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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة

عمر  الجزائري  المسرحي  المخرج  اختيار  تم 
الرابعة  الدورة  تحكيم  لجنة  لعضوية  فطموش 
لمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما )13 - 16 

مايو المقبل( بتونس، حسبما أفاد به المنظمون.
من  الرابعة  للدورة  المنظمة  اإلدارة  وأعلنت 
التي  للمونودراما  الدولي  قرطاج  مهرجان 
التحكيم  لجنة  أن  شرف  ضيف  ليبيا  تستضيف 
رئيسا  الجودي  جبار  الدكتور  من  كل  تضم 
الجزائري  المخرج  )العراق( وعضوية كل من 
)سلطة  جواد  بن  الكريم  وعبد  فطموش  عمر 

احمدو  الموريتاني  والناقد  عمان( 
حبيبي.

وبالمناسبة سيكرم المهرجان العديد من 
الوجوه المسرحية على غرار عز الدين 
تليالني  احسن  والناقد  )تونس(  المدني 
)فلسطين(  غنام  وغنام  )الجزائر( 

والممثل فتحي كحلون )ليبيا(.
من جهة أخرى، سيعرف المهرجان تقديم عمل 
القادر  عبد  الفكاهي  الجزائري  للممثل  جديد 
كوميدية  عروض  جانب  إلى  »السكتور« 
الضحك«  »مونو  قسم  ضمن  مبرمجة  تونسية 
النهدي  لألمين  عليك«  »نموت  مسرحية  منها 
السهيلي  لمقداد  بكين«  في  »حسين  ومسرحية 

وايضا مسرحية »قرهمانة« لمعز التومي«.
عزوز،  اكرام  المهرجان،  ومؤسس  مدير  واكد 
انه سيتم »مراجعة شكل جوائز المسابقة الرسمية 

لتصبح بداية من الدورة الرابعة متمثلة في جائزة 
للنص،  بقرطاج  للمونودراما  الدولي  المهرجان 
الكبرى  الجائزة  جانب  الى  التمثيل  وجائزة 
الفنية  العمل  مكونات  تتوج  التي  للمهرجان 
الدورات  خالل  اقتصرت  ان  بعد  واالخراجية 
والفضي  الذهبي  المونو  جوائز  على  السابقة 

والبرونزي«.
للمونودراما  الدولي  المهرجان  يدعم  لإلشارة 
الثقافية  الشؤون  وزارة  طرف  من  بقرطاج 
المهرجانات  لتنمية  التونسية  والمؤسسة 
بالتعاون  وذلك  والفنية  الثقافية  والتظاهرات 
والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  مع 
»االلكسو« إلى جانب دعم عدد من المؤسسات 
بتونس والوطن  والثقافية  الفنية  والهياكل  المالية 

العربي.
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

المسرحي الجزائري عمر فطموش 
ضمن لجنة تحكيم مهرجان قرطاج 

الدولي للمونودراما بتونس

كانت أمسية األحد سوداء على كريم بنزيمة ليس 
مدريد  ريال  لفريقه  جزاء  ركلة  إضاعته  بسبب 
ضد إلتشي )2-2( في الدوري وإصابته وحسب، 
المباراة  خالل  للسرقة  تعرض  منزله  ألن  بل 

بحسب ما أفادت اإلثنين مصادر في الشرطة.
حدث  بما  علم  الالعب  »إن  المصادر  وقالت 
عندما عاد إلى المنزل بعد المباراة واكتشف أنه 
تم العبث بكل شيء في المنزل«، مضيفين بأنه 

لم يُعَرُف حتى اآلن ما ُسِرَق من المنزل.
اللصوص  صعد  األولية،  التحقيق  لنتائج  ووفقاً 
على السياج الخارجي ودخلوا المنزل عن طريق 

كسر الواجهة الزجاجية.
وانضم المهاجم الدولي الفرنسي إلى الئحة طويلة 
من الالعبين الذين تعرضت منازلهم للسرقة أثناء 
السويدي  المدافع  آخرهم  المباريات،  خوضهم 

لمانشستر يونايتد اإلنكليزي فيكتور ليندلوف.
أعلنت   ،2019 األول/أكتوبر  تشرين  وفي 
شبكة  تفكيك  عن  ويوروبول  اإلسبانية  الشرطة 
من اللصوص الذين وضعوا العبين من أتلتيكو 

وريال مدريد من بين أهدافهم الرئيسية.
ووفقاً لوسائل اإلعالم اإلسبانية، كان بنزيمة من 
ريال  في  زميله  مثل  الشبكة،  هذه  أهداف  بين 
بارتي  توماس  الغاني  أو  كاسيميرو  البرازيلي 
الى  االنتقال  قبل  أتلتيكو  ألوان  عن  دافع  الذي 

أرسنال اإلنكليزي.

طبيب روسي يذّكر بخطورة 
فيروس اإلنفلونزا

مزنل نب زيمة يتعرض 
سيتم االنطالق في تصوير مشاهد الفيلم السينمائي الذي للرسقة

نهاية شهر  فانون  فرانز  الشهيد  الدكتور  مسيرة  يروي 
مخرج  االثنين  يوم  عنه  كشف  حسبما  المقبل،  فبراير 
زحزاح  السيد  وأوضح  زحزاح.  النور  عبد  العمل  هذا 
كأقصى  فبراير  شهر  نهاية  االنطالق  سيتم  أنه  ل/وأج 
تقدير في تصوير مشاهد الفيلم الطويل الذي سيسرد فترة 
التحاق الطبيب الشهيد فرانز فانون بمنصب رئيس قسم 
بمستشفى األمراض العقلية بالبليدة الذي يحمل اسمه حاليا 
و إلى غاية التحاقه بالثورة التحريرية و هذا خالل الفترة 
الممتدة ما بين 1953 و 1956. وسيعرف هذا العمل 
السينمائي، حسب كاتبه و مخرجه، مشاركة أسماء فنية 
معروفة أمثال رشيد بن عالل، فيما سيؤدي دور شخصية 
فرنسي  دوزان،  ألكسندر  الممثل  فانون  فرانز  الطبيب 
الجنسية، يقول المخرج زحزاح، الفتا إلى تواصل اختيار 
الوجوه الفنية التي ستؤدي أدوار شخصيات في هذا الفيلم. 
وأشار إلى أن موقع تصوير هذا العمل السينمائي الجديد 
سيكون بالمستشفى الذي يحمل اسمه، إلضفاء مصداقية 

أكثر لهذا العمل، هذا فضال عن تصوير مشاهد بمتحف 
فرانز فانون الكائن بنفس المستشفى و الذي هو المنزل 
الوظيفي الذي كان يقيم به هذا الطبيب مع عائلته خالل 
االنطالق  مع  موازاة  سيتم  كما  بالمستشفى.  فترة عمله 
لهذا  الرسمي  االفتتاح  الفيلم،  هذا  لتصوير  الرسمي 
المتحف، عقب إعادة تهيئته من طرف جمعية »أحباب 
متحف فانون« و هذا بدعم من الشركة المنتجة لهذا الفيلم 
»أطلس فيلم لإلنتاج« يقول السيد زحزاح.           وأج

انطالق تصوير فيلم فرانز فانون نهاية فيفري المقبل 

وفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، سجلت في السنة الماضية 
انتشار  باالعتبار  أخذنا  إذا  ولكن  باإلنفلونزا،  قليلة  إصابات 
الفيروس على شكل موجات، فقد تزداد اإلصابات باإلنفلونزا 

هذه السنة.
يقارب  ما  أن  إلى  تلفزيوني،  حديث  في  مياسنيكوف  ويشير 
نتيجة  سنويا،  يموتون  العالم،  في  شخص  ألف   700 من 
المضاعفات التي يسببها فيروس اإلنفلونزا. ومن أجل تجنب 

اإلصابة يجب االلتزام بتعليمات وتوصيات األطباء.
األمراض  أخصائية  بورتسوفا،  يلينا  الدكتورة  وتضيف 
الوبائية، يجب استخدام وسائل الوقاية الشخصية، على الرغم 
استخدامها  الكمامات وفترة  فعالية  الجدال حول  استمرار  من 

للوقاية من العدوى.
وتقول، »رغم كل ذلك، أظهرت نتائج البحوث، أن الكمامات 
بالمسافة  مقارنة  المرضية  العدوى  من  الوقاية  في  جدا  فعالة 

االجتماعية«.
بصورة  ويجب  ساعتين،  كل  الكمامة  تغيير  يجب  وتضيف، 
ال  لكي  الكمامة  ارتداء  بالمرض،  المصابين  على  خاصة 

ينشروا العدوى.
ووفقا لها »التوصية الثانية، هي االمتناع عن التدخين وخاصة 
تساعد على  بأهداب،  التنفسية مبطنة  القنوات  البرد. ألن  في 
السعال  طريق  عن  الجسم  إلى  يدخل  الذي  الفيروس  إخراج 
أو العطس. ولكن عندما يدخن الشخص في البرد فإن درجة 
 30-40 مدة  األهداب  هذه  نشاط  تشل  المنخفضة  الحرارة 

ثانية«.

أمن جيجل راقب 212 دراجة 
نارية وضبط 72 مخالفة

عمليات  الماضي  األسبوع  نهاية  جيجل  والية  أمن  نظم 
على  أسفرت  النارية،  الدراجات  سائقي  لمراقبة  واسعة 
 72 تسجيل  خاللها  تم  نارية   دراجة   212 مراقبة 
حينها،  في  الوثائق  تقديم  بعدم  أساسا  تعلقت  مخالفة 
مرورية  جنحة   23 تسجيل  تم  كما  الخوذة  ارتداء  عدم 
غير  التأمين  شهادة  التأمين،  شهادة  بانعدام  ارتبطت 
سارية المفعول و انعدام رخصة السياقة، من جهة أخرى 
أصحابها  تقديم  غاية  إلى  نارية  دراجة   43 تحويل  تم 
مركبة   188 تنقيط  العملية  هذه  عرفت  كما  للوثائق، 
إكراه  محل  شخص  توقيف  تم  أين  شخص   250 كذا  و 
لغرض  المخدرات  لحيازته  آخر  شخص  وتوقيف  بدني 
جيجل  والية  أمن  يواصل  و  هذا  الشخصي،  االستهالك 
للمواطنين  آمنة  طرق  توفير  قصد  هذه  المراقبة  عمليات 
و الحد كذلك من حوادث المرور،  حيث سجلت مصالح 
 2021 األمن العمومي بأمن الوالية خالل شهر ديسمبر 
وقوع 31 حادث مرور جسماني منها 06 حوادث تسبب 
فيها سائقو الدراجات النارية و كانت سبا في إصابة  15 

بجروح. شخص 
دربال نصرالدين 



شــرع رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد 
ــارة  ــي زي ــن ف ــوم االثني ــون، ي ــد تب المجي
مصــر  جمهوريــة  إلــى  أخــوة  و  عمــل 

العربيــة تــدوم يوميــن.
وكان فــي اســتقبال الرئيــس تبــون بمطــار 
المصــري  الرئيــس  الدولــي،  القاهــرة 
ــار  ــن كب ــاح السيســي، و عــدد م ــد الفت عب

المســؤولين فــي الدولــة المصريــة.
و يرافــق رئيــس الجمهوريــة فــي هــذه 
الزيــارة، وفــد وزاري يتكــون مــن وزيــر 
الشــؤون الخارجيــة و الجاليــة الوطنيــة 
بالخــارج رمطــان لعمامــرة، وزيــر التعليــم 

العالــي و البحــث العلمــي عبــد الباقــي بــن 
زيــان، الوزيــر المنتــدب لــدى الوزيــر 
و  المعرفــة  باقتصــاد  المكلــف  األول 
المؤسســات الناشــئة ياســين المهــدي وليــد 

ــعالل. ــاء ش ــة وف ــرة الثقاف و وزي
وتهــدف الزيــارة لتعزيــز العالقــات الثنائية 
و التعــاون، بمــا يرقــى لمســتوى العالقــات 

التاريخيــة و السياســية بيــن البلديــن.
ويعــد »التنســيق و التشــاور« مــن أهــم 
مــا يطبــع العالقــات بيــن البلديــن، و التــي 
تعــد نموذجــا للتعــاون و التضامــن بيــن 
العربيــة واالفريقيــة، وهــو مــا  البلــدان 

تعكســه االتصــاالت المســتمرة بيــن قيادتــي 
ــع  ــورات الوض ــر تط ــث آخ ــن، لبح البلدي
العربــي و االقليمــي، خاصــة مــا تعلــق 
باألزمــة الليبيــة و القضيــة الفلســطينية، 
ال31  الــدورة  إلنجــاح  التحضيــر  و 
ــتحتضنها  ــي س ــة الت ــة المقبل ــة العربي للقم
العربــي  بالعمــل  والدفــع  الجزائــر، 

المشــترك.
و علــى الصعيــد االقتصــادي، ستشــكل 
هــذه الزيــارة فرصــة لتعزيــز التعــاون 
بيــن الجانبيــن فــي مختلــف القطاعــات، 
خاصــة مــع حــرص قائــدي البلديــن علــى 

إلــى  االقتصــادي  بالتعــاون  االرتقــاء 
ــة و السياســية  ــات التاريخي مســتوى العالق

بيــن الجانبيــن.
و ســتكون هــذه الزيــارة التــي تــدوم يوميــن 
ــن،  ــن البلدي ــع االســتثمارات بي فرصــة لدف
مــع إعطــاء دفــع قــوي للتبــادالت التجاريــة 
ــنوات  ــالل الس ــد خ ــت تتزاي ــا فتئ ــي م الت
االخيــرة حيــث تجــاوزت 747 مليــون 
ــام  دوالر خــالل عــام 2020، حســب أرق

وزارة التجــارة.
و بلغــت قيمــة الصــادرات الجزائريــة نحــو 
خــالل  دوالر  مليــون   188،04 مصــر 
ــت  ــد بلغ ــواردات فق ــة ال ــا قيم 2020، أم
نفــس  خــالل  دوالر،  مليــون   559،55

ــرة. الفت
و تتطلــع الجزائــر إلــى الدفــع بعالقــات 
ــاون االقتصــادي  ــاري و التع ــادل التج التب
الثنائــي مــن خــالل اللجنــة العليا المشــتركة 
التحضيــر  يتــم  التــي  البلديــن،  بيــن 

النعقادهــا قريبــا.
و تأتــي زيــارة الرئيــس تبــون الــى الشــقيقة 
مصــر بعــد نحــو أســبوع مــن زيــارة وزير 
ــارج،  ــة بالخ ــة الوطني ــة و الجالي الخارجي
ــه  ــرة، بصفت ــى القاه ــرة إل ــان لعمام رمط

مبعوثــا خاصــا لرئيــس الجمهوريــة.
الجيــش  أركان  رئيــس  كان  وقبلهــا   
الســعيد  الفريــق  الشــعبي،  الوطنــي 
شــنقريحة قــد قــام بزيــارة رســمية الــى 
مصــر، شــهر نوفمبــر الماضــي،  بصفتــه 
ممثــال لرئيــس الجمهوريــة، القائــد األعلــى 
للقــوات المســلحة، وزيــر الدفــاع الوطنــي، 
لحضــور فعاليــات الطبعــة الثانيــة لمعرض 
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تــم أمــس اإلثنيــن بالجزائــر التوقيــع علــى 
بيــن  القانونــي  للتعــاون  تفاهــم  مذكــرة 
الجزائــر وقطــر, فــي إطــار تعزيــز عالقــات 
المجــال  فــي  الطرفيــن  بيــن  التعــاون 
الخبــرات  تبــادل  خــالل  مــن  القانونــي 
االرتقــاء  إلــى  يهــدف  بمــا  والتجــارب 
بمســتوى األداء القضائــي بــكال البلديــن.

الجزائر: ربيع ـ م
وجــرت مراســيم التوقيــع علــى المذكــرة 
مــن قبــل كل مــن وزيــر العــدل, حافــظ 
االختــام عبــد الرشــيد طبــي, ووزيــر العــدل 
العامــري  بــن محمــد  القطــري, مســعود 
مراســيم  عقــب  طبــي  الوزيــر  واعتبــر 
التوقيــع أن جــودة العمــل القضائــي تمــر 
حتمــا علــى التفتــح علــى التجــارب الدوليــة, 
وهــو مــا تجســده هــذه االتفاقيــة و التــي 
إلــى  لبنــة هامــة تضــاف  بمثابــة  تعتبــر 
ــا  ــع عليه ــم التوقي ــي ت ــات الت سلســلة االتفاق
بيــن الجزائــر و قطــر  وأضــاف الوزيــر أن 
ــة المؤسســاتية ستســمح  ــة القانوني هــذه اآللي
ألســرة القضــاء فــي البلديــن باالحتــكاك 
أكثــر, و تبــادل الممارســات المثلــى لتحســين 
ــم  مســتوى أداء كل منهمــا قصــد تجســيد قي
ــع  ــود بالنف ــا يع ــون بم ــيادة القان ــدل و س الع
علــى المواطنيــن ببلدينــا ,  واعتبــر أن هــذه 
الوثيقــة ستشــكل نقطــة انطــالق إلضافــة 
ــي عــدل  ــن وزارت ــاون بي ــدة للتع روح جدي
التــي  المتعــددة  المجــاالت  فــي  البلديــن 

شــملتها, والتــي ستســتفيد منهــا مختلــف 
ــن  ــة المحامي ــا هيئ ــن ضمنه المؤسســات, م
البحــوث  القضائييــن ومراكــز  والخبــراء 
ومــدارس تكويــن القضــاة كمــا نــوه ذات 
أحــكام  تفعيــل  آليــة  بأهميــة  المســؤول 
برامــج  إعــداد  فــي  والمتمثلــة  المذكــرة, 
التــي  المجــاالت  مختلــف  فــي  ســنوية 
ــي  ــي ف ــن أجــل الدخــول الفعل ــا, م تضمنته

مرحلــة التجســيد
ــر  ــه للتذكي ــي كلمت ــي ف ــر  طب  وعــاد الوزي
ــي  ــزة الت ــة الممي ــات التاريخي ــق العالق بعم
ــن الشــعب الجزائــري والقطــري,  ــط بي ترب
صقلتهــا  متناهيــة  عالقــات  أنهــا  مؤكــدا 

ــن  ــاون بي ــن التع ــود م عق
الشــقيقين  البلديــن  قيــادة 
طبــي  الوزيــر  وذكــر 
بدعــم دولــة قطــر نضــال 
الجزائــري  الشــعب 
التحريريــة  ثورتــه  و 
ــى  ــزال عل ــدة وال ت المجي
ــا هــذا  عهدهــا حتــى يومن
عمــق  علــى  يــدل  بمــا 
العالقــة الوطيــدة واألخوة 
الشــعبين  بيــن  العميقــة 
التــي  المتبادلــة  والثقــة 
حيــث  الدولتيــن  تجمــع 
ــات  ــذه العالق ــرز أن ه أب
وازدادت  تعــززت 

الزيــارات  مــن  سلســلة  عبــر  رســوخا 
ــادات البلديــن, مــع العمــل  ــة بيــن قي المتبادل
علــى رعايــة هــذه العالقــات واالرتقــاء بهــا 

القطاعــات. كافــة  فــي 
ــن  ــة بي ــة العالق ــى خصوصي ــا أشــار إل  كم
ــن  ــن م ــار أن البلدي ــر و قطــر باعتب الجزائ
مصــدري الغــاز الطبيعــي فــي العالــم, كمــا 
الجامعــة  فــي  دولتــان محوريتــان  أنهمــا 
ــي,  ــي العرب ــط اإلقليم ــي المحي ــة وف العربي
وتجمعهمــا الكثيــر مــن المواقــف المشــتركة 
وأضــاف الســيد طبــي أن هــذه االتفاقيــة 
تأتــي تزامنــا مــع اإلصالحــات التي يشــهدها 
قطــاع العدالــة فــي الجزائــر, والتــي تترجــم 

بوضــوح متطلبــات الشــعب الجزائــري و 
انبثقــت ذات اإلصالحــات عــن الدســتور 
ــد  ــة, عب ــس الجمهوري ــه رئي ــادر ب ــذي ب ال
المجيــد تبــون ســنة 2020 و حظــي بتزكيــة 
أحكامــا  تضمــن  والــذي  الجزائرييــن, 
غيــر مســبوقة تكــرس اســتقاللية الســلطة 
ــترجاع  ــمح باس ــق ويس ــا يحق ــة بم القضائي

ــالده. ــة ب ــي عدال ــة المواطــن ف ثق
ــدل القطــري,  ــر الع ــر وزي ــه ذك ــن جهت  م
مســعود بــن محمــد العامــري, أن دولــة 
قطــر تتقاســم مــع الجزائــر قيمــا نبيلــة تعنــي 
بثوابــت القانــون وتســعى إلى تحقيــق العدالة 
ــون  ــة القان ــادئ دول ــيخ مب ــن خــالل ترس م
أن  وأضــاف  والمؤسســات 
ولقائــه  للجزائــر  زيارتــه 
الجزائــري,   بنظيــره 
ــار  ــة لمس ــي تكمل ــي, يأت طب
المشــترك  بالتقــارب  حافــل 
فــي  الثنائــي  والتنســيق 
المجــاالت العدليــة والقانونيــة 
التوقيــع  وأن  البلديــن  بيــن 
فــي  تفاهــم  مذكــرة  علــى 
بيــن  القانونــي  المجــال 
ــة  ــة نوعي ــكل نقل ــن يش البلدي
و  الثنائــي  التعــاون  فــي 
ــدة للشــراكة  ــا واع ــح آفاق يفت
التــي وضــع  االســتراتيجية 
صاحــب  مــن  كل  أسســها 

ــي,  ــن حمــد آل ثان ــم ب ــيخ تمي ــمو, الش الس
ــري,  ــس الجزائ ــقيقه الرئي ــر وش ــر قط أمي

تبــون. المجيــد  الســيد عبــد 
 كمــا ثمــن الوزير القطــري النتائــج المترتبة 
عــن التوقيــع علــى االتفاقيــة المشــار إليهــا, 
قائــال أنهــا ســتفتح آفــاق رحبــة تنســجم مــع 
التطلعــات المشــتركة والتوجيهــات الســامية 

لقيادتــي البلديــن الشــقيقين
 تجــدر اإلشــارة إلــى أن مذكــرة التفاهــم 
القانونــي بيــن الجزائــر و قطــر تتضمــن 
إلــى جانــب الديباجــة, 20 مــادة ترمــي إلــى 
تبــادل الخبــرات والتجــارب فــي المجــاالت 
القانونيــة المختلفــة, بمــا يهدف إلــى االرتقاء 
بمســتوى األداء ال ســيما فــي مجــال إعــداد 
ــات  و صياغــة ودراســة مشــروعات االتفاق
ــا  ــدرج أحكامه ــي تن ــم الت ــرات التفاه ومذك
فــي إطــار اختصاصاتهــا, والتعــاون الدولــي 
وآلياتــه وأهــم الممارســات الفعالــة فــي ذلــك, 
وفــي مجــال التوثيــق, وأعمــال المحامــاة 

ــم. ــراء, والوســاطة والتحكي ــد الخب وقي
رـ م

بمناسبة  زيارة وزير عدالتها للجزائر

التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وقطر لتعزيز التعاون
 القضائي بين البلدين

الجزائر:سناء-م 
يــرى المحلــل السياســي و أســتاذ العالقــات 
الدوليــة بجامعــة الجزائــر، توفيــق بوقاعــدة، 
أن زيــارة رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد 
ــس و  ــرها أم ــي باش ــة مصــر و الت ــون لدول تب
ــن  ــا بي ــيتم التطــرق فيه ــوم، س ــى الي ــتمر إل تس
القضايــا   مــن  العديــد  إلــى  البلديــن  رئيســي 
ــي  ــة الت ــة العربي ــها القم ــى رأس ــة، و عل الهام
ســتحتضنها الجزائــر، و كــذا قضيــة المصالحــة 
بيــن األطــراف الفلســطينية  والملــف الليبــي 
بعــد تأجيــل االنتخابــات الرئاســية فــي هــذا 
البلــد، إضافــة إلــى قضايــا أخــرى سياســية 
وأخــرى اقتصاديــة بيــن البلديــن، وتوقــع أن 
تخلــص الزيــارة بتوقيــع العديــد مــن االتفاقيــات 
بوقاعــدة  قــال  و  االقتصــادي.  الجانــب  فــي 
ــارة  ــر«، أن زي ــن الجزائ ــح لـ«عي ــي تصري ف
الرئيــس تبــون إلــى مصــر كانــت مبرمجــة 
منــذ فتــرة، و اعتبــر أن القمــة العربيــة و التــي 
ســوف تعقــد فــي الجزائــر ســتكون علــى رأس 
الملفــات التــي ســوف تناقــش بيــن الرئيــس تبون 
 ، السيســي  الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس 
خصوصــا وأن هــذه القمــة يعمــل الجزائــر مــن 
خاللهــا إلــى إرجــاع ســوريا لجامعــة الــدول 
ــن   ــاش بي ــا ســيكون محــل نق ــو م ــة، وه العربي
الرئيســين، إضافــة إلــى مواضيــع  هامــة منهــا 
قضيــة المصالحــة بيــن األطــراف الفلســطينية، 
ــه،   ــر تحقيق ــد الجزائ ــذي تري ــعى ال ــو المس وه
و كذلــك مصــر التــي كانــت قــد بــادرت ســابقا 
ــراف  ــذه األط ــن ه ــة بي ــات مصالح ــد جلس بعق

ــك.  ــي ذل ــلت ف ــر- فش ــا-أي مص لكنه
و أضــاف المحلــل السياســي، أن الملــف الليبــي 
الــذي  النقــاش  فــي  بقــوة  حاضــرا  ســيكون 
ســوف يــدور بيــن الرئيــس تبــون ونظيــره 
العمليــة  تعطــل  بعــد  المصــري، خصوصــا 
ــات  ــل االنتخاب ــد وتأجي ــذا البل ــي ه ــية ف السياس
الرئاســية التــي كان مــن المقــرر تنظيمهــا نهايــة 
ــدة أن  ــد بوقاع ــمبر الماضــي، ويؤك ــهر ديس ش
ســيحاوالن  ومصــر  الجزائــر  أي  الطرفــان 
إعــادة الدفــع بالمســار السياســي بهــذا البلــد  
الدوليــة   و  اإلقليميــة  التجاذبــات  عــن  بعيــدا 
ــيات. ــل الرئاس ــه وتأجي ــى تعطيل ــي آذت إل الت
ويــرى بوقاعــدة أن اللقــاء بيــن الرئيســين تبــون 
و السيســي ســيتناول أيضــا  الملــف المالــي، 
االتحــاد  فــي  الصهيونــي  الكيــان  تواجــد  و 
ــا ترفضــه  ــب، وهــو م ــي كعضــو مراق اإلفريق
ــل السياســي  ــد المحل ــر ومصــر.  و يؤك الجزائ
أنــه ســيكون للجانــب االقتصــادي نصيــب كبيــر 
ــن، خصوصــا  ــن رئيســي البلدي ــاش بي ــي النق ف
بعــد عقــد لقــاء مشــترك للمجموعــة االقتصاديــة 
ــوف  ــاء س ــذا اللق ــرى أن ه ــن، إذ ي ــن البلدي بي
ينبثــق عنــه إعــادة تكثيــف العالقــات االقتصادية 
ــات  ــن االتفاقي ــد م ــع العدي ــن و توقي ــن البلدي بي

االقتصاديــة المشــتركة. 
س-م

المحلل السيايس و أستاذ العالقات 
الدولية بجامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة

لـ »عني الجزائر«:

القمة العربية  و التعاون 
االقتصادي بني البلدني أهم 

محاور زيارة  تبون لمرص
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n ســيتم إرسال الشــحنة الثانية من المساعدات 
االنســانية التي خصصتهــا الجزائــر لدولة مالي 
الشــقيقةمنها 100 ألف جرعة مــن لقاح كورونا   
اليــوم  الثالثاء , حســب ما كشــفت عنــه  االثنين 
رئيســة الهــالل االحمــر الجزائــري, ســعيدة بن 

حبيلس.
وأوضحت الســيدة بن حبيلس أن هذه المساعدات 
التــي تقدمها الجزائــر لدولة مالي تتمثل في 100 
ألــف جرعــة مــن اللقاح ضــد فيــروس كورونا 
)كوفيــد19-( وكمية من المــواد الغذائية وتندرج 
هذه المساعدات ضمن العمليات اإلنسانية والتقاليد 
والقيــم األصيلة للشــعب الجزائري تجــاه إخوانه 
مــن دول الجــوار, مبــرزة ان الكميــة اإلجمالية 
للمســاعدات تقدر ب 400 ألف جرعة من اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا وأزيد من 100 طن من 

المواد الغذائية المختلفة يتم نقلها على أربع مراحل 
علــى متن طائرات شــحن عســكرية تابعة لقوات 

الجيش الوطني الشعبي باتجاه مطار بماكو.
 وأضافت الســيدة بن حبيلس أن الدفعة االولى من 
هذه المساعدات االنســانية تم إرسالها يوم االثنين 
تتمثــل في 300 ألــف جرعة لقاح و 23 طن من 
المــواد الغذائية, فيما تنطلق الدفعــة الثانية 100 
ألــف جرعة لقاح و 27 طن مــن المواد الغذائية( 
اليــوم الثالثاء والدفعة الثالثــة 29 طن من المواد 
الغذائية يــوم غد األربعاء لتتبعهــا الدفعة الرابعة 
يــوم الخميــس بنفس الكميــة من المــواد الغذائية. 
وتهــدف هذه الهبة التضامنيــة إلى تعزيز أواصر 
الصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري 

والمالي.
                                                ربيع م 

رئيسة الهالل األحمر الجزائري سعيدة نب حبيلس تكشف :

الجزائر ترسل اليوم الشحنة الثانية من المساعدات اإلنسانية لمايل

تناولت فرص الرشاكة بني الجانبني

محادثات يف الجزائر العاصمة بني متعاملني 
اقتصاديني جزائريني وإسبان

اقتصاديون  متعاملون  أجرى   n
بالعاصمة،  أمس  أول  جزائريون 
إسبان،  متعاملين  مع  محادثات 
بين  الشراكة  فرص  بدراسة  سمحت 

الجانبين.
 وجرت هذه المحادثات التي احتضنها 
ألرباب  الجزائرية  الكونفدرالية  مقر 
من  أعضاء  بين  المواطنين،  العمل 
سامي  رئيسها،  بقيادة  الكونفدرالية 
عقلي، وأعضاء وفد الوكالة األندلسية 

لترقية الخارجية. ل
وأوضح المنظمون أن الهدف من هذا 
الوسائل  و  السبل  دراسة  هو  لقاء  ال
بين  التجارية  المبادالت  لتعزيز 
تمتين  خالل  من  اسبانيا  و  الجزائر 
مؤسسات  رؤساء  بين  التقارب 

بلدين. ال
أعضاء  بين  المبادالت  تندرج  و 

الوفدين في إطار إقامة روابط وخلق 
بلدين من أجل  تناغم بين مؤسسات ال
مربحة  شراكات  إبرام  من  التمكن 

للجانبين.
المبادالت  بتعزيز  األمر  يتعلق  كما 
بين المتعاملين االقتصاديين في كال 
اإلمكانات  من  واالستفادة  بلدين،  ال
البحري  الفضاء  وتجاور  المتوفرة 
بين الجزائر وإسبانيا، من اجل إقامة 
شراكة مثمرة وتعزيز نقل التكنولوجيا 
الصناعات  مجال  في  المهارات  و 

الغذائية.
لترقية  ل األندلسية  الوكالة  وتعتبر 
الخارجية، منظمة تعمل على مرافقة 
تطورها  في  األندلسية  المؤسسات 
وتجمع  الدولي،  المستوى  على 
الشركات من جميع قطاعات النشاط.
                                    ق ـ و

n تمكنــت مصالح الرقابــة التجارية, منذ 
بدايــة الســنة الحاليــة 2022  من حجز 
إجمالــي 64 طنــا من مادة زيــت المائدة 
كانت موجهة للمضاربة, حســب حصيلة 

لوزارة التجارة و ترقية الصادرات.
 و أوضحــت الــوزارة, فــي حصيلتهــا 
لعمليــات الرقابة على مــادة زيت المائدة, 
فــي الفترة الممتدة مــن 1 الى 20 جانفي 
الجاري, انه تم تســجيل 23.383 تدخال, 

اسفرت عن تحرير 807 مخالفة و إعداد 
191 محضر رســمي للمتابعة القضائية. 
كمــا تم, فــي إطار نفــس العمليــة, وقف 
التموين عن اربــع متعاملين اقتصاديين و 
الغلــق اإلداري ألربع محالت تجارية مع 
حجز 64 طن من مادة زيت المائدة بمبلغ 
إجمالي قــدره 02ر3 مليون دج, يضيف 

نفس المصدر.
                                         ربيع م 

وزارة التجارة تكشف :

حجز 64 طنا من زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة منذ بداية 2022

n انطلقت  اإلثنين من منطقة النشاطات ذراع 
بن صبــاح ببلدية تازولت بوالية باتنة باتجاه 
ميناء بجاية عملية تصدير شــحنة جديدة من 
مادة الخزف )الســيراميك( المنتج من طرف 
المجمع الصناعي »سيرام ديكور« تضم 20 

حاوية نحو دولة كندا. 
وحضــر انطالقة عملية تصدير هذه المادة من 
مقر المجمع بباتنة نحو كندا ألول مرة الهيئات 
المعنية من مفتشــية أقســام الجمارك والتجارة 
والبيئة و إطارات المجمع وكذا غرفة التجارة 
والصناعــة األوراس بعد تشــميع الحاويات و 
جمركــة الملف  وتعد هذه الشــحنة حســب ما 
أكــده لوأج بعيــن المكان مســير المجمع أمين 
معلــى األولى هذه الســنة وتضم كمية تقدر ب 
28 ألــف متــر مربع من الخــزف . و ينتظر 

وفــق المصــدر أن يتم تصديــر كميات أخرى 
من مادة السيراميك الذي ينتج محليا وبخبرات 
وطاقات جزائرية وبتقنيات جد حديثة بالمجمع 
المختــص في مختلــف أنواع الخــزف خالل 
الســنة الجارية نحو دول أخرى منها بولندا و 

إسبانيا .
 وســبق لمجمع ســيرام ديكــور أن انطلق في 
تصديــر منتوجه خــارج الوطن منذ ســبتمبر 
2018 وكانــت الوجهــة فــي المــرة األولى 
نحو المملكة األردنية الهاشــمية بشحنة ضمت 
مبدئيا 10 حاويات من البالط األرضي بكمية 
إجمالية قــدرت ب 13.632 متر مربع تلتها 
شــحنات أخــرى بعــد ذلك إلــى عديــد الدول 
بقارتــي أوروبــا و أفريقيا . يذكــر أن حركية 
كبيرة شــهدها إنتاج الخــزف بمختلف أنواعه 

في الســنوات األخيرة بواليــة باتنة التي بدت 
تتضح فيها بوادر تشــكل قطب امتياز في هذه 
المادة الســيما وأن المنتوج أثبت جودته محليا 

و وطنيا وحتى خارج الوطن.
                                             ربيع م 

تصدير20 حاوية من الخزف نحو كندا

n أعلنــت المديرية العامــة لألمن الوطني, عن 
فتح مسابقة توظيف المستخدمين الشبيهين في 
مختلف األسالك والرتب, لفائدة مصالح الشرطة 
بالواليات الجنوبية العشــرة  المستحدثة, حسب 

ما أفاد به اإلثنين, بيان للمديرية.
  وجــاء في البيــان تعلن المديريــة العامة لألمن 
الوطني, عن فتح مســابقة توظيف المســتخدمين 
الشــبيهين في مختلف األســالك والرتب بعنوان 
سنة 2021, عن طريق المسابقات واالختبارات, 

لفائدة مصالح الشرطة بالواليات الجنوبية العشرة 
)10( المســتحدثة, تيميمون, برج باجي مختار, 
أوالد جــالل, بنــي عباس, إن صالــح, إن قزام, 
تقرت, جانت, المغير والمنيعة وأضاف المصدر 
أنــه يمكن للراغبين في المشــاركة تحميل وطبع 
اســتمارة المشــاركة في المســابقة وكذا االطالع 
علــى الملــف وشــروط التوظيــف عبــر الموقع 
اإللكتروني لألمن الوطني, ومنصات .                                         
                                           ربيع م 

لفائدة الواليات العرش المستحدثة

األمن الوطني يطلق مسابقة توظيف للمستخدمني الشبيهني 

محكمة سيدي أمحمد :

تأجيل محاكمة الطيب لوح وكونيناف إىل 7 فيفري 
n أجل القطب الجزائي االقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر 
العاصمــة, يوم االثنيــن, محاكمة وزير العدل الســابق, الطيب لوح, ورجل 
األعمال كونيناف ومتهمين آخرين إلى تاريخ 7 فيفري القادم.                                         
                                                                         ق ـ و

تأجيل محاكمة شكيب خليل والمدير 
السابق لسوناطراك إىل 31 جانفي

المتخصص  الجزائي  القطب  أجل   n
في مكافحة الجرائم المالية واالقتصادية 
)الجزائر  أمحمد  سيدي  بمحكمة 
جلسة  االثنين,  يوم  العاصمة(, 
شكيب  السابق,  الطاقة  وزير  محاكمة 
السابق  العام  المدير  والرئيس  خليل, 
لسوناطراك, محمد مزيان الى تاريخ 31 
يناير الجاري,  بسبب إضراب المحامين.
قبل  من  المحاكمة  هذه  تأجيل  وسبق   
لذات  الجاري  جانفي   17 يوم  المحكمة 

السبب.
الفساد  تابع المتهمون بتهم ذات صلة ب وي
الطبيعي  لغاز  ل مركب  انجاز  ملف  في 
امتيازات  منح  وكذا  وهران  بوالية  بأرزيو 
لغير وسوء استغالل الوظيفة  غير مبررة ل
لتشريع والقوانين,  وإبرام صفقات مخالفة ل
 01-06 رقم  قانون  ال لمضمون  طبقا 

الوقاية من الفساد ومكافحته. المتعلق ب
كما يتابع في هذه القضية عدد من إطارات 
سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات 

أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة.
وتأسس في هذه القضية كل من الخزينة 
كأطراف  سوناطراك  ومجمع  العمومية 

مدنية.
                                    ق ـ و

تكليف طه دربال بمهام تسيري األمانة 
العامة لوزارة الموارد المائية

وزير  قام   n
المائية  الموارد 
كريم  المائي،  واألمن 
االثنين  يوم  حسني، 
العاصمة،  بالجزائر 
طه  السيد  بتكليف 
تسيير  بمهام  دربال 
العامة  األمانة 
أفاد  حسبما  للوزارة، 

به بيان للوزارة.
مراسم  وجرت 
بمقر  التنصيب 
بحضور  الوزارة، 

لقطاع و مدراء  إطارات اإلدارة المركزية ل
نفس  يضيف  الوصاية،  تحت  المؤسسات 

المصدر.
»ضرورة  الى  الوزير  دعا  المناسبة،  وب
الجهود  وتضافر  التشاركي  العمل 

الخدمة  تحسين  اجل  من  تكاملها  و 
بين  تنسيق  ال تكثيف  مع  لماء  ل العمومية 
المضي  وكذا  األساسيين  الفاعلين  جميع 
قدما للمساهمة في ترقية و تطوير قطاع 

الموارد المائية واألمن المائي«.
                                    ق ـ و
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أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة 
سيدي  بمحكمة  واالقتصادية  المالية  الجرائم 
األسبق,  األول  الوزير  االثنين,  أمحمد 
نافذا  حبسا  سنوات  ب5  سالل,  المالك  عبد 

برئاسة  السابق  التشريفات  ومدير 
 6 ب  رقيق,  مختار  الجمهورية, 
أدين  بينما  نافذا,  حبسا  سنوات 
متيجي,  لمجمع  العام  المدير  الرئيس 
حبسا  سنوات  متيجي, ب8  منصور 

نافذا في قضية مجمع متيجي
لديوان  السابق  المدير  على  وحكم   
عبد  مصطفى  األولى,  الوزارة 
الكريم رحيال, في ذات القضية ب 3 
سنوات حبسا نافذا وفي ذات السياق, 
العاصمة  والي  من  كل  استفاد 
وزير  زوخ,  القادر  عبد  السابق, 
السابق,  العمومية  واألشغال  النقل 
السابق  الغاني زعالن والرئيس  عبد 
عمراني  األولى,  الوزارة  لديوان 

حفناوي من البراءة.
  وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 10 
مختار  و  سالل  حق  في  نافذا  حبسا  سنوات 
من  وحرمانهما  دج  بمليون  غرامة  مع  رقيق 

لمتابعتهما  سنوات   5 لمدة  الترشح  في  الحق 
رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات 
صلة بالفساد في قضية مجمع متيجي وفي نفس 
نافذا  حبسا  سنوات   10 التماس  تم  القضية, 
مع غرامة مالية بقيمة 8 ماليين دج في حق 
متيجي, منصور  لمجمع  العام  المدير  الرئيس 
 5 عقوبة  التماس  وتم  حمزة  وابنه  متيجي, 
سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق 
األولى,  الوزارة  لديوان  السابق  المدير  كل 
مصطفى عبد الكريم رحيال, والرئيس السابق 
حفناوي,  عمراني  األولى,  الوزارة  لديوان 
زوخ,  القادر  عبد  السابق,  العاصمة  ووالي 
السابق عبد  العمومية  النقل واألشغال  ووزير 
الغاني زعالن. لإلشارة, فان المتهمين في هذه 
بالفساد  صلة  ذات  تهم  بعدة  يتابعون  القضية 
والتمويل  مبررة  غير  امتيازات  منح  السيما 
الخفي للحملة االنتخابية وسوء استغالل النفوذ 

والوظيفة وتبديد أموال عمومية.
ربيع م

فيما استفاد زوخ وزعالن من الرباءة

إدانة سالل بـ 5 سنوات سجنا و6 سنوات ملدير التشريفات 
السابق برئاسة الجمهورية يف قضية متيجي

بعد الزتايد الكبريلعدد اإلصابات بفريوس كورونا وسط موظفيها

وكالة عدل تعلق استقبال المكتتبني 
إىل غاية شهر فيفري

 الجزائر: سناء-م

صدر منشور وزاري مشترك بين وزارتي 
إجراء  بإلغاء  يقضي   النقل  و  الداخلية 
طرف  من  السياقة  رخص  وسحب  تعليق 
اللجان الوالئية المختصة بداية من الفاتح 
بدفع  االكتفاء  سيتم   و  القادم،  فيفري 
الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي 

لنظام الرخصة بالنقاط.
المشترك   الوزاري  المنشور  وأوضح 
الموقع من قبل وزير الداخلية  كمال بلجود 
أنه في إطار  بكاي،  النقل عيسى   ووزير 
الرامية  العمومية  السلطات  إستراتيجية 
تم  المروري،  الالمن  ظاهرة  مجابهة  إلى 
هذا  لتجسيد  قانونية  إجراءات  عدة  اعتماد 
رقم  القانون  تعديل  خالل  من  المسعى 
 ،2001 أوت   19 في  المؤرخ   14 01-
المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق 
وسالمتها وأمنها، المعدل والمتمم بموجب 
 22 في  المؤرخ   03  09- رقم  األمر 
 17- رقم  القانون  كذا  و   2009 جويلية 
 ،2017 فيفري   16 في  المؤرخ   05
وسحب  بتعليق  المتعلق  الشق  في  السيما 
الوالئية  اللجان  السياقة من طرف  رخص 
رخص  تعليق  إجراء  أن  حيث  المختصة 
السياقة المنصوص عليه 4 المواد من 93 
إلى 96 من األمر رقم -09 03 المورخ + 
22 جويلية 2009، كان من المفترض أن 
يعزز السالمة و األمن المروريين و يردع 
السلوكيات غير المسؤولة لبعض السواق، 
إلى  األحيان  من  الكثير  في  تؤدي  التي 
حوادث مرور خطيرة غير أن هذا اإلجراء 
المرور،  حوادث  تخفيض  من  يمكن  لم 
إلى   2011 سنوات  خالل  تسجيل  تم  أين 
 09- رقم  األمر  تطبيق  تلت  التي   2015
03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 سالف 
القتلى بمعدل  العدد  ارتفاع ملحوظ  الذكر، 

يصل إلى 4600 قتيل في  السنة.
تطبيق  انعكس  فقد  السياق،  نفس  وفي 
السياقة  رخص  سحب  و  تعليق  إجراء 
سلبا على المستويين المهني و االجتماعي 
للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة، 
و كذا بالنسبة للمصالح اإلدارية و األمنية 
السلبية  االنعكاسات  تتمثل،  كما  المعنية، 
أثناء  المواطنين خاصة  في تعطل مصالح 

عن  بعيدة  أماكن  في  للمخالفات  ارتكابهم 
مقر سكناهم، مما يؤثر عليهم من الجانب 
بعض  وفي  والعائلي،  المهني  المادي، 
الحاالت يكلف فقدان الوظيفة لفئة السائقين 
العمل  محدودية  ،وكذا  كمهنيين  العاملين 
آجال  طول  بسبب  التعليق  لجان  بنظام 
من  بها  المحتفظ  السياقة  رخص  تحويل 
مكان ارتكاب المخالفة للجان محل اإلقامة. 
مدة  الحاالت  من  الكثير  في  تفوق  والتي 
من  العديد  تدخل  بسبب  المقررة،  التعليق 

المصالح واإلدارات.
كما تم تسجيل بعض حاالت ضياع رخص 
الواليات،عبر  بين  تحويلها  أثناء  السياقة 
القنوات اإلدارية الموضوعة بالنظر للعدد 
المحولة. ولجوء بعض  المرخص  المعتبر 
أجل  من  التدخل  محاوالت  الى  المخالفين 
أثر  مما  بها  المحتفظ  الرخص  استرجاع 

سلبا على السير الحسن للخدمة.
الوزاري  المنشور  وعليه-يوضح   
وفي  الوضعية،  هذه  وأمام  المشترك- 

الرخصة  نظام  الخدمة  انتظار وضع حيز 
بالنقاط أصبح من الضروري وضع آليات 
 05  17- القانون  بأحكام  العمل  تسهل 
تتمثل   ،  2017 فيفري   16  4 المؤرخ 
اإلحتفاظ  بإجراء  فقط  العمل  مواصلة  في 
برخص السياقة المنصوص عليه في المادة 
المؤرخ   03  06- رقم  األمر  من   92
العمل  وقف  و   ،  2009 جويلية   22 في 
بإجراء تعليق و سحب رخص السياقة من 

طرف اللجان الواللية المختصة.
االحتفاظ  تجسيد  على  المنشور  ينص  و 
األمن  مصالح  من طرف  السياق  برخص 
ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف 
اللجان الوالئية المختصة من خالل احتفاظ 
السياقة  برخصة  للمخالفة  المعاين  العون 
مقابل وثيقة تثبت االحتفاظ تمكن صاحبها 
من  أيام   10 لمدة  سيارته   استعمال  من 
لمرتكب  ويمكن  المخالفة،  تحرير  تاريخ 
بحدها  الجزافية  الغرامة  دفع  المخالفة 

األدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى.

وتشير اإلجراءات الموضحة في المنشور 
باالحتفاظ  المتعلق  اإلجراء  رفع  على 
إلى صاحبها فور  السياقة وردها  برخصة 
دفع الغرامة الجزافية، وفي حالة عدم دفع 
إلى  الدفع  عدم  محضر  يرسل  الغرامة 
الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة 
حدها  إلى  الغرامة  مبلغ  ويرفع  السياقة 
المنشور  هذا  يطبق مضمون  األقصى.وال 
الجنح  إلحدى  السائق  ارتكاب  حالة  في 
المنصوص عليها في القانون ويقوم العون 
الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة 
حسب  السياقة  برخصة  مرفقا  المرتبكة 

الحالة إلى الجهة القضائية المختصة.

تبسيط اإلجراءات اإلدارية لفائدة 
السائقين وتخفيف العبء على المصالح 

األمنية

وسيمكن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب 
رخص السياقة من طرف اللجان المختصة 

لفائدة  اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  من 
المصالح  على  العبء  وتخفيف  السائقين 
الملفات  معالجة  في  واإلدارية  األمنية 
تركيزها  وتوجيه  بالمخالفات  المتعلقة 
لظاهرة  العملياتية  المكافحة  إلى  وجهودها 
الالأمن المروري وتشجيع المخالفين على 
تسديد الغرامات الجزافية مقابل االسترداد 

الفوري لرخصهم.

إجراءات تتعلق برخص السياقة المحتفظ 
بها قبل تاريخ بداية سريان هذا المنشور

تطبق  إستثناء،  أنه  المنشور  وأشار 
السياقة  بالنسبة لرخص  التالية  اإلجراءات 
هذا  سريان  بداية  تاريخ  قبل  بها  المحتفظ 
مستوى  على  تزال  ال  التي  و  المنشور، 
مصالح األمن أو اللجان الوالئية المختصة: 
أوال بالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على 
رخص  رد  فيتم   األمن،  مصالح  مستوى 
الغرامة  دفع  حالة  في  ألصحابها  السياقة 
الجزائية المستحقة في حدها األدنى في أجل 
في  المخالفة  إرتكاب  تاريخ  من  أيام   10
حالة تجاوز هذا األجل يرفع مبلغ الغرامة 
إلى حدها األقصى دون أن تكون رخصة 
السياقة موضوع إرسال إلى اللجان الوالئية 
المختصة، وفي حالة عدم دفع الغرامة في 
يحرر  شهرين  أجل  في  األقصى  حدها 
الجهات  إلى  ويرسل  الدفع  عدم  محضر 
القضائية المختصة مرفقا برحصة السياقة.
المتواجدة  السياقة  لرخص  بالنسبة  ثانيا 
على مستوى اللجان الوالئية لتعليق رخص 
فيجب على  فيها،  يفصل  لم  والتي  السياقة 
تتواجد  التي  المختصة  الوالئية  المصالح 
على مستواها رخص السياقة المسحوبة ، 
االتصال بأصحابها قصد إسترجاعها فور 

تسديد الغرامة المستحقة في أجل شهرين.
س- م

عن  االثنين  يوم  »عدل«  وتطويره  السكن  لتحسين  الوطنية  الوكالة  أعلنت 
تعليق استقبال مكتتبي برنامج البيع باإليجار وقاطني االحياء السكنية التابعة 

لها, إلى غاية 1 فيفري المقبل, بسبب جائحة كوفيد19-.
وجاء في منشور بالصفحة الرسمية للوكالة على فايسبوك : »تنهي الوكالة 
الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل إلى علم مكتتبيها وقاطني احياء سكنات 
عدل الكرام, أنه تم توقيف العملية المتعلقة بتحديد مواعيد االستقبال ومتابعة 
ملفاتهم لمدة اسبوع بجميع المديريات الجهوية, ويكون ذلك ابتداء من اليوم 

االثنين 24 يناير2022 الى غاية يوم الثالثاء 1 فيفري 2022«.
وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى تزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا وسط 
موظفيها وعمالها مشيرة إلى أنها تضع الرقم األخضر 3040 تحت تصرف 

المكتبين وقاطني أحياء »عدل« لالستفسار واإلجابة عن انشغاالتهم.
ق ـ و
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n التقى رئيس الجمهورية، الســيد 
عبــد المجيد تبون، مســاء يوم االثنين 
بمقــر إقامتــه بقصــر القبــة بالقاهرة، 
بممثليــن عن الجاليــة الوطنية بمصر، 
و ذلك بمناســبة زيارة العمل و األخوة 
التــي يقوم بهــا الــى جمهورية مصر 

العربية.
 وكان الرئيــس تبــون قــد شــرع يــوم 

االثنيــن فــي زيــارة عمل و أخــوة الى 
جمهورية مصر العربيــة تدوم يومين، 
حيــث كان في اســتقباله بمطار القاهرة 
الدولــي، الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي و عدد من كبار المسؤولين في 

الدولة المصرية.
وحظــي رئيــس الجمهورية باســتقبال 
أخــوي يعكس عمق العالقات التاريخية 

و االخوية التي تجمع البلدين والشــعبين 
الشقيقين.

ويرافــق رئيــس الجمهوريــة فــي هذه 
الزيارة، وفــد وزاري يتكون من وزير 
الشــؤون الخارجية و الجاليــة الوطنية 
بالخارج رمطان لعمامرة، وزير التعليم 
العالي و البحــث العلمي عبد الباقي بن 
زيــان، الوزيــر المنتدب لــدى الوزير 

و  المعرفــة  باقتصــاد  المكلــف  االول 
المؤسسات الناشــئة ياسين المهدي وليد 

و وزيرة الثقافة وفاء شعالل.
وتهدف الزيــارة الى تعزيــز العالقات 
الثنائيــة و التعاون، بما يرقى لمســتوى 
العالقــات التاريخيــة و السياســية بين 

البلدين.
                               ق ـ و

الرئيس تبون يلتقي بممثلني عن الجالية الوطنية بمرص

n قــرر الوزيــر األول، وزيــر الماليــة، 
الســيد أيمن بن عبد الرحمان، تمديد العمل 
بالجهــاز الحالــي للحمايــة والوقايــة مــن 
فيروس كورونا )كوفيد19-( لمدة 10 أيام 
ابتداء من اليوم الثالثاء، حســب ما أفاد به 
يوم االثنين بيان لمصالح الوزير األول، هذا 

نصه الكامل :
»عمال بتعليمات رئيس الجمهورية، الســيد 
عبــد المجيــد تبــون، القائد األعلــى للقوات 
المســلحة، وزيــر الدفــاع الوطنــي، وعقب 
المشــاورات مــع اللجنــة العلميــة لمتابعــة 
تطــور جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-( 
والسلطة الصحية، قرر الوزير األول، السيد 
أيمن بن عبد الرحمــان، اتخاذ تدابير وقائية 
يتعيــن تنفيذها  بعنوان جهاز تســيير األزمة 

الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وإذ تندرج دوًما في إطار الحفاظ على صحة 
المواطنين وحمايتهم من أي خطر النتشــار 
فيــروس كورونــا، وبالنظــر إلــى الوضع 
الوبائــي، فإن هذه التدابيــر ترمي إلى تمديد 
العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لمدة 
عشــر ة )10( أيام، اعتبارا من يوم الثالثاء 

25 جانفي 2022.
وجديــر بالتوضيح أن التدابيــر المقررة من 
قبل السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتعليق 
الدارسة على مســتوى التربية الوطنية تبقى 
ســارية إلــى غاية يــوم الســبت 29 جانفي 

.2022
وبهــذه المناســبة، تذكر الحكومــة بأن عدد 
اإلصابــات المســجلة في األيــام األخيرة قد 

تجاوز ما ســجل خالل ذروة الموجة الثالثة 
مــن هــذا الوبــاء، مما يــدل علــى خطورة 
الوضــع الــذي يمكــن أن يعــرض هياكلنــا 
االستشــفائية إلى صعوبــات كبيرة قد تصل 
إلى حد تشــبعها، مثلما يمكــن أن يكون لهذا 
االنتشــار تأثيــر قوي علــى ســكاننا وعلى 
األشخاص األكثر هشاشــة، السيما الذين لم 

يتم تلقيحهم بعد.
وعليــه، فــإن الحكومة التي تســجل في هذه 
المرحلة أن أغلبية حاالت االستشفاء والوفاة 
قد لوحظت عند األشــخاص غير الملقحين، 
ال يسعها بهذا الصدد إال أن تحث المواطنات 
والمواطنين على اإلقبال بكثافة على حمالت 
التلقيــح التي تم إطالقها عبــر كامل التراب 

الوطني.
فضــال عن ذلك، فــإن الحكومة التي اتخذت 
إجــراء منع عقد جميــع الملتقيات واللقاءات 
والتجمعــات إلى غاية إشــعار آخــر، تدعو 
أيضــا المواطنيــن إلى تجنــب كل تجمعات 
األشــخاص واالجتماعات العائلية مهما كان 
نوعهــا، الســيما حفــالت الــزواج والختان 

وغيرها من المناسبات.
وأخيــرا، فإن الحكومــة تدعــو الجميع إلى 
االســتمرار فــي االلتــزام، بعــزم وبدرجة 
عالية من الوعي، بكافة التوصيات والتدابير 
الصحيــة للوقايــة والحمايــة ودعــم الهبــة 

التضامنية لمواجهة هذه األزمة الصحية«.
                                               ق ـ و

عدد اإلصابات هذه األيام تجاوز ما سجل خالل ذروة الموجة الثالثة

تمديد العمل بجهاز الحماية والوقاية من كورونا 
لمدة 10 أيام

عىل الرغم من ظروف قاهرة

طفل جزائري يحصل عىل منحة يف أرقى 
مدرسة بريطانية

جزائــري  طفــل  حصــل   n

يدعــى، إليــان بــن عمــر، على 
منحة دراســية في أرقى مدرسة 
ببريطانيــا، كان قــد تخرج منها 
ســابقا األميران ويليام وهاري، 
البريطانــي  الــوزراء  ورئيــس 
بوريس جونســون، بحســب ما 

أورده موقع يومية النهار.
وفاز الطفــل الجزائري إليان بن 
عمر بهــذه المنحة  بعد أن اجتاز 
ثالثة امتحانات ومقابالت متعددة 
في مدرســة »بيركشاير«، على 

مدى ثالثة أيام.
الالفت أن الطفل الجزائري حقق 
هذا اإلنجــاز الكبير، على الرغم 
مــن انشــغاله بالعنايــة بوالدتــه 
»التي تعاني من شــلل وتستخدم 
كرسًيا متحرًكا في شقتهم الواقعة 

في شرق لندن«.
وأفيــد بــأن الطفــل إليــان »كان 
يتولــى رعاية والدتــه، ليليا أمل 
الشــيخاوي، البالغــة 49 عامــا، 
منــذ أن كان في الحادية عشــرة 
من عمره، حيث يقضي وقته في 

الطهي والتنظيف والتسوق«
وكان والد الطفــل إليان بن عمر 
قد توفى في الجزائر »في حادث 
ســيارة، وبعدها غــادرت والدته 

الجزائر باتجاه بريطانيا«.
وكانــت والدة الطفــل قد أصيبت 
بالســرطان، »وهــي اآلن تعاني 
من حالة صحيــة مزمنة تضعف 

من قدرتها على الحركة«.
وفاز إليان بمنحة دراســية كاملة 
فــي معهد أيتونن حيث ســيدرس 
مــع أبنــاء النخبــة فــي المملكة 
المتحدة، علما بأن تكلفة الدراسة 
في هــذا المعهــد تبلــغ نحو 50 
ألف جنيه إســترليني ســنويا، أي 
دوالرات   65804 يعــادل  مــا 

أمريكية.
ونقلت وسائل إعالم بريطانية عن 
إليان بن عمر قوله بهذه المناسبة: 
»أريــد أن أصبــح سياســيا، أنــا 
متحمس جــدا لكوني جزءا منها. 
إنه شعور يكاد أن يكون حلما«، 
مشــيرا في الوقت نفســه إلى أنه 
فخــور بوالدته »وبــكل ما مرت 
بــه. لوالها لما انتقلنا إلى المملكة 
المتحــدة، ولما حصلت على هذه 

الفرصة أبدا، أنا أحبها كثيرا«.
مــن جانبها قالــت والــدة الطفل 
»ســعيدة  إنهــا  الجزائــري 
ومرتاحة. أنا مطمئنة ألنني أعلم 
أنــه إذا حدث لي أي شــيء، فهو 

يسير على الطريق الصحيح«.

n اســتقبل الوزيــر األول, وزيــر 
الماليــة,  أيمــن بــن عبــد الرحمــان, 
االثنيــن بقصر الحكومــة, وزير العدل 
لدولة قطر,الســيد مســعود بــن محمد 
العامري, الذي يقــوم بزيارة عمل إلى 

الجزائر.
 وقد شــكل اللقاء --حســب مــا أفاد به 
بيــان لمصالح الوزيــر االول-- فرصة 
لتبادل واسع لوجهات النظر حول واقع 

وآفــاق تطويــر العالقــات الجزائريــة-
القطريــة فــي عديد المجــاالت, بما في 
ذلــك التعاون القانونــي والقضائي, مع 
التنويــه بعمق العالقــات األخوية التي 
تربــط البلديــن والشــعبين الشــقيقين 

وأهمية تنشيط آليات التعاون الثنائية
 وقــد جرى اللقاء بحضور وزير العدل 
حافظ األختام, السيد عبد الرشيد طبي.

                                     ربيع م 

الوزير األول يستقبل وزير العدل القطري

n اســتعرض رئيــس المحكمــة 
الدستورية، عمر بلحاج، يوم اإلثنين، 
بالجزائــر العاصمة، مــع وزير العدل 
القطــري مســعود بن محمــد العامري 
ســبل، وآفاق تعزيز عالقــات التعاون 
بيــن البلديــن في مختلــف الميادين ال 

سيما في مجال القضاء الدستوري.
وأوضــح بيــان للمحكمة الدســتورية، 
أن الســيد عمر بلحاج، »اســتقبل بمقر 
المحكمــة الدســتورية، وزيــر العــدل 
لدولــة قطر، الســيد مســعود بن محمد 
العامري، مرفوقا بوفد رفيع المســتوى 

وذلك في إطار الزيارة الرســمية التي 
يقوم بها لبالدنا من 23 إلى 26 جانفي 

. »2022
وحسب نفس المصدر، تناول الجانبان، 
خــالل محادثاتهمــا فــي هــذا اللقــاء، 
الــذي حضره أعضــاء مــن المحكمة 
بيــن  العالقــات  الدســتورية، »واقــع 
الجزائــر وقطــر، منوهين بالمســتوى 
الراقــي الــذي بلغــه التعــاون الثنائي 
وأفــاق  ســبل  مســتعرضين  بينهمــا، 
تعزيــزه في مختلف الميادين ال ســيما 

في مجال القضاء الدستوري«.

وأضــاف البيــان أن رئيــس المحكمة 
الدستورية، استعرض في سياق كلمته 
الترحيبية بوزير العدل القطري،«عمق 
البلديــن  بيــن  التاريخيــة  العالقــات 
الشــقيقين، مشــيدا بمواقــف دولة قطر 
تجاه القضيــة الجزائريــة العادلة إبان 

الثورة التحريرية المجيدة«.
كما أبرز رئيس المحكمة الدســتورية، 
العميقــة  اإلصالحــات  »أهميــة 
المتواصلة ببالدنا تحت القيادة الرشيدة 
لرئيــس الجمهورية الســيد عبد المجيد 

تبون، من أجل بناء جزائر جديدة«.

ومــن جهته، أكــد وزير العــدل لدولة 
قطر على »األهمية البالغة التي توليها 
الســلطات القطرية لتطويــر العالقات 
والتعاون الثنائي مع الجزائر منوها بما 

تم تحقيقه في هذا الصدد«.
وفــي ختــام اللقــاء، جدد المســؤوالن 
إرادتهمــا فــي العمــل علــى تعزيــز 
»عالقات التشــاور والتعــاون وتبادل 
الخبــرات والزيــارات بيــن البلديــن، 
خاصــة في مجالــي العدالــة والقضاء 

الدستوري«.
                                     ق ـ و

رئيس المحكمة الدستورية يبحث مع وزير العدل القطري ملفات التعاون

ألمانيا تضع الجزائر يف "القائمة الحمراء" 
الخاصة بكورونا

n وضــع معهد روبرت كوتش 
آخــر  فــي  األلمانــي   )RKI(
تحديث له، الجزائر في »القائمة 
الحمراء« بعد ارتفاع اإلصابات 
بفيروس كورونا في ظل انتشار 

المتحور الجديد »أوميكرون«.
وتــم إدراج الجزائــر إلى جانب 
18 دولة أخرى تم تحديدها على 
أنها مناطــق »عالية الخطورة« 

للسفر إلى ألمانيا.
وطالبت السلطات األلمانية، بعدة 
إجراءات تقييدية للمســافرين من 

هذه البلدان »الحمراء«.
علــى  إلزاميــا  اآلن  وأصبــح 
دخولهــم  تســجيل  الجزائرييــن 
الموقــع  علــى  ألمانيــا  إلــى 
https://www. الرســمي 
einreiseanmeldeng.

.de
جميــع  مثــل  ألمانيــا،  وقامــت 
البلــدان المتضررة من الســاللة 
الجديدة من فيروس كوفيد 19-، 
بتحديــث إجراءات الوصول إلى 

أراضيها.
لذلك يجب على جميع المسافرين 
الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 6 
ســنوات، تقديــم شــهادة اختبار 
ســلبية أو شــهادة تطعيم أو دليل 

على التعافي عند الدخول.
جنوحــات  البروفيســور  وكان 
كمال، رئيس الجمعية الجزائرية 
لعلم المناعة، قال قبل يومين، إن 
عدد اإلصابات الحقيقية بفيروس 
كورونــا يناهــز 20 ألــف حالة 
يوميــا، وهي أرقام بعيــدة كثيرا 

عن الحصيلة الرسمية المعلنة.
ذروة  بلــوغ  جنوحــات  وتوقــع 
الموجــة الرابعــة خالل أســبوع 
أو 10 أيــام علــى أقصى تقدير، 
اســتقرار  »بعــد  أنــه  مضيفــا 
يــدوم أياما قليلة يعــاود المنحنى 
التراجــع، حيث يســتغرق األمر 
بيــن 10 إلــى 15 يومــا، وهي 
الفترة التي يسجل فيها أعلى عدد 
من الوفيات، بناء على التجارب 

السابقة في مختلف الموجات«.



دبلوماسي  مصدر  عن  نقال  إعالم  وسائل  ذكرت 
فصل  مسألة  في  النظر  أوقفت  ألمانيا  أن  أوروبي، 
روسيا عن نظام »سويفت« للبنوك، وذلك كجزء من 

مناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو.
وجاء ذلك بحسب ما ذكره موقع Euractiv، الذي 
هو عبارة عن شبكة إعالمية أوروبية متخصصة في 
في  دبلوماسي  نقال عن  األوروبي،  االتحاد  سياسات 

االتحاد األوروبي اليوم االثنين.
وجاء في تقرير الموقع: »في الوقت الذي ينظر فيه 
إلى الغاز والنفط كأداة محتملة للضغط )على روسيا( 
قال دبلوماسي من االتحاد األوروبي إن ألمانيا على 
ما يبدو أوقفت مناقشة اقتراح لفصل موسكو عن نظام 

الدفع العالمي )سويفت(«.
اليوم  األوروبي،  االتحاد  خارجية  وزراء  ويجتمع 
ستكون  بروكسل،  في  دوري  اجتماع  في  االثنين، 
المفاوضات حول مستقبل  الرئيسية هي  موضوعاته 

األمن في القارة والوضع الحالي المحيط أوكرانيا.
وكان مصدر دوبلوماسي كبير في االتحاد األوروبي 
قد أشار يوم الجمعة الماضي إلى أن الوزراء خالل 
ضد  العقوبات  مسألة  يناقشوا  لن  اليوم  اجتماعهم 

روسيا.
وقبل نحو أسبوع نقلت صحيفة Handelsblatt عن 
االتحاد األوروبي  أن  األلمانية  الحكومة  مصادر في 
فصل  مسألة  في  ينظران  يعد  لم  المتحدة  والواليات 

روسيا عن نظام »سويفت«.
على  عزمها  مرة  من  أكثر  أعلنت  واشنطن  وكانت 
فرض عقوبات »غير مسبوقة« ضد موسكو في حال 
خلفية  على  وذلك  أوكرانيا«،  »غزو  على  إقدامها 
تقارير عن حشد روسيا قوات ضخمة على حدودها 

مع هذا البلد.
ويؤكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها ضمن أراضيها 
موسكو  أشارت  كما  أحدا،  ذلك  يقلق  أن  يجب  وال 
مرارا إلى أن المزاعم عن »خطط روسيا العدوانية« 
تستخدم ذريعة لتعزيز الوجود العسكري للناتو قرب 

الحدود الروسية.
ق ـ إ

التوترات المرتبطة 
بأوكرانيا تلقي بظاللها 

عىل بورصة موسكو
الصحفي  السكرتير  بيسكوف،  دميتري  علق 
موسكو،  ببورصة  المحيط  الوضع  على  للكرملين، 
بسبب  وذلك   6% من  بأكثر  أمس  هبطت  التي 
التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا، على حد 
تعبير خبراء. وردا على سؤال حول تراجع بورصة 
موسكو، قال بيسكوف للصحفيين يوم االثنين: »بعد 
النمو،  يأتي  المالية  التراجع في األسواق  فترات من 
الهستيريا،  وقف  في  روسيا  معارضو  أسرع  وكلما 
حدث ذلك )النمو( مبكرا«. وأضاف المسؤول: »من 
عن  بمعزل  الروسية  األسواق  عن  الحديث  الخطأ 
األسواق الدولية. فكل األسواق العالمية ال يمكنها إال 
أن تتفاعل مع مثل هذا الجو )التوترات الجيوسياسية(. 
وجميع األسواق اآلن في مرحلة )التشاؤم العميق(«.

اليوم،  تعامالت  خالل  الروسية  العملة  وتراجعت 
للمرة  وذلك  روبال،   79 مستوى  الدوالر  وسجل 

األولى منذ 3 نوفمبر 2020.
المقومة  لألسهم  بورصة موسكو  تراجع مؤشر  فيما 
مؤشر  أما   ،6.29% بنسبة   MICEX بالروبل 
فتراجع   RTS بالدوالر  المقومة  لألسهم  البورصة 

بنسبة 8.45بالمئة.
ق ـ إ

7 الثالثاء 25 جانفي 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 22 جمادى الثانية 1443 هـ 

استقرت أسعار الذهب في الجزائر يوم، اإلثنين ، بالتزامن 
مع استقرار المعدن األصفر عالميا

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي 
األمريكي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة، في 
حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخالف بين روسيا 

وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كمالذ آمن كما هي.
خالل  الجزائر،  في   24 عيار  الذهب  جرام  سعر  وبلغ 
التعامالت الصباحية أمس، نحو 8281 دينارا )59.10 

دوالر(.
في  تداواًل  )األكثر   21 عيار  الذهب  وسجل سعر غرام 
نحو   ، الجزائر  في  أمس  تعامالت  فتح  عند  األسواق( 

7246 دينارا )51.71 دوالر(.

بداية  الجزائر  في   18 عيار  الذهب  جرام  سعر  وسجل 
تعامالت أمس، نحو 6211 دينارا )44.33 دوالر(.

الجزائر   في  االقتصادي  الذهب  تعامالت  صعيد  وعلى 
أمس، فقد سجل سعر غرام الذهب عيار 14 عند مستوى 

4831 دينارا )34.48 دوالر(.
سعر األوقية والجنيه الذهب في الجزائر

وسجل سعر أوقية »أونصة« الذهب في الجزائر، خالل 
دينار  ألف   257.554 نحو  أمس،  المبكرة  التعامالت 

)1838 دوالًرا(.
في  أمس  تعامالت  خالل  الذهب  الجنيه  سعر  بلغ  فيما 
الجزائر، نحو 57.972 ألف دينار )413.73 دوالر(.

أسعار الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم اإلثنين، مع 
انتظار المستثمرين اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي 
األمريكي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة في 
حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخالف بين روسيا 

وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كمالذ آمن كما هي.
عند  الفورية  المعامالت  في  الذهب  سعر  واستقر 
الساعة  بحلول  )األونصة(  لألوقية  دوالر   1836.21
األمريكية  العقود  وارتفعت  غرينتش.  بتوقيت   0403

اآلجلة للذهب %0.3 إلى 1836.80 دوالر.
وقال المحلل أفتار ساندو في فيليب فيوتشرز في مذكرة 
إن المستثمرين سعوا للحصول على حماية من المخاوف 
بشأن تمديد محتمل للعقوبات األمريكية أو اتخاذ االتحاد 
أوكرانيا  إذا هاجمت روسيا  األوروبي إجراءات جديدة 
من  معاكسة  رياحا  يواجهان  والفضة(  )الذهب  »لكن 

توقعات اللجنة االتحادية للسوق المفتوحة«.
وسيقوم بنك االحتياطي االتحادي بتشديد السياسة النقدية 
لوقف  شهر  قبل  يعتقد  كان  مما  بكثير  أسرع  بوتيرة 
االقتصاديون  يعتبره  والذي  باستمرار  المرتفع  التضخم 
تهديد  أكبر  اآلن  آراءهم  رويترز  استطلعت  الذين 

لالقتصاد األمريكي خالل العام المقبل.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة االتحادية للسوق المفتوحة 
التابعة للبنك المركزي األمريكي يومي 25 و 26 جانفي 

الجاري.
ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط تضخمي لكنه 

شديد الحساسية الرتفاع أسعار الفائدة األمريكية.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة األمريكية القياسية ألجل 
عشر سنوات يوم الجمعة مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة 

لحيازة الذهب.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى، تراجع سعر الفضة في 
المعامالت الفورية %0.3 إلى 24.15 دوالر لألوقية، 
وارتفع البالديوم %0.8 إلى 2124.21 دوالر، وارتفع 

البالتين %0.4 إلى 1032.80 دوالر.
ق ـ إ

ألمانيا توقف النظر يف استقرار أسعار الذهب في الجزائر
مسألة فصل روسيا عن 
نظام "سويفت" للبنوك

هوت بيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر وسط مخاوف من الصراع في أوكرانيا.
تراجعت عملة بيتكوين نحو %9 يوم اإلثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، حيث 
تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع األصول 

عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم.
أدنى  دوالرا، وهو   33058 إلى   8.8% المشفرة  العمالت  أكبر  بيتكوين  وانخفضت 
مستوى لها منذ 23 جويلية الماضي، لتتكبد خسائر تتجاوز 50 بالمئة منذ هبوطها من 

أعلى مستوياتها على اإلطالق عند 69 ألف دوالر في نوفمبر الماضي
وقالت وزارة الخارجية األمريكية أمس األحد إنها أصدرت أوامر بمغادرة أفراد عائالت 
أن  على  اآلن  حتى  المؤشرات  أوضح  من  واحدة  في  بأوكرانيا  سفارتها  في  العاملين 

المسؤولين األمريكيين يستعدون لتحرك روسي عدائي في المنطقة.

وأدت المخاوف من نشوب صراع إلى هبوط األسهم في جميع أنحاء العالم بينما صعدت 
قيمة الدوالر وأسعار النفط.

بيتكوين.  مع  وتنخفض  ترتفع  ما  عادة  التي  األصغر  المشفرة  العمالت  تراجعت  كما 
وهبطت عملة إيثر، ثاني أكبر العمالت المشفرة، %13 إلى 2202 دوالر، وهو أدنى 
مستوى لها منذ 27 جويلية الماضي. وانخفضت بينانس كوين، وهي رابع أكبر عملة 
رقمية، 12 بالمئة. وتراجعت شركات تعدين العمالت المشفرة المدرجة في الواليات 
المتحدة ريوت بلوكتشين وماراثون ديجيتال وبت ديجيتال بين 7.3 بالمئة و12 بالمئة 
التي تدير  في تداوالت ما قبل فتح السوق، في حين انخفضت أسهم كوينبيس غلوبال 

بورصة للعمالت الرقمية 7.8 بالمئة.
ق ـ إ

تراجعت إىل 33058 دوالرا

سقوط حرّ لـ » بيتكوين«  أكبر العمالت المشفرة

»اليورو« يرتاجع بتعامالت سوق السكوار
 

في  الجزائري،  الدينار  مقابل  أمس  اليورو  ارتفع سعر 
البنك المركزي، فيما تراجع بتعامالت السوق السوداء.

وبلغ سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 158.47 
دينار للشراء و158.54 دينار للبيع.

السوق  الجزائر في  أمس في  اليورو  تراجع سعر  فيما 
و206.19  للشراء  دينار   203.92 مسجاًل  السوداء، 

دينار للبيع.
وارتفع سعر الدوالر لدى بنك الجزائر المركزي مسجال، 

139.77 دينار للشراء و139.79 دينار للبيع.
وفي السوق الموازية )السوداء( استقر عند 180 ديناًرا 

للشراء و182ديناًرا للبيع.
وهبط سعر صرف الجنيه اإلسترليني لدى بنك الجزائر 
و189.62  للشراء،  دينار   189.55 إلى  المركزي 

دينار للبيع.
الموازية  السوق  لدى  اإلسترلينى  سعر  تراجع  كما 
للشراء،  دينار   243.97 إلى  )السوداء(  الرسمية  غير 

و246.68 دينار للبيع.
الجزائر  بنك  لدى  السعودي،  الريال  سعر  وارتفع 
و37.268  للشراء،  دينار   37.260 إلى  المركزي 

دينار للبيع.
)السوق  الموازية  السوق  لدى  الريال  سعر  وسجل 
السوداء( 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

الجزائر  بنك  تعامالت  فى  اإلماراتي،  الدرهم  وصعد 
دينار  للشراء، و38.06  دينار   38.04 إلى  المركزي 

للبيع.
وبلغ سعر الدرهم لدى السوق الموازية )السوق السوداء( 

49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.
المركزي عند  البنك  الكويتي لدى  الدينار  واستقر سعر 

461.32 دينار للشراء، و462.44 للبيع.
عند  الموازية  السوق  في  الكويتي  الدينار  بقي  كما 

595.4 دينار للشراء، و602.01 دينار للبيع. 
ق ـ إ

مرص تتأهب لناء أكرب مصنع للنسيج يف العالم
أعلن وزير قطاع األعمال المصري، هشام توفيق، أن البالد على وشك االنتهاء من بناء أكبر مصنع للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، في العالم كله.

وأشار توفيق، خالل مداخلة هاتفية مع اإلعالمي سيد علي، ببرنامج »حضرة المواطن«، الُمذاع عبر فضائية »الحدث« أمس، إلى أنه تم إنشاء منظومة إدارية جديدة، ودمج 23 
شركة غزل ونسيج، و9 شركات للتجارة والحليج، في شركة واحدة، ويجري حالًيا تدريب المشرفين القائمين على تدريب العمال، متابعا: »في الخمسينات كنا نقوم باستخدام أحدث 

الماكينات األوروبية، وبعد توقف 40 عاًما عن تحديثها، بدأنا منذ الثمانينات في استبعاد التكنولوجيا القديمة، وتحديثها بتكنولوجيا متطورة هي األحدث في العالم«.
وأشار الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام، إلى أنه تم تخصيص شركة ستقوم ببيع وتسويق منتجات هذه الشركات حتى تتفرغ شركات الغزل والنسيج لإلنتاج، وحالًيا 

يتم اختيار أماكن لفروع تلك الشركة في جميع محافظات الجمهورية.
وكشف توفيق، اسم البراند المصري الجديد للشركة المسؤولة عن التسويق للمنتجات المصرية من الغزل والنسيج، مشيًرا إلى أن البراند الجديد سيكون باسم »نت« وهو إله مصري 

قديم مرتبط بالنسيج، وتم تسجيل البراند في 14 دولة في العالم.
ق ـ إ



 

n يواصــل، مند أيــام  المتعاقدون في 
مختلف المؤسســات التعليميــة  لمديرية 
التربيــة لواليــة ســكيكدة احتجاجاتهــم 
المطالبــة بترســيمهم فــي وظائفهــم و 
الفصــل فــي ملــف إدماجهــم، في ظل 
مخاوفهــم من أن تطول مــدة تعاقدهم أو 
ضياع مناصبهم ،و من ثمة إحالتهم على 

البطالة بعد سنوات من العمل.
بمديــر  دفعــت  القويــة  اإلحتجاجــات 
التربيــة، بلقاســم العيفة، إلــى االجتماع 
بممثلين عــن المتعاقدين في إطار عقود 
ما قبل التشــغيل ، و هذا أمام إصرارهم 
على االحتجــاج و المطالبــة بإنصافهم، 
خاصــة ما تعلق ووضعياتهــم و ترتيبها 

و مدى تقدم عملية اإلدماج على مستوى 
القطاع، و تكريســا للشــفافية التي تعمل 
كل مؤسسات الدولة على تجسيدها لخلق 
القطيعة مع كل الممارسات السلبية التي 
أدت إلى فقدان الثقة و التشــكيك في كل 
مســاعي اإلصــاح و التقويــم و إعادة 

األمور إلى نصابها.
مديــر التربيــة، مــن جهتــه، قــال بأنه 
سيشرع في نشــر قوائم ترتيب العاملين 
في إطار عقود ما قبل التشــغيل حســب 
فئاتهم، و هذا على مراحل ليتسنى لجميع 
المعنيين معرفة ترتيبهم و متابعة عملية 

اإلدماج بكل شفافية.
                                   نورالدين ب
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مديرية الرتبية يف سكيكدة تقدم ضمانات 
"ألصحاب العقود"  

متفرقات 

الثالثاء 25 جانفي  2022 م
الموافق لـ 22 جمادى الثانية 1443 هـ

المبادرة تهدف الى تشجيع اإلنتاج المحلي     

فالحو سيدي معروف بجيجل يعرضون 
منتوجاتهم في ساحة البلدية 

n نظمت ،أمس، رئيســة القسم 
الفرعي الفالحي بســيدي معروف 
و إطاراتها اإلرشــادية و البيطرية 
و تحــت إشــراف مديرية المصالح 
الفالحيــة لواليــة جيجــل معرضــا 

فريــدا مــن نوعــه على مســتوى 
ســاحة البلديــة بســيدي معــروف 
إحتفاء بالســنة الفالحيــة الجديدة 
الســلطات  كل  بحضــور  ،وهــذا  
العســكرية  و  األمنيــة  المحليــة، 
و مختلــف آليــات الدعــم ومركــز 
التكويــن المهنــي والتمهين لبلدية 

ســيدي معروف و فالحــي بلديتي 
سيدي معروف و أوالد رابح.

االحتفاليــة  هــذه  فــي  شــارك  و 
االقتصاديــة  أكثــر مــن 30 فاح 
عارض لمختلف المنتجات الفاحية 
،والتــي شــملت جميــع األصناف 
و األنــواع الموجــودة  بالمنطقتين 
علــى غرار زيــت الزيتون، الموز 
برتقــال،   ، خضــر،  الجيجلــي، 
حمضيات، منتجات الخلية، عسل، 
بربوليــس، حبــوب الطلــع، غذاء 
ملكــي، أســماك التربية فــي المياه 
العذبة، حلويــات تقليدية و حلويات 
المتربصين.هذا وقــد لقيت العملية 
استحســان مواطني البلديــة ،الذين 
زاروا المعــرض صغــارا وكبارا 
بالنظــر لعدم تعودهم على مثل هذه 
المعارض و الفضاءات االقتصادية 
،التي تســمح لهــم بالتعــرف على 
المحليــة  الفاحيــة  المنتوجــات 
وباقتنــاء مــواد ومنتجــات فاحي 

المنطقــة  ، ناهيــك عــن تشــجيع 
المســتثمرين في القطــاع الفاحي 
مــن أبناء الجهــة الشــرقية للوالية 
جيجل.وتبقــى النقطة الســلبية كما 
قيــل لنا عدم القيام بحملة اشــهارية 
لهذه التظاهرة ،التي تمت في هدوء 
ودون علــم كافــة مواطنــي دائــرة 

سيدي معروف .
وفي اطار النشاط الفاحي بالمنطقة 
كانــت إدارة بلدية ســيدي معروف 
قــد نظمــت يومــا تحسيســيا لفائدة 
مربــي األبقــار حول اإلجــراءات 
الوقائيــة لتفــادي انتشــار مــرض 
النزف الوبائي الذي يصيب األبقار 
،حيــث ظهــر في عدد مــن يلديات 
الواليــة ، ومــن بيــن اإلجــراءات 
التي يتوجب علــى المربين اتباعها 
محاربة الحشــرات الناقلة للمرض 
عن طريق المبيــدات حول وداخل 
اإلســطبات وكذا في المياه الراكدة 

المجاورة الماكن تربية المواشي.

الخطوة سُيساهم يف زيادة محاصيل الخرضوات:

توسيع محيط السقي " زيت العنبة  " ب 500 هكتار بسكيكدة  

n كشف،أمس،مديرالمصالح 
ســكيكدة،في  بوالية  الفالحية 
عيــن   « مــع  خــص  لقــاء 
ــر«، أنه تقرر توســيع  الجزائ
محيط الســقي »زيت العنبة« 
ببلديــة بكوش لخضــر، بنحو 
500 هكتــار جديدة ســتدخل 
حيــز الخدمــة هــذا الموســم، 
االســتجابة  شــأنه  مــن  مــا 
النشــغاالت الفالحين وتوسيع 
المحاصيــل  مختلــف  غــرس 

الزراعية التي تنتجها.
هــذا  أن  المتحــدث  وأوضــح 
ــا أساســيا  ب اإلجــراء كان مطل
للفاحيــن مــن أجــل تطويــر 
الزراعــة والنهــوض بها على 
ــذي  مســتوى هــذا المحيــط ال
ــى 6500 هكتــار،  يتربــع عل
بتوســيع  سيســمح  حيــث 
المسقية  الفاحية  المســاحات 
ــادة في اإلنتــاج وتطويره  والزي
،الســيما أن المنطقة مشــهورة 
بإنتــاج الطماطــم الصناعيــة 

ــى مســتوى  والخضــروات عل
بلديات بــن عزوز، المرســى، 
بكــوش لخضر، عين شرشــار 

وعزابة....
قــال  متصــل،  ســياق  فــي  و 
ــا ، بــأن الفاحيــن قــد  محدثن
حصلوا على كميــة من المياه 
الكافية لعملية الســقي خاصة 

الصفصــاف  محيطــي  فــي 
تالي ســيتم  وزيت العنبة، وبال
الرفــع مــن الحصــة الســابقة 
بما يمكنهــم من تحقيق مردود 
وفيــر فــي مختلــف الشــعب، 
كمــا أشــار بخصــوص تقديم 
للفاحيــن  الخاصــة  المنــح 
فــي إنتــاج الطماطم للموســم 

المنقضي، إلى أن كل الملفات 
واإلدارية  القانونية  واإلجراءات 
بهذه العملية تم االنتهاء منها، 
وأضاف بــأن الملفات متواجدة 
على مســتوى الديوان المهني 
للخضــر واللحــوم، مؤكــدا أن 
صــب المنــح ســينطلق خال 

يلة القادمة. قل األيام ال

n في إطار برنامج صيانة الطرق 
البلدية -شــطر -2021  انطلقت أول 
أمــس عمليــة صيانة الطريــق البلدي 
رقــم 02 الرابــط الطريــق االجتنابي 
الشــمالي الى غاية مقر إذاعة  سيدي 
ارغيــس علــى مســافة 04 كلــم من 
طرف مقاولة األشغال عشي الربيعي 

)خنشلة( ، 
وطالبــت البلديــة مــن المواطنين أخذ 
الحيطــة الحــذر واحتــرام اشــارات 
المــرور وعــدم المغامــرة والصعود 
لمــكان األشــغال لتفــادي وقــوع أي 

حوادث.
                                      ق.م

انطالق عملية إعادة اإلعتبارللطريق البلدي رقم 2 
بمدينة أم البواقي 

جيجل : نصرالدين دربال   

سكيكدة : نورالدين .ب

n تنفيذا لتعليمات والي والية ميلة 
موالي عبــد الوهاب  بعقــد لقاءات 
تنسيقية مع مختلف فعاليات المجتمع 
النشــغاالتهم  لاســتماع  المدنــي 
المطروحة وايجــاد الحلول الممكنة 
،عبــر بلديات الوالية تم أمس االول   
عقد أول  لقاء تنســيقي و تشــاوري 
مــن طرف المصالــح المحلية لبلدية 
فرجيوة و على راســهم ريس البلدية 
و المنتخبيــن الجدد وتحت إشــراف  
رئيــس الدائرة مع مختلــف أطياف 
المجتمــع  مــن جمعيــات األحيــاء 

الثقافيــة  المختلفــة  المنظمــات  و  
و الرياضيــة و الدينيــة ، و الذيــن 
ثمنــوا هــذه المبــادرة التي تســاهم 
بشــكل كبير في تقريــب اإلدارة من 
المواطن و فتح باب الحوار المباشر 
المحليين.لتشخيص  المســؤولين  مع 
المشــاكل التــي ال تــزال تعتــرض 
التنميــة المحلية عبر البلدية  و ايجاد 
حلــول ســريعة بمشــاركة المجتمع 
المدني الدي يعتبر الشريك األساسي 

في التنمية المحلية 
                               محمد ب

المجتمع المدين يلتقي المنتخبني الجدد 
بفرجيوة   يف ميلة   

استمرار االعتداءات عىل الشبكة الكهربائية بقسنطينة 
n أفاد المكلف باإلعام على 
مســتوى شــركة امتياز توزيع 
الكهرباء والغاز بقســنطينة أن 
عام 2022 مثل العام الســابق  
ــى شــبكة  ــدأ باعتــداءات عل ب
ــاء  فــي ديــدوش مــراد   الكهرب
بقســنطينة مما يكلف خســائر 

كبيرة .
وأوضــح أن اعتــداء ات طالت 
مؤخــرا  شــبكة 30 كيلوفولت 
في المنطقة الصناعية بوغابة 
حســين مــن ديــدوش مــراد ، 
تيار  مما تســبب في انقطــاع ال
الكهربائي عــن 2000 عائلة 
فــي الجــزء الســفلي مــن هذه 
المصــدر  وبحســب  بلديــة  ال
ذاته ، اســتمر االنقطــاع قرابة 
ســاعة قبــل أن تتدخــل فــرق 

للمديريــة  تابعــة  ال التدخــل 
تيار  إلصاح االنهيار وإعادة ال
الكهربائــي لهــذه المئــات من 
العائــات في بلديــة ة ديدوش 

مراد.
ــى شــبكة  آخــر عل اعتــداء    
الكهرباء تحت األرض تسببت 
فيها شركة خاصة كانت تنشط 
في هــذه المنطقــة الصناعية. 
وبحسب المصدر ذاته ، فقد قام 
مديرو هذه الشركة بأعمال حفر 
في قطعة أرضهم االســتثمارية 
ــاء االتصــال بخدمات  دون عن
لتأكد من عــدم وجود  صــادق ل
شــبكة كهربائية تحت األرض 
تعبــر أراضيهــم. وكان حفــر 
الموقع الذي بدأه في األصل من 
قطــع الكابــات األرضية التي 

تعبر هذا المكان . .
ومــن جهة أخــرى  فقــد أفادنا 
المصــدر بعــدد و االعتداءات 
تــي جرت فــي ســنة 2021   ال
ليكشف عن تســجيل أكثر من 

41 اعتداء على شبكة الكهرباء  
فــي مجال اختصاصــه ، منها 
36 اعتداء على مســتوى بلدية 

قسنطينة. 
                         مريم. ب

المتقــدم  المركــز  تدخــل   n
للحمايــة المدنية قالمــة أول  أمس 
على 21ســا و56د بسكن وظيفي 
بثانويــة زغدودي أحمد بلدية قالمة 
ألجل تســمم بغــاز أحادي أكســيد 
الكربون المتسرب من مدفأة تعمل 
بغــاز المدينة ،مما أدى إلى إصابة 

طفلة تبلغ ســنتين بصدمــة وإمرأة 
تبلغ 29 ســنة بإغماء تم إسعافهما 
من طرف أعــوان الحماية المدنية 
ونقلوا على جناح السرعة بواسطة 
ســيارة اإلســعاف إلــى مستشــفى 

الحكيم عقبي.  
                                   ق.م

إنقاذ  إمرأة وطفلة من تسمم بغاز أحادي 
أكسيد الكربون بقالمة  
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الموافق لـ 22 جمادى الثانية 1443 هـ

n   تحت شــعار » المســيلة بعيونك » 
أطلقــت جمعية اعالمي للثقافة واالعالم 
والملتميديا عن مسابقة تختص بصناعة 
وإنتاج األفالم الترويجية القصيرة وذلك 
للترويــج للمقومات الســياحية والتراثية 
التي تتميز بها الوالية عبر كل بلدياتها 

وتهــدف المســابقة إلــى دعــم المواهب 
بيــن  المنافســة  وتشــجيع  الشــبابية 
الموهوبيــن وتحفيز الطاقــات اإلبداعية 
للمشــاركة بأفكارهم المتجددة والمبتكرة 
فــي إنتاج أفالم ترويجيــة قصيرة مدتها 
دقيقــة واحدة إلى دقيقتيــن بهدف تحفيز 

قطاع السياحة. 
برامــج  مــن خــالل تصميــم  وذلــك   
ســياحية وتقاريــر مصــورة ومقــاالت 
وربورتاجــات من طرف المشــتركين، 
حيث تهدف المســابقة حســب المنظمين 
إلــى  التقــاط أبــرز مكونــات الهويــة 
السياحية  وتســليط عدسات المصورين 
مــن الهــواة والمحترفيــن علــى أجمل 
معالمها الطبيعية والســياحية والترفيهية 

والثقافية. 
وقد حددت جمعية اعالمي نطاق العمل 
المطلــوب والمجاالت والمحــاور التي 
يجــب أن تتضمنهــا األفــالم الترويجية 
المشــاركة،حيث يتعلــق المجــال األول 

الطبيعيــة  الســياحة  قصيرعــن  بفيلــم 
وإنتاج فيلم قصير عن الســياحة التراثية 
والثقافيــة يكون مضمونه التنوع الثقافي 
والتراثــي والتجارب الســياحية التراثية 
والثقافيــة، مثل زيــارة القالع واالبراج 
مثــل  الفريــدة  المعماريــة  والمبانــي 
الجوامع والمســاجد واألســواق الشعبية 
والمهرجانــات الثقافيــة باإلضافــة الى 
ثقافــة اللباس وفنــون الطهــي والفنون 
الشــعبية التقليدية والصناعات الحرفية، 
وســيتم اختيار الفائزين الخمسة األوائل 
في المســابقة عبر لجنــة تحكيم محايدة 
تضم نخبة من الخبراء والمختصين في 

هذا المجال  .
 ويؤكــد المنظمــون أن اختيــار عنوان 
المسابقة ” المسيلة بعيونك ” جاء لتعزيز 
وتقديــر منظــور المشــارك ورؤيته في 
إبــراز جماليات وفق ما يــراه من واقع 
وتطلعــات يســعى من خاللهــا إلى بث 
رســائل ترويجية هادفة ومفيدة ، تجدر 
اإلشارة إلى أن أخر موعد للمشاركة في 
مسابقة صناعة وإنتاج األفالم الترويجية 
القصيرة ) المســيلة  بعيونك ( وتســليم 
األعمــال ســيكون بتاريــخ الخامس من 
شهر فيفري المقبل .                          
                          عبد الحليم بالل

جمعية "اعالمي" تطلق مسابقة "المسيلة بعيونك" 
للرتويج عن المقومات السياحية بالوالية

متفرقات 
دوريات مستمرة للقضاء على المضاربة في أسعار العلف     

غالء األعالف يرهق فالحي شعبة إنتاج حليب البقر بباتنة

n طالب، العشرات من الفالحين 
بوالية باتنة المختصين في تربية 
األبقــار  وزيــر الفالحة بضرورة 
التدخل العاجل من أجل النظر في 
كيفية التدعيم الــذي يخصصونه 
لمربــي االبقار في شــأن التدعيم 

فــي كيفية العلف النخالة حيث أن 
الكمية المخصصة للبقرة الواحدة 
قدرتهــا ذات الجهة بـ4كلغ وهي 
الكمية التي يراها هؤالء الفالحين 
أنهــم غيــر كافيــة أمــام الجفاف 

وغياب الكأل في المراعي .
  يواجه مربو شعبة تربية األبقار 
الحلــوب مشــاكل مــع األعالف 

والكميــة المخصصــة لهــم حيث 
أن هاتــه األخيــرة والمخصصة 
للبقرة الواحــدة ،ولم تعمل الجهة 
الوصيــة الحســبان للعجــول بعد 
والدة األبقــار وهو الشــيء الذي 
يوجه الموالين القتناء هاته المادة 
الضرورية لتربية العجول ،ولعل 
أن الشــيء الذي يجــري الحديث 

فيــه هاته األيــام هــو المضاربة 
في أســعار األعالف  الذي بلغت 
أســعارا خيالية تركت الفالح في 
حيرة من أمــره وجعلته يفكر في 
التخلــي عــن هاتــه الشــعبة أمام 

الغالء الفاحش لها .
واســتنادا الى مصــادر عليمة بنا 
من داخــل مديرية التجارة بوالية 
باتنــة أن هاتــه األخيــرة قامــت 
بحملة شرســة ضــد المضاربين 
في أســعار األعالف خاصة منها 
النخالــة، حيــث أن ســعر بيعهــا 
حســب العديــد مــن الموالين من 
داخل مصانع بيع السميد اليتعدى 
180 دج بينمــا بلغ ســعرها في 
السوق السوداء 4000دج بفارق 
فاق الضعف ،وهو الشــيء الذي 
ترك كل الجهات الوصية تتحرك 

وتدافع لصالح جيوب الفالحين.
ومقابل هاتــه االزمة التي زادتها 
وقلــة  والجفــاف  األمطــار  قلــة 
المراعي ينتظــر الفالحون تدخل 
الجهــات الوصيــة برفــع حصة 
الدعــم المخصصة لهاته الشــعبة 
التــي تعتمد على توفيــر البترول 
األبيــض وتدعيمهــم مــن أجــل 
الحفــاظ على هاته الشــعبة ورفع 
حصــة انتــاج الحليــب وتوفيــر 

اللحوم الحمراء  .

للوقوف عىل عمليات تموني السوق المحلية

مديرية التجارة لوالية تبسة تكثف عمليات التفتيش والمراقبة   

n  تواصــل مديــرة التجــارة 
لوالية تبســة السيدة سهير 
صالحــي نزولهــا الميداني 
بيــع  نقــاط  ــى  اليومــي عل
المدعمة  األساســية  المواد 
ومراقبــة مختلف األنشــطة 
التجاريــة ،خاصــة للمــواد 
الضروريــة  االســتهالكية 
  « الســميد    « ومنهــا 
يــب والزيت ،وذلك  في  الحل
إطار الحــرص على متابعة 
يــة  المحل الســوق  تمويــن 

بهذه المواد.
تمت برمجة زيارات  ميدانية 
المفتشية اإلقليمية  إلطارات 
لتجــارة بئــر العاتــر رفقة   ل
ــدرك الوطنــي ،  ــح ال مصال
لمراقبة ومعاينة مستودعات 
والمحــالت  التخزيــن 
التجارية الناشطة في مجال 
التغذية ،على مستوى بلدية 
ــم   برمجت  فــركان ،كمــا ت
خرجة ميدانية رفقة مصالح 
الدرك الوطني ومصالح أمن 
وإطــارات  الشــريعة  دائــرة 
المفتشية ، لمراقبة ومعاينة 
التخزيــن  مســتودعات 
التجاريــة  والمحــالت 
الناشــطة في مجال التغذية  
بلديــة  مســتوى  ــى  ،عل
بلديــة  ال وبنفــس  الشــريعة 

وببلدية الحمامات المجاورة 
ميدانيــة  خرجــة  ســجلت  
الرقابــة   ألعــوان  تفتيشــية 
بمديرية التجارة لوالية تبسة 
ببل على  مستوى عدة أحياء 
بلديتين المذكورتين   أين  ال ب
أســفرت عــن حجــز كميــة 
906 كغ من مختلف المواد 
االستهالكية منها 320 كلغ 
مــن اللحــوم البيضاء  و25 
ــغ مــن اللحــوم الحمــراء  كل
العجائــن  مــن  وكميــات 
صالحــة  الغيــر  والتوابــل 
البشــري وكان  لالســتهالك 

المشــاركة  التجارة  لمديرية 
فــي حصة اذاعيــة بحضور 
يــة الجودة  رئيــس مكتب ترق
الحركــة  مــع  العالقــات  و 
الجمعوية و الدكتور طرطار 
أحمد  اســتاذ فــي االقتصاد 
جامعة تبسة ورئيس جمعية 
والحرفيين  التجــار  تضامن 
الهاتــف  عبــر  و  تبســة 
رئيــس جمعيــة الدفــاع عن 
الشريعة  المســتهلك  حقوق 
ثقافــة  »ال موضــوع  حــول 
ــم  ت االســتهالكية«،حيث 
تالية  نقــاط ال التطــرق إلى ال

الى العديد من النقاط ،ومنها  
ضرورة ترشــيد االســتهالك 
بخصــوص المــواد واســعة 
مصالح  ومتابعة  االستهالك 
الرقابــة عند حــدوث تذبذب 
في توزيــع المــواد الغذائية 
األساسية و كيفية االستهالك 
، عالقتهــا بقاعــدة العرض 
والطلــب مــع  تثميــن عمل 
يــة  ترق و  التجــارة  مديريــة 
الصادرات في تنظيم السوق 
ــم الحث على  وفــي االخير ت
تظافــر جميع جهــود فئات 
المجتمع لحماية المستهلك. 

تبسة : هواري غريب     

n   اشتكى سكان قرية العوابد التابعة 
اقليميــا إلى بلدية بــرج بوعريريج و 
التــي تبعد بحوالــي 01 كلم عن مقر 
البلديــة والواليــة من عديــد النقائص 
على غرار المياه الصالحة للشرب و 
التي تعد من ضروريات الحياة ،حيث 
أكد سكان المنطقة على وجود الشبكة 
لكن بقيت حافة لســنوات ،ما أدى الى 
اقتنــاء الميــاه بالصهاريــج والتي بلغ 
ســعرها 1400 دج لصهريج ســعته 
3000 لتر والذي ال يســد الحاجة اال 
أيام معدودة ، وأن هذا السعر ال يقدر 
عليــه كل الســكان خاصــة أصحاب 
الدخــل الضعيف، باإلضافــة إلى ان 
أغلب القاطنيــن بالقرية من اصحاب 
الدخــل الضعيــف و عديمي الدخل و 
البعــض يمتهن الفالحة. كما اشــتكى 
مواطنــو قريــة العوابد مــن الطريق 
المــؤدي الــى القرية، و كــذا الطرق 
الداخليــة التــي أصبحــت علــى حــد 

تعبيرهم ال تصلح للســير سواء  على 
االقــدام أو بالســيارات ، لــذا يطالب 
الســكان مــن رئيــس البلديــة الجديد 
الطريــق و  لتعبيــد  ادراج مشــروع 
تحسين الظروف الصعبة التي يتخبط 

فيها المواطن،.
 القريــة تعانــي أيضــا  مــن شــبكة 
الصرف الصحي بسبب غلق القنوات 
الموجودة بالقرية باالتربة و النفايات 
، كما اشــتكى المواطنــون من انعدام 

االنارة الليلية .
 ســكان قريــة العوابــد طالبــوا مــن 
الســلطات المحليــة و علــى رأســها 
رئيس المجلس الشــعبي البلدي لبلدية 
بــرج بوعريريج التدخــل العاجل من 
أجل تحســين الظروف المعيشــية من 
خــالل ادراج مشــاريع تنمويــة تدعم 
هــؤالء البقاء فــي قريتهــم و مزاولة 

نشاطهم الفالحي. 
                        مبروك بن الطيب

سكان قرية العوابد ببلدية برج بوعريريج خارج 
نطاق التنمية

n   تنتظــر 2900عائلــة  اســتالم 
ســكناتهم بموقــع عدل عيــن الريش 
، حيــث أفــاد مكتئبون أنهم راســلوا 
الجهات الوصية أكثر منمرة ، إال أن 

الوضع يبقى على حاله
  وأضــاف ممثــل عــن مكتتبي عدل 
عنابــة  بواليــة  ســكن(    5000(
أنهــم ملــو االنتظار فــي ظل صمت 
المســؤولين المحليين والبيروقراطية 
، وهــم طالبون والي الوالية بالتدخل 

العاجل وضــع حد لهذه التجاوزات ، 
خاصــة وأنهم ينتظرون منذ أزيد من 
تســع ســنوات كاملة، موضحــا أنهم 
ســددوا الشــطر الرابع منذ أكثر من 

سنة .
المكتتبون طالبوا باإلســراع في فتح 
تحقيق أخــذ انشــغاالتهم مأخذ الجد، 
خاصــة وأن العديــد مــن المكتتبيــن 
قرروا الدخول في سلسلة احتجاجات.
                                       ق.م    

2900 عائلة تنتظر موعد الكشف عن تاريخ 
استالم سكناتهم بعنابة  

باتنة : محمد دحماني       



الثالثاء 25 جانفي 2022 م10  عين على العالم 
الموافق لـ 22 جمادى الثانية 1443 هـ

لجنة  وحل  المشروع  غير  اإلثراء  قانون  سحب  بعد 
برئاسة  المغربية  الحكومة  أقدمت  الفساد,  محاربة 
عزيز أخنوش على فضيحة جديدة, اثر سحبها مشروع 
قانون متعلق باالحتالل المؤقت للملك العمومي للدولة, 

من البرلمان.
قانون  مشروع  سحب  قرار  خلفه  الذي  الجدل  فبعد 
حكومة  قررت  البرلمان,  من  المشروع  غير  اإلثراء 
ويتعلق  البرلمان  من  آخر  مشروع  سحب  أخنوش 

باالحتالل المؤقت للملك العمومي للدولة.
إزاء  االنتقادات  انهالت  ذلك,  عن  أعلن  أن  وما 
المجموعة  وصفت  حيث  أخنوش,  حكومة  تصرفات 
السحب  النواب,  بمجلس  والتنمية  للعدالة  النيابية 
تنضاف  والتي  سبتمبر   8 لحكومة  الجديدة  بالفضيحة 

الى فضائح أخرى.
وفي هذا الشأن, اعتبر عبد العلي حامي الدين, القيادي 
العامة,  أمانته  وعضو  والتنمية«  »العدالة  حزب  في 
القانون الجنائي الذي يتضمن  إنه بعد سحب مشروع 
تجريم اإلثراء غير المشروع, وبعد حل لجنة محاربة 
الذي  القانون  مشروع  بسحب  الحكومة  قامت  الفساد, 
من  للدولة  العمومي  للملك  المؤقت  باالحتالل  يتعلق 
البرلمان. و أوضح حامي الدين في منشور على حسابه 
بموقع فيسبوك, أن »هذا القانون تعرض للعرقلة على 
بعض  بين  بتواطؤ  الجنائي  القانون  مشروع  غرار 
المعارضة  أحزاب  وبعض  السابقة  األغلبية  أحزاب 
واحدة  حكومة  سقف  تحت  اليوم  تجتمع  التي  السابقة 
لمحاربة  القانونية  اآلليات  جميع  تصفية  شعار:  تحت 

الفساد«.
من  تم وضعه  الذي  المشروع  »هذا  أن  إلى  أشار  و 
طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة, منذ 
شهر ماي 2021, يرمي إلى حماية الملك العمومي, 
العمومية  األمالك  خصوصية  تراعي  قواعد  ووضع 
سن  مع  والعقالني  األمثل  االحتالل  نحو  وتوجيهها 
تدابير حمائية ضد جميع أنواع االحتالل غير المشروع 

وغير المالئم لألغراض المرخص بها«.
الحزب  كون  الدين من  العلي حامي  عبد  استغرب  و 
الذي يرأس الحكومة الحالية »كان شريكا في الحكومة 
السابقة وفي جميع مشاريع القوانين التي كان يصادق 
االقتصار على  يتم  أن  لكن  الحكومي,  المجلس  عليها 
تتعلق  التي  تلك  خصوصا  بعينها,  قوانين  مشاريع 
بآليات محاربة الفساد وحماية الملك العمومي باإلضافة 
إلى مشروع قانون المناجم, فهذا يحمل رسالة واحدة 

وهي أن هذه الحكومة ليست لها إرادة لإلصالح«.
النواب  مجلس  رئيس  ان  محلية  تقارير  وذكرت 
بمراسلة  توصل  العلمي,  الطالبي  رشيد  المغربي, 
فيها  يطلب  أخنوش,  عزيز  الحكومة  رئيس  من 
للملك  المؤقت  يتعلق باالحتالل  قانون  سحب مشروع 
العمومي, وذلك بعد أسابيع من قرار الحكومة سحب 
القانون  فمشروع  لإلشارة,  الجنائي.  القانون  مشروع 
العثماني  الدين  عليه حكومة سهد  المسحوب صادقت 
البرلمان وتم عرضه  أحيل على  2021, و  في سنة 
أمام اللجنة المختصة في انتظار المناقشة والمصادقة.

غير  بطرق  العام  الملك  استغالل  مظاهر  بين  ومن 
شرعية بالمغرب, ظاهرة استغالل الملك البحري التي 
جدال,  أثارت  و  األخيرة  السنوات  في  بقوة  انتشرت 
حيث يستفيد العديد من األشخاص من تراخيص لبناء 
مساكن شخصية على شواطئ البحر, بفضل تراخيص 
باالحتالل المؤقت للملك العمومي البحري والتي تصل 

مدتها أحيانا الى 99 سنة.
ق ـ د

ال قارة في العالم تنافس أفريقيا على رقمها القياسي في عدد 
االنقالبات الناجحة والفاشلة؛ على حّد سواء، فقّل أن يخلو 
عاٌم من تغيير للسلطة. وعلى األرجح ستلتحق بوركينا فاسو 
بركب انقالبات أفريقيا، مدشنة أول انقالب في العام الجديد، 
ليكون السادس خالل 12 شهرا مرت تقريبا منذ أول انقالب 

العام الماضي في شهر جانفي عام 2021.
فمنذ  أفريقيا،  دول  في  مفاجئا  حدثا  االنقالبات  تبدو  وال 
المستعمرات  عن  واستقلت  الجمهوريات،  تلك  تأسست 
األوروبية، في خمسينيات القرن الماضي، عرفت أكثر من 

200 انقالب؛ نجح ما يقارب نصفها وفشل الباقي.
األقل  على   4 أفريقيا  في  االنقالبات  معدل  ظل  ولسنوات 
محاولتين  على  ليقتصر   ،2019 عام  وانخفض  عام،  كل 
فقط، دون أن يذاع فيها البيان رقم 1، المؤذن بتغيير الحكم 

بالقوة عادة.
انقالب بوركينا فاسو على الطريق

وقد يبدأ عداد االنقالبات مبكرا هذا العام ليسجل أول انقالب 
في 2022، ببوركينا فاسو، التي تشهد منذ أيام اضطرابات 
يعلن  أن  قبل  العسكرية،  الثكنات  داخل  واشتباكات  أمنية، 
يوم اإلثنين عن احتجاز الرئيس روك كابوري في معسكر 

للجيش.
وذلك بعد إطالق نار كثيف على منزله منذ مساء األحد في 
العاصمة واجادوجو، وهو ما يعني انقالبا على السلطة في 
بوركينا  في  المشهد ضبابيا  يزال  وال  األفريقية.  اليوميات 
إلى  والمراقبين،  الصحفية،  التقارير  إشارات  رغم  فاسو، 
ليطوى  واحد،  رقم  البيان  ينتظر  األركان،  مكتمل  انقالب 
أمام مبنى  فيه قوات خاصة  حكم كابوري، في وقت تقف 

التلفزيون الرسمي، الذي سيعلن منه الخبر اليقين.
العام  األفريقية  القارة  شهدتها  التي  االنقالبات  يلي  وفيما 

الماضي:
غينيا كوناكري

العام المنصرم شهدت عدة دول في أفريقيا محاوالت انقالب 
كان مصير أكثرها النجاح، آخرها في غينيا كوناكري، التي 
الماضي، حين  بانقالب، في سبتمبر  قائمة  لقطار  انضمت 

وضع قادة عسكريون حدا، لحكم الرئيس ألفا كوندي.
أفريقيا الوسطى

في مطلع العام 2021 أعلنت حكومة أفريقيا الوسطى، أن 
جماعات مسلحة حاولت اإلطاحة بالرئيس، المعاد انتخابه 
حالة  وفرضت  تواديرا،  أرشانج  فوستين  حينها؛  حديثا 
 4 وحتى  جانفي،   21 من  بدءا  يوما،   15 لمدة  طوارئ 

فيفري.
محاولة  أحبطت  الوسطى  أفريقيا  في  السلطات  أن  غير 

االنقالب.
النيجر

لم يرق التغيير السلس الذي حدث في رأس السلطة بالنيجر 
المجموعات، داخل  يبدو لبعض  فيما  الماضي،  في مارس 
العسكرية فرض  المؤسسة  فحاول بعض عناصر  الجيش؛ 

التغيير بالقوة.
إطالق  وقوع  بعد  المحاولة،  أحبط  النيجيري  الجيش  لكن 
نار غير بعيد عن القصر الرئاسي؛ الذي انتقل إليه الرئيس 
محمد  واليته  المنتهية  لسلفه  خلفا  بازوم،  محمد  الجديد 

يوسوفو.
تشاد

قد ال يكون ما حدث في تشاد شهر أفريل الماضي انقالبا، 
وإن كان نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي، الذي قتل على 

يد مسلحين متمردين، قد تولى السلطة خلفا لوالده.
نجله  التشادي  الزعيم  وفاة  إثر  التشادي  الجيش  فقد نصب 
حاليا؛  البالد  يقود  انتقالي  عسكري  لمجلس  رئيساً  محمد 
ما حدا ببعض خصوم السلطة هناك العتبار األمر انقالبا 

عسكريا، بيد أن االتحاد األفريقي لم يعتبر األمر كذلك.
مالي

انقالبا   2020 قاد عام  الذي  أسيمي جويتا  للعميد  يرق  لم 
على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، أسلوب الرئيس االنتقالي 
باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان، فجرد االثنين من كل 
صالحياتهما، في ماي الماضي، وأعلن نفسه رئيسا جديدا 

للبالد.
ق ـ د

بعد سحب قانون اإلثراء غري المرشوع وحل لجنة محاربة الفساد يف المملكة

فضيحة جديدة لحكومة أخنوش 
التي ال تملك »إرادة لإلصالح«

شهدت خمسة يف عام واحد و وبوادر لحدوث السادس

لعنة االنقالبات تطارد 
إفريقيا

أن  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  أعلن  بعدما 
في  دفاعاتها  لتعزيز  ومقاتالت  سفًنا  أرسلت  دوله 
بإجالء  غربية  عواصم  بدأت  فيما  الشرقية،  أوروبا 

كييف. من  دبلوماسييها 
بيان  في  )ناتو(،  األطلسي  شمال  حلف  أعلن  فقد 
في  احتياطية  قوات  لوضع  تستعد  دوله  أن  اإلثنين، 
لتعزيز  ومقاتالت  سفًنا  أرسلت  وأنها  تأّهب  حالة 
دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضّد األنشطة العسكرية 

الروسية على حدود أوكرانيا.
ينس  األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  وقال 
شمال  حلف  »سيواصل  بيان:  في  ستولتنبرغ 
كّل  لحماية  الالزمة  اإلجراءات  كل  اتّخاذ  األطلسي 
تقوية  خالل  من  سيّما  ال  عنهم،  والدفاع  األعضاء 
دول التحالف الشرقية. وسنرّد دائًما على أي تدهور 
دفاعنا  تعزيز  عبر  ذلك  في  بما  األمنية،  بيئتنا  في 

الجماعي«.
في  الدنمارك  اتخذتها  قرارات  إلى  الحلف  وأشار 
حربية  وطائرات  فرقاطة  بإرسال  األخيرة  األيام 
البحري  إسبانيا النتشارها  البلطيق، ودعم  إلى دول 
حالة  في  برية  ووحدات  »لسفن  هولندا  وتحضير 

تأهب« لقوة الرد السريع.
فرنسا  من  حديث  عرض  على  البيان  أيًضا  ورّكز 
إلرسال قوات إلى رومانيا، الفًتا إلى أن »الواليات 
وجودها  زيادة  تدرس  أنها  أيضا  أوضحت  المتحدة 

العسكري«.
المتحدة الواليات  يتهم  الكرملين 

المتحدة  الواليات  االثنين  الكرملين  اتّهم  جانبه،  من 
أعلن  بعدما  التوتر  بتصعيد  األطلسي  شمال  وحلف 
شرق  في  دفاعاته  سيعزز  بأنه  العسكري  التكتل 

أوروبا على وقع األزمة األوكرانية.
أن  بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  الناطق  وأفاد 
عبر  التوتر  يصعدان  األطلسي  وحلف  واشنطن 
الملموسة«،  و«الخطوات  اإلعالنات«  »هستيريا 
هجوما  أوكرانية  قوات  شن  خطر  أن  إلى  مشيرا 

للغاية«. الموالين لروسيا »مرتفع  ضد االنفصاليين 
من  تفسيًرا  اإلثنين  األوروبي  االتحاد  ينتظر  وفيما 
وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن يُفيد بفحوى 
محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي الفروف بشأن 
الخارجية  أعلنت  ألوكرانيا،  روسي  غزو  احتمال 
وعائالتهم  موظفيها  بعض  ستسحب  أنها  البريطانية 
من سفارتها في أوكرانيا رًدا على »التهديد الروسي 
الواليات  قررته  لما  مشابهة  في خطوة  المتصاعد« 
السفر  بعدم  رعاياها  فرنسا  نصحت  بينما  المتحدة، 
مداخلة  في  اإلثنين  بلينكن،  وناقش  أوكرانيا.  إلى 
االتحاد  دول  خارجية  وزراء  مع  الفيديو،  عبر  له، 
»المحادثات  بروكسل  في  المجتمعين  األوروبي 
الروسي  نظيره  مع  الجمعة  التي عقدها  الصريحة« 

سيرجي الفروف.
واشنطن  قرار  أن  األوكرانية  السلطات  واعتبرت 
»سابق  كييف  في  دبلوماسييها  عائالت  إجالء 

ألوانه«.

الروسية  القوات  من  اآلالف  عشرات  حشد  ومع 
موسكو  بين  التوتر  األوكرانية، وصل  الحدود  على 
الباردة،  الحرب  منذ  مستوياته  أعلى  إلى  والغرب 
واسع  صراع  اندالع  من  فعلية  مخاوف  وهناك 

النطاق في أوروبا الشرقية.
وتنفي موسكو االتهامات الموّجهة إليها، فيما يطالب 

بتعزيزات. أعضاء حلف شمال األطلسي 
وتطالب روسيا بالتزامات خّطية بعدم ضّم أوكرانيا 
قوات  وبسحب  األطلسي،  شمال  لحلف  وجورجيا 
التي  الشرقية  أوروبا  دول  من  الحلف  وأسلحة 
انضمت إليه بعد عام 1997، وال سيما من رومانيا 

الغربيون. وبلغاريا. ومطالب روسيا ال يقبل بها 
مقلًقا.  أوكرانيا  في  الحالي  األمني  الوضع  ويُعّد 
في  التدخل  تعتزم  ال  أنها  موسكو  تأكيد  فرغم 
أوكرانيا، فإنها تدعم انفصاليين موالين لها وحشدت 

قواتها. أكثر 
ق ـ د

دول« الناتو« ترسل سفًنا ومقاتالت لتعزيز دفاعاتها يف أوروبا الرشقية

تفاقم األزمة بني روسيا والغرب بشأن أوكرانيا
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حرية و مسؤولية 

عودة 
الحديث عن 

إمكانية 
ألتحاق باليلي 

بمارسيليا

بلفوضيل 
محل إشادة
من مدرب 

بايرين 
ص 12

كأس أمم أفريقيا

تونس تسقط 
نيجيريا أحد 

المرشحين 
للظفر 
ص 13باللقب

بلمايض طالب بتغيريات والسلطات سمعت كالمه 

مناجير المنتخب الوطني أمين العبدي
أول  المقالين والقائمة مفتوحة ؟

تأجيل لقاء شبيبة القبائل - رويال ليوبار 
ص 12إلى يوم الخميس 27 جانفي 

ص 12

كأس الكونفدرالية 
االفريقية:
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الدين تاج 

المنتخب  مناجير  إقالة  أمس  تم، 
أعقاب  في  العبدي  أمين  الوطني 
أعضاء  بين  عقد  الذي  االجتماع 

القدم  لكرة  الجزائرية   االتحادية 
شرف  الفاف  ريس  إشراف  تحت 
أقصاء  بعد  .إقالة جاءت  الدين عمارة 
أمم  كأس  من  الوطني  المنتخب 
جمال  الوطني  الناخب  ودعوة  إفريقيا 

. تغييرات  إحداث  إلى  بلماضي 
لـ  المناجيرالعام  تنحية  أن   وواضح 
» الخضر » قد تتبع بخطوات أخرى 
أمام  الحاسمة  المواجهة  قبل  تطهيرية 
مباراة  لحساب  الكاميرون  منتخب 

خاصة   ، قطر  لمونديال  المؤهلة  السد 
عن  تتحدث  متطابقة  مصادر  وأن  
تجاوزات وقعت في دواال أثرت على 
تركيزهم  الالعبين  وأفقدت  الفريق 
سيراليون  أمام  يتعادلون  جعلهم  ما 
االستوائية  غينيا  أمام  وينهزمون 
قبل  أحد  يتخيله  يكن  لم  ما  وهو   ،
فيلة  أمام  كاملة  بثالثية  الهزيمة  

ديفوار. كوت 
تتحدث  بلماضي  بكتيبة  يتعلق  وفيما 
ستعرف  التشكيلة  أن  متطابقة  مصادر 
بعض  ورحيل  جديدة  دماء  ضخ 
مواجهة  وأن  خاصة   ، الالعبين 
مهاجمين  إلى  بحاجة  الكاميرون 
من  وهناك   ، التسجيل  على  قادرين 
عن  الصفح  إمكانية  عن  يتحدث 
تماما  أمامه  العودة  باب  وفتح  ديلور 
بن  بخصوص  ديشون  مع  حدث  كما 

زيمة.
الخضر  أنصار  يترقب  ذلك  إلى 
خرجة  المنتخب  متتبعي  كل  ومعهم 
الذي  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب 
صحفية  ندوة  آخر  في  أكد  وأن  سبق 
الوقت  أن  ديفوار  بعد هزيمة كوت  له 
عديد  عنت  للحديث  مناسب  غير 
الوقت  في  سيتحدث  وأنه  القضايا 

سب. لمنا ا

إنرت ميالن ينجو من كمني ضيفه فينيزيا

 ...  أخبــار محرتفينا 

بلفوضيل محل إشادة
من مدرب بايرني ميونيخ

األلماني  ميونيخ  بيارن  فريق  مدرب  أشاد 
السابق  المهاجم  بقدرات  نايغليسمان«   «
الفرنسي  ليون  ونادي  الوطني  للمنتخب 
إسحاق بلفوضيل ، موضحا أن العب هيرتا 
مما  أكثر  ويستحق  إعالميا  مظلوم  برلين 

يالقيه .
أيضا  لعب  الذي  بلفوضيل  أن  ومعلوم 
وقدم  هدف  برلين  مع  سجل  لهوفنهايم 

تمريرتين حاسمتين .

عودة الحديث عن إمكانية 
ألتحاق بالييل بمارسيليا 

أمكانية  جديد عن  من   ، أمس  الحديث  عاد 
أولمبيك  بفريق  باليلي  يوسف  التحاق 
مارسيليا ، وهذا قبل أسبوع فقط عن غلق 

الميركاتو الشتوي .
األسبوع  بداية  باليلي  يوسف  والد  ورفض 
بوردو  فريق  من  رسميا  عرضا  الجاري 
الفرنسي كون هذا الفريق ال يليق بأبنه وأنه 

يصارع من أجل البقاء في الليغ 1 
إلى ذلك يتحتم على باليلي الذي سطع نجمه 
بشكل الفت في كأس العرب ، حث كان ثاني 
أحسن العب في المنافسة وساهم بقسط كبير 
في نيل المنتخب الوطني لكأس العرب ، ا 
جعل عروض عدة  نوادي خليجية وأوروبية 
مستواه  يتراجع  أن  قبل    ، عليه  تتهاطل  
في كأس أمم إفريقيا شأنه شأن باقي العبي 

المنتخب الذين لم يكونوا في المستوى .
تاج الدين

لالعبين  مفضلة  جديدة  وجهة  العراقي  الدوري  بات 
بالفرق  الالعبين  من  عدد  التحق  حيث   ، الجزائريين 
يوم آلخر.،  دائرتها من  تتسع  في ظاهرة جديدة  العراقية 

وهم اليوم يصنعون أفراح فرق بالد الرافدين 
تاج الدين 

آخر الملتحقين توقيع أول أمس الالعب جمال الدين شتال 
مع كاظمة، قادما من نادي البنزرتي التونسي.

العاصمة  اتحاد  ألوان  عن  عاماً   )29( شتال  ودافع 
الجزائري ومولودية بجاية ودفاع تاجنانت واتحاد بلعباس 

وشباب بلوزداد والبنزرتي التونسي.
وكان أمين سر كاظمة قد أكد حاجة الفريق لالعب وسط، 
الثاني  القسم  بداية مباريات  من أجل تعزيز الصفوف مع 

من الدوري.
ويتصدر كاظمة حاليا جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 

20 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الكويت والقادسية. 
جدير بالذكر أن كاظمة يعاني دائما على مستوى المحترفين 

وهو ما دفعه الستبداالت كثيرة في المواسم األخيرة.
مع  التعاقد  في  العراقي  الميناء  نادي  نجح  بيومين  وقبله 
دفاعات  ليعزز  بوعلي،  تيزي  بالل  الجزائري  المحترف 
السفانة في مرحلة اإلياب من الدوري الممتاز، قادما من 

نادي وداد تلمسان. 
العبه  مع  التعاقد  ومدة  تفاصيل  عن  الميناء  يكشف  ولم 
الجديد الذي جاء بعد أيام من تولي أمين فيليب مهمة تدريب 

الفريق البصري، خلفا للمدرب المستقيل هاتف شمران.
وكانت إدارة نادي الميناء العراقي قد تعاقدت مؤخرا مع 
العب الوسط أحمد محسن »أبو كريشة«، إضافة للمهاجم 

الشاب أسهر علي.
)قبل  عشر  التاسع  المركز  يحتل  الميناء  فريق  أن  يذكر 
الممتاز،  العراقي  الدوري  ترتيب  جدول  في  األخير( 
برصيد 14 نقطة، بعد انقضاء مرحلة الذهاب من المسابقة 

المحلية.
وكان المحترف الجزائري بالل تيزي بوعلي قد انتقل عبر 
صفقة مجانية من فريق شبيبة القبائل، إلى وداد تلمسان في 

شهر سبتمبر من العام الماضي.
صفحته  على  العراقي،  الزوراء  نادي  أسابيع  من  وأعلن 
“فايسبوك”،  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية 
 تعاقده الرسمي مع العب وداد تلمسان، الهواري طويل..
الزوراء  نادي  في  واحد  موسم  لمدة  الهواري  ووّقع 
بذلك  ليكون  حر،  انتقال  صفقة  في  العراقي، 
العراقي. بالدوري  يلتحق  جزائري  العب   ثالث 

ويعد الدوري العراقي، وجهة جديدة لالعبين الجزائريين، 
حيث وّقع من قبل  المهاجم محمد األمين حامية في نادي 
الديوانية، و انضم العب شباب قسنطينة عبد الحكيم أمقران 

إلى للشرطة العراقي.

تاج الدين 
ربع  الدور  في  له  مقعدا  تونس  منتخب  حجز 
النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على 
حساب نظيره النيجيري بفوزه عليه )0-1( في 
في  األحد،  اليوم  مساء  جمعتهما  التي  المباراة 

الكاميرون.
ويدين منتخب تونس بالفضل في انتصاره لقائده 
يوسف المساكني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد 
لـ«نسور قرطاج« في الدقيقة 47 من زمن اللقاء 
»غاروا«  بمدينة  أدجيا«  »رومدي  ملعب  على 

الكاميرونية. وأكمل المنتخب النيجيري المواجهة 
بعشرة العبين منذ الدقيقة 64، بعد طرد العب 
البطاقة  على  إيوبي،  أليكس  البديل،  وسطه  خط 
ضد  الزائدة  الخشونة  بسبب  مباشرة  الحمراء 
التونسي  المنتخب  وضرب  المساكني.  النجم 
موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع منتخب 
حساب  على  بدوره  تغلب  الذي  فاسو،  بوركينا 
الترجيح  بركالت  عليه  بفوزه  الغابوني،  نظيره 
اللقاء )1-1( في وقت سابق  انتهاء  )6-7( بعد 
من مساء اليوم األحد أيضا، على ملعب »ليمبي 

ستاديوم« بمدينة ليمبي الكاميرونية.
أبرز  من  واحدا  النيجيري  المنتخب  وكان 
إفريقيا »الكاميرون  أمم  للفوز بكأس  المرشحين 
التي  القوية  العروض  بعد  خاصة   ،»2021
الذي  الوحيد  فهو  المجموعات،  دور  في  قدمها 
بالعالمة  وتأهل  متتالية  انتصارات  ثالثة  حقق 
لهزيمتين  تونس  بينما تعرض منتخب  الكاملة. 
ثمن  الدور  إلى  وتأهل  واحد،  انتصار  مقابل 
وأحد  فقط،  نقاط   3 برصيد  بصعوبة،  النهائي 
أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في 
يوجه  »النمس«  المساكني  الست.  المجموعات 

ضربتين موجعتين لنيجيريا.
لقائدها،  تونس  انتصار  في  الفضل  ويعود 
الفوز  هدف  الذي سجل  المساكني،  يوسف 
الوحيد لـ«نسور قرطاج« بحلول الدقيقة 47 من 
زمن اللقاء على ملعب »رومدي أدجيا« بمدينة 

»غاروا« الكاميرونية.
القتالية  بروحه  »النمس«،  المساكني  تسبب  كما 
الوسط  خط  العب  حصول  في  الكرة،  على 
البطاقة  على  إيوبي،  أليكس  البديل،  النيجيري 
ضد  الزائدة  الخشونة  بسبب  مباشرة  الحمراء 
النجم التونسي، وذلك في الدقيقة 64 أي بعد 5 

دقائق فقط من دخوله أرضية الملعب.

تم  التي  العقوبات  عن  القدم،  لكرة  االفريقي  باالتحاد  االنضباط  لجنة  أعلنت 
فرضها بسبب مباراة كوت ديفوار والجزائر، وتونس ضد جامبيا في كأس أمم 

إفريقيا الجارية في الكاميرون.
وفاز منتخب كوت ديفوار على الجزائر 1-3، لتضمن تأهلها إلى دور الـ16 

من أمم إفريقيا، فيما ودع »محاربو الصحراء« البطولة.
اجتاح  المباراة  نهاية  في  أنه  المباراة  حكام  تقرير  وذكر 
الشرقي. المدرج  من  معظمهم  الملعب،  مشجعا   40  حوالي 
وأشار التقرير إلى أن عدد حراس األمن لم يكن كافيا للسيطرة على الضجة 

التي بدأها مشجع جزائري اقتحم الملعب.
وقررت لجنة االنضباط توجيه تحذير إلى االتحاد الكاميروني لكرة القدم بشأن 
انعدام األمن خالل المباراة المذكورة وتذكيرا صارما بااللتزام الصارم بقواعد 

السالمة.
كما فرض غرامة قدرها 5 آالف دوالر على االتحاد الجزائري لكرة القدم إثر 

اقتحام الملعب من قبل مشجعهم.
اإليفواري  القدم  كرة  اتحاد  على  دوالر  آالف  قدرها 10  كما فرض غرامة 
لغزو أنصارهم الملعب، منها 5 آالف دوالر معطلة شريطة أال تتكرر مثل 

هذه الحادثة أثناء البطولة.
وفازت جامبيا على تونس 0-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 

األخيرة من دور المجموعات.
وفرض »كاف« عقوبة على منذر الكبير مدرب تونس، قدرها 5 آالف دوالر، 
بسبب اقتحامه الملعب دون إذن الحكم، فيما عاقبت اللجنة الحارس التونسي 

فاروق بن مصطفى بنفس القيمة المذكورة.
لسلوكه  الكبير  منذر  المدرب  5 آالف دوالر على  قدرها  وتم فرض غرامة 

ودخوله الملعب دون إذن الحكم.
لسلوكه  مصطفى  بن  فاروق  على  دوالر  آالف   5 قدرها  غرامة  وفرض 

واستخدامه لغة بذيئة تجاه الحكم.
كما تم توجيه تحذير إلى االتحاد التونسي لكرة القدم بخصوص االلتزام بمبادئ 

الوالء والنزاهة والروح الرياضية واألخالق.
موقع الكاف

منتخبي ضد  عقوبات 
وتونس  الجزائر 

كأس أمم أفريقيا

تونس تسقط نيجيريا أحد 
المرشحين للظفر باللقب

التي  يوفنتوس،  وضيفه  ميالن  فريق  مباراة  الهزيمة  بطعم  سلبي  تعادل  ساد 
الدوري  من  الـ23  الجولة  منافسات  قمة  في  وذلك  األحد،  يوم  بينهما  جرت 

اإليطالي لكرة القدم »الكالتشيو«.
نقطتين  »البيانكونيري«  ويوفنتوس  »الروسونيري«  ميالن  من  كل  وأهدر 
ثمينتين في سباق اللقب، بعد هذا التعادل الذي يصب في مصلحة إنتر ميالن 
موجعة  ضربة  ثمينتين،  نقطتين  إهداره  إلى  إضافة  ميالن  وتلقى  المتصدر. 
 40( إبراهيموفيتش  زالتان  المخضرم،  السويدي  نجمه  جهود  بفقدانه  أخرى 
الدقيقة 28  الملعب مبكرا في  عاما(، لتعرضه إلصابة خرج على إثرها من 
من زمن الشوط األول للمباراة. واكتفى ميالن بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، 
وتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق األهداف خلف 

نابولي، الذي فاز على ضيفه ساليرنيتانا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
سلم  على  الخامس  المركز  ويشغل  أيضا،  واحدة  بنقطة  يوفنتوس  اكتفى  كما 

الترتيب، برصيد 42 نقطة.
بينما يتربع إنتر على عرش صدارة الدوري برصيده 53 نقطة، وذلك بعد أن 
حول »النيراتزوري« تأخره بهدف إلى فوز صعب على ضيفه فينيزيا )2-1( 
في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب »جيوزيبي مياتزا« 

في ضواحي سان سيرو بمدينة ميالنو.

حول فريق إنتر ميالن تأخره بهدف إلى فوز صعب على ضيفه فينيزيا )1-2( في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم »الكالتشيو«. وسجل المهاجم الفرنسي توماس هنري هدف التقدم للضيوف مبكرا، في الدقيقة 19 من زمن الشوط األول.
ونجح العب خط الوسط نيكولو باريال، في إدراك التعادل لفريق »النيراتزوري« عند الدقيقة 40، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم البوسني إيدين دجيكو 
هدف الفوز ألصحاب األرض في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه األخيرة على ملعب »جيوزيبي مياتزا« في ضواحي سان سيرو بمدينة 

ميالنو. ورفع إنتر رصيده، هذا الفوز، إلى 53 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه وجاره اللدود ميالن.
في المقابل تجمد رصيد نادي فينيزيا عند 18 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب »الكالتشيو«.

وكاالت

ربع  للدور  فاسو  بوركينا  منتخب  تأهل 
لكرة  اإلفريقية  األمم  كأس  لبطولة  النهائي 
بفوزه  الغابوني،  نظيره  حساب  على  القدم، 
عليه بركالت الترجيح )6-7( في اللقاء الذي 

جمعهما مساء اليوم األحد.
وسجل المهاجم البوركينابي بيرتراند تراوري 
الدقيقة  التقدم لمنتخب »الخيول« في  هدف 

المدافع  ورد  األول.  الشوط  زمن  من   28
الغابوني برونو إيكويلي مانغا بهدف التعادل 
في الوقت القاتل، عندما كان الوقت األصلي 
للقاء يلفظ أنفاسه األخيرة، على ملعب »ليمبي 
ستاديوم« بمدينة ليمبي الكاميرونية، وبالرغم 
منتخب  صفوف  في  العددي  النقص  من 
المدافع  طرد  بعد   67 الدقيقة  منذ  الغابون 

سيدني أوبيسا.
نتيجة  البوركينابي  منتخب  المنتخب  وحسم 
المباراة لصالحه في سلسلة ركالت الترجيح 

بسبعة أهداف مقابل ستة. 
الثمانية  دور  في  بوركينافاسو  وستواجه 
المرشحين  أحد  أزاح  الذي  تونس  منتخب 

منتخب نيجيريا.

يوم  الى  القدم،  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية  كأس  من  مكرر،  الثاني  التمهيدي  الدور  إياب  لحساب  )إسواتيني(،  ليوبار  رويال  أمام  القبائل  شبيبة  مباراة  تأجيل   تم 
الجزائري. النادي  االثنين  اليوم  أعلن عنه  يناير(، حسبما   26( االربعاء  ليوم  مبرمجا  كان  بعدما  تيزي وزو،  بملعب  00ر18(  )سا  يناير   27 الخميس 

يوم  الى  ليوبار  - رويال  القبائل  شبيبة  لقاء  تأجيل  قررت  )كاف(  القدم  لكرة  االفريقية  أن »الكونفدرالية  في »فايسبوك«  لها على صفحتها  بيان  في  الشبيبة  وأوردت 
00ر18( بتيزي وزو‹‹. 2022 )سا  27 يناير  الخميس 

 2021 ديسمبر   20 يوم  مقررة  كانت  فبعدما  كورونا،  »أوميكرون«  فيروس  بانتشار  المرتبطة  الوبائية  الوضعية  بسبب  مرتين،  تأجلت  المواجهة  هذه  أن  يذكر 
الشهر. نفس  26 من  الى  ثم  يناير   5 تاريخ  الى  تأخيرها  تم  بالعاصمة،  بملعب -عمر حمادي- 

تاريخ  الى  الثالثاء،  يوم غد  المقررة  المحترفة،  االولى  الرابطة  بطولة  ال15 من  الجولة  لحساب  الجزائر،  امام مولودية  مباراة »الكناري«  تأجيل  تم  إثرها  وعلى 
الحق.

.)1-0( بنتيجة  الجزائر  ممثل  انهزم  -مازنيني-،  بملعب  الذهاب  مباراة  وخالل 
المجموعة  في  إدراجه  سيتم  اللقاء  هذا  من  الفائز  فإن  الفارط،  ديسمبر  نهاية شهر  المصرية  بالقاهرة  الكاف  بمقر  التي جرت   المجموعات  دور  قرعة  عملية  وحسب 

ليبيا(. الليبي)  واالتحاد  )الجزائر(  الساورة  شبيبة  افريقيا(،  )جنوب  بايرتس  أورالندو  رفقة  الثانية 

خيول بوركينافاسو تنجو من مصيدة الغابون
تعادل بني ميالن ويوفنتوس

بطعم الفوز إلنرت ميالن

كأس الكونفدرالية االفريقية: تأجيل لقاء
شبيبة القبائل - رويال ليوبار إلى يوم الخميس 27 جانفي 

قاد التونسي يوسف المساكني منتخب بالده إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا بعد أن 
تكفل بتسجيل الهدف الوحيد في مواجهة تونس ونيجيريا أمس األحد ضمن دور الـ16 من 
البطولة القارية. وسجل المساكني هدفه من تسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء عند 
الدقيقة الـ47 من عمر اللقاء. ونشر الحساب الرسمي لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم »الكاف« 
فيديو لهدف المساكني الرائع، وأرفقه بالقول: »تسديدة في منتهى القوة. يوسف المساكني أطلق 

صاروخية في مرمى نيجيريا قادت بالده إلى ربع نهائي كأس األمم اإلفريقية«.
وسيواجه منتخب »نسور قرطاج« في الدور ربع النهائي منتخب بوركينا فاسو، الذي تجاوز 
بدوره الدور ثمن النهائي بتغلبه على نظيره الغابوني بركالت الترجيح 6-7 بعد انتهاء الوقتين 

األصلي واإلضافي بالتعادل اإليجابي 1-1.

»الكاف« يتغنى بهدف المساكني »الصاروخي« يف شباك نيجرييا

ساديو ماني يكشف طريقة احتفاله بهز شباك مصر
نشر الحساب الرسمي لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« فيديو للنجم السنغالي، ساديو ماني، وذلك 
الثالث  بعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم »قطر- 2022«. وأسفرت قرعة الدور 
سحبها  جرى  التي   ،»2022 »قطر-  العالم  كأس  لبطولة  المؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  من  الحاسم 
السبت، في مدينة دواال الكاميرونية، عن مواجهة نارية لمنتخب مصر »الفراعنة« في مواجهة نظيره 
السنغالي. وستشهد هذه المواجهة صداما مباشرا وجها لوجه بين نجمي فريق ليفربول، المصري محمد 
صالح، والسنغالي ساديو ماني. وقال ماني في مقطع فيديو نشره الـ«كاف« عبر حسابه الرسمي على 

»تويتر«: »السنغال ستفوز على مصر بهدف مقابل ال شيء«. وستنطلق مباريات الدور الحاسم من التصفيات اإلفريقية في نهاية شهر مارس المقبل.
وتلعب مباريات الدور الحاسم بنظام خروج المغلوب في مجموع مباراتي الذهاب واإلياب، على أن تقام المواجهة األولى في ملعب المنتخب األقل تصنيفا، 
والثانية في أرض األعلى تصنيفا. ومن المقرر أن تكون المباراة األولى بين مصر والسنغال في 24 مارس بالقاهرة، على أن تقام مباراة اإلياب في 

العاصمة السنغالية »داكار« يوم 29 مارس.

ظاهرة جديدة تتسع دائرتها

العبون جزائريون يصنعون أفراح أندية عراقية

الحكم الجزائري 
لحلو إلدارة مواجهة 

السينغال والرأس 
األخضر اليوم 

القدم  كشف االتحاد األفريقي لكرة 
المكلف  الطاقم  عن  »كاف«، 
والرأس  السنغال  مواجهة  بإدارة 
دور  منافسات  ضمن  األخضر، 
الـ16 لبطولة كأس األمم األفريقية 
وتلعب  بالكاميرون.  الجارية 
المقبل،  الثالثاء  عشية  المباراة 
حيث  بافوسام،  مدينة  ملعب  على 

سيدير الجزائري لحلو بن براهم اللقاء كحكم 
عبيد  مهدي  مواطنه  سيكون  فيما  ساحة، 
المساعد. الفيديو  غرفة  عن  مسؤوال   شارف 
كل  براهم،  بن  لحلو  الرئيسي  الحكم  ويساعد 
من فيديريك إيميل من السيشل، ومحمدو يحيي 
المساعد،  الفيديو  غرفة  في  أما  النيجر،  من 
شارف،  عبيد  مهدي  جانب  إلى  تعيين  فتم 
البنا  محمود  المصري  هما  عربيين  حكمين 
حساني. خليل  والتونسي  مصطفى،   زكرياء 
التحكيم  حضور  الحالية  البطولة  وشهدت 
الجزائري بشكل مميز، بتواجد لحلو بن براهم 
ومهدي عبيد شارف ومصطفى غربال وعبد 

الحق ايتشعلي ومقران جوراري.



عين على الرياضة

انتزع ميامي هيت صدارة المنطقة 
لوس  ضيفه  على  بفوزه  الشرقية 
األحد   113-107 ليكرز  أنجليس 
األميركي  السلة  كرة  دوري  في 

للمحترفين.
خسارة  هيت  ميامي  واستغل 
وشيكاغو  نتس  بروكلين  من  كل 
تمبروولفز  أمام مينيسوتا  بولز 
وأورالندو   125-136
توالياً.  95-114  ماجيك 
فريقه  تاتوم  جايسون  وقاد 
الفوز  إلى  سلتيكس  بوسطن 
ويزاردز  واشنطن  مضيفه  على 
نقطة،   51 بتسجيله   116-87
ستايت  غولدن  واصل  فيما 
صعب  بفوز  صحوته  ووريرز 
.94-92 جاز  يوتا  ضيفه   على 
ملعب  على  األولى  المباراة  في 
ميامي  في  أرينا«  إكس  تي  »إف 
ضرب  متفرجاً،   19973 وأمام 
األول  الربع  في  بقوة  هيت  ميامي 

وكسبه بفارق 14 نقطة )39-25( 
نهاية  في  نقطة   17 إلى  وسعه 
الربع  كسب  بعدما  األول  الشوط 
نقطة   19 إلى  ثم  الثاني 30-27، 

عقب الربع الثالث )20-18(.
األخير  الربع  في  ليكرز  وانتفض 
»الملك«  تألق  بفضل   )37-24(
وستبروك  وراسل  جيمس  ليبرون 
ونجح في تقليص الفارق إلى أربع 
نهاية  من  واحدة  دقيقة  قبل  نقاط 
خاض  الذي  هيت  لكن  المباراة، 
اللقاء في غياب كايل الوري وتايلر 
هيرو، تمكن من تأمين فوزه بفارق 

ست نقاط.
نجما  نفسه  باتلر  جيمي  وفرض 
»تريبل  بتحقيقه  هيت  في صفوف 
مع  نقطة   20 سجل  حيث  دابل« 
12 تمريرة حاسمة و10 متابعات، 
روبينسون  دنكن  زميله  كان  فيما 
الفريق  صفوف  في  مسجل  أفضل 

برصيد 25 نقطة.

في  مسجل  أفضل  جيمس  وكان 
مع  دابل«  »دابل  محققاً  المباراة 
فيما  متابعة،  و11  نقطة   33
دابل«  الـ«تريبل  المس وستبروك 
بتسجيله 24 نقطة مع تسع متابعات 

ومثلها تمريرات حاسمة.
عقب  توازنه  هيت  واستعاد 
خسارته أمام أتالنتا هوكس السبت 
الـ30 في 47 مباراة  وحقق فوزه 
الخسارة  مستغاًل  الموسم  هذا 
بروكلين  من  لكل  عشرة  السابعة 
بأّن  علماً  بولز،  وشيكاغو  نتس 
األول  من  أكثر  مباراة  لعب  هيت 

ومباراتين أكثر من الثاني.
تمبروولفز  مينيسوتا  وأوقف 
وألحق  نتس  بروكلين  صحوة 
الموسم  هذا  الـ17  الخسارة  به 
متتالين  فوزين  بعد  واألولى 
.136-125 عليه  تغلب   عندما 
المباراة  خاض  الذي  نتس  وعانى 
دورانت  كيفن  نجمه  غياب  في 

المصاب، أمام تألق الثالثي أنتوني 
ودانجيلو  نقطة(   25( إدواردز 
تمريرات  و10  نقطة   23( راسل 
تاونز  أنتوني  وكارل  حاسمة( 
في   15 بينها  نقطة   23 صاحب 

الربع األخير.
في المقابل، تألق كايري إرفينغ في 
نقطة،   30 بتسجيله  نتس  صفوف 
وأضاف باتي ميلز 21 نقطة، فيما 
 13 بتسجيل  اكتفى جيمس هاردن 

نقطة ومثلها متابعات.
»أمواي  ملعب  على  الثالثة  وفي 
متفرجاً،   18846 وامام  سنتر« 
بخسارته  بولز  شيكاغو  مني 
أمام  سقط  عندما  توالياً  الثانية 
رغم   95-114 ماجيك  أورالندو 
ديروزان. ديمار  لنجمه  نقطة   41 
الثالث  المركز  إلى  بولز  وتراجع 
أمام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز الفائز 
سبيرز  أنتونيو  سان  مضيفه  على 
109-115 بفضل 38 نقطة و12 
إمبيد. جويل  للكاميروني   متابعة 
واصل  الغربية،  المنطقة  وفي 
وحقق  صحوته  ووريرز 
هذا  والـ34  توالياً  الثاني  فوزه 
بصعوبة  تغلب  عندما  الموسم 
.94-92 جاز  يوتا  ضيفه   على 
غاب  الذي  ووريرز  ويدين 
طومسون  كالي  صفوفه  عن 
اإلصابة،  بسبب  غرين  ودرايموند 
 20 صاحب  بول  جوردان  إلى 
ستيفن  النجم  اكتفى  فيما  نقطة، 
فقط. نقطة   13 بتسجيل   كوري 
بويان  الكرواتي  كان  المقابل،  في 
في  مسجل  أفضل  بوغدانوفيتش 
نقطة،   21 برصيد  يوتا  صفوف 
حسم  أدنى  أو  قوسين  قاب  وكان 
الصافرة  في  فريقه  لصالح  النتيجة 

النهائية برمية بعيدة.
وكاالت 

الثالثاء 25 جانفي 2022 م
الموافق لـ 22 جمادى الثانية 1443 هـ

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، الدور ربع نهائي 
في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطوالت األربع الكبرى في التنس، 

االثنين بفوز صعب على األميركي مكسيم كريسي.
قال  2-6 و6-7 )4-7( و7-6 )7-4( و7-5،  تخطيه كريسي  وبعد 
مدفيديف، المرشح القوي إلحراز اللقب، بعد معركة دامت 3 ساعات 
و30 دقيقة: »بدءا من المجموعة األولى التي كسبتها بسهولة، ازدادت 

األمور صعوبة. مباراة جهنمية!«.
الدور  فاحتاج مثال في  الماضية في ملبورن،  النسخة  ويعاني وصيف 

الثاني إلى ساعتين و58 دقيقة لتخطي النجم األسترالي نيك كيريوس.
وواجه الروسي عقبة بدنية أمام األميركي المصنف 70 عالميا، إذ عانى 
من آالم في الجزء العلوي من ساقه اليمنى: »كانت المباراة طويلة، لكن 
حتى إذا كنت متألما يمكنني خوض المباراة )التالية( بعد تناول مضاد 

لأللم«.
وبحال تتويجه في ملبورن، سيصبح مدفيديف أول العب منذ 1968 
يحرز أول لقبين له في البطوالت الكبرى تواليا، وذلك بعد إحرازه لقب 
اليابانية ناومي أوساكا  فالشينغ ميدوز األخير. ولدى السيدات، حققت 
هذا االنجاز بعد تتويجها في فالشينغ ميدوز 2018 وملبورن 2019.

النهائي أمام الصربي نوفاك  الماضي في  العام  وكان مدفيديف رضخ 
دجوكوفيتش الغائب عن هذه النسخة لسحب تأشيرة الدخول منه، بعد 

معمعة طويلة متعلقة بالتلقيح المضاد لفيروس كورونا.
ويلتقي مدفيديف في ربع النهائي الكندي فيليكس-أوجيه-ألياسيم التاسع 
عالميا والذي تخطى عقبة العمالق الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش 
6-2 و6-7 )7-9( و2-6 و6-7 )4-7( في ثالث ساعات و35 دقيقة.
أ ف ب

الرويس مدفيديف بصعوبة  الدوري االمريكي للمحرتفني 

ميامي يحبط ليكرز ويتصدر 
الشرقية وفوز صعب لووريرز

فّكت الفرنسية المخضرمة أليزيه كورنيه نحسها 
في  لها  الـ63  المشاركة  في  الـ16،  دور  مع 
أولى  المصنفة  بفوزها على  الكبرى،  البطوالت 
 6-4 هاليب  سيمونا  الرومانية  سابقاً  عالمياً 
و6-3 و4-6 في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 

البطوالت األربع الكبرى في التنس.
قالت كورنيه التي أطاحت بالمصنفة ثالثة عالمياً 
اإلسبانية غاربينيي موغوروسا من الدور الثاني 
سيمونا  مع  المعركة  تلك  رائع،  »شعوري 
والحرارة المرتفعة، بعد نصف ساعة كنا نهلك، 

وصمدنا لمدة ساعتين ونصف الساعة«.

استهلت  التي  عاماً(   32( كورنيه  وكانت 
 ،2005 عام  الكبرى  البطوالت  في  مشوارها 
قد بلغت الدور الرابع في خمس مناسبات سابقة 

خسرتها كلها.
دورات  في  عاماً   16 »بعد  كورنيه:  أضافت 
هذا  اليوم  حققت  أبداً،  استسلم  ال  المحترفات، 

الهدف الهام لي«.
كبيرة،  أسماء  على  فوزي  »بعد  تابعت: 
موغوروسا واليوم هاليب، ال أعرف ماذا حصل 

في الماضي، لكن بصراحة ال يهمني ذلك«.
وستلتقي في ربع النهائي األميركية دانييل كولينز 

أمام  أطول  مباراة  خاضت  التي  عالمياً(   27(
البلجيكية إليز مرتنس وتغلبت عليها 6-4 و6-4 

و4-6 في ساعتين و51 دقيقة.
علي،  جداً  مباراة صعبة  »كانت  كولينز:  قالت 
تعيّن  لذا  األخيرة،  المّرة  طويلة  مباراة  خضت 
علي إجراء تعديالت كثيرة من الناحية التقنية كي 
أتمكن من التحّرك بأريحية، كان تحدياً كبيراً«.

أمام  كيرستيا  سورانا  الرومانية  وخسرت 
البولندية إيغا شفيونتيك السابعة على الدورة 5-7 

و3-6 و6-3.
بيين سبورت

خرجت البيالروسية أرينا سابالينكا الثانية 
أستراليا  بطولة  نهائي  ثمن  من  عالمياً 
األربع  البطوالت  أولى  للتنس  المفتوحة 

الكبرى على يد اإلستونية كانيبي.
من  مفاجأة  تفجير  في  كانيبي  ونجحت 
لواحدة  بمجموعتين  بفوزها  الثقيل  العيار 

7-5 و2-6 و7-6 )10-7(.
النهائي  ربع  في  كانيبي  وستلعب 
على  السابعة  شفيونتيك  إيغا  مع البولندية 
سورانا  الرومانية  على  الفائزة  الدورة 

كيرستيا 7-5 و3-6 و6-3.
خالل  الممباراة  اإلستونية  النجمة  وأنهت 
حدود  لتوقف  تقريباً  دقيقة  و21  ساعة 
صاحبة الـ23 عاماً عند الدور الرابع للمرة 

الثانية على التوالي.
بها كانيبي  تصل  التي  األولى  المرة  وهذه 
المفتوحة  أستراليا  بطولة  نهائي  ربع  إلى 
علماً أنها لم تتجاوز هذا الدور في أي من 

البطوالت األربع الكبرى.
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بطولة اسرتاليا المفتوحة

كانيبي تخرج سابالينكا الثانية عالميًا من ثمن النهائي

كورنيه تفكّ النحس في البطوالت الكبرى 
وتقصي هاليب

تسيتسيباس ينضم لركب 
المتأهلين إلى ربع النهائي

انضم المصنف الرابع عالمياً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى ركب 
المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بعد فوزه في مباراٍة 

ماراثونية على األميركي تايلور فريتز بثالث مجموعات الثنتين.
وحسم فريتز المجموعة األولى 4-6 ثم عادل تسيتسيباس النتيجة في 
وظفر  األميركي  الالعب  عاد  بعدها  أيضا،   6-4 الثانية  المجموعة 
ينجح تسيتسيباس في َكسب  قبل أن  النتيجة،  بذات  الثالثة  بالمجموعة 
المجموعة الرابعة 3-6 ثم الخامسة 4-6 ليضرب موعداً مع اإليطالي 

يانيك سينر.
وسيواجه تسيتسيباس اإليطالي يانيك سينر الحادي عشر والفائز على 
 )7-3(  7-6 الرجال  فردي  في  األستراليين  آخر  مينور  دي  أليكس 

و3-6 و4-6 في ساعتين و35 دقيقة.

رياضات قتالية 

نجم الرو يهاجم بروك
ليسنر بشدة بسبب سخريته 

من بوبي الشلي
ومدير  الرو  نجم   MVP انتقد 
فعله  ما  الشلي  بوبي  أعمال 
من  السخرية  من  ليسنر  بروك 
الشلي، عندما قال بأنه ال يعرف 
يواجه  أن  المرر  ومن  هو.  من 
بوبي الشلي الوحش بروك ليسنر 
الشهير  رامبل  رويال  حدث  في 
يوم 29 من شهر يناير الجاري. 
بوبي  من  ليسنر  بروك  وسخر 
قائاًل  منه  سخر  عندما  الشلي، 
من  الشلي؟  المقبل  “خصمي 
 MVP وتحدث  بالضبط؟”.  هو 
 ”Sportskeeda“ حسب موقع

قائاًل “أسوأ شيء فعله بروك ليسنار هو عدم احترام بوبي”.
سبوت 360



هاجم رئيس الهيئة العليا لحزب النورفي مصر، 
سامح بسيوني، البيان الذي أصدرته نقابة المهن 
فيلم  أثارها  التي  الجدل  حالة  بشأن  التمثيلية، 

»أصحاب وال أعز« خالل األيام الماضية.
وأكد بسيوني أن »مصر دولة دستورية حديثة 
في  الثانية  والمادة  إسالمية،  مرجعية  ذات 
اإلسالمية  الشريعة  أن  على  تنص  الدستور 
ليست  فهّي  للتشريع،  الرئيسي  المصدر  هّي 
أو  الليبرالية  أو  العلمانية  بمفهوم  مدنية  دولة 
المهن  نقابة  عنها  تحدثت  التي  المطلقة  الحرية 
التمثيلية«، موكدا أن »الشعب المصري رفض 

مثل هذا األمر”.
وقال بسيوني في منشور له عبر موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك: »يا حضرة النقيب، ما كان 
يجب على نقابة المهن التمثيلية أن تنساق للدفاع 
عن مثل هذه األعمال )الفيلم( التي تروج لإلباحية 
بدينه  المتمسك  المصري  المجتمع  والشذوذ في 
وقيمه األخالقية، بل كان يجب عليها أن تنحاز 

في  يحافظ  الذي  المصري  الدستور  لمرجعية 
مواده على الشريعة والقيم واألخالق المجتمعية، 
وأضاف  الحبيب.  الوطن  هذا  قوام  تحفظ  التي 
هل وصل  النور:«  لحزب  العليا  الهيئة  رئيس 
األمر بنقابة مصرية الدفاع عن فيلم يسوغ لكل 
والعالقات  واإلباحية  االنحالل  األسرة،  فئات 
فـ  الزوجية،  إطار  خارج  المحرمة  الجنسية 
االبنة تمتلك واق ذكري وتطلب من والدها أن 
يسمح لها أن تنام مع صديقها، في منزله، واألب 
تقيم  والزوجة  الخيار،  لها  يترك  الديمقراطي 
التواصل  وسائل  عبر  غريب  رجل  مع  عالقة 
بسبب عدم االلتقاء بينها وبين زوجها، وعندما 
يكتشف الزوج ذلك يغضب قليال ثم يهدأ، وكأن 
صور  يستقبل  األول  والزوج  يكن،  لم  شيئا 
اباحية وزوجته ال تأبه بذلك في النهاية، والزوج 
صديقه  مع  تخونه  زوجته  أن  يكتشف  الثاني 
يعلن  الشاذ  والصديق  مواجهتها،  يستطيع  وال 
للجميع أنا شاذ ويمارس فعل قوم لوط ويستقبل 

الجميع الخبر بشكل طبيعي، وأريحية وتحضنه 
هذه  كل  بعد  ثم  ورضا،  بفرح  أصدقائه  نساء 
رضا  في  منازلهم  إلى  الجميع  يعود  المصائب 
أي  بال  وحياتهم  رذيلتهم  في  ويستمروا  ووئام 

تعليق أو إدانة”.
كل  بعد  وعجيب  »غريب  بسيوني:  واختتم 
هذا أن نجد هذا الدعم من نقابة المهن التمثيلية 
لهذا الفسق والفجور، وكأن المطلوب أن تشعر 
األجيال بأن هذا أمر مستساغ في المجتمع أم أن 
األمر له بعد آخر عند القائمين على هذه النقابة”.
من جانبه، علق مبروك عطية األستاذ، بجامعة 
الرسمية  صفحته  عبر  االثنين،  اليوم  األزهر، 
في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« على 
فيلم »أصحاب وال أعز«، وقال إنه »ال يوجد 
دين يدعو للمثلية أو العري أو الفجور، والمثلية 

ليست من الفن الهادف”.
بث  خالل  األزهر  بجامعة  األستاذ  وأضاف 
فيلم  حول  المثار  اللغط  على  تعليقا  مباشر 
ليس  »الفيلم  إن  قائال  أعز«،  وال  »أصحاب 
الحمد  نقول  أن  تستحق  وحدها  وهذه  مصريا، 
بلد  أي  من  أوروبي  أو  مصري  فيلم   .. لله، 
مش بعيد على أي حد”. وأضاف :«ال يعنيني 
مع  الفن  هل  مفيدة،  جملة  إال  األول  المقام  في 
اختالف أوطانه أو مشاربه يقدم رسالة في حياة 
يقولون ألهل  الفن  أهل  و  يقدم؟،  ال  أم  الناس، 
الدين ابعدوا عنا، صراحة دون مواربة، هناك 
مدرسة عملية وأدبية تسمى مدرسة الفن للفن”.

النتقاد  تعرضت  قد  زكي  منى  الفنانة  وكانت 
التواصل  مواقع  رواد  بعض  من  الذع وهجوم 
فيلمها  عرض  من  ساعات  بعد  االجتماعي 
على  أمس  طرح  الذي  أعز«،  وال  »أصحاب 
إياها  متهمين  اإللكترونية،  المنصات  أحد 
الفيلم  في  وظهورها  الجنسية،  للمثلية  بالترويج 

بجرأة غير معهودة عليها.
المصدر: القاهرة 24

15عين على المجتمع

توقيف شخص  من  نوعية  عملية  في  والية سطيف  أمن  تمكنت مصالح 
و  كبسولة   1900 حجز  مع  العقلية  المؤثرات  ترويج  يحترف  خطير 
قارورتين من المؤثرات العقلية الموجهة للترويج وسط شباب مدينة سطيف
األشخاص  أحد  لجوء  مفادها  معلومات  استغالل  عقب  جاءت  العملية 
ترويجها  قصد  العقلية  المؤثرات  من  هامة  كمية  إحضار  إلى  الخطرين 
وسط شباب عاصمة الوالية ال سيما حي »دالس » الكائن وسط المدينة 
، ليتم إطالق أبحاث وتحريات موسعة سمحت بتحديد هوية المشتبه فيه 
وتوقيفه  في حالة تلبس بحيازة كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية الـ 
1900 كبسولة من مختلف األنواع  و قارورتين من المؤثرات العقلية، 
ليتم  الترويج،  8 ماليين سنتيم هي من عائدات  الـ  يفوق  ما  إلى جانب  

تحويله إلى مقر المصلحة مع فتح تحقيق معمق في مالبسات القضية 
الضبطية القضائية وبعد استكمالها لكافة اإلجراءات القانونية، أعدت ملفا 
لمهنة  الشرعية  الممارسة غير  تهمة جنحة  فيه عن  المشتبه  جزائيا ضد 
شأنها  من  البيع  لغرض  التهريب  بضاعة عن طريق  حيازة  مع  الصحة 
المساس بالصحة العامة، أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة .

عبد الحليم بالل 
 

أمن باتنة يحجز 
مخدرات ويسرتجع دراجة 

نارية مرسوقة
تمكنت،أمس االول ، عناصر األمن الحضري الخامس من توقيف شخص 
يبلغ من العمر 26 سنة بحي الشهداء بباتنة والذي عثر بحوزته على 56 
قرص بريقابلين 300 ملغ مع سكين قابلة للطي ذات 03 نجوم ،باإلضافة 
إلى مبلغ مالي يقدر بـ 4500 دج يعتبر من عائدات الترويج،و في نفس 
السياق وعلى إثر مداهمة قاعة ألعاب قامت بها عناصر أمن دائرة تكوت 
مكنتها من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 29 سنة أين 
تم حجز 15 قرص بريقابلين 300 ملغ مع مبلغ مالي يقدر بـ 57800 

دج من عائدات الترويج.
 و على إثر دوريات ليلية قامت بها عناصر األمن الحضري الثاني عشر 
مكنتها من استرجاع دراجة نارية مهربة كانت مستغلة من قبل شخص يبلغ 
من العمر 31 سنة مسبوق قضائيا ليتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 

في ما سلف ذكره.
محمد دحماني

الثالثاء 25 جانفي 2022 م
الموافق لـ 22 جمادى الثانية 1443 هـ

... متفرقات ... حزب إسالمي يفتح النار على فيلم 
»أصحاب وال أعز« المثير للجدل 

وداعية يعلق
توقيف شخص خطري 

يحرتف ترويج المؤثرات
العقلية بسطيف

حملة  جيجل  والية  ،أمس،أمن  أطلق 
التجار أشرف  لفائدة  تحسيسية توعوية 
خلية  من  وأعوان  إطارات  عليها 
كذا  و  العامة  العالقات  و  االتصال 
العامة،أين  للشرطة  الوالئية  المصلحة 
االمن  قطاع  من  االنطالقة  كانت 
جيجل،  مدينة  بوسط  األول  الحضري 
بالبروتوكول  التجار  تذكير  خاللها  تم 
أنشطتهم  بممارسة  الخاص  الصحي 
التقيد  أهمية  على  حثهم  مع  التجارية، 
بكل جد و دون أي تراخي باإلجراءات 
لحماية  الصحية  التدابير  و  الوقائية 

خطر  من  زبائنهم  حماية  و  أنفسهم 
الحملة  اإلصابة بفيروس كورونا، هذه 
مطويات  توزيع  عملية  تخللتها  التي 
فيفري   14 إلى غاية  تستمر  إرشادية، 
أمن  مصالح  جميع  لتشمل   2022
والية  أمن  خاللها  من  يسعى  الوالية 
جيجل إلى مرافقة المواطنين و حمايتهم 
على  العمل  وكذا  الجائحة   هذه  من 
شرائح  كافة  لدى  الوعي  درجة  رفع 
المجتمع و خلق مناعة جماعية ضد هذا 

الفيروس القاتل و الحد من انتشاره.
نصرالدين - د

حملة تحسيس لفائدة التجار للوقاية من مرض كورونا بجيجل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ: نعيجة  صحراوي نسيم
محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع "ت" رقم 10 برج بوعريريج
الهاتف : 22 40  76 35 0

مستخرج قائمة شروط بيع عقار
)  المادة  748  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

نحن األستاذ نعيجة صحراوي نسيم محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء برج  بوعريريج الواضع ختمه 
وتوقيعه أدناه ،والكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .

تنفـيــذا : للحكم رقم  الجدول 03383/17 رقـم  الفهـرس 05312/17 الصـادر  يـوم : 
11/12/2017 عن محكمة برج بوعريريج - القسم العقاري - و الـممهور بالصيغة 

التنفيذية المؤرخة في 12/04/2018 .
سعيا لبيـع : قطعة ارض 2 قسم 32 مج ملكية 202 مساحتها 82 ار 01 سنتار تقع بالدهسة بلدية 

حسناوة .
لفائـــدة :   

ورثة لعرابة علي بن الصالح وهم : 
-1 لعرابة زينب بنت علي -2 لعرابة مربوحة بنت علي -3 لعرابة صالح بن علي -4 لعرابة مسعودة بنت علي.

العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج 
-5 بعيطيش مسعودة بنت العياشي .العنوان : بلدية تسامرت دائرة برج زمورة والية برج بوعريريج .

ضــــد:
لعرابة الطيب بن علي .

العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج .
- بعد االطالع على المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

نعلن
بأنه تم إيداع قائمة شروط بيع العقار المتمثل في :

قطعة ارض 2 قسم 32 مج ملكية 202 مساحتها 82 ار 01 سنتار تقع بالدهسة بلدية حسناوة بحسب الخبرة 
المنجزة من طرف الخبير ، المودعة لدى أمانة الضبط بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ 11/01/2022 تحت 

رقم ايداع 09/22 بموجب محضر إيداع رقم الجدول 11/22 .
دينار  وثالثمائة  الف  وستون  وأربعمائة  )مليونين  دج   2460300.00 بمبلغ  األساسي  بيعها  ثمن  حدد  التي 

جزائري( .
- وحددت جلسة االعتراضات بيوم الثالثاء 08/02/2022 على الساعة )14:00( الثانية زواال بمكتب السيد 

رئيس قسم البيوع العقارية لمحكمة برج بوعريريج
* و ننوه بأنه طبقا ألحكام المادة 742 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. تقدم االعتراضات بعريضة من 
طرف األشخاص المشار إليهم في المادة 740 ، أو من ورثتهم إلى رئيس المحكمة، قبل جلسة االعتراضات ، 

وذلك بثالثة )3( أيام على األقل، وإال سقط حقهم في التمسك بها.
- ولالستعالم يرجى االتصال بمكتب المحضر القضائي المذكور أعاله أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج .

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ: نعيجة  صحراوي نسيم
محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع "ت" رقم 10 برج بوعريريج
الهاتف : 22 40  76 35 0

مستخرج قائمة شروط بيع عقار
)  المادة  748  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

نحن األستاذ نعيجة صحراوي نسيم محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء برج  بوعريريج الواضع 
ختمه وتوقيعه أدناه ،والكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .

تنفـيــذا : للحكم رقم  الجدول 03383/17 رقـم  الفهـرس 05312/17 الصـادر  يوم : 11/12/2017 
عن محكمة برج بوعريريج - القسم العقاري - و الـممهور بالصيغة  التنفيذية المؤرخة في 12/04/2018 .

سعيا لبيـع : قطعة ارض 5 قسم 32 مج ملكية 97 مساحتها 33 ار 72 سنتار تقع بفيض المالل 
بلدية حسناوة .

لفائـــدة :   
ورثة لعرابة علي بن الصالح وهم : 

-1 لعرابة زينب بنت علي -2 لعرابة مربوحة بنت علي -3 لعرابة صالح بن علي -4 لعرابة مسعودة بنت 
علي.العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج 

-5 بعيطيش مسعودة بنت العياشي .العنوان : بلدية تسامرت دائرة برج زمورة والية برج بوعريريج .
ضــــد:

لعرابة الطيب بن علي .
العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج .

- بعد االطالع على المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
نعلن

بأنه تم إيداع قائمة شروط بيع العقار المتمثل في :
 قطعة ارض 5 قسم 32 مج ملكية 97 مساحتها 33 ار 72 سنتار تقع بفيض المالل بلدية حسناوة بحسب 
الخبرة المنجزة من طرف الخبير ، لدى أمانة الضبط بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ 11/01/2022 تحت 

رقم ايداع 13/22 بموجب محضر إيداع رقم الجدول 08/22.
التي حدد ثمن بيعها األساسي بمبلغ 1011600.00 دج )مليون واحدى عشر الف وستمائة دينار جزائري(
- وحددت جلسة االعتراضات بيوم الثالثاء 08/02/2022 على الساعة )14:00( الثانية زواال بمكتب 

السيد رئيس قسم البيوع العقارية لمحكمة برج بوعريريج
* و ننوه بأنه طبقا ألحكام المادة 742 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. تقدم االعتراضات بعريضة 
جلسة  قبل  المحكمة،  رئيس  إلى  ورثتهم  من  أو   ،  740 المادة  في  إليهم  المشار  األشخاص  طرف  من 

االعتراضات ، وذلك بثالثة )3( أيام على األقل، وإال سقط حقهم في التمسك بها.
برج  محكمة  ضبط  بأمانة  أو  أعاله  المذكور  القضائي  المحضر  بمكتب  االتصال  يرجى  ولالستعالم   -

بوعريريج .
 المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ: نعيجة  صحراوي نسيم
محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع "ت" رقم 10 برج بوعريريج
الهاتف : 22 40  76 35 0

مستخرج قائمة شروط بيع عقار
) المادة  748  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

نحن األستاذ نعيجة صحراوي نسيم محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء برج  بوعريريج الواضع ختمه 
وتوقيعه أدناه ،والكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .

تنفـيــذا : للحكم رقم  الجدول 03383/17 رقـم  الفهـرس 05312/17 الصـادر  يـوم : 
11/12/2017 عن محكمة برج بوعريريج - القسم العقاري - و الـممهور بالصيغة 

التنفيذية المؤرخة في 12/04/2018 .
سعيا لبيـع : قطعة ارض 1 قسم 32 مج ملكية 221 مساحتها 45 ار 01 سنتار تقـع بفيض المثان 

بلدية حسناوة.
لفائـــدة :   

ورثة لعرابة علي بن الصالح وهم : 
-1 لعرابة زينب بنت علي -2 لعرابة مربوحة بنت علي -3 لعرابة صالح بن علي -4 لعرابة مسعودة بنت علي.

العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج 
-5 بعيطيش مسعودة بنت العياشي .العنوان : بلدية تسامرت دائرة برج زمورة والية برج بوعريريج .

ضــــد:
لعرابة الطيب بن علي .

العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج .
- بعد االطالع على المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

نعلن
بأنه تم إيداع قائمة شروط بيع العقار المتمثل في :

قطعة ارض 1 قسم 32 مج ملكية 221 مساحتها 45 ار 01 سنتار تقع بفيض المثان بلدية حسناوة بحسب 
الخبرة المنجزة من طرف الخبير ، المودعة لدى أمانة الضبط بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ 11/01/2022 

تحت رقم ايداع 10/22 بموجب محضر إيداع رقم الجدول 12/22 .
دينار  وثالثمائة  ألف  وخمسون  وثالثمائة  )مليون  دج   1350300.00 بمبلغ  األساسي  بيعها  ثمن  حدد  التي 

جزائري( .
- وحددت جلسة االعتراضات بيوم الثالثاء 08/02/2022 على الساعة )14:00( الثانية زواال بمكتب السيد 

رئيس قسم البيوع العقارية لمحكمة برج بوعريريج
* و ننوه بأنه طبقا ألحكام المادة 742 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. تقدم االعتراضات بعريضة من 
طرف األشخاص المشار إليهم في المادة 740 ، أو من ورثتهم إلى رئيس المحكمة، قبل جلسة االعتراضات ، 

وذلك بثالثة )3( أيام على األقل، وإال سقط حقهم في التمسك بها.
- ولالستعالم يرجى االتصال بمكتب المحضر القضائي المذكور أعاله أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج .
المحضر القضائي                                       

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ: نعيجة  صحراوي نسيم
محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع "ت" رقم 10 برج بوعريريج
الهاتف : 22 40  76 35 0

مستخرج قائمة شروط بيع عقار
) المادة  748  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

نحن األستاذ نعيجة صحراوي نسيم محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء برج  بوعريريج الواضع 
ختمه وتوقيعه أدناه ،والكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .

تنفـيــذا : للحكم رقم  الجدول 03383/17 رقـم  الفهـرس 05312/17 الصـادر  يـوم : 11/12/2017
عن محكمة برج بوعريريج - القسم العقاري - و الـممهور بالصيغة  التنفيذية المؤرخة في 12/04/2018 .

سعيا لبيـع : بناية سكنيـة واقعـة بلبرباط  مشتة دار قد بلدية  حسناوة مساحتها 28 ار قسم 30 
مجموعة ملكية 448.

لفائـــدة :   
ورثة لعرابة علي بن الصالح وهم : 

-1 لعرابة زينب بنت علي -2 لعرابة مربوحة بنت علي -3 لعرابة صالح بن علي -4 لعرابة مسعودة بنت 
علي.العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج 

-5 بعيطيش مسعودة بنت العياشي .العنوان : بلدية تسامرت دائرة برج زمورة والية برج بوعريريج .
ضــــد:

لعرابة الطيب بن علي .
العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج .

- بعد االطالع على المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
نعلن

بأنه تم إيداع قائمة شروط بيع العقار المتمثل في : 
بناية سكنية واقعة بلبرباط مشتة دار قد بلدية حسناوة مساحتها 28 ار قسم 30 مجموعة ملكية 448 بحسب 
الخبرة المنجزة من طرف الخبير ، بتاريخ 11/01/2022 تحت رقم ايداع 11/22 بموجب محضر إيداع 

رقم الجدول 13/22 .
التي حدد ثمن بيعها األساسي بمبلغ 4200000.00 دج )أربعة ماليين ومائتا ألف دينار جزائري( 

- وحددت جلسة االعتراضات بيوم الثالثاء 08/02/2022 على الساعة )14:00( الثانية زواال بمكتب 
السيد رئيس قسم البيوع العقارية لمحكمة برج بوعريريج ،

* و ننوه بأنه طبقا ألحكام المادة 742 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. تقدم االعتراضات بعريضة 
جلسة  قبل  المحكمة،  رئيس  إلى  ورثتهم  من  أو   ،  740 المادة  في  إليهم  المشار  األشخاص  طرف  من 

االعتراضات ، وذلك بثالثة )3( أيام على األقل، وإال سقط حقهم في التمسك بها.
برج  محكمة  ضبط  بأمانة  أو  أعاله  المذكور  القضائي  المحضر  بمكتب  االتصال  يرجى  ولالستعالم   -

بوعريريج .
المحضر القضائي

بالحجر حكم 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون االسرة علنيا غيابيا و في اول درجة 

- في الشكل : قبول الدعوى
- في الموضوع : افراغ الحكم الصادر بتاريخ 2021-07-04 تحت رقم فهرس 21-1736 و 
المصادقة على خبرة الخبير دقيش اسماعيل المودعة بامانة ضبط المحكمة بتاريخ 22-072021 
بتاريخ  المولودة  يامنة  الترجيع خليفي  المدعى عليها في  تحت رقم 21-427 و منه الحجر على 
1935-05-26 بلرباع , ألبيها عيسى, و تعيين ابنها ربيع لخضر ابن الحسين مقدما عليها من أجل 
رعايتها و القيام بشؤونها القانونية و االدارية و المالية, مع األمر بنشر ملخص من منطوق هذا الحكم 

بسعي من المدعي في الترجيع و تحميله بالمصاريف القضائية 
- بذا صدر الحكم و افصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور اعاله و لصحته 

امضى اصله الرئيس و امين الضبط.
امين الضبط الرئيس)ة(    



العــرض  مصمــم  تحــدث 
الكوريغرافــي »ثامــورث أنغ » 

بالل بوبرد، عن اللوحات الفنية 
التي تفاعل معها عشــاق الركح 
خــالل رأس الســنة األمازيغية، 
مؤكــدا بــأن فريق العمــل حاول 

تســليط الضــوء علــى التــراث 
والتاريخــي مســتلهما  الثقافــي 
أفــكاره مــن طقــوس االحتفــال 
والتنــّوع الثقافــي عبــر مختلف 
مناطــق الوطن، كمــا تحدث عن 
تجربتــه و اهتمامه بفن الرقص 
قاعــدة  الشــارع  اعتبــر  الــذي 

أساسية القتباسه.
وقدم الكوريغرافي الشاب بوبرد 
مؤخــرا عرضــا احترافيــا راقيا 
انســجمت فيه األنغــام  بحركات 
الرقــص المســتوحاة مــن عمق 
التــراث ، في لوحات فنية مفعمة 
بالرســائل التعبيريــة قــال عنها 
المصمــم بأنهــا اســتغرقت وقتا 
وجهدا مــن كل أعضــاء الفريق 
الذين بذلوا كل ما بوسعهم إلنجاح 
العرض، مؤكدا بأن فريقه لم يكن 
يعرف بعضه البعض لكنه حاول 
التنســيق بينهــم بطريقة سلســلة 
لتسهيل العمل وتقديم عرض في 

المستوى.
بعــض  إلــى  تطــّرق  المصمــم 
التــي  والصعوبــات  الظــروف 
لكــن  البدايــة،  فــي  واجهوهــا 
سعادتهم كانت غامرة بعد انتهاء 
العــرض دون تســجيل أخطــاء 
مــن قبــل الراقصين مــن جهة، 
والتجاوب الملفــت للجمهور مع 
العــرض من جهة أخــرى وذلك 
منــذ اإلعــان عنه عبــر مواقع 

التواصــل اإلجتماعي، »ســجلنا 
دعمــا ملفتــا ترجمــه الحضــور 
المبهر للجمهور مما حفزنا على 

المواصلة واالستمرار«.
وأعــرب بوبــرد عــن إعجابــه 
بالثنائي الراقص »مريم وميرو« 
في لوحة »المزابي« ال سيما أن 
العمــل جمع عــدة لوحــات فنية 
أخــرى علــى غــرار القبائلــي، 
التلمســاني،  التارقي،  الشــاوي، 
كــون الثنائي مــن فئــة األطفال 
ومــع ذلك نجحوا فــي التميّز في 
تقديم لوحــة فنية ثرية ، كما كان 
لحضور هــذا الثنائي تأثيرا عليه 

كمصمم كوريغرافي.
حــاول  بأنــه  محدثنــا  وأردف 
إبــراز بــأن الرقص المســرحي 
أو التعبيــري ال يعتمــد فقط على 
الحــركات الكاســيكية المعهودة 
، ألن الرقــص التعبيــري الــذي 
اعتمده مستنبط من الشارع، الذي 
يــرى بأنه أول من تبنى الفن، لذا 
اختار توجيه نظره نحو المصدر 
األساســي لهذا الفــن، واالقتباس 
منه أفــكار جميلــة ترجمها على 
خشــبة المســرح، باإلضافة إلى 
الرسائل التي أراد إيصالها حسب 
الموضوع المجسد فوق الركح .

 وأكــد بأنــه اســتطاع أن يبرهن 
ذلك من خــال آخر عرض له« 

ثامورث أنغ«.
وعــن اعتمــاد المخرجيــن فــي 
الوقت الراهن على الكوريغرافيا 
بشــكل كبير قال أنــه أمر إيجابي 
وهو يطبــق في أوروبا، والبلدان 
المتطــّورة فــي مجال المســرح 
والرقــص، فهــذا األخيــر يؤدي 
الرســالة  إليصــال  هــام  دور 
للجمهــور دون كام، حيث يمكن 
تجسيد مسرحية صامتة وراقصة 
تكــون مفهمومة مــن بدايتها إلى 
نهايتها وهنا تكمن نقطة القوة في 

الرقص حسبه.
 وأضــاف قائــا بــأن الجمهور 
اليــوم أصبــح يحبــذ مثــل هاته 
العــروض وفــي نفــس الوقــت 
لم ينــف بــال مكانة المســرح 

الكاســيكي الذي تبقى له أهمية 
التــي  للرســائل  نظــرا  كبيــرة 
يحملها، ويضيــف أن الجمهور 
صار بإمكانه أيضا أن يختار ما 
يمليه عليه ذوقــه الفني فإبمكانه 
التوجه المســرح بغيــة حضور 
مســرحية كاســيكية أو عرض 

كوريغرافي. 
وشــكر المصمــم الكوريغرافي 
المخــرج كريــم  بــال بوبــرد 
بودشيش ومسرح قسنطينة على 
الثقة التي وضعوها في شخصه 
والراقصيــن الذيــن اختارهــم، 
وأكــد أنــه تلقى عــدة عروض 
ســيختار من بينها األفضل التي 
يستطيع اإلبداع فيها ومنح عمل 

في المستوى يليق بالجمهور.
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المصمم الكوريغرافي بالل بوبرد لـ »عين الجزائر« 

استوحيت أفكار »ثامورث أنغ« من التراث والشارع 

عين على الثقافة والفن

مشاركة جزائرية بأزيد من 600 عنوان يف معرض القاهرة الدويل للكتاب 

تشارك الجزائر في النسخة الـ 53 من معرض 
القاهــرة الدولي للكتاب الــذي تنطلق فعالياته 
يــوم االربعاء المقبل وتتواصل لغاية 7 فيفري 
بأزيــد من 600 عنوان من كتب ومنشــورات 
خاصة بدور نشر جزائرية إضافة الى مشاركة 
سبعة ادباء وشعراء تميزوا بإصدارات جديدة 

في الســنتين األخيرتين، حســب بيان لوزارة 
ممثلــة  الجزائــر  والفنون.وســتكون  الثقافــة 
»بإصــدارات في مختلــف المجــاالت االدبية 
والتاريخية والكتب الفاخرة حول التراث الثقافي 
والعمــارة الى جانب كتب األطفال والناشــئة« 
وتشــكل هــذه العناوين، حســب وزارة الثقافة، 

أبرز المنشورات في السنتين االخيرتين.
وحســب نفس المصدر سيكون الوفد المشارك 
علــى موعد مع عدد مــن النشــاطات الفكرية 
حــول الثقافــة واألدب والنشــر للحديــث عن 
الثقافــة واألدب الجزائري الى جانب جلســات 
البيــع بالتوقيــع فــي أجنحة الناشــرين وجناح 

الجزائر.
وتأتي هذه المشــاركة، حســب البيان، »ضمن 
المخطط القطاعي الســتعادة الحضور الثقافي 
الجزائــري في العالم العربي والمحافل الدولية 
وانســجاما مع توجه الجزائــر، تبعا لتوجيهات 
الســيد رئيــس الجمهورية عبــد المجيد تبون، 
خاصــة وان رئيــس الجمهورية يــؤدي زيارة 

رسمية الى جمهورية مصر العربية«.
واعتادت الجزائر على المشــاركة في معرض 
القاهرة الدولــي للكتاب ومعارض أخرى عبر 
العالم وتقوم المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 
على تمثيل المشــاركين في مثــل هذه المحافل 
التــي تشــكل فرصــة إلبــراز تاريــخ االدب 

الجزائري للعالم.
وكانــت الجزائر ضيف شــرف الطبعة الـ 49 
من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي نظمت 

في 2018.
وتقــام النســخة الجديــدة من معــرض القاهرة 
تحــت شــعار »هوية مصر ...الثقافة وســؤال 
المســتقبل« وتحل اليونان ضيف شــرف هذه 
التظاهرة المكرســة للكتاب التي ســتعرف هذه 
السنة مشاركة نحو 250 ناشرا عربيا وأجنبيا.
وتحمــل الطبعــة الجديــدة التــي رصــد لهــا 
المنظمون التدابير واإلجراءات الازمة للوقاية 
مــن أخطار فيــروس كورونا عدة مســتجدات 

منها إقامة معرض للطفل.

المرشوع الفني "العربة السحرية " 
يدخل السعادة عىل آالف األطفال 

n ال يزال المشــروع الفنــي »العربة 
الســحرية« الــذي أطلق ســنة 2014 
يدخل السعادة على آالف األطفال بوالية 
تلمســان ومناطــق أخرى مــن الوطن، 

السيما مناطق الظل والنائية.
وقــد بادر بهذا المشــروع الفني ممثلون 
شــباب من مدينة الزيانيين، على غرار 
كريم حمزاوي وأمين قناديل اللذان سبق 
وأن قامــا بــأداء أدوار في مســرحيات 
قدمــت في تظاهرة » تلمســان 2011، 
عاصمة الثقافة اإلســامية » وكذا أفام 

تاريخية مثل فيلم »العقيد لطفي«.
ويجــوب منشــطو هذا المشــروع الفني 
البلديــات الـــ 53 لوالية تلمســان لتقديم 
ألطفال المدن والقرى عروض مهرجين 
وألعاب سحرية وأغاني قصيرة وألعاب 
تربويــة للترويــح على هــؤالء الصغار 
الذيــن أجبــروا على البقاء فــي منازلهم 
بسبب الجائحة، كما شــرح أمين قناديل 
أحــد المبادريــن بمشــروع » العربــة 

السحرية«.
 « يقــول:  المتحــدث  ذات  وأضــاف 
تحصلنا على تراخيص من أجل التنشيط 
باألحياء والمدن والقرى بوالية تلمســان 

إلســعاد الصغار وكذلــك الكبار«، الفتا 
إلى انه تم خال سنة 2021 تقديم أزيد 
من 100 عرض لفائدة األطفال بأسعار 
رمزيــة ممــا ســمح آلالف األطفال من 
االستمتاع بعروض المهرجين واأللعاب 

السحرية.
وأبــرز أميــن قناديــل أن البعــض مــن 
الجمهور الصغير شــاهد ألول مرة مثل 
هذه العروض التي ســتبقى راســخة في 
األذهــان، مردفــا » إن هذا المشــروع 
الفنــي ال يهدف فقط الى التســلية وســد 
الفــراغ الثقافــي وإنما أيضا المســاهمة 
في الجانب التربــوي من خال البرامج 
المقدمــة والعمــل على اهتمــام وتفاعل 

األطفال بالفن الرابع«.
واعتبــر نفس المصدر مشــروع العربة 
الســحرية »فريــد مــن نوعه بتلمســان 
ويدخل في إطار اســتراتيجية تهدف إلى 
تطوير اقتصاد الثقافة«، موضحا أن هذا 
المشــروع، الذي بادر به فنانون تتراوح 
أعمارهم بين 20 و 40 ســنة، »يشكل 
مصــدر دخل لهــؤالء المنشــطين الذين 
حلمهــم الوحيــد هو القــدرة على العيش 
من مداخيل فنهم والمســاهمة في التنمية 

الفنية بتلمسان وخارجها«.

يف انتظار عودة لياليه بالقل
ميالد نادي السينما إلحياء الفن السابع يف سكيكدة

أطلــق، أول أمــس، فنانون ومثقفون بوالية ســكيكدة، 
ناديا ســينمائيا جديدا، ســعيا منهم إلعــادة إحياء الفن 
الســابع بالواليــة، ســّيما بعد تدعــم الســاحة بعدد من 
المرافق الهامة وتدشين المسرح الروماني بعد سنوات 

من الغلق.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الثقافة محمد سراج بسكيكدة 
عن إنشاء النادي السينمائي لمحبي الفن السابع، حيث تم 
وضع اللبنة األولى إلنشاء هذا الفضاء، وذلك باستقطاب 
وجــوه شــابة أبدعت وتألقت فــي العديد من النشــاطات 
المحليــة والتظاهرات الوطنية خاصة من الفرق المحلية 
الهاوية والجمعيات النشــطة كما ســيتم تأطيرهم من قبل 
الســينمائي الفنان المصّور المحترف مولود بيســي الذي 
سيشــرف على هذا النادي، رفقة أساتذة وثلة من الفنانين 

الذين سينظمون ورشات بيداغوجية وفنية.
و قــد أعلنــت مديــرة الثقافــة بالواليــة، عــن انطــاق 
التسجيات لالتحاق بهذه الورشات ، قصد تأسيس فرق 
محترفة و مبدعة من السينمائيين و تكوينهم بهدف تمثيل 

الوالية و تحريك المشــهد السينمائي المشتت في الوالية، 
حيث دعت الشــباب الراغبين في االنخراط إلى التقّرب 
من فرع الورشات البيداغوجية بدار الثقافة محمد سراج 
سكيكدة و في هذا الخصوص قال مولود بيسي وهو أحد 
المبادرين إلى تجســيد المشــروع »لعين الجزائر«، أن 
هذا النادي سيســعى إلى ترقية السينما العالمية والوطنية 
، وتطوير الزاد المعرفي للشباب المتعطش للتعّرف على 
هذا الفن وكذا تعريفه أكثر بالوســائل الســمعية البصرية 
المســتعملة في مختلــف مراحل إنتاج شــريط قصير أو 
وثائقي، كما سيؤســس النادي لصناعة ســينمائية شبانية 
منافســة يقدمها شــباب مبدعون يشــكلون قاعــدة حيوية 
للحراك اإلنســاني واالجتماعي والثقافي بصفتهم الحامل 
الفكري المتجّدد والمســلّح بأدوات تكون مفردات العملية 

اإلبداعية.
 وأضاف محدثنا، بأنه من أهم أهداف هذا النادي اكتشاف 
المواهــب وتجميعهــا ورعايتها بتوفير البيئــة الحاضنة 
إلبداعها خصوصا وأن الشريحة المستهدفة هي الشباب 

كونهم طاقة بشرية متجددة وأداة فعالة في البناء والتنمية 
فالمشروع يشجع الشباب من أصحاب المواهب ليوظف 

إبداعاتهم في إنتاج وإخراج أفام خاصة بهم.
 كما برمج النادي فور انطاقه ورشــات تكوينية للشباب 
حول الصناعات الســينمائية، التــي تضم عدة حرف في 
ميــدان الســمعي البصري واإلخــراج الســينمائي وكذا 
فن التصويــر والتقاط الصوت وكتابة الســيناريوهات.، 
حيث سينشــط هذه الورشات التي ستحدث تغييرا جذريا 
لمعنى السينما لدى الشباب السكيكدي المتعطش لهذا الفن 

مختصين من جميع أنحاء الوطن وكذا الخارج.
لإلشــارة فــإن، عدد من الشــبان الســينمائيين في غرب 
الواليــة وبالتحديد ببلدية القل، يســعون منذ أســابيع، في 
محاولة منهم إلطاق أيام ليالي الســينما للهواة التي أبدع 
فيهــا مند ســنوات اإلخوة بلعابــد وأصبحت لها ســمعة 
وطنيــة، قبل أن تتّوقف العتبارات مالية بحثة، رغم أنها 

أنتجت جيا جديدا من السينمائيين الهواة والمحترفين.
                                            نورالدين ب

دالل بوعالم 
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أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة فيلم »أصحاب وال أعز«

n أصدرت نقابــة المهن التمثيلية 
المصرية، برئاســة النقيب أشــرف 
فيلــم  أزمــة  حــول  بيانــا  زكــى، 
»أصحــاب وال أعــز«، الذي قامت 
ببطولتــه النجمــة المصريــة، منى 

زكي، وثلة من النجوم، وأثار جدال 
كبيرا. 

 وأكــدت النقابة في بيان لها: »على 
ثوابت أساســية أهمها، الحفاظ على 
حرية اإلبــداع في دولة مدنية تؤمن 

بالحرية كجزء أساســي من وجدان 
الفنانيــن المصرييــن تحميــه النقابة 

وتدافع عنه«.
وقالــت: »النقابــة لن تقــف مكتوفة 
األيــدي أمــام أي اعتــداء لفظي أو 
محاولــة ترهيب معنويــة ألي فنان 
مصــري أو النيل منــه، نتيجة عمل 
فني ســاهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، 
وســتقوم النقابــة بدعــم الفنانة منى 
زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي 
إجــراء من أي نوع كان تجاه الفنانة 

عضو النقابة«.
والقــوى  الفنــون  »دور  وتابعــت: 
الناعمة أن تعالج القضايا الشــائكة، 
علــى  الخطــر  ناقــوس  تــدق  وأن 
ظواهر كثيرة قد تتسّرب لمجتمعنا، 
ويجب أن يتصــدى لها فنانو مصر 
ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشــف 

كثيــرا منهــا وتعطي رســالة لتنبيه 
الجميــع، وهــذا هــو دور الفــن في 
التمثيــل  فنــون  ودور  عمومــه، 

خصوصا«.
بعــدم  بالجميــع  النقابــة  وأهابــت 
التعــّرض ألشــخاص أعضائها من 
الفنانين لمجّرد مشــاركتهم في عمل 

قد يتفق البعض أو يختلف عليه«.
ودعم العديد من الفنانين الفنانة منى 
زكي بعد األزمة المثارة بســبب فيلم 
»أصحــاب وال أعز«، منذ عرضه 
 20 فــي  نتلفيكــس  منصــة  عبــر 
جانفــي الجــاري، مــع تصاعد حدة 
المنتقديــن للفيلم، إذ يرون أنه يروج 
للمثلية الجنســية والخــروج عن قيم 
المجتمعات العربيــة، حتى وصلت 
مطالب المنتقدين إلــى منعه، ورفع 

دعاوى قضائية ضده.

طرح فيلم "11.11" لـ إياد نصار وغادة عادل  
n اســتقر القائمــون علــى فيلــم 
»11.11« على طرحه في قاعات 
العرض يوم 2 فيفري المقبل، وهو 
من بطولة كل من الفنان اياد نصار 
وغــادة عــادل ومحمد الشــرنوبي 
وهنــد عبد الحليم وعمر الشــناوى 
ومعتز هشام، وإخراج كريم أبوزيد 
فــى أول تجربــة إخراجيــة لــه في 
السينما وتأليف ياسر عبد الباسط.

وتــدور أحــداث الفيلــم فــى إطار 
من التشــويق واإلثــارة، حيث يقع 
الحدث الرئيســي بالفيلم فى الساعة 
11 و11 دقيقــة، وفي هذا التوقيت 

تحديــدا تحدث أشــياء لــم يتوقعها 
أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة 
كبيــرة تــؤدي إلى تــورط عدد من 

األشخاص معه بدون قصد منه.
ويجســد ايــاد نصــار دور محــاٍم 
ويدعى »ســعيد«، ويواجــه العديد 
من الصعوبات فــى حياته ويحاول 
االنتحار برصاصة، وبالصدفة هذه 
الرصاصــة تتنقل من شــخص إلى 

آخر.
من ناحية أخرى يعرض للفنان إياد 
نصــار فيلم »أصحــاب وال أعز« 
مــع الفنانة منى زكــى، حاليا على 

»نيتفليكس«، ويشارك بجانب إياد 
نصــار ومنى زكــى كل من عادل 
كــرم ونادين لبكــي ودايموند عبود 

وجورج خباز، والعمل المســتوحى 
»برفكــت  اإليطالــي  الفيلــم  مــن 

سترنجرز«.

"الصلح تم" أحدث أغاين حجازي متقال 

بمسلسل "تساهيل" لبيومي فؤاد  

n  قال المطرب حجازي متقال لـ 
»اليوم السابع« إنه يشارك بأغنية 
ضمن أحداث مسلســل »تساهيل« 
بطولــة الفنــان الكوميــدى بيومي 
فــؤاد تحمل اســم »الصلــح تم«، 
من كلمات محمد البدري، وتوزيع 
ميدو مزيكا وألحان منعم، وتتحدث 
عن قيم مبادئ الصعايدة ومشــاكل 
الثــأر، موضحــا أن األغنية تهدف 
إلــى أن أهالــي الصعيــد أصبحوا 
يكرهون عادة الثأر وأنهم يؤمنون 

بالقانون والعقاب.
مسلسل »تســاهيل« عمل مصري 
أحــد  علــى  ســيعرض  ســعودي، 
المنصــات وهو مــن بطولة بيومي 

فــؤاد، علــي الســبع، بــدر اللحيد، 
ريــم علــي، عهود الســامر، محمد 
الراشــد، ومن إخراج رافع حمدي 
ومن تأليف محمد الراشــد، ويشهد 
العمل مشاركة عدد كبير من فنانين 

الوطن العربي.
وقال حجازي متقال مؤخرا، أنه لو 
تولى منصبا في نقابة الموســيقيين 
ســيقنن المهرجانات، وأنه ســوف 
يقوم بإعادة توزيع أغنية »بحبك« 
6 آالف مرة بشــكل جديــد، وعبّر 
عــن قربــه الشــديد لوالــده قائــا: 
»والدي الريس متقال كان صاحبي 
مش أبويا، وبحــب عيلتي وأي حد 

عنده موهبة في العيلة بساعده«.

لهذا السبب.. "عروس بريوت" 
يتصدر تريند "جوجل"

n تصدر اسم مسلسل “عروس 
بيروت”  مؤشــرات األكثر بحًثا 
علــى موقــع “جوجــل”، بعدما 
أكــدت الفنانة كارمــن بصيبص 
علــى عــدم وجــود جــزًء رابًعا 

للمسلسل. 
وكشــفت الفنانة كارمن بصيبص 
في مداخلــه هاتفيه مع اإلعامية 
برنامج »كام الناس« أن الجزء 
الثالــث أنــه يتحــدث أكثــر عن 
مشــاكل العائلة، وبــه العديد من 

األحداث.
 كمــا أعربــت الفنانــة كارمــن 
بصيبــص عن ســعادتها بعرض 
مسلســل  مــن  الثالــث  الجــزء 
“عروس بيروت” والذي يعرض 
حالًيا على قناة MBC، موضحة 
أنها لم تنتهى من تصوير العمل.  
بيــروت  »عــروس  مسلســل 
»بطولة ظافــر العابدين، كارمن 
بصيبــص، تقــا شــمعون، جــو 

طراد، محمد األحمد، وآخرون

عادل حقي ينتهي من تأليف الموسيقى التصويرية 
لـ "تماسيح النيل"  

n انتهــى المــوزع الموســيقى 
عادل حقي من تســجيل الموســيقى 
التصويرية لفيلم »تماســيح النيل« 
بطولــة كل مــن: مصطفــى خاطر، 
حمــدي المرغنى، خالــد الصاوي، 
هنــادي  ويــزو،  عفيفــي،  كريــم 
مهني، بيومــي فؤاد، محمد ثروت، 
محمد جمعة، ســليمان عيد، سامية 
الطرابلســي، بدرية طلبة، شــريف 
حســني، وضيفة الشــرف ســوزان 

نجم الدين، من تأليف لؤي السيد.
وطرح صناع فيلم »تماسيح النيل« 
مجموعة مــن الصــور الجديدة قبل 
عرض الفيلم في26 جانفي الجارى، 
بــدور العــرض الســينمائي بمصر 

والدول العربية.

 وكانت الشــركة المنتجــة قد أطلقت 
مؤخــرا صــور كواليــس تصويــر 
بالفيلــم  الخاصــة  »األفيشــات« 
والتــي ظهــرت فيها أجــواء المرح 
والكوميديــا بيــن فريق عمــل الفيلم 
الــذي تم االنتهاء من تصويره خال 

األيام الماضية.
وتــدور أحداث الفيلم حول مصطفى 
خاطــر وحمــدى الميرغنى شــابين 
يقومــان بأعمال النصــب على خالد 
الصــاوي، الــذي يجســد دور رجل 
ثــري، وذلك أثناء رحلتــه البحرية، 
وتــم تصويــر معظم مشــاهد العمل 
على متــن أحد المراكــب النبيلة في 
أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من 

المشاهد في مدينة األقصر أيضا.

لفيلــم  المنتجــة  الشــركة  طرحــت 
»تماســيح النيل« بطولــة مصطفى 
خاطر وحمــدي الميرغنى، األغنية 
الدعائية التى تحمل اسم »الفلوكة«، 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعى 
المختلفة، واألغنية من غناء وألحان 
ميــدو بشــير، ومــن كلمــات حاتــم 

الوكيل.

الجزء الرابع من ماتريكس يحقق 141 مليون دوالر

n حقــق الجزء الرابع من سلســلة 
»ذا ماتريكس« الذي طرح تحت اسم  
»ذا ماتريكس ريزيركشنز«  إيرادات 
وصلــت إلى 141 مليوًنــا و80 ألف 
دوالر بـ شــباك التذاكر حــول العالم، 

وذلك منذ طرحه يوم 22 ديسمبر من 
العام الماضى 2021، بـ دور العرض 

المختلفة حول العالم.
وانقســمت إيــرادات الفيلــم بيــن 36 
مليوًنــا و280 ألــف دوالر بـ شــباك 

التذاكــر األمريكــي، و104 ماييــن 
و800 ألــف دوالر بـ شــباك التذاكر 
حــول العالم، العمل من إنتاج شــركة 
»وارنر بروس«، ووصلت مدته إلى 

ساعتين و28 دقيقة.
فيلــم The Matrix 4 الجديــد، يقوم 
ببطولتــه النجــم العالمي كيانــو ريفز 
بينكيــت  وجــادا  مــوس،  آن  كاري 
ســميث، ويحيــى عبد المتيــن الثاني، 
وبريانكا شــوبرا جونــاس، وجوناثان 

جروف، ونيل. باتريك هاريس.
وبالرغم من مــرور حوالي 19 عاما 
على طرح الجزء األخير من سلســلة 
أفام األكشن والخيال »ذا ماتريكس« 
للنجــم العالمــي كيانــو ريفــز، إال أن 
الفيلم ما زال يتمتع بشــهرة كبيرة جداً 
وسط الســاحة السينمائية، لتحقيقه نقلة 

نوعية في بداية األلفية الثانية من حيث 
المعالجات البصرية والحبكة الخاصة 
بالمصفوفة، لتعود من جديد السلســلة 
بالمامح األولى للجزء الرابع المقرر 

عرضه في ديسمبر الجاري.
وحصــل فيلــم »ذا ماتريكــس« على 
مونتــاج  ألفضــل  أوســكار  جوائــز 
ســينمائي، وأفضــل مونتــاج صوتي، 
ومؤثــرات صوتيــة، وحصــل الفيلــم 
أيًضــا على جوائز »ســاترن آوورد« 
ألفضــل فيلم للخيــال العلمي، وأفضل 
آوورد«  »بافتــا  وجوائــز  إخــراج، 
ألفضــل صــوت، وأفضــل إنجاز فى 
مجــال المؤثرات البصريــة الخاصة؛ 
وذلك باإلضافة إلى ترشــيحه لجوائز 
أفضــل تصويــر ســينمائي، وأفضــل 

إنتاج.
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وسائل إعالم دولية ونشطاء ينشرون مشاهد نادرة 
بعين الصفراء  

n تداول مبحرون جزائريون صورا 
وفيديوهــات لمناظــر خالبــة التقطت 

بمنطقة عيــن الصفراء التي كســتها 
الثلــوج في مشــهد يكاد يكــون نادرا 
بهــذه المنطقــة الصحراويــة، تحّول 
إلــى مــادة إعالمية بكبــرى الصحف 

العالمية. 
واســتعان كاتــب مقــال روســيا اليوم 
بصور التقطتها عدســة المصّور كريم 
بوشــتاتة والتي نشرها عبر حسابه في 
»إنســتغرام« والتــي أثــارت إعجاب 
الكثيــر من النشــطاء فقاموا بنشــرها 
على نطاق واســع، سيّما وأن المنطقة 
اكتســت حلة بيضاء لخامس مرة فقط 

طيلة أربعين سنة.
والقت صور الرمال المكســية بالجليد 
الــذي كان يبدو كقطع من الكريســتال 
وتهاطلــت  واإلعجــاب  االستحســان 
التعليقــات علــى حســابات النشــطاء 
الذين ســارعوا لتزيين صفحاتهم بتلك 
الصــور الجميلــة والمناظــر الخالبة 
التي انسجم فيها اللون األصفر والبني 
باألبيض والشــفاف فــي لوحة طبيعية 

قلما يتم تســجيلها بالجنوب الجزائري 
وفــي عيــن الصفــراء التــي تقــع في 
الغــرب الجزائري بمقر والية النعامة 
و تبعــد عن مقرها بـــ 70 كيلو متر، 
ضمــن سلســلة األطلــس الصحراوي 
بين الحــدود الجنوبية والهضاب العليا 
الغربية الشمالية والمنطقة الصحراوية 
فــي الجنوب، و التي ســّجلت درجتين 
مئويتيــن تحــت الصفر، ما أســهم في 
تكوين هذا البســاط من الجليد في هذا 
المنطقة التي يؤكد العلماء المختصون 
أنها كانت في العصور الغابرة منطقة 

مطيرة مليئة بالغابات واألنهار.
هــذا واهتمــت عــدة وســائل إعــالم 
دوليــة بهذه الظاهرة، مشــيرة إلى أن 
الصحــراء الكبرى الشاســعة تمتد في 
11 دولــة مــن بينهــا الجزائــر وليبيا 
ومصر وموريتانيا والمغرب والنيجر، 
وتصــل الحرارة فيهــا إلى 50 درجة 
مئويــة، وهي من أكثــر مناطق العالم 

جفافا وقسوة.

قطعت يده فحملها وركض بها إىل المشفى

n أنقــذ عامــالن فــي القطاع العام، في والية مايــن األمريكية، رجال 
بعد أن شــاهداه يحمل ذراعه المقطوعة راكضا على الطريق، بحســب 

السلطات. 
وقالت ماري آن برينشــيك، مديرة األشــغال العامة في مدينة لويســتون: 
»مــا حصل كان تدخــال إلهيا، ألن اثنين من زمالئــي كانا يعمالن على 

أرصفة المشاة«.
وأفــادت صحيفة » ذا صن«، بأن شــهود عيان، قالــوا إن ذراع الرجل 
قطعــت بالقــرب من كتفه في حــادث على ما يبدو في مــكان العمل يوم 

الجمعة الماضي«.
وطبــق أفراد طاقم األشــغال العامة، اإلســعافات األولية، أثنــاء انتظار 
وصول ســيارة اإلســعاف، وفقا لما ذكره المالزم في شــرطة لويستون، 

ديريك سانت لوران.
وتتبع المحققون سلسلة من الدماء تعود إلى محل تجاري، حيث قال عدة 

أشخاص إن الرجل، الذي وصف بأنه شاب، كان يدير منشرة.
وقال مســؤولون إن الرجل المصاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، نقل 
إلى المستشــفى ومن المتوقع أن ينجو. ولم يتضح ما إذا كان الجراحون 

قادرين على إعادة ربط ذراعه.
                                                                              آرتي

أبرز احدات 2021

أول محمية إليواء الحيوانات األليفة المرشدة بالعراق  
n تداعــب الشــابة نــازك الكلبــة 
»بيــال« العاجــزة عن الســير داخل 
لمعالجــة  األولــى  هــي  محميــة 
الحيوانــات المشــردة فــي العــراق 
متطوعــون  يديرهــا  وإيوائهــا 
يأملــوا في توســيع المــكان ليكون 
أول مستشــفى بيطــري للحيوانــات 

الشاردة في العراق.
وال يهتم العراقيون كثيراً بالحيوانات 
األليفــة، مــا يجعــل آالف الــكالب 
والقطــط ضحيــة حــوادث ســير أو 
معاملة سيئة، وهي تعيش وتتنقل في 

الشوارع بحثاً عن الطعام.
وقبل تأسيس »فريق إنقاذ الحيوانات 
فــي بغــداد« للمحميــة الواقعــة في 
أطــراف بغــداد الغربيــة وافتتحاها 
األسبوع الماضي، كانت تهتم نازك، 
وهــي موظفة حكوميــة، بالحيوانات 
في منزلها، ومــن بينها كلب أصيب 
بالشلل بعدما صدمته سيارة، إلى أن 

تحسنت حالته.
قامــت  عامــا،   15 حوالــى  وقبــل 
السلطات بحملة بأســلحة نارية لقتل 
آالف الــكالب الشــاردة، فــي بغداد 
علــى وجــه الخصــوص، ألن بلدية 
المدينــة اعتبــرت العاصمــة أنــذاك 

موبوءة.
صالــح،  نــدى  تقــول  اآلن،  لكــن 
المتطوعــة في الفريــق المؤلف من 
لدينــا  »أصبــح  أشــخاص  خمســة 
الحيوانــات  نجلــب  المــكان،  هــذا 
إليــه لرعايتهــا«. وتضيــف »حب 
الحيوانات هو السبب الرئيسي وراء 

تشكيل فريقنا«.
وحتــى تحقيــق طموحــات الفريــق 
بتحويل المحمية إلى مستشفى بيطري 
متكامل، تنقل الحيوانات التي تحتاج 
إلى عمليــة جراحية أو رعاية أكثر، 

إلى عيادة طبيب بيطري خارجها. 
بنيت المحمية على مســاحة 2500 
متــر وهــي تضــّم جناحاً مــن البناء 
الجاهز فيه غرفتان إليواء الحيوانات 
ومعالجتهــا وباحة صغيــرة، فضاًل 
عن مبنى مقســم إلى مطبخ ومخزن 
وحمــام. ويوجد كذلــك قفص معدني 
كبير مغطى بقطع بالســتيك سميك، 
مســاحته 100 متر مربع مخصص 
إليواء الحيوانــات التي تنهي مرحلة 

العالج.
ومن خالل تبرعات، اشترى الفريق 
قطعــة األرض هــذه فــي مقابل 25 
مليون دينار )نحو 17 ألف دوالر(. 

وتروي نازك »لــم نحصل على أي 
دعم حكومي، رغم نشــر نشــاطاتنا 

على مواقع التواصل االجتماعي«.
قبــل افتتــاح هــذه المحميــة، نهايــة 
أعضــاء  كان  الماضــي،  األســبوع 
الفريــق يواجهون مضايقات ورفضا 
خصوصا مــن قبــل عائالتهم خالل 
أو  مريضــة  حيوانــات  رعايتهــم 
مصابة جراء حوادث طرق أو عنف 
في البيوت التــي كانت تؤويها. وفي 
ظروف مماثلة للظروف التي يعيشها 
العــراق بينهــا صراعــات سياســية 

وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، تعد 
تربية الحيوانات أمراً ثانوياً.

المحميــات  مــن  العــراق  ويخلــو 
المماثلة، باستثناء محميات لحيوانات 
مــن  لحمايتهــا  كالغــزالن،  بريــة 
الصياديــن والمحافظة على أعدادها. 
ويبلغ عدد هذه المحميات ثالثا، وفق 
الناطــق باســم وزارة الزراعة حميد 
النايف وهي »موجودة في محافظات 
ديالى وميســان والمثنى« في وســط 

العراق وجنوبه.
                              )أف ب(

يف رحلة استمرت 11 ساعة

العثور عىل رجل عىل قيد الحياة اختبأ يف 
حجرة عجالت طائرة بهولندا 

n اكتشــفت الســلطات الهولندية مسافرا متسلال على قيد الحياة، 
اختبأ وراء العجلة األمامية لطائرة شحن في مطار شيفول بأمستردام 

صباح أول أمس األحد. 
وقالت المتحدثة باســم المطار ويليمايك كوستر في تصريح لـ » سي 
أن أن« إن الرجــل كان مختبئا ألكثر من 11 ســاعة منذ أن غادرت 

الطائرة مطار جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
وقالت المتحدثة باســم الشــرطة العســكرية الملكيــة الهولندية جوان 
هيلمونــدز إن »طاقــم المطار اكتشــف في البداية شــيئا يبــدو وكأنه 

شخص وأبلغ السلطات على الفور«.
وأضافــت أنــه »عنــد الوصول إلى مــكان الحادث، أكدت الشــرطة 
الهولنديــة وخدمات الطوارئ أن الرجل ما زال على قيد الحياة ولكن 

درجة حرارة جسمه منخفضة«.
وتابعــت: »لقد فوجئنــا بالعثور على هذا الرجل، لكننــا فوجئنا أكثر 
بكونــه على قيــد الحياة بعــد أن حلقت الطائرة ألكثــر من 10000 

كيلومتر في درجات حرارة شديدة البرودة«.
ولفتت إلى أن الرجل تلقى اإلســعافات الالزمة ثم نقل إلى مستشــفى 

في أمستردام.
 )AZC( وأوضحت أنه عند تعافيه سيتم نقله إلى مركز طالبي اللجوء

حيث سيتم تحديد وضعه إذا كان يبحث عن اللجوء أم ال.
وأشــارت الشــرطة الهولندية إلى أن متوســط أوقــات الرحالت بين 
جوهانســبرغ وأمســتردام يبلغ حوالي 11 ساعة، وإذا توقفت الرحلة 

في كينيا فستستغرق عدة ساعات إضافية.

سريا عىل األقدام

 وصول عراقي انطلق من بريطانيا قاصدا مكة إىل إسطنبول 
n وصــل إلــى إســطنبول، العراقــي آدم محمد الــذي انطلق من 
بريطانيــا فــي 1 أوت الماضي ســيرا علــى األقدام فــي رحلة إلى 

األراضي المقدسة ألداء فريضة الحج. 
 ويواصل محمد الســير وأمامه عربة ذات ثالث عجالت يستخدمها 

لنقل أغراضه، ويرافقه كلب وجده في صربيا.
ومــن المنتظر أن يمر بمدن إســطنبول وإزميــت ويالوفا وبورصة 
وأســكي شــهير وبوردور وأنطاليا ومرســين وهطاي التركية، قبل 

عبوره باتجاه األراضي السورية.
ويهدف محمد الوصول إلى مكة في جويلية القادم.

وفي حديثه لمراسل األناضول قال محمد إنه عراقي األصل ويعيش 
في بريطانيا منذ 25 عاما.

وأضاف: “كان هناك صوت بداخلي يقول إن بإمكاني الســير طوال 
الطريــق من منزلي إلى مكة، لم أســتطع تجاهله، كان هذا الصوت 

بداخلي مثل البركان”.
وأوضح محمد أن اســتعداده للرحلة اســتغرق شــهرين، وأن منظمة 

بريطانية مدت يد العون له.
مــن جهته أكــد متين أولوقوتش أنه قرر مرافقة محمد بعد أن تعرف 
على قصته عبر اإلنترنت، مشيرا إلى أنه يساعده طوعيا منذ يومين.
من جهته قال محمد ديكمه إنه ساعد محمد العراقي خالل رحلته من 

والية تكيرداغ وصوال إلى إسطنبول.
                                                          )األناضول(

عين الجزائر 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ محمد قويدرات

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج

ه/84 45 76 035
06 61 37 13 73

)إعالن عن البيع بالمزاد العلني(
م 749 ق.ا.م.ا

العلني  بالمواد  بيع  بوعريريج  برج  بمحكمة  العقارية  البيوع  بجلسة  يجرى  انه سوف  الجمهور  علم  في  ليكن 
للعقار المتمثل في :

حسب البطاقة العقارية : إن العقار المقصود يتمثل في :
حسب البطاقة العقارية : إن العقار عبارة ن شقة سكنية تقع بحي 150 مسكن تساهمي برج بوعريريج تنتمي 
للقسم 53 مجموعة ملكية 10 تحتوي على غرفتين , قاعة استقبال , مطبخ , بهو , حمام , مرحاض , منشف 

سعة المسح 72.54 متر مربع الطابق الخامس درج1 عمارة I رقم 20 برج بوعريريج .
باب  في   15/12/2019  : في   1014/19 إيداع  محمد  العايب  الخبير  قبل  من  المعد  الخبرة  تقرير  وحسب 
المقدة  للوثائق  الميدانية ودراستنا  المعاينة  بعد  للقضية  التحليلية  الدراسة  فقرة  بالضبط في  الميدانية و  المعاينة 

توصلنا إلى ما يلي :
معاين الشقة السكنية الكائنة بحي 150 مسكن ببلدية برج بوعريريج والمنتمية إلى قسم 50 مجموعة ملكية 10 

عمارة Iالطابق الخامس درج 1 على اليمين .
مواصفات الشقة :

19( الموقع : تقع في الناحية الشرقية للمدينة بالقرب من الملعب 20 أوت .
: F3 20( مكونات الشقة

21( غرف,قاعة استقبال , مطبخ, بهو, حمام, مرحاض, منشف.
22(عمر البناية يقارب 15 سنة.

23(أهمية موقع الشقة قريبة من جميع المرافق العمومية .
24(موقع الشقة بالنسبة لعدد الطوابق : الطابق الخامس .

25(بها تعديالت .
26( مساحة الشقة 72.54 متر مربع .

27(الطالء العام للشقة مقبول .
في القصي التي تعرض :

هطاك ليديا موطنها الجزائر
ضد :

جودي ادريس ابن مداني موطنه برج بوعريريج
13/06/2017,عدد2848/16فهرس  في  الجنح  ,قسم  بومرداس  محكمة  تنفيذ حكم صادر عن  وذلك جراء 

1815/17 الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 01/03/2020 عدد 260/2020.
وقد حدد السعر االفتتاحي ب:5.000.000.00دج.

بعد إنقاص العشر المقدر ب:500.000.00دج أصبح السعر االفتتاحي :4.500.000.00دج.
بمقر   02 رقم  الجلسات  بقاعة  سا صباحا   10.00 العاشرة  الساعة  على   01/02/2022: يوم  البيع  ويكون 

محكمة برج بوعريريج .
ولكل االستعالمات اتصلوا بمكتب المحضر القضائي

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ محمـد قويدرات

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بةعريريج
09 شارع أمحمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج

ه/84 45 76  035
06 61 37 13 73

)إعالن البيع بالمزاد العلني(
م749 ق.ا.م.ا

ليكن في علم الجمهور انه سوف يجرى بجلسة البيـــوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع لحقوق عقارية 
مقدرة ب 72/14 بالمزاد العلني تتمثل في بناية سكنية :

مجموعة   55 قسم  إلى  ينتمي   18 Aرقم  نهج  د  قطاع  ب  يقع  العقار  أن   : العقارية  البطاقة  حسب   )1
مراب  أربعــة  به  ارضي  طابق  من  تتكون  سكنية  بناية  على  ويشتمل  م   377 المسح  سعة   77 ملكية 
,غرفتين,ساحة,مرحاض , حمام وطابق أول به خمس غرف ,قاعة استقبال ,مطبخ حمام و مرحاض و 

طابق ثان به خمس غرف , قاعة استقبال,مرحاض وحمام و مطبخ .
2( حسب تقرير الخبرة المعد من طرف الخبير تركي عاشور إيداع 438 في 17/05/2021

الشرقية  بالجهة  مدخل   : ومدخالن  واجهتان  له   +2 طابق  على  فردي  مسكن  في  العقار  المعاينة:يتمثل 
ومدخل بالجهة الشمالية  مشير فوق قطعة ارض مساحتها377م2 يقع حي قطاع د نهجA رقم 18 برج 

بوعريريج حدوده كالتالي :
شماال: شارع تجاري
شرقا:طريق عمومي
جنوبا: ملكية خاصة
غربا : ملكية خاصة

يحتوي العقار على الطابق األرضي :  04 مراب , محيط , مدخلين  ,02غرف , ساحة و مرحاض , 
حمام , مطبخ , بهو .

الطابق األول : 05 غرف , قاعة االستقبال مطبخ و مرحاض , حمام , شرفة , سطح .
الطابق الثاني : 05 غرف , قاعة االستقبال و مطبخ ومرحاض , حمام و شرفة

في القضية التي تعرض :
تواتي عبد الغاني بن مدني موطنه برج بوعريريج

ضد : بزي احمد    موطنه برج بوعريريج
وذلك جراء تنفيذ قرار صادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج ,الغرفة العقارية في 07/01/2010 عدد 

286/09 فهرس 29/10 الممهور باليغة التنفيذية في 25/01/2010
وقد حدد السعر االفتتاحي لبيع الحقوق العقارية بالمزاد العلني بثمن يقدر ب : ثمانية ماليين دينار 

جزاىري)8.000.000.00دج(.
 بعد انقاص العشر المقدر ب: 800.000.00 دج أصبح السعر االفتتاحي 7.200.000.00 دج     

ويكون البيع يوم : 01/02/2022 على الساعة 10.00 صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة برج 
بوعريريج ولكل االستعالمات اتصلوا بمكتب المحضر القضائي .

المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09 شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

اعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

ليكن في علم الجمهور انه سوف يجرى بجلسة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع بالمزاد العلني 
للعقار المتمثل في : 

بناية ذات طابع صناعي و ذلك حسب البطاقة العقارية. و حسب تقرير الخبرة المعدة من طرف الخبير 
رياض طوطاوي المودع لدى امانة ضبط محكمة برج بوعريريج في 2016/12/13 ايداع رقم 16/815 
و في باب وصف العقار : ان العقار محل التقييم هو عبارة عن قطعة ارض بواجهتين تقع في منطقة المتعددة 
النشاطات بمجانة بها سور االحاطة في الجهات االربعة و الموستودع كان يشتغل سابقا في انتاج مختلف 
مشروبات غير غازية)عصير( و جناحين في طور االنجاز من طابق ارضي و اول عند مدخل الوحدة و 

كذا وجود ملحقات لها كمحول كهربائي, بئران ارتوازيان, خزان الماء مردود جزئيا.
- القطعة االرضية شكلها منتظم نوعا ما ذو واجهتين , جميع الشبكات الموجودة) شبكة الغاز , الكهرباء, 
المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي( و بالقرب من الطرقات العمومية)سهولة الوصول اليها( مساحة 

اجمالية 7750 متر مربع
انتاج سابقا , منجز بهيكل اعمدة من : - الخرسانة  المستودع : منتهي الشغال و هو عبارة عن وحدة   -
1150 متر مربع  تقدر ب   TN40 بالصفائح  المغطة  السقف  العلو,  , مزدوج  المسلحة و بسقف معدني 
المنتوج  تغيير مالبس عمال, مراحيض, مخبر وخزن  كاالدارة, غرف  يحتوي على فضاءات مختلفة  و 

باالضافة الى فضاء المخصص لالنتاج 
- جناح رقم01 و 02 : و يقعان عند مدخل الوحدة غير مكتمل االشغال , يتكون من طابق ارضي و اول 
, منجز بالخرسانة المسلحة للعناصر االنشائية ) األعمدة و العوارض مع بالبناء باالجر المجوف و بمساحة 
منجز  االحاطة  - سورة   . بالمئة   40 تقدر ب  االشغال  تقدم  بنسبة  و  مربع  متر   64.25 تقدر ب  مبنية 
بلبنات صلبة مع اعمدة من الخرسانة المسلحة على مستوى متوسط علو 2م وطول 335.70م . - المحول 

 630KVA الكهربائي: بأبعاد 5.25*4.80م و بسعة
 - 50متر مكعب.  بسعة  المسلحة و  الخرسانة  بالجدران من  م منجز   5.50*5.30 بأبعاد  الماء  - خزان 

بئران ارتوازيان.
موطنه  مديره  في شخص  ممثال  بوعريريج  برج  الجزائري  الشعبي  القرض   : تعرض  التي  القضية  في 

برج بوعريريج.
ضد : الشركة ذات المسؤولية المحدودة عين بشارة ممثلة بمسيرها شلبابي نور الدين موطنه برج بوعريريج.
2015/10/29 عدد  في  التجاري/البحري  القسم  بوعريريج  برج  محكمة  ذلك جراء حكم صادر عن  و 
15/2284 فهرس 15/4019 الممهور بالصيغة التنفيذية في 2015/12/28 و قد حدد السعر االفتتاحي: 
220.000.000.00 دج و بعد انقاص العشر 1/10 من السعر االفتتاحي صار 198.000.000.00 

دج. 
220.000.000.00دج - 22.000.00.00 دج تساوي 198.000.000.00 دج.

و يكون البيع يوم 2021/02/15 على الساعة العاشرة )10.00( صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر 
محكمة برج بوعريريج و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب الحضر القضائي.

المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09 شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

إعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

 ليكن في علم الجمهور انه سوف يجرى بجلسة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع بالمزاد 
العلني للعقار المتمثل في :

-01البطاقة العقارية : ان العقار عبارة عن قطعة ارض  استغاللها زراعة تقليدية بها بناية.
في   17/575 ايداع  رقم  الشريف  اصفيران  الخبير  من طرف  المعد  الخبرة  تقرير  حسب  و   02-
2017/06/18 : ان العقار عبارة عن قطعة ترابية شكلها الهندسي غيرمنتظم وهي ذات طابع طابع 

فالحي صالحة للزراعة و يتوسطها عدة بنابات و عن حدوددها:
- من الشمال : ملكية خاصة أو القطعة رقم 299 من نفس مخطط المسح

- من الجنوب: ملكية خاصة أو القطعة رقم 227 من نفس المخطط .
- من الشرق: طريق معبد . - من الغرب: ملكية خاصة أو القطعة رقم 228 من نفس المخطط.

ان القطعة الترابية تتوفر على قنوات صرف المياه القذرة و الكهرباءو الغاز
انه توجد بناية تابعة للمسمى زهراوي الطاهر بن لخضر تتكون من طابق أرضي و مرآب و فناء.

كما توجد بناية اخرى تابعة للمسماة زهراوي المازية بنت لخضر و تتكون من طابق ارضي غير 
مكتملة بحيث وصلت  نسبة االنجاز الى نحو 60بالمئة و اصطبل.

كما توجد ايضا بناية قديمة مخلفة من طرف مورث اطراف الدعوى و تتكون من طابق ارضي و فناء 
و مغطاة بالقرميد في حالة متقدمة من القدم.

في القضية التي تعرض: 
1( زهراوي خديجة بنت لخضر 2( زهراوي نصيرة بنت لخضر 3( زهراوي حفصةخديجة بنت 

لخضر موطنهم برج بوعريريج.
ضد : 

1( زهراوي جلول ابن لخضر موطنه تيبازة 2( زهراوي الطاهر ابن لخضر3( زهراوي تركية بنت 
لخضر4( زهراوي مازية بنت

 لخضر 5( زهراوي بركاهم بنت لخض موطنهم برج بوعريريج.
و ذلك جراء تنفيذ حكم صادر عن محكمة برج بوعريريج, القسم العقاري في 2016/04/25 عدد 
16/649 فهرس 16/2143 الممهور بالصيغة التنفيذية في 2016/05/21 و مؤيد بقرار صادر 
عن مجلس قضاء برج بوعريريج غرفة عقارية في 2017/05/11 عدد 17/325 فهرس 17/970 

و قد حدد السعر االفتتاحي ب: 26.390.700.00 دج 
و بعد انقاص العشر 1/10 من السعر االفتتاحي صار 23.751.630.00 دج 

26.390.700.00دج2.639.070.00- دج = 23.751.630.00 دج 
 و يكون البيع يوم 2022/02/15 على الساعة  10.00 صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة 

راس الوادي و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب المحضر القضائي   
المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09 شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

اعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

ليكن في علم الجمهور انه سوف يجرى بجلسة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع بالمزاد 
العلني للعقار المتمثل في :  

حسب البطاقة العقارية: ان العقار المقصود يتمثل في  حسب البطاقة العقارية - ان العقار المحجوز 
يتمثل في قطعة ارض عليها بناية سكنية تتكون من طابقين على طابق ارضي حسب رخصة البناء 
المسلمة من طرف بلدية البرج تحت رقم 1979/70 اضافة الى طابق ثالث حسب شهادة المطابقة 
14/2623 ينتمي الى قسم 25 مجموعة ملكية 163 سعة المسح 200 متر مربع و حسب تقرير 
الخبرة ايداع 18/989 في 2018/12/25 المعد من قبل الخبير سهيلي فريدة ان العقار المحجوز 
يقع بتجزئة 482 مجموعة ملكية 163 قسم 25 من مخطط مسح االراضي لبلدية برج بوعريريج 
حدودها : شماال : بناية سكنية . - شرقا : طريق معبد. - جنوبا : بناية سكنية.  - غريا :  بناية سكنية.

- ان العقار عبارة عن بناية سكنية مهيئة بها مايلي : مكونات البناية: 
الطابق االرضي مرآبين , مدخل و ساللم. االول : قاعة استقبال , 03 غرف , حمام و مطبخ و 

مرحاض و سطح.
الثاني:  قاعة استقبال , 03 غرف , حمام و مطبخ و مرحاض و سطح. الثالث :قاعة استقبال ,غرفة 

, حمام و مطبخ و مرحاض و سطح..الخ.
في القضية التي تعرض: البنك الوطني الجزائري رقم 705 ممثال بمديره وكالة برج بوعريريج 

موطنه برج بوعريريج
بتاريخ  محررة  لالفراد  مع  عقاري  قرض  اتفاقية  تنفيذ  جراء  ذلك  و  شهرزاد  غاسولي  ضد: 
2014/05/18 و مسجلة بمديرية الضرائب مفتشية التسجيل و الطابع بتاريخ  2014/05/19 
تحت رقم 1407603 و كذا ملحق اتفاقية القرض العقاري لالفراد مؤرخ في 2014/05/27 و 
مسجل بمفتشية التسجيل و الطابع بتاريخ 2014/05/27 تحت رقم 1407937. و كذا تخصيص 
مصطفى  مباركية  موثق  امام   2014/654 عدد   2014/06/08 بتاريخ  محرر  قانوني  رهن 
في  بوعريريج  ببرج  العقارية  بالمحافظة  مشهر  و  تخصيص  ذيل  في  التنفيذية  بالصيغة  ممهور 

2014/08/03 رقم 1254 مجلد 18 رقم 122.
1/10صار  العشر  انقاص  بعد  و  دج   49.750.000.00 ب:  االفتتاحي  السعر  حدد  قد  و 

44.775.000.00 دج 
49.750.000.00 دج 4.975.000.00- = 44.775.000.00 دج

 و يكون البيع يوم 2022/02/15 على الساعة العاشرة )10.00( صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 
بمقر محكمة برج بوعريريج و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب الحضر القضائي.

  المحضر القضائي   

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس
قضاء برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

إعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

ليكن في علم الجمهور انه سوف يجرى بجلسة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع 
بالمزاد العلني للعقار المتمثل في : 

3(حسب البطاقة العقارية: ان العقار محل البيع بالمزايدة يتمثل في شقة سكنية تحتوي على 
غرفتين , قاعة استقبال, مطبخ , مرحاض , بهو , حمام , منشف و شرفة عمارة M  الدرج 
2 الثاني الطابق الخامس رقم 16 بحي 150 مسكن تساهمي برج بوعريريج تنتمي الى قسم 

50 مجموعة ملكية 29 سعة المبح 91.50 متر مربع.
في   19/881 ايداع  عباس  لونيس  الخبير  طرف  من  المعد  الخبرة  تقرير  حسب  و   )4
المعاينة  االنتقال و   :3 فقرو  امانة ضبط محكمة برج بوعريريج في  امام   2019/10/23

الميدانية: 
ان العقار عبارة عن شقة سكنية تقع بحي 150 مسكن تساهمي برج بوعريريج تنتمي الى 
قسم 50 مجموعة ملكية 29 من مخطط مسح االراضي و هي موجودة في العمارة M درج 
الصور  تبينها  كما  مربع  متر   91.50 ب  تقدر  مساحتها   16 الحصة  الخامس  طابق   02

الفوتوغرافية بهذا التقرير.
في القضية تعرض:  سليماني عيسى موطنه البويرة  

ضد :   جودي ادريس ابن مداني موطنه برج بوعريريج.
 2017/06/13 في  الجمح  قسم  بومرداس  مجكمة  عن  صادر  حكم  تنفيذ  جراء  ذلك  و 
رقم   2018/04/01 في  التنفيذية  بالصيغة  الممهور   17/1851 فهرس   16/2848 عدد 
في  الجزائية  الغرفة  بومرداس  قضاء  مجلس  عن  الصادر  بالقرار  المؤيد  و   2018/512

2018/02/20 عدد 17/5582 فهرس 18/1272.
 1/10 العشر  انقاص  بعد  و  دج    5.750.000.00 ب:  االفتتاحي  السعر  حدد  قد  و 

صار5.175.000.00 دج
5.750.000.00 دج 575.000.00- دج = 5.175.000.00 دج

 و يكون البيع يوم 2022/02/15 على الساعة العاشرة )10.00( صباحا بقاعة الجلسات 
رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب الحضر القضائي

 المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ: نعيجة  صحراوي نسيم
محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع »ت« رقم 10 برج بوعريريج
الهاتف : 22 40  76 35 0

مستخرج قائمة شروط بيع عقار
) المادة  748  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

نحن األستاذ نعيجة صحراوي نسيم محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء برج  بوعريريج الواضع 
ختمه وتوقيعه أدناه ،والكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .

تنفـيــذا : للحكم رقم  الجدول 03383/17 رقـم  الفهـرس 05312/17 الصـادر  يـوم : 
11/12/2017 عن محكمة برج بوعريريج - القسم العقاري - و الـممهور بالصيغة 

التنفيذية المؤرخة في 12/04/2018 .
سعيا لبيـع : قطعة ارض 4 قسم 32 مج ملكية 196 مساحتها 04 ار 44 سنتار تقع بالبحيرة بلدية 

حسناوة.
لفائـــدة :   

ورثة لعرابة علي بن الصالح وهم : 
1 - لعرابة زينب بنت علي 2 - لعرابة مربوحة بنت علي 3 - لعرابة صالح بن علي 4 - لعرابة مسعودة 

بنت علي.العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج 
5 - بعيطيش مسعودة بنت العياشي .العنوان : بلدية تسامرت دائرة برج زمورة والية برج بوعريريج .

ضــــد:
لعرابة الطيب بن علي .

العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج .
- بعد االطالع على المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

نعلن
بأنه تم إيداع قائمة شروط بيع العقار المتمثل في :

 قطعة ارض 4 قسم 32 مج ملكية 196 مساحتها 04 ار 44 سنتار تقع بالبحيرة بلدية حسناوة بحسب 
الخبرة المنجزة من طرف الخبير ، لدى أمانة الضبط بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ 11/01/2022 تحت 

رقم ايداع 14/22 بموجب محضر إيداع رقم الجدول 9/22 .
التي حدد ثمن بيعها األساسي بمبلغ 133200.00 دج )مائة وثالثة وثالثون الف ومئتان دينار جزائري( . 
- وحددت جلسة االعتراضات بيوم الثالثاء 08/02/2022 على الساعة )14:00( الثانية زواال بمكتب 

السيد رئيس قسم البيوع العقارية لمحكمة برج بوعريريج
* و ننوه بأنه طبقا ألحكام المادة 742 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. تقدم االعتراضات بعريضة 
جلسة  قبل  المحكمة،  رئيس  إلى  ورثتهم  من  أو   ،  740 المادة  في  إليهم  المشار  األشخاص  طرف  من 

االعتراضات ، وذلك بثالثة )3( أيام على األقل، وإال سقط حقهم في التمسك بها.
برج  محكمة  ضبط  بأمانة  أو  أعاله  المذكور  القضائي  المحضر  بمكتب  االتصال  يرجى  ولالستعالم   -

بوعريريج .
المحضر القضائي                                                                                                                                      

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ محمد قويدرات

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج

نقال : 73 13 37 61 06
مستخرج من قائمة شروط البيع

بناء على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
لفائدة :

.4( بزي مريم  الصالح  بنت  الصالح.3( بزي شريفة  بنت  .2( بزي صليحة  الصالح  بنت  الصافية  بزي   )1
بنت الصالح.

5( بزي باية بنت الصالح.       العنوان قطاع د شارع أ برج بوعريريج
ضد: 1( بزي احمد ابن الصالح .2( دحامنة فطيمة بنت بوزيان . 3( بزي حسين بن الصالح  

العنوان : قطاع د شارع أ برج بوعريريج
حاجز . العنوان : والية برج بوعريريج - بداش الطاهر بن مولود 

النصر والية  ثنية  بلدية  : أوالد سيدي مسعود  العنوان   . حاجز  - تواتي عبد الغاني : بن مدني 
برج بوعريريج

دائنة مقيدة. العنوان : حي 10 مسكن بلدية برج الغدير. - ياحي صليحة بنت البشير 
بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج, الغرفة العقارية في 2021/11/04 فهرس 21/02009 
رقم القضية 21/01322 الممهور بالصيغة التنفيذية في 2021/11/17 و المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن 

محكمة برج بوعريريج- القسم العقاري- بتاريخ 2021/05/24 فهرس رقم 21/02505.
يعلن االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج صاحب الختم وخط اليد.

رقم  ايداع   2022/01/11 في  بوعريريج  برج  محكمة  لدى  الضبط  بأمانة  البيع  شروط  قائمة  ايداع  تم  بأنه 
22/08 رقم الجدول 22/06 و المتعلقة بالعقار المتمثل في:

01( حسب البطاقة العقارية:  المقيدة في 2002/05/20 حجم 06 تربيعة 690 يقع بقطاع  )D( نهج A رقم 
18 برج بوعريريج ينتمي الى قسم 55 مجموعة ملكية 77 سعة المسح 377 متر مربع ان العقار عبارة عن 
بناية سكنية تتكون من طابق ارضي به 04 مرآب, غرفتين , ساحة ,مرحاض, حمام , و طابق اول به 05 غرف 

,قاعة استقبال , مطبخ ,حمام , مرحاض و طابق ثاني به 05 غرف , قاعة استقبال مرحاض , حمام ,مطبخ.
بأمانة ضبط   2021/01/14 بتاريخ   47 ايداع  أقموم كمال  الخبير  المعدة من طرف  الخبرة:   02( وحسب 
محكمة برج بوعريريج في فقرة وصف العقار بدقة صفحة 05: العقار محل النزاع عبارة عن قطعة ارض تقع 
بقطاع D نهج A رقم 18 برج بوعريريج ينتمي الى قسم 55 مجموعة ملكية 77  المتمثلة في بناية سكنية ذات 

واجهتين تتكون من طابق ارضي واول و ثاني.
الطابق االرضي: يحتوي على اربعة مرائب+ حديقة+ درج+رواق+غرفتين+مطبخ+ساحة+مرحاض+حمام.

الطابق االول: يحتوي على 05 غرف+قاعة استقبال+ رواق+مطبخ+شرفة+حمام+مرحاض.
الطابق الثاني يحتوي على 05 غرف + بهو+قاعة استقبال+شرفة+مرحاض+حمام+مطبخ.

وحدد السعر االفتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني بقاعة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بثمن يقدر ب: 
)58.058.000.00 دج( ثمانية وخمسون مليون و ثمانية وخمسون ألف دينار جزائري.

جلسة  قبل  االقل  على  ايام  بثالثة  المحكمة  رئيس  الى  عريضة  شكل  في  االعتراضات  تقديم  يتم  سبق  مما  و 
االعتراضات المحددة يوم الثالثاء 2022/02/08 على الساعة الثانية زواال 

و لكل المعلومات, يمكن االتصال بمكتب المحضر القضائي.
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ محمد قويدرات

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج

هاتف /84 45 76 035
06 61 37 13 73

إعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 ق.ا.م.ا

ليكن في علم الجمهور انه سوف يجرى بجلسة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع بالمزاد العلني 
للعقار المتمثل في :

1( حسب البطاقة العقارية : إن العقار المقصود عبارة عن بناية تتكون من طابق ارضي به مرآب , فناء, 
غرفة, مطبخ, حمام و مرحاض و طابق اول به قاعة استقبال , غرفتين, مطبخ ومرحاض.

في  المحكمة  بأمانة ضبط  المودع  المجيد  عبد  عفان  الخبير  من طرف  المعد  الخبرة  تقرير  و حسب   )2
2017/08/28 ايداع 17/736 في باب المعاينة الميدانية:

ان العقار موضوع النزاع يتمثل في مبنى سكني يتكون من طابق أرضي و طابق علوي واحد كائن بحي 
المسح  سعة   92 مج   42 للقسم  ينتمي  بوعريريج  برج  مدينة   13 رقم  بلقاسم  كريم  شارع  المؤمن  عبد 

125 متر مربع.
حدوده : - من الشمال : قسم 42 مجموعة ملكية رقم 95.

- من الجنوب: قسم 42 مجموعة ملكية رقم 97. - من الشرق : طريق 
- من الغرب: قسم 42 جزء من مجموعة ملكية رقم 54.

يحتوي الطابق االرضي على : مطبخ , غرفة , مرش , مرحاضين, مرآب و ساحة.
الطابق العلوي على. غرفة استقبال , غرفتين, و مخبأ.

 في القضية التي تعرض: ورثة قرواش نورالدين بن عمر وهم: أرملته بوطران سومية بنت سعيد القائمة في 
حقها و حق ابنائها القصر وهم : قرواش نورهان - قرواش ادريس عمارو قرواش ياسين موطنهم الشراقة.
ضد : ورثة قرواش نورالدين وهم : والدته مهني عائشة بنت علي 2-( ارملته زنافي دليلة بنت ميلود القائمة 

في حق انها القاصر قرواش انيس عمار. 3( قرواش اسماعيل موطنهم الشراقة.
و ذلك جراء تنفيذ للحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج , القسم العقاري في 2017/12/18 عدد 
17/3809 فهرس 17/5451 الممهور بالصيغة التنفيذية في 2018/05/08 ومؤيد بقرار صادر عن 
 18/971 فهرس   18/243 عدد    2018/04/26 في  العقارية  الغرفة  بوعريريج  برج  قضاء  مجلس 
المصحح بالحكم الصادر عن نفس الجهة القضائية في 2018/09/24 عدد 18/2939 فهرس 18/3954 

وقد حدد السعر االفتتاحي بـ: 14.822.000.00 دج
و بعد  انقاص العشر 1/10 من السعر االفتتاحي صار 13.339.800.00 دج 

14.822.000.00 دج - 1.482.200.00 دج = 13.339.800.00 دج
و يكون البيع يوم : 2022/02/15 على الساعة 10.00 صباحا  بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة 

برج بوعريريج 
و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب المحضر القضائي

المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس
 قضاء برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

إعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

 
ليكن في علم الجمهور انه سيجرى بجلسة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع 

بالمزاد العلني للعقار المتمثل في :
االرضي  بالطابق  يقع  تجاري  محل  في  يتمثل  العقار  ان  العقارية:  البطاقة  حسب 
المستوى الثاني درج 2 عمارة M  حصة 5 تنتمي الى القسم 50 ملكية 29 بمساحة 

62.30 متر مربع.
و حسب تقريري الخبرة المعد من قبل الخبير  طوطاوي رياض ايداع 19/1010 في 
2019/12/11 في الفقرة 03: وصف العقار محل التقييم : العقار المنتمي الى القسم 
50 مجموعة ملكية 29 حصة 5 عبارة عن فضاء مهيأ كشقة سكنية موجودة بحي 
150 مسكن تساهمي في الطابق االرضي مستوى الثاني درج 2 عمارة M تتكون 
مرحاض  و  حمام  مطبخ  بهو  غرفتين  استقبال,  قاعة   : التالية  الفضاءات  من  الشقة 

بمساحة اجمالية تقدر ب 62.30 متر مربع.
في القضية تعرض: اعزوق فجالة زوجة بالسن

ضد: جودي ادريس ابن مداني
و ذلك جراء تنفيذ حكم صادر عن محكمة بو مرداس قسم الجنح في 2017/06/13 
عدد 16/2848 فهرس 17/1851 الممهور بالصيغة التنفيذية في 2020/08/26 

عدد 20/615.
و قد حدد السعر االفتتاحي ب: 295208 دج 

و بعد انقاص العشر 1/10 من السعر االفتتاحي صار 2656877.50 دج 
295208.50دج 295208- =   2656877.50 دج

و يكون البيع يوم : 2022/02/01 على الساعة 10:00 سا صباحا بقاعة الجلسات 
رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج 

و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب المحضر القضائي.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ: نعيجة  صحراوي نسيم
محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع »ت« رقم 10 برج بوعريريج
الهاتف : 22 40  76 35 0

مستخرج قائمة شروط بيع عقار
) المادة  748  من قاقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

نحن األستاذ نعيجة صحراوي نسيم محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء برج  بوعريريج الواضع ختمه 
وتوقيعه أدناه ،والكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .

تنفـيــذا : للحكم رقم  الجدول 03383/17 رقـم  الفهـرس 05312/17 الصـادر  يـوم : 
11/12/2017 عن محكمة برج بوعريريج - القسم العقاري - و الـممهور بالصيغة 

التنفيذية المؤرخة في 12/04/2018 .
سعيا لبيـع : قطعـة ارض 3 قسم 32 مج ملكية 145 مساحتها 21 ار 09 سنتار تقـع بفيـض 

الوسطالي بلدية حسناوة.
لفائـــدة :   

ورثة لعرابة علي بن الصالح وهم : 
-1 لعرابة زينب بنت علي -2 لعرابة مربوحة بنت علي -3 لعرابة صالح بن علي -4 لعرابة مسعودة بنت 

علي.العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج 
-5 بعيطيش مسعودة بنت العياشي .العنوان : بلدية تسامرت دائرة برج زمورة والية برج بوعريريج .

ضــــد:
لعرابة الطيب بن علي .

العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج .
- بعد االطالع على المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

نعلن
بأنه تم إيداع قائمة شروط بيع العقار المتمثل في :

قطعة ارض 3 قسم 32 مج ملكية 145 مساحتها 21 ار 09 سنتار تقع بفيض الوسطالي بلدية حسناوة بحسب 
الخبرة المنجزة من طرف الخبير ، المودعة لدى أمانة الضبط بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ 11/01/2022 

تحت رقم ايداع 15/22 بموجب محضر إيداع رقم الجدول 10/22 .
التي حدد ثمن بيعها األساسي بمبلغ 632700.00 دج )ستمائة واثنان وثالثون الف وسبعمائة دينار جزائري(
- وحددت جلسة االعتراضات بيوم الثالثاء 08/02/2022 على الساعة )14:00( الثانية زواال بمكتب السيد 

رئيس قسم البيوع العقارية لمحكمة برج بوعريريج
* و ننوه بأنه طبقا ألحكام المادة 742 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. تقدم االعتراضات بعريضة من 
طرف األشخاص المشار إليهم في المادة 740 ، أو من ورثتهم إلى رئيس المحكمة، قبل جلسة االعتراضات 

، وذلك بثالثة )3( أيام على األقل، وإال سقط حقهم في التمسك بها.
- ولالستعالم يرجى االتصال بمكتب المحضر القضائي المذكور أعاله أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ: نعيجة  صحراوي نسيم
محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع »ت« رقم 10 برج بوعريريج
الهاتف : 22 40  76 35

مستخرج قائمة شروط بيع عقار
)  المادة  748  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

نحن األستاذ نعيجة صحراوي نسيم محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء برج  بوعريريج الواضع ختمه 
وتوقيعه أدناه ،والكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .

تنفـيــذا : للحكم رقم الـجدول 01702/18 رقـم الفهـرس 02882/18 الصـادر يـوم 
04/06/2018 عن مـحكمة برج بوعريريج - القسم العقاري - و الممهور بالصيغة 

التنفيذية المـؤرخة في 05/09/2018 .
سعيا لبيـع : بناية سكنية مبنية على طابق أرضي وهي تحتوي على أربـع غرف و رواق منجـزة 

بالخرسانة المسلحة الكل مشيد على مساحة اجمالية مقدرة بت : 191.00 م2 حيـث 
ان مساحة البناية تقدر بـ : 124.23 م2 واقعة بالمكان المذكور مشتة بلدية حسناوة 

تنتمي إلى قسم 30 مجموعة ملكية 449 .
لفائـــدة :   

ورثة لعرابة رزقي بن علي وهم : 
1 - لعرابة زينب بنت علي 2 - لعرابة صالـح بن علي 3 - لعرابة مربوحة بنت علي  4 - بعيطيش مسعودة 

بنت العياشي.
العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج .

ضــــد:
لعرابة الطيب بن علي .

العنوان : قرية اوالد حنيش بلدية حسناوة والية برج بوعريريج .
- بعد االطالع على المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

نعلن
بأنه تم إيداع قائمة شروط بيع العقار المتمثل في :

بناية سكنية مبنية على طابق أرضي وهي تحتوي على أربع غرف ورواق منجزة بالخرسانة المسلحة الكل مشيد 
على مساحة  اجمالية  مقدرة بـ : 191.00 م2 حيث  ان مساحة  البناية  تقدر  بـ : 124.23 م2 واقعة  بالمكان 
المذكور مشتة بلدية حسناوة تنتمي إلى قسم 30 مجموعة ملكية 449 بحسب الخبرة المنجزة من طرف  الخبير 

المودعة لدى أمانة  الضبط بمحكمة  برج بوعريريج بتاريخ 11/01/2022 
تحت رقم ايداع 12/22 بموجب محضر إيداع رقم الجدول 07/22 .

التي حدد ثمن بيعها األساسي بمبلغ 1900000.00 دج )مليون وتسعمائة ألف دينار جزائري(.
- وحددت جلسة االعتراضات بيوم الثالثاء 08/02/2022 على الساعة )14:00( الثانية زواال بمكتب السيد رئيس 

قسم البيوع العقارية لمحكمة برج بوعريريج
* و ننوه بأنه طبقا ألحكام المادة 742 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. تقدم االعتراضات بعريضة من 
طرف األشخاص المشار إليهم في المادة 740 ، أو من ورثتهم إلى رئيس المحكمة، قبل جلسة االعتراضات ، وذلك 

بثالثة )3( أيام على األقل، وإال سقط حقهم في التمسك بها.
- ولالستعالم يرجى االتصال بمكتب المحضر القضائي المذكور أعاله أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج .

    المحضر القضائي



n  عبــد الرحمن بن عوف الثري العفيف وقصته 
مع  الخلفاء 

قصــة عبــد الرحمــن بن عــوف في عهــد عمر بن 
الخطاب:فتــح عمر بــن الخطاب في خالفته موســم 
الحج من ســنة أربع عشــرة للهجرة إلى ســنة ثالث 
وعشــرين للهجــرة،وأذن لزوجات النبــي بالخروج 
للحــج في آخر حجــة حجها، وبعث معهن عثمان بن 
عفــان وعبد الرحمن بن عوف، فكان عثمان يســير 
مــن أمامهن، وعبد الرحمــن من خلفهن، وحتى عند 
الوقوف لقضــاء أمورهم، كانوا ينزلوا معهم في كل 
منــزل، فينــزل عثمان وعبــد الرحمن فــي أول كل 
شعب حمايًة لهم، فال يتركان أحداً يمر عليهن،]أحمد 
البــالذري )1996(، أنســاب األشــراف )الطبعــة 
األولى(، بيروت، دار الفكر، صفحة 37-36، جزء 

10. بتصّرف.[ 
وقــد وصــف عمر بــن الخطــاب عبــد الرحمن بن 
عــوف بالعــدل الرضــي، وقــد كان عبــد الرحمن 
بــن عوف يُفتي في عهد الرســول -صلــى هللا عليه 
وسلم-،واســتمر على ذلك في خالفة أبي بكر وعمر 
بــن الخطاب.] أحمــد البالذري )1996(، أنســاب 
األشــراف )الطبعــة األولى(،بيــروت، دار الفكــر، 

صفحة 36، جزء 10.[ .
ويــروى أنَّ عمــر بن الخطاب خــرج غازياً إلى الشــام، وعندما علم 
بوجــود وباء في األرض استشــار المهاجريــن واألنصار ومهاجري 
الفتح، وعندما وصل األمر إلى عبد الرحمن بن عوف استشاره عمر، 
وقــال له: »أنت عندنا الصدوق األمين«، فماذا ترى في ذلك، فروى 
عبــد الرحمن بــن عوف حديث الرســول الذي مفاده عــدم الخروج، 
فأخذ عمر بن الخطاب بمشــورة عبد الرحمن بن عوف، كما أنَّه أخذ 
بمشــورته في جزيــة المجوس، فقــد امتنع عمر عن إعطــاء الجزية 
للمجــوس حتى شــهد عبد الرحمــن بن عوف أنَّ الرســول أخذها من 

مجوس هجر البحرين.
قصــة عبد الرحمن بن عوف في عهد عثمان بن عفان: وصل عمر 
بــن الخطاب في خالفتــه إلى النهاية، فقد بــدأت تظهر عليه عالمات 
ـه أُصيــب بطعنة بســكين من أبي لؤلؤة المجوســي،  االحتضــار؛ ألنّـَ
فطلبــوا منــه الصحابــة أن يضع خليفــة من بعده، فأبــى ذلك، وجعل 
الشــورى في ســتة من الصحابة، وكلهم من المبشــرين بالجنة، وهم: 
عثمــان بــن عفان، وعلي بن أبــي طالب، وعبــد الرحمن بن عوف، 
والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد هللا -رضي 
هللا عنهــم جميعاً-.]مجموعــة من المؤلفيــن، الموســوعة التاريخية، 

صفحة 172، جزء 1. بتصّرف. [
وبعــد وفــاة عمر بن الخطــاب اجتمعوا فــي بيت أحدهم وتشــاوروا 
فيمــا بينهم، وكان من ضمن الحضور عبد هللا بن عمر مشــيراً فقط، 
وتداولوا بينهم حتى أخرج عبد الرحمن بن عوف نفســه من الخالفة، 
فانتقــل دور تعيين الخليفة له، فعمل جاهداً ثالثة أيام متواصلة يســأل 
الكبيــر والصغير من يوليها، حتى أجاب عثمان بن عفان، فبايعه عبد 
الرحمــن وعلــي بن أبي طالب والناس جميعــاً، وعندما حضر طلحة 
بعد غيابه بايعه هو كذلك، وعندما تمت البيعة لعثمان بن عفان ســنة 
أربع وعشــرين بعث عبد الرحمن بن عوف على الحج، فحج بالناس 

في ذلك العام.
 منزلته عند الصحابة

كان عمــر بن الخطاب يرجع إليه فــي أمور كثيرة، ومما روي منها 
دخول البلد التي نزل بها الطاعون، وأخذ الجزية من المجوس، وكان 

عمر يقول: ) عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين (
وكان عبــد الرحمــن أحد الســتة الذيــن اختارهم عمر بــن الخطاب 
لخالفتــه، وأرتضاه الصحابــة جميعاً حكماً بينهم الختيار خليفة لعمر 

بن الخطاب.
روى ابن ســعد في الطبقات بســنده عن المســور بــن مخرمة )وهو 
صحابــي وابــن أخت عبــد الرحمن(: بينما أنا أســير فــي ركب بين 

عثمــان بن عفــان وعبــد الرحمن بن عــوف، وعبد 
الرحمــن قدامي عليه خميصة ســوداء، فقال عثمان: 
من صاحب الخميصة الســوداء؟ قالوا: عبد الرحمن 
بن عوف، فناداني عثمان يا مسور، قلت : لبيك أمير 
المؤمنيــن، فقــال: ) من زعم أنه خيــر من خالك في 
الهجرة األولى وفــي الهجرة الثانية اآلخرة فقد كذب 

.)
غناه وكسبه وتصدقه

كثرة ماله
وكان ابــن عوف ســيّد ماله ولم يكــن عبده، ولقد بلغ 
من ســعة عطائه وعونه أنه كان يقال: »أهل المدينة 
جميعا شــركاء البن عوف في مالــه، ثلث يقرضهم، 
وثلث يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم«.
ــَة، إِْذ َرأَى َعْبَد  ُكنَّا َنِســْيُر َمَع ُعْثَمــاَن ِفي َطِرْيِق َمكَّ
ْحَمِن بَن َعْوٍف، َفَقاَل ُعْثَماُن: َما َيْســَتِطْيُع أََحٌد أَْن  الرَّ

ْيِخ َفْضاًل ِفي الِهْجَرَتْيِن َجِمْيعاً. َيْعَتدَّ َعلَى َهَذا الشَّ
َء لَُه، َفآَخى  ا َهاَجَر إِلَى الَمِدْيَنِة َكاَن َفِقْيراً اَل َشــيْ َولَمَّ
ِد بِن  َم َبْيَنُه َوَبْيَن َســعْ َرُســْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَســلَّ
ِبْيِع، أََحِد النَُّقَباِء، َفَعَرَض َعلَْيِه أَْن يَُشاِطَرُه ِنْعَمَتُه،  الرَّ
َوأَْن يَُطلَِّق لَُه أَْحَســَن َزْوَجَتْيِه، َفَقاَل لَُه عبد الرحمن: 
َبــاَرَك هللا لَــَك ِفي أَْهلِــَك َوَمالِــَك، َولَِكــْن ُدلَِّني َعلَى 
ــْوِق. َفَذَهَب، َفَباَع َواْشــَتَرى، َوَرِبَح، ثُمَّ لَْم َيْنَشْب  السُّ
َج اْمــَرأًَة َعلَى ِزَنٍة َنَواٍة  أَْن َصــاَر َمَعــُه َدَراِهَم، َفَتَزوَّ
َم َوَقــْد َرأَى َعلَْيِه أََثراً  ِمــْن َذَهــٍب. َفَقاَل لَُه النَِّبيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَســلَّ

ِمْن ُصْفَرٍة: )أَْولِْم َولَْو ِبَشاٍة(، و قد نما ماله وكثر وربحت تجارته.
ًة،  ْعُت َخَشــفَ َم:َدَخْلُت الَجنََّة َفَســمِ َقاَل َرُســْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَســلَّ
ْحَمِن بَن  َفُقْلــُت: َما َهَذا؟ ِقْيَل: ِبــاَلٌل إِلَى أَْن َقاَل: َفاْســَتْبَطْأُت َعْبَد الرَّ
ي َيا  ْحَمِن؟ َفَقاَل: ِبأَِبي َوأُمِّ َعــْوٍف، ثُمَّ َجاَء َبْعَد اإِلَياِس. َفُقْلُت: َعْبُد الرَّ
َرُســْوَل هللاِ! َما َخلَْصُت إِلَْيَك َحتَّى َظَنْنُت أَنِّي اَل أَْنُظُر إِلَْيَك أََبداً. َقاَل: 

ُص. )حديث مرفوع(. َوَما َذاَك؟ َقاَل: ِمْن َكْثَرِة َمالِي أَُحاَسُب َوأَُمحَّ
ْحَمِن بِن َعْوٍف، َعْن أَِبْيِه: أَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى  َعْن إِْبَراِهْيَم بِن َعْبِد الرَّ
هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل: )َيا اْبَن َعْوٍف! إِنََّك ِمَن اأَلْغِنَياِء، َولْن َتْدُخَل الَجنََّة 
إاِلَّ َزْحفــًا، َفأَْقِرِض هللاَ -َتَعالَى- يُْطلِْق لََك َقَدَمْيَك(. َقاَل: َفَما أُْقِرُض َيا 
ْيَف،  َرُسْوَل هللاِ؟ َفأَْرَسَل إِلَْيِه: )أََتاِني ِجْبِرْيُل، َفَقاَل: ُمْرُه َفْليُِضِف الضَّ

َوْليُْعِط ِفي النَّاِئَبِة، َوْليُْطِعِم الِمْسِكْيَن(.)حديث مرفوع(
خوفه من كثرة المال

َكثَُر َمال عبد الرحمن بن عوف َحتَّى َقِدَمْت لَُه َسْبُع َماَئِة َراِحلٍَة َتْحِمُل 
ٌة، َفَبلََغ  ا َدَخلَْت ُســِمَع أَلْهِل الَمِدْيَنــِة َرجَّ َعاَم، َفلَمَّ ِقْيــَق َوالطَّ البُــرَّ َوالدَّ
َعاِئَشَة، َفَقالَْت: َسِمْعُت َرُسْوَل هللاِ -َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم- َيُقْوُل: )َعْبُد 
ا َبلََغُه، َقاَل: َيا  ْحَمِن اَل َيْدُخُل الَجنََّة إاِلَّ َحْبواً(.)حديث موضوع( َفلَمَّ الرَّ

ْه! إِنِّي أُْشِهُدِك أَنََّها ِبأَْحَمالَِها َوأَْحاَلِسَها ِفي َسِبْيِل هللا. أُمَّ

إسالميات
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ِءۖ   ــوْ n    قال تعالى : ﴿ لِلَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِباْلِخَرِة َمَثُل السَّ
ِ اْلَمَثُل اْلَْعلَٰى ۚ َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾ سورة النحل: 60 َوِلَّ

n  قال الرســول صلى هللا عليه وســلم : »إن من أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم أخالقا وألطفهم بأهله« رواه البخاري.  

n العــدل في اللّغــة لفظ يدل على االســتواء، والعدل نقيض 
الجــور، وفي االصطالح هو وضع الشــيء تمامــاً كما أمر 
بــه هللا -تعالى-، ألّن هللا -تعالى- هــو الذي خلق الخلق وهو 
أعلــم بمــا يناســب كل واحٍد منهــم، ويلتقي المعنــى اللّغوي 
والمعنى االصطالحي بــأّن التصّرف باألمر بخالف ما أمر 

هللا -تعالى- يعّد من الجور الذي هو خالف العدل.

n  رأيت القناعة رأس الغنى * فصرت بأذيالها متمسك
                                                     الشافعي

س: من السائلة: أ. ع. ف. ي- من كينيا:
الســؤال الول: يقول الرســول صلوا كما رأيتموني أصلي والذي يفهم من هذا 
الحديث أنه ال فرق بين صالة الرجل وصالة المرأة ال في القيام وال في القعود 
وال في السجود، وعلى هذا فأنا أعمل به منذ بلوغي سن التكليف، ولكن عندنا 
نســاء في كينيا يخاصمنني ويقلن إن صالتك غير صحيحة لنها تشــبه صالة 
الرجــل ويذكــرن أمثلة تختلف فيها صالة الرجل عن صالة المرأة عند إمســاك 
اليدين عند الصدر وإطالقهما واستواء الظهر في الركوع وغير ذلك في المور 
التــي أقتنــع بها، فــأود أن تبينوا لي هــل بين صالة الرجل وصــالة المرأة في 

الداء فرق؟
السؤال الثاني: أصلي وأنا أدافع الريح أحياًنا، فهل صالتي صحيحة؟

ج1: أيتها األخت في هللا الســائلة، الصــواب أنه ليس بين صالة الرجل وصالة 
المــرأة فــرق وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليــس عليه دليل والحديث الذي 
ذكرتيه في الســؤال وهو قول النبي عليه الصالة والســالم: صلوا كما رأيتموني 
أصلــي أصل يعم الجميع، والتشــريعات تعــم الرجال والنســاء، إال ما قام عليه 

الدليل بالتخصيص.
فالسنة للمرأة أن تصلي كما يصلي الرجل في الركوع والسجود والقراءة ووضع 
اليديــن على الصدر، وغير ذلك هذا هــو األفضل وهكذا وضعها على الركبتين 

فــي الركوع وهكذا وضعهما على األرض في الســجود حيال المنكبين أو حيال 
األذنين، وهكذا اســتواء الظهر في الركوع وهكذا ما يقال في الركوع والســجود 
وبعــد الرفــع من الركوع وبعد الرفع من الســجود وبين الســجدتين كله كالرجل 

سواء، عمال بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري في الصحيح.
ج2: الواجب على المؤمن إذا شــغل بالريح أو البول أو الغائط شغاًل يؤذي؛ أنه 
ال يدخــل الصــالة بل يقضي حاجتــه من غائط وبول وريح ثــم يتوضأ ويصلي 
وهو خاشــع القلب والجوارح مقبل على صالته، هذا هو الذي ينبغي لكل مؤمن 
ومؤمنــة لقول النبي: )ال صالة بحضــرة طعام وال وهو يدافعه األخبثان(..رواه 
أحمد في )باقي مســند األنصار([ يعني البول والغائط، والريح في معناهما؛ فإن 
الريح إذا اشــتدت تكون في معنى البول والغائط في إيذاء المصلي وفي إشــغاله 
عن صالته، فالمشــروع لك أيتها األخت في هللا إذا أحسســت بالريح الشديدة أن 

تتخلصي منها وتتوضئي ثم تصلي.
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مع المبشرين في الجنة 

من هم العشرة المبشرين بالجنة

الجزء الثالث 

تفقه في دينك
ليس بين صالة الرجل وصالة 

المرأة فرق

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

عبدالرحمن بن عوف.. المُبشَر بالجنة يرفض الخالفة مرتين 



n يعد ارتجاع حمض المعدة من 
المشكالت الصحية الشائعة التي 
ــد من األشــخاص،  تصيــب العدي
وقد تكون الحموضة مزمنة، مما 
يسبب الشــعور باأللم باستمرار، 
وخاصًة عند تناول األطعمة التي 

تزيد من حرقة المعدة.
ــم الحموضــة يمكن  ولتخفيــف أل
االســتعانة بمجموعة مشــروبات 
واألعــراض  الحموضــة  تخفــف 

المصاحبة لها.
ومن أبرز هذه المشروبات:

1. شاي الزنجبيل
المضــادة  خصائصــه  بفضــل 
الزنجبيــل  يعــد  لاللتهابــات، 
مــن أفضــل مشــروبات تخفــف 
الحموضــة، حيــث يســاعد على 
تهدئة المعدة بصورة طبيعية، كما 
يمكن أن يســاعد فــي تقليل إنتاج 
حمــض المعدة، ولكن يجب التأكد 

من عدم احتوائه على الكافيين.
وينصــح بتنــاول شــاي الزنجبيل 
من خــالل نقع الزنجبيــل الطازج 
في الماء الســاخن، ويمكن تحلية 
يــل مــن  قل ال الزنجبيــل بإضافــة 

العسل إليه. 
بابونــج وعرق  ويمكــن إضافــة ال
ــادة  ــى الزنجبيــل لزي الســوس إل
القدرة على تهدئة أعراض ارتجاع 

الحمض. 
2. الحليب

ــواع الحليب  يمكــن أن تســاعد أن
يلة الدسم أو الخالية من الدهون  قل
ــى تخفيــف الحموضــة، كمــا  عل

يــب اللوز في عالج  قد يســاعد حل
المشكلة، وذلك ألنه قلوي ويمكن 

أن يعادل حموضة المعدة.
يــب كامل  وينصــح بتجنــب الحل
أن  يمكــن  الدهــون  ألن  الدســم، 
ــم أعــراض االرتجاع  تفاق تســبب 

الحمضي المريئي. 
3. بعض أنواع العصائر الطبيعية
ينصــح بتنــاول بعــض العصائر 
تــي يمكــن أن تخفف  الطازجــة ال
الحموضة، مثــل: عصير البنجر، 
وعصيــر  الكمثــرى،  وعصيــر 
البطيــخ، وعصير الشــمام، والتي 
المنــزل،  فــي  صنعهــا  يســهل 
وينبغي عدم إضافة الســكر لهذه 
العصائر ألن الســكريات قد تزيد 

من الشعور بالحرقة.
تجنــب  ينبغــي  المقابــل  وفــي 
العصائر الحمضية، مثل: البرتقال 
فروت)بامبليمــوس(،  والجريــب 
بــري  ــوت ال ت وكذلــك عصائــر ال
واألنانــاس،  والكــرز  والمانجــو 
حيــث أن هــذه العصائر يمكن أن 
تزيــد أعــراض الحموضة بداًل من 

تخفيفها.
4. عصير األلوفيرا

قد يســاعد عصيــر الصبــار في 
حيــث  المعــدة،  حرقــة  تخفيــف 
أنــه يتمتــع بخصائــص مضــادة 
لاللتهابــات، باإلضافة إلى فوائده 

الصحية العديدة.
كما تســاهم المركبــات الموجودة 
في عصيــر األلوفيرا فــي التحكم 
بإفــراز الحمض في المعــدة، وقد 
تســاعد فــي عــالج قرحــة المعدة 

وتحمي من اإلصابة بها. 
ويمكن صنع عصير األلوفيرا في 
المنــزل أو شــراء العصير المعد 
ا، وفي هــذه الحالة ينصح  ًق مســب
بالبحــث عــن عصيــر الصبــار 
العضوي والنقي بنسبة 100%، 
تأكــد مــن ذلــك يمكن قــراءة  ل ول

ملصق العبوة بعناية. 
5. عصير الجزر

ــى  ــوي عصيــر الجــزر عل يحت
مكونــات قلويــة طبيعية تســاعد 
على معادلة حمض المعدة الزائد 

الذي يسبب حرقة المعدة.
أن عصيــر  مــن  الرغــم  ــى  وعل

الجــزر قــد ال يوفر راحــة فورية 
وكاملة ألعراض االرتجاع المعدي 
المريئــي، ولكنــه يعد مــن أبرز 
الحموضــة  تخفــف  مشــروبات 

بشكل امن ومغذي.
فــي  الجــزر  عصيــر  ولصنــع 
ــم اســتخدام العصارة  المنــزل يت
الغــرض،  لهــذا  المخصصــة 
ويوضــع بها 2 كــوب من الجزر 
ــى نصف  المقطــع للحصــول عل

كوب من العصير الطازج.
6. الماء وماء جوز الهند

فــي بعــض األحيان يكــون الماء 
ــول لتخفيف  هــو من أبســط الحل

الحموضة.
كمــا يمكــن أن يكون مــاء جوز 
ا  ــارًا رائًع الهند غيــر المحلى خي
اخر لألشخاص الذين يعانون من 

ارتجاع الحمض.
مصــدر  المشــروب  فهــذا 
مثــل:  المفيــدة،  للكهــارل  جيــد 
تــي تعمــل على  البوتاســيوم، وال
ــوازن درجــة الحموضة  تعزيز ت
في الجســم، وهو أمــر ضروري 

للسيطرة على ارتجاع الحمض.
نصائــح حــول تناول مشــروبات 

تخفف الحموضة
تــي  ال الخاطئــة  الطريقــة  إن 

يشــرب بها الشخص المشروبات 
يمكــن أن تؤدي أيًضــا إلى تفاقم 

الحموضة أو حرقة المعدة.
وفيما يأتي بعض الطرق الفعالة 
ــد اللجــوء  يــل األعــراض عن تقل ل
ــى تنــاول مشــروبات تخفــف  إل

الحموضة:
ــم بتنــاول المشــروب طــوال  • ق
ا، وتجنب شــرب  بقاء رطًب ل اليوم ل

كميات كبيرة في جلسة واحدة.
• ال تستهلك المشروبات في وقت 

ليل. متأخر من ال
• ابقى في وضعية االستقامة بعد 

تناول أي مشروب.
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مشروبات تخفف الحموضة

الوتر 
أعرف جسمك

)Tendon(هــو  الوتــر   n
شــريط متيــن مــن األنســجة 
تــي تربط  يفيــة ال ل الضامــة ال
ــة معينة بجــزء آخر من  عضل
الجســم، عادة إلى عظم معين 
)في حاالت معينة يربط عضلة 
ــة أخرى(، ويمتاز الوتر  بعضل
بقدرتــه على تحمــل الضغط. 
تتشــابه األوتــار مــع األربطة 
واألسفقة من حيث مبناها. يقوم 
ــوة الميكانيكية  ق الوتــر بنقل ال
ناتجة عن تقلص العضلة إلى  ال
العظــم، إذ يكون أحــد أطراف 
الوتــر متصال بإحــكام بألياف 

العضلة بينمــا يتصل الطرف 
اآلخر بالعظــم. تتركب األوتار 
يفية تتكون  من أنسجة ضامة ل
ــا مغزلية  باألســاس مــن خالي
يفية  ل ــا ال الشــكل تدعى الخالي
ومن ألياف كوالجينية. تلتصق 
األوتار بالعظم بواســطة ألياف 
كوالجينية تســتمر في مســندة 
ــوة الشــد  العظــم.  وتعــزى ق
الكبيرة لألوتار إلى وفرة ألياف 
الكوالجيــن المعروفــة بقوتهــا 
ومتانتها، وهي ضرورية لنقل 
ناتج من تقلص  وتحمل الشــد ال

العضلة آلداء الحركة.

تعرّف على أعراض التوحد وفًقا لعمر الطفل 
صحة نفسية 

n مــا هي أعراض التوحــد؟ وهل هي 
متشــابهة بين جميع المرضى؟ تعّرف 
على ذلــك وعلى الطرق المســتخدمة 

في العالج. 
يم  بعض األطفال يتطّورون بشــكل سل
ــى عامين ثم  حتى ســن عام ونصف إل
ّوقــف التطــّور الطبيعــي أو يتباطأ  ت ي
مما يجعلهم يفقدون جزء من المهارات 

المكتسبة.
أعراض التوحد الشاملة:

حركات متكررة من التأرجح أو الدوران في نفس المكان.
• تجنب االتصال بالعين أو االتصال الجسدي.

لغة. • التأخر في اكتساب ال
.)Echolalia( لفٌظ صدوٌي أي ترديد صوت اآلخرين •

• تكرار الكلمات أو الجمل.
• الشعور بالحزن الشديد بسبب تغييرات بسيطة.

يرجــى مالحظة أن هذه األعراض يمكــن أيًضا أن تظهر 
لدى األطفال الذين ال يعانون من التوحد.

أعراض التوحد لعمر السنة
ــر  غي التوحــد  ب المصابــون  ــال  األطف ــون  يكون عــادًة 
يــن في هذا العمر، ولذلك فــي كثير من األحيان  اجتماعي
يمكن اكتشــاف عالمات التوحد من خالل طريقة تواصل 

م الخارجي. األطفال مع العال
في عمر السنة تظهر على الطفل الذي يعاني من مرض 

التوحد العالمات االتية:
• ال يستجيب لصوت والدته.

• ال يستجيب عندما يدعى باسمه.
لناس في أعينهم. • ال ينظر ل

تــج فقاعات لعاب في فمه وال يشــير إلى األشــياء  ن • ال ي
من حوله.

بيئة.  • ال يبتسم وال يستجيب لإلشارات االجتماعية من ال
أعراض التوحد لعمر السنتين

فــي عمر الســنتين تكــون عالمات مــرض التوحد أكثر 
ــا، ففــي حيــن أن األطفــال االخريــن يصيغــون  وضوًح
ــي يريدونها،  ت كلماتهم األولى ويشــيرون إلى األشــياء ال
ــذي يعاني من مــرض التوحد يبقــى منعزاًل،  فالطفــل ال

وأيًضا:
• ال يلفظ كلمات حتى سن 16 شهرًا.

• ال يلعب ألعاب التخمين حتى سن 18 شهرًا.
• ال يكون جماًل من كلمتين.

• يفقد المهارات اللغوية.
ا عندما يشــير شــخص إلى شــيء مثل  • ال يبدي اهتماًم

طائرة تحلق فوق رأسه.
كذلك األطفال الذيــن يعانون من مرض التوحد في عمر 

ا من أعراض جسدية، تشمل: اًن السنتين يعانون أحي
• مشــاكل فــي الجهــاز الهضمــي، مثــل: اإلمســاك أو 

اإلسهال.
• مشاكل النوم.

كيف تؤثر أعراض التوحد على الدماغ؟
ــى أجزاء من المخ تتحكــم في العواطف  التوحــد يؤثر عل
وحركات الجســم، وهذا الســبب في إظهــار حركات غير 

متناسقة من قبل الطفل بيديه وقدميه.
ــا  التوحد يمتلكون رأًس كما أن بعض األطفال المصابين ب

أكبر من المعتاد، وهذا ربما بسبب مشكلة نمو الدماغ.
تشخيص أعراض التوحد

يمكن تشخيص أعراض مرض التوحد كاآلتي:
1. تشخيص مشاكل الكالم

ــكالم يتطلب التوجه إلى أخصائي  تأخيــر في تطوير ال ال
عالج التواصل وربما يكون من الضروري إجراء اختبار 
الســمع، حيث يقوم الطبيــب بإجراء الفحــوص العادية، 

مثل: كيف يستجيب الطفل لصوت والديه.
التوحد يتكلمــون في نهاية  يــن ب معظــم األطفال المصاب
المطــاف، لكــن في وقــت متأخــر، لكنهم عــادًة يجدون 
ا يتكلمون بشــكل يشبه  اًن صعوبة في إجراء محادثة وأحي

الرجل االلي.

2. تشخيص المهارات االجتماعية السيئة
عالمــة مهمة للكشــف عن حــدة التوحد هي 
ــة المريــض بإنشــاء عالقــة  درجــة صعوب
صداقة، واألشخاص المهنين هم من يمكنهم 
تشــخيص المشــاكل االجتماعية في مرحلة 

مبكرة قدر اإلمكان، فيالحظون:
التوحد النظر في  • تجنــب الطفل المصاب ب

عيون الناس حتى والديه.
ا في الشيء الذي أمامهم  • تركيز الطفل تماًم
ــون فــي هــذه األثناء  ــة، ويكون ل لمــدة طوي
بيئة المحيطة بهم لفترة طويلة. متجاهلين ال

عالج أعراض التوحد
ســمي عــالج التوحد بعالج أعراض التوحــد ألنه ال يوجد 
لمــرض إلى يومنا هذا، بحيث يكــون العالج قائم  عالج ل
ــى أســاس الحد من أعــراض المرض وفــق العالجات  عل

االتية:
1. العالج السلوكي

ــون من  ــال الذيــن يعان العــالج الســلوكي يســاعد األطف
م التحــدث والتواصل،  ــى تعل أعــراض مــرض التوحد عل

ا والتعامل مع االخرين بسهولة أكبر. والتطور جسدًي
البرنامج السلوكي يشجع النشــاطات اإليجابية ويستبعد 
ــك نهج اخــر يعمل  ال بية، كمــا أن هن الســلوكيات الســل
ــة من خالل اللعب  ــى العواطف والمهارات االجتماعي عل

ببطاقات الصور والوسائل البصرية األخرى.
2. العالج باألدوية

ال يوجــد عالج دوائي ضد أعراض مرض التوحد نفســه، 
ــة يمكن أن تســاعد فــي معالجة بعض  ــاك أدوي لكــن هن
األعــراض، مثل: األدوية التي تحد من مشــاكل ســلوكية 

خطيرة كالعدوانية، وإيذاء الذات ونوبات الغضب.
ــال لتخفيف  كمــا قد توصــف مضــادات االكتئاب لألطف

نفسية. بعض األعراض ال
3. العالج بالتدخل الحسي

التوحد قد يكونون حساســين جًدا  ــال المصابــون ب األطف
للروائح، واألصوات، واللمس، والذوق ومشاهد معينة.

التوحد قد  يــن ب ــال المصاب على ســبيل المثال األطف
يشــعرون بشــعور ســيئ نتيجة تعرضهــم لألضواء 
الالمعة جًدا أو يشعرون بعدم االرتياح من سماع قرع 
جرس الفرصة في المدرسة، ومساعدة هؤالء األطفال 
يتم من خالل مواجهة هذه المحفزات الحســية تحسن 

بشكل ملحوظ سلوكهم.
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إستراحة

n ذهب كاتب شــاب إلى الروائي الفرنســي المشــهور » ألكسندر ديماس » مؤلف رواية »الفرسان 
الثالثة » وغيرها وعرض عليه أن يتعاونا معا في كتابة إحدى القصص التاريخية.. وفي الحال أجابه 

»ديماس » في سخرية وكبرياء:
كيف يمكن أن يتعاون حصان وحمار في جر عربة واحدة ؟!

على الفور رد عليه الشاب: هذه إهانة يا سيدي كيف تسمح لنفسك أن تصفني بأنني حصان؟!

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

الطبيب األديب والمؤرخ ابن أبي أصيبعة 
يف رحاب العلم واإلميان  

n هــو موفق الدين أبو العباس، 
أحمد بن القاســم بن أبــي أصيبعة 
مؤلــف  الخزرجــي،  الســعدي 
كتاب »عيــون األنباء فــي طبقات 
األطبــاء«، وهو طبيــب فضال عن 

كونه مؤرخاً وشاعراً.
ولــد ابن أبــي أصيبعة في دمشــق 
الفيحــاء فــي عــام 600 هجريــة، 
منتميــا لبيت مشــهور ومشــهود له 
في العلــم واألدب، حيث كان والده 
شــخصية شــهيرة في مجال عالج 
العيــون، أو مــا كان يطلــق عليــه 
حينــذاك بـــ »الكاحل«، لــذا، فإنه 
أبصــر نــوره وترعرع علــى علم 
الطب عموماً وتطبيب العيون على 
وجه الخصوص، حيث اكتظ منزل 

والده الفسيح بالمصابين بعيونهم.
بالطــب،  اشــتهرت  أســرة  ســليل 
وموفق الدين أشــهر أفراد األسرة، 
وإليــه يصــرف االنتبــاه إذا ذكــر 
الطبيــب ابن أبــي أصيبعــة وكني 
أبــو العباس قبل أن يطلق عليه لقب 
جده ابن أبي أصيبعة، وقد نشــأ في 
دمشق في بيئة حافلة بالعلم والدرس 

والتدريس، والتطبيب والمعالجة.
درس العلــوم والطب في دمشــق؛ 
نظرياً وعملياً، وطبّق دروســه في 
البيمارستان النوري؛ أول مستشفى 
في التاريخ اإلســالمي، زميال البن 
نفيــس ]5[، وكان من أســاتذته من 
كبار علماء دمشــق: رضــي الدين 

الرحبي، وشمس الدين الكلي، وابن 
البيطــار )العالــم الشــهير ومؤلف 
جامــع المفــردات(، و مهذب الدين 
عبــد الرحيــم بــن علــي الدخوار، 
والطبيــب اليهــودي عمــران بــن 
صدقة؛ صاحب المكتبة القيمة التي 
أفــاد منها ابن أبــي أصيبعة إلكمال 
ثقافتــه وتأليف كتابــه خاصًة. انتقل 
ابــن أبــي أصيبعة إلــى القاهرة في 
زمن األيوبيين ومارس فيها الكحالة 
)طب العيون(]5[، كما اســتفاد في 
تردده على البيمارســتان الناصري 
من دروس الكحالة للســديد ابن أبي 
البيان اإلســرائيلي؛ الطبيب الكحال 
ومؤلف كتاب األقراباذين المعروف 
باســم الدستور البيمارســتاني، لكنه 
لــم يطل اإلقامة فــي مصر؛ إذ عاد 
إلى الشــام في حدود ســنة 635 هـ 
)1237م( ملبيــاً دعــوة صاحــب 
صرخــد؛ األمير عــز الدين أيدمر، 
وهي اليوم مدينة صلخد من أعمال 

جبل العرب.
لقد نَجَح ابن أبي أصيبعة في الَمزج 
بين التاريخ والطــب، وذلك بفضِل 
قه في الميدانين وولعه واحترافه  تعمُّ
فيهما، ليُنتج لنــا كتابات حفظت لنا 
وللبشــرية أبرز المنجــزات الطبية 

للحضارة العربية اإلسالمية.
والطــب،  بــاألدب،  عالمــاً  كان 
والتاريخ، وصنَّف في دمشــق كتابه 
الشــهير »عيون األنباء في طبقات 

األطباء«.
وكان مــن أســاتذته في دمشــق: 
رضــي الدين الرحبي، وشــمس 
ـي، والطبيب اليهودي  الدين الُكلّـِ
ثــم زار  بــن صدقــة،  عمــران 
بمهنــة  فيهــا  وعمــل  مصــر، 
الطــب لمــدة ســنة فــي القاهرة 
ودرس  الناصري،  بالبيمارستان 
فيها مهنة الكحالة )طب العيون(، 
وبذلك اكتســب خبرة كبيرة؛ ألن 
دراســة الطــب كانــت مزدهرة 

بنوع خاص في دمشق ومصر.
كما تعاون ابــن أبي أصيبعة مع 
عالــم النبات ابــن البيطار -الذي 
ــام- وذلــك فــي مجــال  زار الشَّ
األرض  مــن  النباتــات  دراســة 
الســورية وذلــك لتبيــان قيمتهــا 

العالجية الدوائية.
والبــن أبــي أصيبعة شــعر كثير، 
منــه هــذه األبيــات التي مــدح فيها 

الصاحب أمين الدولة.
كتبه 

عيون األنباء فــي طبقات األطباء، 
واألطبــاء  الحكمــاء  تراجــم  فــي 
المشهورين، وقد صنفه للوزير أبي 
ال الســامري، وهو  الحســن بن غزَّ
أشــهر كتبه، ويؤخذ علــى ابن أبي 
أصيبعة؛ تجاهله ذكر أشهر األطباء 
الذيــن عاصرهــم فــي كتابــه، أال 
وهو ابن النفيس، رغم أنهما درســا 
الِطــبَّ معاً، حيث كان معلمهما ابن 

الدخوار رئيس أطباء البيمارســتان 
النــوري الكبيــر فــي دمشــق، كما 
تزامــال في مصر في البيمارســتان 
َســُه صالح الدين  النــوري الذي أسَّ
األيوبــي، قبــل أن يذهــب ابن أبي 
أصيبعــة إلــى الصحراء الســورية 
وذلــك ليعمــل كطبيب خــاٍص لدى 

أمير سوري.
التجاريب والفوائد، حكايات األطباء 
في عالجــات األدواء، معالم األمم، 

إصابات المنجمين المفقود.
توفــي ابن أبــي أصيبعــة بصرخد 
-تتبع لمدينة السويداء السورية- في 
شهر جمادى األولى، سنة 668هـ.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أنه عند تجميده الماء الساخن يثلج بشكل أسرع من 
تجميد الماء البارد.

تقدر  *أن العلماء يكتشفون يوميا أنواع جديدة من الكائنات 
بحوالي 41 نوع 

* أنه كان هناك ضابط فرنسي يسمى سادي، وهو أول من أصيب بمرض السادية 
الذي فيه يقوم الشخص بتعذيب اآلخرين، وقد سمي هذا المرض على اسم هذا الضابط 

الفرنسي.
* أن العمل بشكل عام سواء كان تطوعي أو غير تطوعي فهو يساعد على زيادة ثقة 

اإلنسان في نفسه.
* أن حمض الهيدروفلوريك هو أحد األحماض التي تستطيع إذابة الماء، وعلى الرغم 

من هذه الخاصية فهو يتفكك في الماء، لهذا ال يطلق عليه حمض قوي.

750- انتصار العباسيين على األمويين في معركة الزاب الكبرى 
ونتج عنها سقوط الدولة األموية التي حكمت 88 سنة ميالدية، 
وتولي أبي العباس السفاح الخالفة، ليصبح أول خليفة عباسي. 

  1126 - نشوب معركة مرج الصفر جنوب دمشق بين 
الصليبيين بقيادة بالدوين والسالجقة بقيادة ظاهر الدين 
طغتكين، وتكبد الصليبيون خسائر كبيرة أجبرتهم على 

االنسحاب. 
  1494 - تتويج ألفونسو الثاني ليصبح ملًكا لمملكة نابولي. 

  1915 - ألكسندر غراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية. 
  1919 - تأسيس عصبة األمم. 

ذهبت زوجة صعيدي إلى والدها العمدة 
وأخبرته أن زوجها تزوج عليها وطلبت منه 

الحضور معها إلى المنزل. 
عندما دخل العمدة للمنزل، ونظر في المرآة قال؛ تزوج 

عليكي وأحضر عمدة جديد غيري! 

ال تطلب سرعة العمل بل أطلب تجويده، فإن الناس ال يسألون 
عن مدة إنجازه وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه.    

                                                              أفالطون 

كانت تشخر زادت بّف
يضرب المثل في العادات السيئة واألشخاص الذين تزداد 

طباعهم سوء.

       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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آالن دي بوتون 
n آالن دي بوتون، كاتب وفيلســوف 
بريطاني، ُولد في 20 ديسمبر 1969، 
في سويسرا ألبوين بريطانيين. ُتناقش 
مؤلفاتــه مختلف القضايــا المعاصرة، 
فــي  الفلســفة  أهميــة  علــى  مؤكــدًة 
حياتنــا اليومية. نشــَر بوتون عدًدا من 
المؤلفــات، منهــا مقــاالٌت فــي الحب، 
والذي بيعت منه مليوني نسخة حينئذ، 
وأيًضا كيف لبروســت أن يغير حياتك، 
وقلق الســعي إلــى المكانــة وعزاءات 

الفلسفة.
شارك بوتون في تأسيس مدرسة الحياة 
في 2008، كما ساهم بتأسيس مشروع 
البُنيــان الحّي في 2009. ُمنحت جائزة 
لبوتــون تقديًرا  »زمالــة شــوبنهاور« 
ألعمالــه، وهــي جائــزة ســنويّة تُمنح 

للُكتاب في مهرجان ملبورن للُكتّاب.
أُلحــَق بوتــون حين كان طفــاًل صغيًرا 
أصبحــت  حيــُث  التنيــن،  بمدرســة 
اإلنجليزيــة لغتــه األساســية هنــاك، ثم 
أكمل تعليمه في مدرســة هــارو، وهي 
مدرســة داخليــة خاّصــة فــي إنجلترا. 
يِصــف بوتون طفولتــه أحياًنا بـ »طفل 

خجول يعيُش في مدرسة داخلية«.
درس دي بوتــون التاريــخ فــي جامعة 
كامبريــدج، وتحديــًدا فــي كليــة غنفيل 
وكيوس، ثم أكمل دراسة الماجستير في 
الفلســفة بكلية الملك في لندن )-1991
1992(. بعــد ذلــك بدأ دراســة درجة 
الدكتوراه في الفلســفة الفرنسية بجامعة 
هارفــارد، لكنــه قــرر التوقــف ليتفرغ 

للتأليف والكتابة.
األولــى،  روايتــه  بوتــون  دي  نشــر   
مقاالٌت فــي الحب، بعام 1993، وفيها 
يتحــدث عن رحلــة الوقوع فــي الحّب 
والخروج منــه. ُحولت الرواية إلى فيلم 
سينمائي تحت عنوان: »فتياتي الخمس 
األخيــرات« في عام 2010. وفي عام 
2016، نشــر بوتــون تتمــًة لروايتــه 

األولى بعنوان دورة الحّب.
صدر له كتاب عزاءات الفلســفة، وهو 
الكتــاب الذي اســتلهم عنوانه من العمل 
عــزاء  بوثيــوس  للرومانــي  الفلســفي 
الفلســفة، وفــي كتــاب بوثيــوس تظهر 
الفلســفة كأمثولة رمزية تُعّزي بوثيوس 
وتواســيه في فتــرة انتظــاره تنفيذ حكم 

اإلعــدام. يحــاول بوتــون فــي كتابه، 
عزاءات الفلســفة، استعراض الطريقة 
التي يمكن بها لتعاليم فالسفة كإبيقور، 
وشــوبنهاور،  ونيتشــه،  ومونتيــن، 
وسينيكا، وســقراط أن تعيننا على حّل 
مشاكلنا اليومية. تلقى الكتاب اإلشادات 
على طريقة اســتخدامه للفلسفة كعالٍج 
لمشــاكلنا، وعلــى ذات الفكــرة اُنتقــَد 

أيًضا.
وفــي عــام 2004، نشــَر دي بوتون 
كتابــه قلق الســعي إلى المكانــة. وفيه 
يتحــدث دي بوتون عن أســباب بحثنا 
عن حّب الناس وتقديرهم لنا )المكانة(، 
ويحــاول كذلــك تقديم حلول قــد تعيننا 

على السيطرة على مخاوفنا تجاه مكانتنا 
لدى اآلخرين.

في 2008، أّســَس دي بوتون مدرســة 
الحيــاة، وله فــروٌع في كٍل مــن لندن، 
باريس، أمســتردام، أنتويرب، سيؤول، 
إســطنبول، تل أبيب، ساوباولو، برلين، 
زيوريخ، وملبورن. تقّدم مدرسة الحياة 
تعليًمــا عاطفًيــا يرّكــز علــى القضايــا 
المتعلقــة بالعمل والعالقات االجتماعية. 

في مقابلٍة لُه مع موقع ميتِكير، يقول دي 
بوتون:

الفكــرة هي أن نتحدى النموذج التقليدي 
للجامعــات ونعيــد توجيــه المعرفة إلى 
الحيــاة، ال إلى المعرفة لغايــة المعرفة 
ذاتهــا. الفكــرة ببســاطة هــي أن هــذا 
المشــروع يحــاول أن يمنــح الناس ما 
كان من المفروض أن تمنحه الجامعات 
لهم: حــس الحكمة والصــواب لحياتهم 

بمساعدة الثقافة.

الرد خالص!



n واصــل المنتخــب الغامبــي 
مغامرته الناجحة في بطولة كأس 
األمــم اإلفريقيــة – الكاميــرون 
2021 وصعــد إلى الــدور ربع 
النهائي مــن البطولة عقب تغلبه 
علــى غينيا بهدف دون رد ضمن 

النهائي. الدور ثمن 
وسجل موسى بارو نجم المنتخب 
الغامبي ومهاجم بولونيا اإليطالي 
هــدف التأهل لمنتخــب بالده في 

.71 الدقيقة 
غيابات وحالتي طرد

الغامبــي  المنتخــب  وخــاض 
فــي  العبيــن  بعشــرة  المبــاراة 
الدقائق االخيرة إثر طرد مهاجمه 
يوســوفا نجــي بعد نيلــه بطاقتين 
صفراوين )87( بعــد 14 دقيقة 
مــن نزوله بداًل مــن العب روما 
اإليطالــي إبريمــا داربــو، قبــل 
أن يطــرد مدافع غينيــا إبراهيما 
كونتيــه فــي الدقيقــة الثالثــة من 

الضائع.   بدل  المحتسب  الوقت 
ولــم تــذق غامبيــا التــي تخوض 
نهائيــات بطولة القارة الســمراء 
للمرة االولى فــي تاريخها، طعم 
الخســارة فــي مبارياتهــا األربع 
األولــى )3 انتصارات وتعادل(، 

وباتــت ثانــي منتخب فــي القرن 
يخســر  ال  والعشــرين  الحــادي 
أي مبــاراة فــي أربعــة لقــاءات 
يخوضهــا فــي مشــاركته األولى 
في المســابقة، بعد مدغشــقر عام 

2019 )فوزان وتعادالن(.
وكانــت غامبيــا احتلــت المركز 
الثانــي فــي المجموعة السادســة 
بعــد فــوز مفاجــئ علــى تونس 

فــي الجولــة األخيــرة مــن دور 
التي  بغينيا  أســوة  المجموعــات، 
حلت وصيفة للسنغال في الثانية.
بـ«نســور  غامبيــا  ولحقــت 
قرطــاج« وبوركينــا فاســو أول 
الثمانيــة  دور  إلــى  المتأهليــن 
األحــد، علــى حســاب نيجيريــا 

توالياً. والغابون 
                             تاج الدين 

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 13/ 02
الجزائر : 15/ 05
وهران : 18/ 09 

الفجر  : 06.11
الظهر   : 12.46
العصر  : 15.31
املغرب  : 17.52
العشاء : 19.16

مواقيت الصالة 
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ع.ق

    لم تنهزم في كأس أمم إفريقيا 

غامبيا تواصل مفاجآتها وتصعد 
إلى ربع النهائي

تكتســي الزيــارة التي يقوم بها رئيــس الجمهورية 
الســيد عيــد المجيــد تيــون  إلــى جمهورية مصر 
العربيــة فــي هــذا التوقيــت بالــذات أهميــة بالغة 
بالنظــر للملفــات المطروحــة المتعلقــة بالتعــاون 
الثنائــي أو بخصوص إعــادة ترتيب البيت العربي 
،وتقليــص الهوة الحاصلة بين عديد البلدان العربية 
، ناهيــك عــن توحيــد الــرؤى بينهــا تجــاه عديد 
القضايــا السياســية،وينتظر أن تتــوج هذه الزيارة 
بنتائــج جد إيجابية علــى صعيد العالقــات الثنائية 
أو فيمــا يتعلق بدعم مســاعي ترتيب البيت العربي 
وترميمــه قبيــل القمــة العربيــة رقــم 31 المزمع 
عقدهــا بالجزائر في تاريخ ســيحدد الحقا يكتســي 
رمزيــة للجزائر واألمة العربيــة كما صرح بذلك 

العمامرة. وزير خارجيتنا رمطان 
ومصــر  الجزائــر  بيــن  العالقــات  تنشــيط  إن 
باعتبارهمــا العبيــن مهمين على الســاحة العربية 
واإلفريقيــة يأتي في ظرف دولي وإقليمي حســاس 
،وبعــد ســنوات عدة مــن زيارة رئيــس جزائري 
الــى القاهــرة ،ومند شــهر جــوان 2014 تاريخ 
زيــارة الرئيــس المصــري  عبــد الفتاح السيســي 
الــى الجزائــر كأول وجهــة به خارج بــالده، وما 
يجــب أن يعلمــه الجميــع أن العالقــات الجزائرية 
-المصرية كثير ما وصفت باالســتراتيجية بالنظر 
لثقــل البلديــن داخــل الجامعــة العربيــة والهيئات 
األخــرى ، ناهيــك عن تميــز العالقة بيــن البلدين 
بســرعة تحقيق  التفاهمات حــول القضايا الكبرى 

الدولية. المحافل  في 
وممــا الريب فيه ،أن القضية الليبية ســتكون على 
رأس القضايــا المطروحة للمناقشــة بيــن الرئيس 
تبون وشقيقه السيســي ، حيث ستقضي المحادثات 
تصــور  كاعتمــاد  للوضــع  محينــة  قــراءة  الــى 
مشــترك جديد يعيــن اإلخوة الليبييــن على تجاوز 
محنتهــم ،خاصــة وأن البلديــن الجزائــر ومصــر 
همــا المتضــرران من األزمــة الليبية علــى خلفية 
وجــود مســافة كبيــرة للحــدود بينهما وبيــن دولة 
ليبيــا الشــقيقة ،التي تظل في أمــس الحاجة لبلدين 
مركزييــن  بإمكانهما الضغط على جميع األطراف 
وتذليــل الصعوبــات القائمــة بين الفرقــاء الليبيين 

الخروج بليبيا الى شــاطئ األمان .
إن تنسيق المواقف بين الجزائر ومصر ضروري 
بالنظــر لقيمــة البلديــن اللذيــن لهمــا اهتمامــات 
مشــتركة سواء على مســتوى االتحاد اإلفريقي في 
القمــة المقبلة المرتقب عقدها شــهر فيفري بأديس 
أبابــا ،إذ يتوقــع أن يتصــدى البلدان لمنــع اعتماد 
إســرائيل كعضو مراقب ،إضافة الى الحديث على 
مشكل ســد النهضة وإمكانية الوســاطة الجزائرية 
لحل الملف ،وإعادة ســوريا الــى مقعدها الطبيعي 
بالجامعــة العربية  دعم جهــود المصالحة العربية 
ولم الشــمل العربي من خالل قمة الجزائر ، ناهيك 
عن ترقيــة التعاون االقتصادي بيــن البلدين وعقد 

اتفاقيــات عديدة على هامش هذا الزيارة الهامة.
آخــر الكالم..أكيــد أن زيارة الرئيس عبــد المجيد 
تبــون الــى مصــر تأتــي فــي ســياق التطــورات 
السياســية الدوليــة واإلقليميــة  الحاصلــة ،التــي 
تفرض علــى بلدين لهمــا عالقات تاريخيــة متينة 
ويتقاطعــان ذات النظــرة نحو العديد مــن القضايا 
ســتكون مخرجاتهــا إيجابية لصالــح دعم أواصر 
األخوة والتعاون بين البلدين الشــقيقين والمساهمة 
بثقلهمــا في إعــادة تفعيل العمل العربي المشــترك 

المجمد بســبب بعض المصالح الضيقة.
نصرالديــن دربــال

                              

زيارة ترميم 
البيت العريب..

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
وفاة شخص وإنقاذ 5 آخرني

 من االختناق بسطيف
ــة ســطيف  ــة لوالي ي ــة المدن ــح الحماي n ســجلت مصال
يين متشــابهين الختناق أشــخاص  ،أول أمــس، حادثين منزل
ــراق لمحركات  فــي منازلهــم نتيجة استنشــاق غــازات االحت
الســيارات، الحــادث االول كان  مميتا تســبب فــي وفاة رجل 
بالغ من العمر 61 ســنة داخل سيارته السياحية )بوجو 405 
ــردي، بحي  ف بنزين وســيرغاز( في مــرآب منزله ال ال تعمــل ب
شرشــورة جنوب شــرق عين ولمان،جنوب عاصمة الوالية،و 
الذي مــن المحتمل جدا أنه تأثر بالغازات الســامة التي كان 
يطرحها محرك السيارة في المرآب قليل التهوية، تم نقل جثة 
ــة إلى مستشــفى محمــد بوضياف بعيــن ولمان ،بعد  الضحي

إتمام المصالح األمنية تحقيقاتها في ظروف الحادث.
يــال، بمنزل فــردي بقرية  ثاني ،فقد ســجل، ل أمــا الحــادث ال
ــة أيت تيزي، شــمال غرب ســطيف، أين تمكن  دي ل إيــزران ب
ــة المدنية بوعنداس من إنقاذ خمســة  عناصــر وحــدة الحماي
أفراد من عائلة واحدة )امرأة وثالثة أطفال ورجل( تم إسعافهم 
ــوا يعانون من  ــة بوعنداس، كان ــادة الصحي ونقلهــم إلى العي
الدوار والغثيان والتقيء نتيجة استنشــاق الغازات المحروقة 
التي كان يطرحها محرك الســيارة في مــرآب المنزل المغلق 
والمتصــل بالغرف ) الســيارة من نوع بوجو 504 محرك قيد 

انته(. التجربة بعد صي
                                                          نورالدين بوطغان 

ــدة  2215 إصابــة جدي ســجلت 
بفيــروس كورونــا )كوفيد19-( 
و 13 وفــاة خــالل ال24 ســاعة 
ــي الجزائر، فيما تماثل  األخيرة ف
988 مريضا للشــفاء، حسب ما 

أفــادت بــه وزارة الصحة، أمس 
االثنين، في بيان لها.

ــي  اإلجمال العــدد  ــغ  ل ب ــك،  وبذل
ــة،  حال  238.885 لإلصابــات 
يــن  ــغ مجمــوع المتماثل فيمــا بل

ــا  مصاب  160.624 للشــفاء 
والعدد اإلجمالي للوفيات 6508 

لة. حا
39 مريضــا  ــم إحصــاء  كمــا ت
بالعنايــة المركزة، وفقا للمصدر 

ذاته.
م  بيــان أن 9 واليات ل وأضــاف ال
تســجل بها أي حالة خالل الفترة 
المذكورة، فيما أحصت 14 والية 
من حالة واحدة إلى 9 حاالت في 
يــه 25  ــذي أحصــت ف الوقــت ال

والية 10 حاالت فما فوق.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين 
تــزام بنظام اليقظة،  بضرورة االل
كمــا تدعوهم إلى احتــرام قواعد 
الجســدية  والمســافة  النظافــة 
لقناع الواقي. واالرتداء اإللزامي ل
تــزام  االل أن  ــى  عل تشــدد  كمــا 
الصارم من قبل المواطنين بهذه 
اإلجــراءات الوقائيــة، إلى جانب 
أخــذ الحيطة والحذر، هي عوامل 
ــى غاية القضــاء نهائيا  مهمة إل

على هذا الوباء.

كورونا: 2215 إصابة جديدة، 988 حالة شفاء و13 وفاة

    توقيف مبحوث عنه قضائيا يروج 
المهلوسات بالخروب

ثاني  n تمكنــت الضبطية القضائية لألمــن الحضري ال
بالخروب، من توقيف كهل يبلغ من العمر 65 سنة ، لتورطه 
ــرات العقلية بصورة غير شــرعية  ــازة المؤث ــة حي فــي  قضي
ــة الصحة  لغــرض الترويج، الممارســة الغير شــرعية لمهن
ــازة مواد صيدالنية ذات تأثير مخدر موجهة لالســتهالك  بحي

بيع دون رخصة . البشري لغرض ال
ــة االتصال  ي ــان صادر عن خل ي ــات القضية حســب ب ي ث   حي
ألمن والية قســنطينة  تعــود إلى اســتغالل معلومات مفادها 
ــة بأحياء إقليم  ي ل ــام شــخص ببيع و ترويــج المؤثرات العق ي ق
ــات المكثفــة مكنت مــن تحديد هوية  االختصــاص ، التحري
يتم توقيفه على مســتوى حي 130 مســكن،  المشــتبه فيه، ل
بة  بعد  إخضاعه إلى المالمســة الوقائية تم ضبط بحوزته عل
من دواء ترامادول بها 30 كبســولة باإلضافة إلى مبلغ مالي 
يتم تحويله الى مقر األمن الحضري الســتكمال اإلجراءات  ، ل
ــة الالزمــة، بعد تفتيــش مقر إقامة هــذا األخير بناء  ي قانون ال
ــور على كمية من  ــى إذن من الســلطة المختصة من العث عل
ــة و المواد الصيدالنية من مختلف األنواع و  ي ل المؤثرات العق

ـ 554 كبسولة. ا ب ي المقادير قدرت إجمال
ــه وفق أوامر  يــن أن المعني مبحوث عن التحقيــق المعمــق ب
ــة، مع أمــر بالقبض عــن قضية النصــب، باإلضافة  ي قضائ

لقراري حكم نهائي للحبس )02( عن قضيتي النصب. 
ــم إنجاز ملف إجراءات  بعــد االنتهاء من مجريات التحقيق ت

ية. يابة المحل ن جزائية في حق المعني قدم بموجبه أمام ال
                                                                  دالل.ب

مختل عقليا يلقى حتفه غرقا 
يف بركة مائية بقالمة 

ــة لخزارة يوم  ي ــة للحماية المدن ثانوي ــت الوحــدة ال n تدخل
أمس على 14سا و19د بمشتة بئر عيسى بلدية لخزارة ألجل 
نقل جثة غريق من بركة مائية، ويتعلق األمر بالمدعو )ا،ش( 
يا كان  ل بالغ 45 سنة متوفى في عين المكان ،وهو مختل عق ال
مفقود لمدة ثالث أيام، تم نقله بواســطة ســيارة اإلسعاف إلى 

مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي.
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