : النادي الرياضي الهاوي لقدماء الالعبين :

VET.NRBBKالنادي الرياضي الهاوي لقدماء الالعبين  /
الكائن مقرها ب: بمحاذات حظيرة البلدية

اسم الرئيس : سميــــــــــر طرشـــون
رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية بسكرة 

مديرية التنظيم والشؤون العامة 
مصلحة الشؤون العامة 

مكتب الجمعيات 
رقم 241/ م ت ش ع /م ش ع /م ج /2021

وصل تسجيل التصريح التأسيسي لجمعية والئية
بمقتضــى القانتون رقــم 06/12 المؤرخ في 12جانفي 2012 والمتعلــق بالجمعيات  تم هذا 
اليوم 2021/06/13 تســليم وصل التســجيل التصريح بتأســيس الجمعية الوالئية المســماة : 

الجمعية الوالئية :
» كنوز بسكرة لحماية الراث الثقافي«

المقر االجتماعي : حي 232/32مسكن كناب العالية جناح 19 رقم 75 بسكرة .
الرئيس )ة( : كهمان مسعودة 

تاريخ ومكان الميالد: 24 /1968/04 بسكرة 
العنوان : 44 شارع األمير عبد القادر بسكرة 

عن الوالي 



n وفاة أبي عبيدة بن الجراح: 
كانــت وفاته رضي هللا عنه شــهادة في 
ســبيل هللا، فقد مات في الطاعون الذي 
حصــل بــأرض الشــام زمــن الفاروق 
رضــي هللا عنــه، ولّمــا بلــغ ذلك عمر 
خاف عليه وأرســل لــه كتاباً يطلب فيه 
القــدوم إليه في مهّمــة، ولكّن أبو عبيدة 
أدرك أّن عمر ال يريد منه شــيئاً ســوى 
أنّه يخشــى عليه مــن المرض ويريد له 
الخالص منــه، وكان يخــاف عليه من 
الهــالك لما يعلمه من محبّة رســول هللا 
-صلّى هللا عليه وسلّم- له. من أجل ذلك 
لم يســتجب أبو عبيدة بن الجراح لطلب 
عمر بن الخطاب، وأرسل إليه معتذراً، 
وكان ســبب رفضــه العمــل بوصيّــة 
الرسول -صلّى هللا عليه وسلّم-؛ أنّه إذا 
انتشــر الّطاعون في بلــد ال يخرج منها 
أهلهــا، فمــات -رحمه هللا- بســبب هذا 
البالء طاعــون عمواس في األردّن في 
منطقة تســّمى بيســان، وقد صلّى عليه 
الّصحابــي معــاذ بن جبــل -رضي هللا 

عنه-، وكان هذا في ســنة ثماني عشــرة للهجرة، وكان 
قد بلغ من العمر ثماٍن وخمســون سنة. وقد اتفق العلماء 
على أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس بالشــام سنة 

ثماني عشرة.  االستيعاب على حاشية اإلصابة .
وقــد أخبر عليــه الصالة والســالم أن من كانــت وفاته 
بســبب هذا الداء فإنه شهيد، ومن مات في سبيل هللا فهو 
شــهيد وقد جمع هللا ألبي عبيدة بين هذين الوصفين. فقد 
روى اإلمام مســلم بإســناده إلى أبــي هريرة رضي هللا 
عنــه، قال: قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم: »ما 
ــِهيَد ِفيُكْم؟« قالوا: يا َرســوَل هللاِ، َمن ُقِتَل  َتُعــدُّوَن الشَّ
تي إًذا  في َســبيِل هللاِ َفهو َشــِهيٌد، قاَل: »إنَّ ُشــَهداَء أُمَّ
لََقلِيــٌل«، قالوا: فَمن ُهْم يا َرســوَل هللاِ؟ قاَل: »َمن ُقِتَل 
في َســبيِل هللاِ َفهو َشِهيٌد، وَمن ماَت في َسبيِل هللاِ َفهو 

اُعوِن َفهو َشِهيٌد، وَمن ماَت  َشــِهيٌد، وَمن ماَت في الطَّ
في الَبْطِن َفهو َشِهيٌد«، قاَل ابُن ِمْقَسٍم: أْشَهُد علَى أِبيَك 
في هذا الَحديِث أنَّه قاَل: واْلَغِريُق َشــِهيٌد »رواه مسلم، 
وهذه الموتات إنما كانت شهادة بتفضل هللا تعالى بسبب 

شدتها وكثرة ألمها. شرح النووي على صحيح مسلم 

ولمــا دفن رضــي هللا عنه خطب الناس معــاذ بن جبل 
خطبــة بين فيها الكثير مــن فضائل أبي عبيدة. وقد ذكر 
أبو عبد هللا الحاكم بإســناده إلى أبي سعيد المقبري قال: 
لما طعن أبو عبيدة قال: يا معاذ صل فصلى معاذ بالناس 
ثــم مات أبو عبيدة بن الجراح فقام معاذ في الناس فقال: 
يــا أيهــا الناس توبوا إلــى هللا من ذنوبكــم توبة نصوحاً 
فــإن عبــداً هلل يلقــى هللا تائباً من ذنبــه إال كان حقاً على 
هللا أن يغفــر لــه ثم قال: إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل 

وهللا مــا أزعــم أني رأيت 
مــن عباد هللا عبداً قط أقل 
غمــزاً وال أبر صدراً وال 
أبعــد غائلة وال أشــد حباً 
للعاقبــة وال أنصح للعامة 
منــه فترحموا عليه رحمه 
هللا ثــم أصحــروا للصالة 
عليه فــوهللا ال يلي عليكم 
مثله أبــداً فاجتمــع الناس 
وأخرج أبو عبيــدة وتقدم 
معــاذ فصلى عليــه حتى 
إذا أتي به قبره دخل قبره 
معــاذ بــن جبــل وعمرو 
بــن العــاص والضحــاك 
بــن قيــس فلمــا وضعوه 
في لحده وخرجوا فشــنوا 
عليه التراب فقال معاذ بن 
جبل: يا أبــا عبيدة ألثنين 
عليــك وال أقــول باطــال 
بهــا  يلحقنــي  أن  أخــاف 
مــن هللا مقــت كنــت وهللا 
ما علمــت مــن الذاكرين 
الذيــن  ومــن  كثيــراً  هللا 
يمشــون على األرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
ســالماً ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بيــن ذلك قوامــاً وكنت وهللا من المخبتيــن المتواضعين 
الذيــن يرحمون اليتيم والمســكين ويبغضــون الخائنين 

المتكبرين. المستدرك للحاكم 3/295
فهــذا الثنــاء من معــاذ رضي هللا عنه كلــه تضمن بيان 
فضائــل ألبي عبيدة بن الجراح ذلك هو أمين هذه األمة 
أبــو عبيدة بن الجراح وتلــك طائفة من مناقبه التي دلت 
علــى أنــه جليل القــدر رفيــع المنزلة رضــي هللا عنه 

وأرضاه. )1(
----------------

-1عقيــدة أهل الســنة والجماعــة في الصحابــة الكرام 
رضي هللا عنهم لناصر بن علي عائض – 311/1.

إسالميات

 دعاء اليوم 

هللا أكبر ليس كمثله شيء في األرض وال 
في الّسماء وهو السميع البصير، اللهم إّني 

أسألك في صالتي ودعائي بركة تطّهر بها قلبي، 
وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح 

بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شّري، 
وتكشف بها هّمي وغّمي، وتشفي بها سقمي، 

وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها 
شملي، وتبّيض بها وجهي يا أرحم الّراحمين.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

20

n  قــال تعالى:) ُيِريــُدوَن أَْن َيْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم 
ِبَخاِرِجيَن ِمْنَها ۖ َولَُهْم َعَذاٌب ُمقيٌم(

 سورة المائدة اآلية 37 

n  قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : »  »ما غرت على نساء 
النبي صلى هللا عليه وسلم إال على خديجة وإني لم أدركها قالت: 
وكان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم إذا ذبح الشــاة فيقول: 
أرســلوا بها إلــى أصدقاء خديجــة قالت: فأغضبتــه يوماً فقلت: 
خديجــة فقــال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم: إنــي قد رزقت 

حبها.« رواه مسلم عن عائشة أم المؤمنين.

ــق تذلُّل القلــب، وخضوعه،  n الخشــوع شــرعاً: هــو تحقُّ
وانكساره هلل -سبحانه-، ومن ذلك قول هللا -تعالى-: )َخاِشَعًة 
ــُجوِد َوُهْم  أَْبَصاُرُهــْم َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َكاُنوا ُيْدَعْوَن إِلَى السُّ
َسالُِموَن(، والخشوع في الصالة: أن يتفاعل المصلّي مع ما 
يقرؤه ويتلوه ويؤّديه في الصالة، فيشــعر أنه في صلة مع 

هللا -عز وجل- أثناء صالته

n   اآلية القرآنيه ُتحدث الخشــوع في النفس بمجرد أن 
تالمس األذن وقبل أن يتأمل العقل معانيها                    
                                                  مصطفى محمود

 

السؤال:هذه رسالة وردتنا من ع. ف. ع. من الرياض يقول: انتشر في هذه األيام استعمال آنية 
الذهب والفضة، وخاصة بين الموسرين من الناس، بل وصل األمر عند بعضهم إلى أن يشتري 
أطقًما من المواد الصحية كخالطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتها كلها من 
الذهــب الخالص، وال يزكون هذا الذهــب، وال ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع، ما 
رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه األجهزة للمسلمين الذين يجهلون 

حكمها؟ بارك هللا فيكم.
الجــواب: األواني من الذهب والفضة محرمة بالنص واإلجماع، وقد ثبت عن رســول هللا عليه 
الصالة والسالم أنه قال: ال تشربوا في آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافها، فإنها لهم 
في الدنيا، ولكم في اآلخرة]1[ متفق على صحته من حديث حذيفة، وثبت أيًضا عنه: الذي يأكل 
ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم]2[ متفق على صحته من حديث 

أم سلمة رضي هللا عنها، وهذا لفظ مسلم.
فالذهب والفضة ال يجوز اتخاذهما أواني، وال األكل وال الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، 
هذا كله محرم بنص الحديث عن رســول هللا عليه الصالة والســالم، والواجب منع بيعها حتى ال 
يســتعملها المســلم، وقد حرم هللا عليه اســتعمالها، فال تستعمل في الشراب وال في األكل وال في 
غيرهمــا، وال يجــوز أن يتخذ منها مالعق وال أكواب للقهوة أو الشــاي، كل هذا ممنوع؛ ألنها 

نوع من األواني.
فالواجــب على المســلم الحذر مما حــرم هللا عليه، وأن يبتعد عن اإلســراف والتبذير والتالعب 
باألمــوال، وإذا كان عنــده ســعة من األمــوال فعنده الفقــراء يتصدق عليهم، عنــده المجاهدون 
فــي ســبيل هللا يعطيهــم في ســبيل هللا، يتصــدق، ال يلعب بالمــال، المال له حاجــة وله من هو 

محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج، 
وفي تعمير المســاجد والمدارس، وفي إصالح الطرقات، وفي إصالح القناطر، وفي مســاعدة 
المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين، 
وتزويج من ال يســتطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشــرع اإلنفاق فيها، أما التالعب بها في 
أواني الذهب والفضة أو مالعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه 
والحذر منه، ويجب على من له شــأن في البالد التي فيها هذا العمل من العلماء واألمراء إنكار 

ذلك، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التالعب، وهللا المستعان]3[.
---------------------------

1. أخرجه البخاري في كتاب األطعمة، باب األكل في إناء مفضض برقم 5426، ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال برقم 2067.

2. أخرجه البخاري في كتاب األشــربة، باب آنية الفضة برقم 5634، ومســلم في كتاب اللباس والزينة، 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب برقم 2065.

3. من أسئلة نور على الدرب. )مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز 29/9(.
إعداد :  إيناس شروانة

األربعاء 09 فيفري  2022 م
الموافق لـ 08 رجب 1443 هـ

مع المبشرين في الجنة 

من هم العشرة المبشرين بالجنة

الجزء الخامس واألخير : 

تفقه في دينك
حكم استعمال آنية

 الذهب والفضة

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

 يف 
ُ

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

َ
ف

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

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

 يف الجنِة، وأبو عبيدة

أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين األمة



ــول نورهان حيــول صاحبة 24  n تق
ســنة أنها درســت الهندســة المعمارية 
ــارت بعد 6  بجامعــة قســنطينة 3 واخت
لغة  ســنوات التوجــه نحــو تخصــص ال
اإلنجليزية بجامعــة منتوري، وتضيف 
لفن منذ نعومــة أظافرها،  أنها عاشــقة ل
خاصة وأنها ترعرعت وسط عائلة مولعة 
فــن، فوالدها كان يمارس فن المانداال  ال ب
ــة، أيــن كانــت  ــي الفخاري ــى األوان عل
تقــع في حب  ــة، ل ي فن تترقــب لمســاته ال
األشــكال الهندســية التي كان يجسدها، 

ــوان المتنوعة، فقررت  والممزوجة باألل
االنضمام هي األخرى لهذا المجال.

وتتابع نورهان أن ما جذبها لممارســة« 
م يكن لوحة فنية تنقيطية،  فن البهجة« ل
قتها هدية  ل ــراط ت بــل كانت عبارة عن أق
ــوب  ــا جن مــن صديقهــا القاطــن بغان
ــى  ــوي عل ــي كانــت تحت ت ــا، وال ي ق افري
مانداال منقطة أعجبت كثيرا بأســلوبهم 
في الرســم وبطريقة وصفتهــا بالرائعة 
وأصبحــت  ــة  التجرب خــوض  فــأرادت 

مدمنة على رسمها.
وعن مشــروعها تقول أن فكرته راودتها 

منذ وقت طويل لكنها خشيت عدم تفاعل 
نــاس مع فن غريب على مجتمعنا، إال  ال
أن خطيبهــا قــدم لهــا الدعم وهــو اليوم 
شــريك لهــا فــي مشــروعها فضال عن 
ــذ بدأت  أصدقائهــا الذيــن شــجعوها من
بإنجاز أعمال بسيطة ، وهي اليوم ترجع 
الفضــل لهم فــي إقحامها بكل الوســائل 

إلطالق مشروعها المتواضع حسبها.
قــت الدعم و  ل  وأكــدت نورهــان أنهــا ت
ــى  التشــجيع مــن طــرف متابعيهــا عل
مواقع التواصل اإلجتماعي عند نشــرها 
ــة المتمثلة في  ي فن ألعمالهــا وقطعهــا ال

المرايا، اللوحات واألواني الفخارية...
ا قائلة بأنها تســتلهم   ن ت وأضافــت محدث
ــى قطعها من  الرســومات المجســدة عل
ــال، حيث يمكنها اإلمســاك  وحــي الخي
بورقــة بيضاء وقــت الشــرود واالنتهاء 
بلوحــة تنقيطية رائعــة. وأردفت بأن فن 

ــداال ال يتطلب إلهاماً و إنما شــغفا  المان
ــا لألشــكال الهندســية و  ــرا و حب و صب

األلوان و الزخرفة.
وتســتغرق نورهــان حيــول الكثير من 
الوقــت إلنجاز لوحــة تنقيطية قد تصل 
تامة في  ــب الدقة ال ة أيام فهي تتطل لعــدَّ
ــد المقاييس األساســية من خطوط  تحدي
ــي فــي زخزفتهــا نقطة  أن ت ــر و ال و دوائ

بنقطة.
نقيــط جزءا ال  ت ــر فــن البهجة و ال ب وتعت
يتجــزأ مــن حياتها ألنه يمُدهــا بالراحة 
ــاء  ن أث والســرور،  والبهجــة  نفســية  ال
ممارستها له وحتى االنتهاء منه، لتكون 

نتيجة مبهرة ومفرحة. في األخير ال
تقول أن طموحها هو امتالك »مرســم« 
يم الفن، متمنية أن تكون  تتمكن من تعل ل
ــر و ترك  لتعريــف به أكث لهــا فرصــة ل

بصمة لها في هذا الفن الجميل.
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نورهان فنانة تحلق في سماء فن 
المانداال وتبدع تحفا مبهرة 

معي أنا 

شكلت مالمح نشأتها في الصغر جزء كبيرا مما صارت عليه في الكبر فمنذ نعومة أظافرها أحبت الفن ومنحته الكثير من وقتها، فأبدعت 
في فن المانداال الذي تعتبره حياة بالنسبة لها، فاهتمت به وحاولت أن تتعلّم كل أسراره وأصوله لتتمكن من إبداع لوحات وقطع فنية 

عديدة تبرز من خاللها مهارتها، إنها الشابة نورهان حيول التي استغلت موهبة الرسم لديها في التعّرف على فنون متنوعة 
ومختلفة كان أهمها فن المانداال أو ما يعرف بفن البهجة، »عين الجزائر » وقفت مع المتخرجة من الهندسة المعمارية 

والمولعة بالفن، لتروي لنا قصة ولوجها عالم البهجة.

كيفية الحفاظ على الشعر 
المصبوغ للعروس شعرك

موديالت فساتين زفاف بذيل طويل 
من عروض شتاء 2021-2022

موضة وأزياء   

الــذوق  للعــروس صاحبــة   n
ــي ذات الوقت،  الجــذاب واألنيق ف
اختــاري من عالمة نيكول كوتور 
هذا الفســتان المصمم من قماش 
الدانتيل المطّرز بورود مع قماش 
الشــيفون الثقيل، حيــث ُصممت 
األكتاف بأســلوب األوف شــولدر 
فتحــة  مــع  بالدانتيــل  المطــرزة 
 V ــى حرف الصــدر األماميــة عل
ــى حد الخصــر، وجاءت  وتصل إل
التنــورة بتصميم طويل ومنفوش 
وُصممــت مــن طبقات الكشــكش 
ومطــرزة  الفتــة  الغيــر  األنيقــة 
بالكامل بورود الدانتيل مما جعل 

ّي. مظهره أكثر أناقة ورق
ــة ناعمــة تشــبه األميرات،  إلطالل
ــو  فين ــي  جول عالمــة  قدمــت 
جينســيس. هذا الفســتان المصمم 
وُمطــّرز  منفــوش  طويــل  بذيــل 
بالدانتيــل، أما قّصة الفســتان فقد 

جــاءت أنيقــة مع حمــاالت رفيعة 
وصــدر مصمم من قماش الدانتيل 
ــى شــكل ورود وفتحــة أمامية  عل
على حرف V، وُصممت الجوانب 
من قماش الشــيفون حينما جاءت 
ــورة بتصميــم منفــوش لكــي  تن ال

تتألقي بلمسة أنثوية رومانسية.
فضــل بعــض العرائــس اعتمــاد  تُ
الفســاتين المصممــة بذيل طويل 
نظرًا ألناقتها وجاذبيتها فهي تمنح 
العــروس شــعورًا بالفخامة والثقة 
نفــس، وقدمت عالمة ميوز 21  بال
فســتان ُمصمم من قماش الساتان 
بذيــل طويــل راقي غيــر مبهرج، 
مــع كاب الفســتان وفتحة الصدر 
على حرف V، وجــاء بدون أكمام 
أو حماالت لكــي يبرزن تصميمه 
ــورة فقد  تن بشــكل مختلــف، أما ال
ُصممت بأسلوب منفوش مع فتحة 
أمامية كبيرة تكشف أحد الساقين.

ــق األمر  لّ n عندمــا يتع
فهــو  العــروس،  بشــعر 
االهتمــام  ــى  إل يحتــاج 
ــي إذا كنت تريدين  اإلضاف
ــرة  لفت لونــه  ــدوم  ي أن 
النظــر  وبغــض  لــة.  طوي
عن نوع شــعرك وملمسه، 
القواعــد  بعــض  هنــاك 
يجــب  ــي  الت يــة  العمل
إتباعهــا لضمان حصولك 
على لون نابــض بالحياة 

في يوم زفافك. 
ية  اســتعيني بمنتجات عال
يــر  الكث ــاك  هن الجــودة: 

قيام به للحفاظ على لون  ــذي يمكنك ال ال
صبغة شــعرك منتعشــاً قــدر اإلمكان، 
ويشــمل ذلك اســتخدام منتجــات جيدة 
مصممة خصيصاً للشعر المصبوغ. قد 
يشــمل ذلك الشــامبو الذي يحافظ على 
اللون، ومقشــر فروة الرأس، واللمعان، 

وغيرها من المنتجات اآلمنة لأللوان.
انتظري 72 ســاعة كاملة لغسل شعرك 
بعــد صبغه: عند صبغ الشــعر، يتم فتح 
ــد الدهنية، مما يســهل على  طبقة الجل
ــون اختراق جذع الشــعرة. تســتغرق  ل ال
قــة البشــرة الخارجية مــا يصل إلى  طب
ــى تنغلق تماماً، لذا فكلما  ثالثة أيام حت
انتظرِت لغســل شــعرك بالشــامبو بعد 

ــذي يجب  ــغ شــعرك، زاد الوقــت ال صب
أن تتســرب فيه صبغة اللون في بشــرة 

الشعر، مما يساعد على بقاء لونك.
استخدمي منتجات تصفيف الشعر ذات 
بنفســجية:  ــة من األشــعة فوق ال الحماي
ــج  والمعال المصبــوغ  الشــعر  ــاج  يحت
ــاً إلى ترطيــب وحماية إضافية  ي ائ كيمي
لــف وفقدان  مــن أشــعة الشــمس لمنع ت
تســاعد  للشــعر.  ــة  ي الغذائ العناصــر 
منتجات تصفيف الشعر ذات حماية من 
بنفســجية على جعل  األشــعة ما فوق ال
اً، ومن المهم العثور  شعرك ناعماً ورطب
تــج يتمتع بحماية من األشــعة  ــى من عل
بنفســجية حتى ال يتالشــى لون  ــوق ال ف

شعرك المصبوغ.

n يمكــن أن يســبب نقص الرطوبــة في الهواء خالل فصل الشــتاء الجفاف 
المفرط، ولهذا الســبب تتشقق شــفاهنا فجأة وتصبح اليدين جافة بشكل مفرط. 
ونظراً ألننا كثيراً ما نطبق المطهرات ونغســل اليدين قدر اإلمكان، فإن الجلد 
الموجود على أيدينا يتسبب في خسائر فادحة ويتحول إلى بشرة خشنة وجافة 

لعناية بيديك بشكل طبيعي. ومتقشرة. لكن ال تقلقي، فإليك نصائح ل
وصفــة كريــم اليدين: اخلطي ملعقة صغيرة عســل مع 3 مالعــق كبيرة زبدة 
بيضاء غير مملحة. هذا الكريم الغني ســيجعل يديك ناعمة كالحرير. يمكنك 

تخزين هذا الكريم في الثالجة لمدة أسبوع.
- قناع اليدين األسبوعي للبشرة الجافة: اخلطي ملعقة كبيرة غليسرين، صفار 
ــوز، عصير ليمون  ــون، ملعقة كبيــرة زيت ل بيضــة، ملعقــة كبيرة زيت زيت
وليمونة، و20 مل ماء ورد معاً. ضعيه على أيدي نظيفة ومقشرة. اشطفيه بعد 

25 دقيقة. اتبعي ذلك بمرطب.
- خــذي ملعقتيــن كبيرتين من هــالم الصبار و2 ملعقة كبيــرة من زيت عباد 
ليدين.  الشــمس. قومي بتســخين هــذا المزيج قلياًل وقومــي بتطبيقه كقنــاع ل

اشطفيه بعد 20 دقيقة.
- عند طهي البيض على اإلفطار، ال تتخلصي من قشر البيض. اكشطي بياض 

البيض المتبقي ووزعيه على يديك. يغسل بعد 10 دقائق.

لبشرة أكثر إشراق

نصائح لتنعيم اليدني بشكل طبيعي
بيتك يسعك

أفضل طرق منزلية متبعة في 
تنظيف ورق الحائط  

عصير الجزر لحل مشكلة 
ارتفاع ضغط الدم 

أنت وحميتك

ــر عصير الجــزر من أهم العصائر  ب n  يعت
ــدة لصحة اإلنســان، وتعزيز  ي ــة، المف الطبيعي
 B ــي ــن ب امي ت ي الجهــاز المناعــي، ويســاعد ف
الموجود في عصير الجزر الجسم على تكسير 
لها  ينات والكربوهيدرات وتحوي الدهون والبروت
لبشــرة أيضــاً، الحتوائه  يد ل ــى طاقة، وهو مف إل
ياف  ــن أ A. كما أنه يحتوي على أل امي ت ي على ف
غذائية، والتي قد تساعد في التحكم في الوزن.

وفي جديد الدراســات أن عصير الجزر يســاهم 
في حل مشكلة ارتفاع ضغط الدم. 

ــى أهمية  ــدة إل ــة جدي ــت دراســة علمي وتوصل
ــاول عصير الجــزر ودوره في خفض ضغط  ن ت
ــى أن االســتهالك  ــدم. وأشــارت الدراســة إل ال
ــر الجــزر يمكــن أن يخفــض  المنتظــم لعصي
ــذي يعاني من  ــدى الشــخص ال ــدم ل ضغــط ال
مشــاكل في ارتفاعه، بحسب ما نشرت صحيفة 

»إكسبريس« البريطانية.
ــمَّ جمعهــا  ــي ت ت ــج الدراســة ال ائ ت وأظهــرت ن
ــة،  ــي التجرب مــن 2195 شــخصاً شــاركوا ف
ــد، أحد المشــاركين في  ووفــق هارييت وايتهي
الدراســة، أن عصير الجزر يخفض ضغط الدم 
االنقباضــي واالنبســاطي. وعرضــت الدراســة 
فيد بأن اســتهالك الجزر يرتبط  انات بحثية ت ي ب
بانخفاض ضغــط الدم. وبحســب وايتهيد، فإنَّ 
أثير الملح على الجســم،  عصير الجزر يبطل ت
ــي ارتفاع ضغط الدم.  اً ما يتســبب ف ب والذي غال

قليل  التوقف عــن التدخين، وكذلك ت ونصحت ب
كمية القهوة المستهلكة لحل مشاكل الضغط.

n يحتاج ورق الحائط إلى التنظيف 
ــة، تتبع  من حيــن آلخر؛ لهــذه الغاي
الخطوات اآلتية والمســاهمة في نزع 
المادة  ــار واألوســاخ الملتصقة ب الغب
المذكــورة والمرغوبة فــي ديكورات 

المنزل.
ة )أو مكنسة  ســتخدم فرشــاة يدويّ 1تُ
مغّطاة بفوطة مصنوعة من األلياف 

الدقيقة(، في إزالة الغبار واألتربة.
ــة  ل لّ ب ــة ُم مــّرر إســفنجة طبيعيّ 2. تُ
ــى ورق  ــي عل المــاء وســائل الجل ب
ية توّخي  الجــدران، بعد ذلك، مع أهّم
ــل ورق الحائط  لّ ب ت ــى ال ي الحذر حت

الماء، بصورة مبالغ بها. ب
فيد االستعانة على الفور بقطعة  3. تُ

ة في المسح، وذلك  قماش بيضاء جاّف
المتصاص الرطوبة الزائدة.

قــد  الحائــط،  ورق  تركيــب  وبعــد 
يلتصــق الغراء به؛ في هــذا اإلطار، 
تســتخدم أداة غيــر حــاّدة في كشــط 
ّم يمزج الماء بســائل الجلي  الغراء، ث
ة  في وعاء، مع ترطيب فوطة قماشــيّ
ــول، لغــرض مســح  فــة بالمحل نظي
ّم،  ًدا. ث لّطخة بالغراء جي ُم المنطقــة ال
لّل فوطــة بالماء حصــرًا، لغرض  ب ت
التخلّص من الصابون. يجّفف ورق 
الحائط، بوســاطة منشفة نظيفة بعد 
ــر بالذكر أّن الماء الزائد  ذلك. الجدي
ــاء تنظيف ورق الحائط يتســبّب  ن أث

بإتالفه

دالل بوعالم
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إستراحة

n رأى جحا في منامه أّن شــخصاً أعطاه تســعة دراهم بداًل من عشرة كان يطلبها منه فاختلفا، ولما 
احتدم بينهما الجدال انتبه من نومه مذعوراً فلم ير في يده شــيئاً، فتكدر والم نفســه على طمعها، ولكنّه 
عاد فاستلقى في الفراش وأنزل تحت اللحاف ومّد إلى خصمه الموهوم قائاًل: هاتها تسعة وال تزعل!

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

شيخ عموم المقارئ المصرية أحمد عيسى المعصراوي 
يف رحاب العلم واإلميان  

n الشــيخ أحمد عيســى حســن المعصراوي، 
شيخ عموم المقارئ المصرية السابق 

ولــد بقريــة دنديــط التابعــة لمركــز ميــت غمر 
بمحافظــة الدقهلية في 1 مارس 1953م. حيث 
حفظ القرآن على يد الشــيخ عبــد الحميد حجاج 
وذلك في سنة 1964، ثم ذهب إلى الشيخ محمد 
إســماعيل عبــده حيث قــرأ عليــه ختمة لحفص 
باإلجــازة، ثم قرأ عليه روايــة ورش عن نافع، 
ثم رحل مع والده إلى القاهرة حيث عمل والده. 

دراسته
التحــق بمعهــد قــراءات الخازنــدار فــي شــبرا 
بمحافظــة القاهــرة ، والتقــي بعدة مشــايخ ممن 
روي عنهم القراءات من خالل مراحل الدراســة 
المختلفــة بالمعهد، ومن هؤالء المشــائخ الشــيخ 
محمد العتر، والشــيخ أحمد مرعي، والشيخ قاسم 
الدجوي، والشــيخ أحمد األشموني، والشيخ أحمد 
مصطفى )أبو حســن(، والشــيخ محمد السرتي، 

والسعدي حماد، وسليمان الصغير وغيرهم. 
التحق بكلية الدراســات اإلسالمية التابعة لجامعة 
األزهــر وحصــل علــى اإلجــازة العاليــة فــي 
الدراسات اإلسالمية والعربية وذلك سنة 1980. 
سافر إلى السعودية للعمل بكلية المعلمين من سنة 
1981 حتى 1985، ثم التحق بالدراسات العليا 
سنة 1985 وحصل على الماجستير في الحديث 
وعلومه سنة 1989 بتقدير ممتاز، وذلك بعد أن 
انتهي من إعداد رســالة الماجستير في القراءات 

في كتاب تفسير الزمخشري . 

حصــل علــى العالميــة )الدكتوراه( فــي الحديث 
وعلومه ســنة 1992م بتقدير ممتــاز مع مرتبة 

الشرف األولى. 
حياته العملية

بــدأ الشــيخ المعصــراوي حياته العملية مدرســاً 
بالمعاهــد األزهرية مــن 1/1/76 حتى 8/10 / 
93، ثم انتقل إلى جامعة األزهر قســم الدراسات 
اإلســالمية بكليــة التربيــة فــي القاهرة مدرســاً 
للحديث ثم أستاذاً مساعداً ثم أستاذاً بنفس القسم. 

ثــم رئيــس لجنــة مراجعــة المصاحــف بمجمع 
البحوث اإلســالمية ، وشــيخ مقرأة مسجد اإلمام 
الحسين بالقاهرة، وعضو لجنة االختبار باإلذاعة 
المصريــة ، وشــيخ عمــوم المقــارئ المصرية. 

وأقيل منها يوم الثالث من ابريل 2014م 
شــارك في تحكيــم الكثير مــن المســابقات منها 
مسابقة بروناي، وتايالند وتركيا ومكة ومسابقات 
مصــر الدوليــة ومســابقات قطر ودبــي الدولية، 
ومســابقة األمير ســلطان بالســنغال ، شارك في 
الكثيــر من اللقاءات الدوليــة للوعظ واإلمامة في 
كثيــر من بلدان العالم وصــالة التراويح في كثير 

من أقطار الدنيا . 
اإلجازات القرآنية

قرأ الشــيخ القراءات العشر باإلجازة على فضيلة 
الشــيخ عبــد الحكيم عبد اللطيف، والشــيخ محمد 

عبد الحميد عبد هللا. 
المؤلفات العلمية

منحة الفتاح في أحاديث النكاح

صحيح المنقول في الحديث الموضوع
نكاح المتعة بين التحليل والتحريم

أحكام النذور من سنة الرسول
أحكام الهبة والهدية

دراسات في علوم الحديث
الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة

الدرر في مصطلح أهل الحديث واألثر
البدور الزاهرة في القراءات العشر للنشار تحقيق

شرح التيسير تحقيق
المجموع شــرح المهذب تحقيــق وكل التحقيقات 

بالمشاركة مع آخرين،
المفصل في القراءات األربعة عشر.

23

    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن قمة جبل شمبورازو في اإلكوادور هي أبعد 
نقطة عن مركز األرض. 

تأتي * أن أكبر ُمصّدر لألرز في العالم هي تايالند، ُثم 
الهند في المرتبة الثانية. 

* أن مدينة روما ُبنيت على سبعة تالل، وهي: باالتين، والكابيتولين، 
وكويرينال، وفيمينال، وإسكيلين، وكايليان، وأفنتين. 

* أن منغوليا هي البالد األقل كثافة ُسكانية، حيث يبلُغ عدد ُسكانها 2.5 
مليون نسمة.  

1825 - مجلس النواب األمريكي يصوت على انتخاب 
جون كوينسي آدامز رئيًسا الواليات المتحدة وذلك بسبب 

عدم حصول أي مرشح رئاسي على أغلبية األصوات، 
وكان آدامز قد حصل على أصوات أقل بقليل من أندرو 

جاكسون باالنتخابات العامة.
1959 - اإلعالن عن الدستور الكوبي.

1963 - إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم بعد يوم 
من اإلطاحة به وإجراء محاكمة سريعة له.

1964 - أول ظهور علني لفرقة الروك البيتلز في برنامج أيد سوليفان.
1971 - عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إلى األرض بعد هبوطها على سطح القمر.

1977 - مقتل الملكة علياء قرينة الملك حسين عاهل األردن بسقوط المروحية التي 
تقلها أثناء رحلتها التفقدية لجنوب األردن.

1979 - انتخاب الشاذلي بن جديد رئيًسا للجزائر.

في زمن الكورونا واحد حب يدير كيما 
الطليان، خرج للبالكون ودا معاه دربوكة وبدا 
يطبل ويغني، الحيران عيطوا للبوليس قالولهم 

كاين عرس عند جارنا.

                          ليس كل شيء في القلب يقال، لذلك خلق هللا التنهيدة، الدموع، 
                                                                 النوم الطويل، االبتسامة الباردة، ورجف اليدين. 

                                                           نزار قباني

"الحديث والمغزل". 

يضرب هذا المثل في المرأة النشطة التي ال تهدر وقتها في الحديث 
وإن تحدثت شغلت يديها بعمل ما إما خياطة، كروشيه، طرز...

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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الفيلسوف الصيين جوانغ زي  

n كان »جوانــغ زي« فيلســوفاً صينيــاً 
واســع التأثير وقد عاش حول القرن الرابع 
قبــل الميالد أثناء فتــرة الممالك المتحاربة، 
أي فــي زمن المــدارس المائــة للفكر وهو 

العصر الذهبي للفكر الصيني. 
ويـُــعتقد أن جوانغ زي عاش في فترتي حكم 
الملك هوي من ليانغ والملك شــوان من تشي  
في الفترة مــن 370 إلى 301 ق.م.. وكان 
جوانــغ زي مــن بلــدة »منغ« فــي مقاطعة 

»سونغ »حالياً »شانغتشيو«. 
وجوانــغ زي أحد الفالســفة الصينيين الذين 
جاءوا بعد كونفوشــيوس وكانت لهم فلسفتهم 
الخاصة، فعلــى أن »الرجوع إلى الطبيعة« 
لــم يكن من الســهل أن يقاوم بهــذه الطريقة؛ 

بــل قام في ذلــك العصر من يدعــو إليه كما 
قــام من يدعــوا إليه فــي كل العصور. ومن 
المصادفات التي يمكننا أن نسميها مصادفات 
طبيعيــة إن كان الداعــي إلــى هــذا الرجوع 
أبلــغ كتاب عصــره وأفصحهــم لســاناً. لقد 
كان جوانــغ زي مولعــاً بالطبيعــة يرى أنها 
ســيدته التي تحتفي به علــى الدوام مهما كان 
بغيــه أو كانت ســنه، ومن أجــل هذا فاضت 
فلسفته بأحاسيس روسو الشعرية مضافاً إليها 
ُملَــُح فلتيــر الهجائية. ومن ذا الذي يســتطيع 
أن يتصّور أن منشــيوس ينســى نفسه بحيث 
يصف أحد الناس بأن له: »جدرة كإبريق من 
الفخــار«، وقصارى القــول أن جونج أديب 
وفيلســوف معاً. ولد هذا الفيلسوف في والية 
سونج، وتقلد وقتاً ما منصباً صغيراً في مدينة 
خيــان. وزار قصــور الملــوك التــي زارها 
منشيس، ولكن كال الرجلين ال يذكر فيما بقي 
لنا من كتاباته اســم اآلخر. ولعل كليهما كان 
يحب صاحبه كما يحب المعاصرون بعضهم 
بعضــاً. ويــروى عنــه أنــه رفــض منصباً 
كبيــراً مرتين. ولما عــرض عليه دوق- ويه 
رياســة الــوزارة رّد على رســول الملك رداً 
مقتبضــاً يــدل على مــا يتــراءى للكاتب من 
أحالم: »اذهب من هنا لســاعتك وال تدنسني 
بوجودك، لخير لي أن أســلي نفســي وأمتعها 
في حفرة قذرة من أن أخضع لقواعد في بالط 

ملك من الملوك«. 
وبينما كان يصطاد الســمك في يوم من األيام 

إذ أقبــل عليــه رجــالن من كبــار الموظفين 
يحمالن إليه رســالة مــن ملك خو يقول فيها: 
»أريد أن أحملك عبء جميع ملكي«، فأجابه 
جوانــغ، كما يقول هو نفســه، دون أن يرفع 
نظــره عن صيــده: »لقد ســمعت أن في خو 
صدفة ســلحفاة كأنها روح من األرواح، وقد 
ماتــت ســلحفاتها منذ ثالثــة آالف عام، وأن 
الملك يحتفظ بهذه الصدفة في معبد أســالفه، 
وأنه يضعها في ســلة مغطــاة بالقماش. فهل 
كان خيراً للسلحفاة أن تموت وتترك صدفتها 
تعظــم على هــذا النحــو؟ أو هــل كان خيراً 
لهــا أن تظل حيــة تجر ذيلها مــن خلفها في 
الوحــل؟« فأجاب الموظفــان الكبيران: »لقد 
كان خيــراً لهــا أن تعيــش وتجــر ذيلها من 
خلفها في الوحل« فقــال لهما جونج: »اذهبا 
في ســبيلكما، وســأظل أجر ذيلي ورائي في 

الوحل«. 
وكان احترامه للحكومات يعدل احترام سلفه 
الروحي لو- دزه، فكان يســره أن يشــير إلى 
عدد ما يتصف به الملوك والحكام من صفات 
اللصــوص. ويقول إنه إذا أدى اإلهمال بأحد 
الفالسفة الحقيقيين، فرأى نفسه يتولى شؤون 
إحــدى الدول، فإن الخطــة المثلى التي يجب 
عليه أن يسلكها هي أال يفعل شيئاً، وأن يترك 
الناس أحراراً يضعون ما يشــاءون من نظم 
حكمهم الذاتي. »لقد ســمعت عن ترك العالم 
وشأنه والكف عن التدخل في أمره ولم أسمع 

عن حكم العالم«. 

هاتها تسعة وال تزعل



n إســتقبل رئيــس الجمهوريــة، 
الســيد عبــد المجيــد تبــون، أمــس 
الثالثــاء بالجزائــر العاصمة، الســيد 
ناصــر الخليفي، رئيس مجلس إدارة  

شــبكة »بــي إن ســبورت« القطرية 
و رئيــس جهاز االســتثمار الرياضي 
فــي قطر، الــذي يؤدي زيــارة ودية 

للجزائر.

و مــن شــأن هــذه الزيارة فتــح آفاق 
التعــاون الثنائي في المجال الرياضي 
وفتح فرع لشــبكة »بي إن سبورت« 
بالجزائــر التي هي مقبلــة على تنظيم 
المتوســط  االبيــض  البحــر  العــاب 

.2022 صائفة 
ومــن المرتقب أن يتم إبــرام اتفاقات 
تعاون في مجال االســتثمار الرياضي 
، وتفعيــل دور بي إن ســبورت أكثر 

في بالدنا .
وفــي تصريح لــه عقب اســتقباله من 
قبل ريــس الجمهورية قــال الخليفي” 
شــرفت بمقابلة فخامــة الرئيس، لقاء 
كان جــد ممتاز ومثمر، وان شــاء هللا 
هــذه بدايــة في عالقــة مشــتركة بين 
مجموعة بي إن ســبورت والجزائر”.
                                            ق.و

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 17/ 1-
الجزائر : 18/ 06
وهران : 17/ 09 

الفجر  : 06.01
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.44
املغرب  : 18.08
العشاء : 19.30

مواقيت الصالة 
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ع.ق

الرئيس تبون يستقبل ناصر الخليفي.. فتح فرع 
لشبكة »بي إن سبورت« بالجزائر

ليــس ثمة شــك في أن القــرار الســابق لرئيس 
مفوضية االتحاد اإلفريقي، موســى فكي، الذي 
منح بموجبه إلســرائيل، فــي جويلية الماضي، 
صفة عضو مراقب داخل االتحاد؛ كان انحرافا 
عــن الخّط التاريخي الثابت لهذا التكتل القاري، 
و عــن المبادئ التي قام عليها، و األهداف التي 
أنشــئ من أجلها، و التي فــي مقدمتها مناهضة 
التمييــز العنصــري، و تصفيــة االســتعمار، و 
مناصــرة القضايــا العادلة، و مكافحــة الفقر و 
التخلــف. فكيف يُســمح إلســرائيل، وهي كيان 
الشــعب  أراضــي  يحتــل  مــازال  اســتعماري 
الفلســطيني، و يواصــل سياســة االســتيطان، 
التمييــز  و  القمــع  أشــكال  أبشــع  يمــارس  و 
العنصري، أن يصبح عضــوا مراقبا في اتحاد 

األفارقة..؟
و ليــس ثمة شــك أيضا، في أن طرد إســرائيل 
مــن االتحــاد اإلفريقــي، مــا كان ليتــم، لــو لم 
تتحــرك الجزائــر، و مــن الوهلــة األولى ضد 
قرار موســى فكي، حيث قام رئيس الدبلوماسية 
كمبعــوث  لعمامــرة،  رمطــان  الجزائريــة، 
للرئيــس عبــد المجيد تبون، بجــوالت مكوكية، 
و اتصــاالت مكثفــة مــع العديــد مــن نظرائــه 
األفارقــة. و قــد ازدادت وتيرة هذه المســاعي 
خالل األيام التي ســبقت انعقــاد القمة اإلفريقية 
الـــ 35 يومي الســبت و األحــد الماضيين، في 
أديس أبابا، و ذلك بتنســيق وثيق مع نيجيريا و 

إفريقيا بشكل خاص. جنوب 
و قــد ُكللت جهــود الجزائر مــع حلفائها بنجاح 
باهــر؛ بحيــث أن قــرار طــرد إســرائيل تــّم 
باإلجماع، و بالتالي تّم تفادي عملية التصويت، 
التي كانت ســتؤدي ربما إلى انقســامات تُغذيها 

مواقــف معارَضة و مواقف امتناع.
كمــا أن إســقاط قرار منح صفــة عضو مراقب 
إلسرائيل، كان بمثابة إنذار غير مباشر لموسى 
فكــي، بحيث أنه أعاد ضبــط صالحيات رئيس 
مفوضية االتحــاد اإلفريقي؛ حتى ال يتكرر في 
المســتقبل أخذ قــرارات على هــذه الدرجة من 
الخطورة بشــكل فردي، دون استشارة أعضاء 

اإلفريقي. التكتل 
كمــا أن طرد إســرائيل أعــاد تكريــس الروح 
و  األساســي  الهــدف  و  لالتحــاد  الحقيقيــة 
الجوهــري الذي قام من أجله، و هو تصفية كل 
أشكال االســتعمار بالقارة، و االلتزام بمواصلة 

العمل على هذا المسار.
مــا يجــب أن يقال أيضا، أن إســرائيل و إن تم 
طردها مــن االتحاد اإلفريقي، فإن هذا اإلنجاز 
علــى أهميته ال يعني بأن إســرائيل خرجت من 
إفريقيــا؛ فوجودها في القــارة يتعاظم، و يزداد 
تغلغــال و خطــورة، فهي إلى حــّد اآلن أقامت 
عالقــات متفاوتــة ) دبلوماســية أو اقتصادية و 
تجاريــة أو في شــكل مكاتب ربط( مع 46 بلدا 
إفريقيــا مــن أصــل 55 . و ازدادت خطــورة 
هذا االنتشــار بعــد صفقة التطبيــع األخيرة مع 
نظــام المخزن، التــي جعلت الخطــر أقرب ما 
يكــون علــى حدودنــا الغربية؛ و هــو الوضع 
الذي جعــل لعمامــرة يقول وقتهــا أن الجزائر 
أصبحــت تشــعر و كأنها في خــط مواجهة مع 

الصهيوني. الكيان 
آخر الكالم.. المؤكد أن الدبلوماسية الجزائرية، 
التــي نجحــت على الــدوام في إســماع صوتها 
بالمحافــل الدوليــة، ســتواصل معركتهــا كقوة 
ناعمــة، من أجل قضيتي الشــعبين الفلســطيني 
و الصحــراوي إلى غاية اســترجاع أراضيهما 

المحتلة، و إعادة بســط سيادتهما عليها.

                              محمــد مصبــاح     

صوت الجزائر

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
توقيف 4 شبان استولوا عىل 

مصوغات ذهبية وأخفوها داخل 
برئ بالمشرية يف ميلة 

n تمكنت وحدات المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 
بميلة من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 
و29 ســنة، واسترجاع مســروقات من المعدن األصفر 

)16 سوار، حزامين، فم حزام(
   بتاريخ 05/02/2022  في الساعة 03.00 صباحا، 
أثناء قيام أفراد الفرقة االقليمية بالمشــيرة بدورية، لفت 
بيــع المجوهرات بابه الخارجي مفتوح،  انتباههم محل ل
تقــدم من المحل وتطويــق المكان من  ــى إثرها تم ال عل
طــرف أفراد الدورية وتوقيف شــخص مشــتبه فيه كان 
على مقربة من المحل، مــع االتصال بصاحب المنزل 
ــذي بعد قدومه  ــذي بــدوره أخبر صاحــب المحل، وال ال
أكد تعرضه لعملية ســرقة )ُحلي: خواتم، ســالل رقبية، 
ــى إثرها تم االســتعانة بعناصــر الخلية  اســورات(، عل
تقنية لرفع اآلثار والبصمات من مكان الســرقة، التي  ال

مكنت من توقيف )03( مشتبه فيهم آخرين.
وبعــد تفتيش منازل المشــتبه فيهم بــإذن كتابي صادر 
عــن وكيل الجمهورية ومواصلة التحري، تحصل أفراد 
الفرقــة اإلقليمية على معلومات مفادها وجود كمية من 
يتم  المجوهــرات مرمية ببئر تقليدي ببلدية المشــيرة، ل
تنقل إلى عين المكان، وباالســتعانة  تشــكيل دورية وال
ــم تفريغ البئر مــن المياه،  بأعــوان الحمايــة المدنية ت
ــى مجوهــرات مــن معــدن أصفــر اللون  ــور عل والعث
ــم حزام(، ميزانيــن إلكترونيين  )16 ســوار، حزامين، ف
محطمين، هاتفين نقالين محطمين بدون شرائح، لوحة 
يتم نقل األشياء  تصفح طابالت محطمة بدون شريحة، ل
ــى مقــر الفرقــة اإلقليمية، وإســتدعاء  المســترجعة إل
صاحــب المحــل المســمى )ش-ق( وعــرض األشــياء 

المسترجعة عليه، الذي أكد أنها تخصه.
ــم تحريــر محضــر  بعــد االنتهــاء مــن التحقيــق، ت
قضائــي ضد المعنيين وتقديمهم أمام العدالة، وتســليم 

المسروقات المسترجعة إلى مالكها.

بســيدي  الشــرطة  مصالــح  تمكنــت    
بلعبــاس مــن اإلطاحــة بشــبكة إجرامية 
دولية منظمة مختصة في تهريب البشــر 
من بينهم أشــخاص من جنســية مغربية، 
حســبما علم أمــس الثالثاء مــن مديرية 

األمن الوالئي.
ــة االتصال والعالقات  ي  وأوضح رئيس خل
العامــة محافظ، بلعبــاس نصر الدين، أن 
ــردا من بينهم  الشــبكة »متكونة من 16 ف
وا  ــة، شــكل ي أشــخاص مــن جنســية مغرب
جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود عن 
تنقل  تدبير والتســهيل للدخول وال طريق ال
للمهاجريــن  المشــروعة  ــر  غي واإلقامــة 
ويقومون بتهريب البشــر من مدن مغربية 
مرشــحين للهجرة إلى دول أوروبية مرورا 

بالجزائر«.
خــالل  مــن  أن  المصــدر  ذات  وأضــاف 
التحقيــق المفتوح من طــرف فرقة البحث 
للشــرطة  ــة  ي الوالئ للمصلحــة  والتدخــل 

ــة، تبين أن أفراد الشــبكة »كانوا  ي القضائ
واالتصــال  نقــل  ال وســائل  يســتعملون 
معرضين حياة وسالمة األشخاص للخطر 
تنظيم الخاصين  فتهم التشريع وال مع مخال
بالصــرف وحركة رؤوس األموال من وإلى 

الخارج«.
ــراد هــذه الشــبكة اإلجرامية  وأبــرز أن أف

ا المغاربة  »كانوا يقومــون بتجميع الرعاي
ــى أوروبا مرورا  يــن فــي الهجرة إل الراغب
ــي مقابل مبالغ مالية تصل  التراب الوطن ب
ــى 1 مليون دج للشــخص الواحد قبل أن  إل
تتفطن لهم مصالح الشــرطة ويتم توقيفهم 
يابة االختصاص بمحكمة  تهــم أمام ن وإحال

بلعباس«. سيدي 

اإلطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة يف تهريب 
البرش بسيدي بلعباس

..والعثور عىل جثة أربعيني أمام 
مزنله بالشيقارة  

ثانوية للحماية المدنية  n  تدخلت، أمس ،  الوحدة ال
ســيدي مروان على الســاعة 10 ســا و 40 د ألجل نقل 
جثــة شــخص من جنس ذكر بالمكان المســمى مشــتة 
ورزيز بلدية الشــيقارة دائرة ســيدي مــروان . الضحية 
) ب/ع( 43 ســنة وجد متوفي أمــام مقر منزله العائلي  
ليس عليه أي آثار عنف أو ضرب ،وقد  حول من طرف 
مصالح الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات 

القرارم قوقة .
                                             ابو نوفل

وفاة شاب سقط من أعىل الجرس 

العمالق بقسنطينة 

n لقي ، شــاب حتفه ، إثر ســقوطه من أعلى جسر أحمد 
باي )الجسر العمالق ( بقسنطينة .

ثانوية  وتدخلت ، أمس ، إســعافات الحماية المدنية للوحدة ال
سيســاوي ســليمان و المركز المتقدم باب القنطرة و المركز 
المتقدم بومعزة بلدية قســنطينة في حدود الســاعة 15 و 55 
دقيقة و ذلك ألجل حادث سقوط شخص من أعلى جسرصالح 
باي-االجسر العمالق بعلو حوالي 40 متر، الضحية ر-ب من 
جنس ذكر يبلغ من العمر 32 ســنة متوفــي بعين المكان تم 
ا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجامعي  نقله من طرفن

قسنطينة.

ايداع أربعة أشخاص مشتبه يف تورطهم يف المتاجرة بأسلحة 
حربية  بتزيي وزو

ــداع أربعــة أشــخاص مشــتبه فــي  ــم اي  ت
ــة المتاجــرة بأســلحة  تورطهــم فــي قضي
ــة ينشــطون ضمــن شــبكة إجرامية  ي حرب
ــه   ــاد ب ــة تيــزي وزو, حســب مــا أف بوالي
ــة العامــة لألمــن  لمديري ــان ل ي ــاء ب الثالث

الوطني
 وأوضــح المصدر أنه تم تســجيل مصور 

العترافات شــخصين مشــتبه في تورطهما 
في قضية المتاجرة باألســلحة من الصنف 
ــة ينشــطون ضمــن  ي ــع أســلحة حرب الراب
ــة تتكون من 04 أشــخاص  شــبكة إجرامي
ــم  ت ي ل تيــزي وزو,  ــة  ينحــدرون مــن والي
تقديمهــم أمام الجهات القضائية المختصة 
ا التي أصدرت في حق أفراد الشــبكة  يمي اقل

أمرا باإليداع
 هذه االســلحة الحربية التي تتمثل في 03 
بنادق مضخية يتاجر بها عناصر الشــبكة 
ــة كانــت موجهة لتحقيــق مآرب  اإلجرامي
ــة أو منظمــات إرهابية  ــات إجرامي عصاب

ــر, يضيف بيان المديرية بالجزائ
                                            ربيع. م 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

