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توقيف منتحل صفة نظامية يستعمل الفايسبوك لغرض النصب بقسنطينة             BRI يديع أنه ينتمي لـ

لإليقاع بالفتيات 
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سطيف                                        
حجز 8 كيلوغرام من الكيف و1400 قرصا 

مهلوسا بالعلمة  

سكيكدة                                                            
انتشال جثتي شاب بشاطئ 

 يف القل  وعجوز بمزنلها
 يف بوزعرورة      

ص24

ص8

فيما سيتم إنهاء العمل بجهاز المساعدة عىل اإلدماج المهني

توحيد جميع أجهزة ما قبل التشغيل 
خالل هذا العام

إنتاج األنسولني ومضادات الرسطان 

بالجزائر يف 2023 

ص 4

يف حصيلة عملياتية جديدة لمفازر الجيش

القضاء عىل 7 إرهابيني 
وإحباط إدخال 11 قنطارا 

من الكيف المغريب

يف أعىل مستوى له منذ سنة 2014

سعر النفط
 الجزائر يقرتب
 من 100 دوالر

ص 5

ص 5

ارتفاع اإلنتاج الوطني يف الصناعة 
الصيدالنية بأكثر من ثالثة أضعاف

حتضير لقائي الكاميرون والتطرق إلخفاق اخلضر وجديد التشكيلة

ص 4

ص24
تبسة                                          

تفكيك شبكتني لتهريب المخدرات 
..حجز أكرث من 10 كلغ كيف 
و 1200 قرص مهلوسات      

مانشستر سيتي يعترف بأهمية محرز 
الكبيرة داخل الفريق ص12

بلماضي يعود إلى الجزائر ويبقى ألسبوع كامل 
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
يقوم، اليوم الخميس، وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، بزيارة رسمية لوالية 
سطيف، حيث يتوجه الى بلدية بازر سكرة، بدائرة العلمة ،لزيارة وحدة تحويل 
المستمرين  ألحد  رمضان  من  العاشر  المسماة:  والبالستيك  الحديدية  المواد 
الى  التوجه  قبل  خاص،  لمستثمر  االلمنيوم  مسبك  وحدة  وزيارة  الخواص، 
بلدية العلمة لزيارة وحدة تحويل الخشب بالمنطقة الصناعية ألحد الخواص، 
ثم يتوجه الى بلدية مزلوق ،جنوب الوالية، لمعاينة وحدة إنتاج مواد التجميل 
ومنتوجات التطهير الجسدي، قبل العودة الى عاصمة الوالية لزيارة مصنع 
الوالية ،سيستمع ذات  بمقر  لدى حلوله  انه  الى  نشير  الهوائية.  انتاج االطر 
المشاريع  على  القيود  لرفع  المحلية  االجراءات  حول  عرض  الى  المسؤول 

العالقة والمنتهية بحضور المستثمرين.
نورالدين بوطغان

ع س ل
لـسع 

  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
ش.ذ.م.م رأس مالها :00. 100.000 دج

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية رقم 5 
تحصيص رقم 137 المدينة علي منجلي- 

قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

ANEP المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية 
لالتصال والنشر واالشهار ANEP المتواجدة 

ب 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت:  021 71 16 64 – 021 73 71 28

الفاكس : 021 73 95 59 – 021 73 99 19
  البريد االلكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

وسيط الجمهورية 
اليوم في سطيف

صورة  مساعد،  بن  الرحمن  عبد  األمير  نشر 
العرش  على  تناوبوا  ملوك   7 تواقيع  تضمنت 
بمناسبة  وذلك  السعودية،  العربية  المملكة  في 

االحتفال بـ »يوم التأسيس«.
صفحة  على  المنشورة  الصورة  في  وتظهر 
األمير في موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، 
تواقيع  كل من الملك عبد العزيز، والملك سعود، 
والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك 

عبدالله، والملك الحالي سلمان.
بأبيات  الرحمن التواقيع  عبد  األمير  وأرفق 

شعرية جاء فيها: 
هالسبع توقيعات.. كم نّورت ظلمات
كم أبعدت أزمات.. كم أّمنت روعات

كم فّرجت كُربات.. كم كفكفت دمعات
كم أنكرت للذات.. كم أعطت وْبْسكات

التواصل  مواقع  نشطاء  اهتمام  القصيدة  ونالت 
بلفتة األمير السعودي  الذين أشادوا  االجتماعي، 
بناء  في  ودورها  الملكية،  القرارات  تأثير  إلى 
الوطن. واحتفلت المملكة العربية السعودية أمس 
التأسيس«، تحت شعار »يوم  بـ »يوم  الثالثاء، 
الدولة  تأسيس  ذكرى  يصادف  الذي  بدينا«، 
السعودية األولى، قبل 3 قرون، على يد اإلمام 

محمد بن سعود.
ويأتي االحتفاء بهذه الذكرى، بعد أن أصدر الملك 
ملكيا في  أمرا  آل سعود،  سلمان بن عبدالعزيز 
يناير الماضي يقضي باعتبار 22 فبراير من كل 
المناسبة  بهذه  االحتفاء  ليتم  للتأسيس،  يوما  عام 
ألول مرة وسط احتفاالت وفعاليات تعم المملكة 

وتؤكد على الجذور التاريخية للبالد.
لليوم  بديال  ليس  التأسيس«  »يوم  أن  يذكر 
كل  المملكة  به  تحتفل  الذي  السعودي  الوطني 
األمر  خالل  من  أرادت  السعودية  ولكن  عام، 
تؤكد  التأسيس أن  بيوم  باالحتفال  الجديد  الملكي 
الممتدة  الدولة  لهذه  الراسخة  بالجذور  اعتزازها 

لثالثة قرون.
وكاالت

أجروا عمليات معقدة لزرع مفاصل الورك 
بمستشفى التيجاين هدام

 تكريم جراحين و شبه 
طبيين بتبسة

تزامنا مع يوم التأسيس:
 أمري ينرش تواقيع ملوك 

السعودية السبعة.. ويعلق!
موقع  جيجل   بمعاينة  والي  كلكال  القادر  عبد  ,أمس،  قام 
الكيلومتر  بمنطقة  سرير   240 مستشفى  انجاز  مشروع 
التجهيزات  مدير  بحضور  ذلك  و   ، جيجل  ببلدية  الثالث 

العمومية .
تنفيذ  مدى  على  الوقوف  إطار  في  الزيارة  هذه  تندرج 
تعليمات الوالي إلعادة بعث هذا المشروع الحيوي ، حيث 
اإلدارية  االجراءات  اتمام  في  االسراع  على ضرورة  أكد 
الالزمة لالنطالق في هذا المشروع ، مع احترام المقاييس و 

المعايير التقنية المعمول بـها في عملية االنجاز.
 للتذكير،تتوفر مدينة جيجل على مستشفى الصديق بن يحي الوحيد الذي يستقبل المرضى من مختلف نواحي 
البلدية والبلديات المجاورة،عالوة على استقبال المرضى حتى من الطاهير والميلية رغم انهما يتوفران على 

مستشفيين ،غير انهما يبقيان يعانيان من عديد من النقائص وخاصة بعض االختصاصات الطبية.
نصرالدين . د

مشروع مستشفى 240 مسكن بجيجل يدخل 
مرحلة الحقيقة 

تكريم  العاتر  ببئر  الخيرات  سبل  مجلس  من  بمبادرة 
لزرع  معقدة  عمليات  أجروا  طبيين  وشبه  جراحين 

هدام. التيجاني  بمستشفى  الورك  مفاصل 
بادر، يوم أمس، مجلس سبل الخيرات ببئر العاتر، التابع 
إلى  تبسة،  لوالية  واألوقاف  الدينية  الشؤون  لمديرية 
أجروا  الذين  الطبيين،  والشبه  الجراحين  األطباء  تكريم 
تركيب  في  تتمثل  مواطنين،  لفائدة  10عمليات  مؤخرا 

بالوالية األولى  للمرة  والركبة،  للورك  الكلي  المفصل 
الشيخ » بشير بوزنادة«،  الخيرات،  . رئيس مجلس سبل 
المتخصص  الطبي  للطاقم  التهاني  لتقديم  الفرصة  اغتنم 
العمليات الجراحية  والشبه الطبي، بعد نجاحهم في إجراء 
هذه  إجراء  من  يتمكنوا  لم  الذين  المواطنين  من  لعدد 
ثمنها،  الرتفاع  الخاصة  العيادات  مستوى  على  العمليات 
لتحقيق  يلزم  ما  بكل  قام  الذي  الطبي،  للفريق  مبديا شكره 
الناجحة،  العمليات  هذه  إثر  على  اإليجابية  النتائج  هذه 
بعد  للمرضى،  االبتسامة  أعادت  والتي  صعوبتها،  رغم 
وهذا  ألم،  ودون  العادي،  المشي  في  األمل  فقدوا  أن 
المتخرجين  األكفاء،  الماهرين،  المستشفى  أطباء  بفضل 
يخفوا  لم  المكرمون،  الجزائرية. األطباء  الجامعات  من 
عربون  اعتبروها  التي  التكريمية،  المبادرة  بهذه  فرحتهم 

به. يعتزون  وفاء، 
غريب هواري 

توقيف 21 متورطا
في عدة قضايا إجرامية 

بسكيكدة
والية  ألمن  الصحافة  و  اإلعالم  لخلية  بيان  أمس،  كشف، 
سكيكدة، عن تسجيل فرقة قمع اإلجرام بالمصلحة الوالئية 
فيفري  الفاتح  من  الممتدة  الفترة  خالل  القضائية  للشرطة 
قضايا  في  تورطوا  21 شخصا  أمس،  توقيف  و  الجاري 
بيضاء  أسلحة  »حيازة  بجرائم  باألساس  مختلفة  تتعلق 
ومؤثرات  مخدرات  »حيازة  محضورة« »سرقات« ، 

. العدالة »  لدى  عقلية« و«مطلوبين 
و يتوزع الموقوفين ما بين قضايا عديدة منها 06 أشخاص 
عن قضايا تتعلق بحيازة أسلحة بيضاء » سكاكين ، سيوف 
من  متفرقة  أماكن  وفي  متباينة  فترات  عصي«  خالل   ،
قبل  من  عنهم  مبحوث  أشخاص  سكيكدة،توقيف  مدينة 
محل  نارية  دراجة  إسترجاع  تم  كما   ، األمن  مصالح 
مطلوبين  أشخاص   05 توقيف   ، الفاعل  وتوقيف  سرقة 
خلفت  التي  الواسعة  األمنية  العملية  هي  و  العدالة،  لدى 

استحسان لدى الساكنة .
نورالدين .ب
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في بيان مشترك توج زيارة الرئيس تبون

توافق تام بين الجزائر والكويت في القضايا الثنائية 
وأوضاع العالم العربي

الكويت تثمن جهود الرئيس تبون إلنجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر

n  عبــرت الجزائــر والكويــت عــن 
التوافــق التــام فــي الــرؤى والتطابــق الكامل 
ــم  ــي ته ــا الت ــول  القضاي ــف ح ــي المواق ف
البلديــن الشــقيقين فــي عالقاتهمــا الثنائيــة 
واألوضــاع الراهنــة علــى الســاحة العربيــة 
وآفــاق تعزيــز العمــل العربــي المشــترك 
كمــا جــدد البلديــن االلتــزام  الراســخ  بقيــم 
الــدؤوب  وســعيهما  والوحــدة  التضامــن 
ــوار  ــى الح ــة عل ــات المبني ــة المقارب لترقي
والمصالحــة لحــل األزمــات حســبما أفــاد بــه 
ــد  ــس عب ــارة الرئي ــوج زي ــان مشــترك ت بي

ــت . ــون للكوي ــد تب المجي
وجــاء فــي البيــان انــه فــي إطــار العالقــات 
التاريخيــة الراســخة واألواصــر األخويــة 
ــة  ــر ودول ــن الجزائ ــط بي ــي ترب ــة الت الوثيق
عبــد  الجمهوريــة  رئيــس  قــام  الكويــت 
المجيــد تبــون بزيــارة رســمية إلــى الكويــت 
يومــي 22 و 23 فيفــري 2022. تلبيــة 
لدعــوة كريمــة مــن أميــر البــالد الشــيخ 
نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح , وبهــذه 
المجيــد  عبــد  الرئيــس  تقــدم  المناســبة 
ــكات  ــدق التبري ــي وأص ــر التهان ــون بأح تب
لصاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ نــواف 
األحمــد الجابــر الصبــاح متمنيــا لــه دوام 
الصحــة والعافيــة وللشــعب الكويتــي الشــقيق 
المزيــد مــن الرقــي واالزدهــار. بحلــول 
ــد  ــد الوطنــي المجي الذكــرى المزدوجــة للعي
ويــوم التحريــر لدولــة الكويــت الشــقيقة.

ــز  ــي ذات الســياق المســتوى المتمي ــا ف وحي
فــي  الديمقراطيــة  والممارســة  للثقافــة 
المجتمــع والمؤسســات الكويتيــة وقــد تميــز 

اللقــاء الــذي جمــع الرئيــس عبــد المجيــد 
تبــون مــع أميــر دولــة الكويــت الشــيخ نواف 
األحمــد الجابــر الصبــاح. والمباحثــات التــي 
أجراهــا مــع ولــي العهــد الشــيخ مشــعل 
األحمــد الجابــر الصبــاح بالتوافــق التــام فــي 
الــرؤى والتطابــق الكامــل فــي المواقــف 
ــن  ــم البلدي ــي ته ــا الت ــل القضاي ــول مجم ح
ــا  ــة. أو فيم ــا الثنائي ــي عالقاتهم ــقيقين ف الش
ــاحة  ــى الس ــة عل ــاع الراهن ــق باألوض يتعل
العربــي  العمــل  تعزيــز  وآفــاق  العربيــة 
ــخ  ــزام الراس ــوء االلت ــى ض ــترك. عل المش
ــم التضامــن والوحــدة وســعيهما  ــن بقي للبلدي
ــى  ــة عل ــات المبني ــة المقارب ــدؤوب لترقي ال

الحــوار والمصالحــة لحــل األزمــات.
ــن  ــزاز الطرفي ــات اعت ــدت المباحث ــا أك كم
ــات  ــه عالق ــذي حققت ــز ال ــتوى المتمي بالمس
ــل  ــي ظ ــن. ف ــن البلدي ــاون بي ــوة والتع األخ
ــر لقيادتيهمــا  ــة والدعــم الكبي المتابعــة الدقيق
المناســبة بضــرورة  بهــذه  التــي وجهــت 
ــي  ــي ف ــاون الثنائ ــر للتع ــم أكب ــاء زخ إعط
االعتبــار  بعيــن  أخــًذا  المجــاالت.  كافــة 
اقتصــاد  حققــه  الــذي  النوعــي  التطــور 
البلديــن ومــا أفــرزه مــن إمكانيــات وفــرص 
ــة  ــة لمصلح ــتغاللها خدم ــي اس ــة. ينبغ هائل

البلديــن الشــقيقين.
ــل  ــى العم ــا عل ــان عزمهم ــد الجانب ــد أك وق
فــي كل مــا مــن شــأنه تعزيــز العالقــات 
ــاق  ــى آف ــا إل ــال به ــا واالنتق ــة بينهم األخوي
جديــدة تعكــس عمقهــا. ووضــع اآلليــات 
المناســبة واالتفاقيــات التــي تعكــس هــذه 
والتنســيق  التشــاور  وترســخ  الرغبــة 

السياســي وتشــجيع االســتثمارات المباشــرة 
العــام والخــاص. للقطاعيــن 

كمــا تــم االتفــاق علــى حــث المتعامليــن 
الفــرص  اســتغالل  علــى  االقتصادييــن 
مــع  البلديــن.  فــي  المتاحــة  االســتثمارية 
االجــراءات  التخــاذ  الحكومتيــن  توجيــه 
المناســبة لتوفيــر الدعــم الــالزم والمنــاخ 

االســتثمار. عمليــات  لنجــاح  األنســب 
ــان  ــق الطرف ــات، اتف ــي مجــال المحروق وف
علــى تعزيــز الفــرص االســتثمارية وتبــادل 

الخبــرات.
كمــا أعــرب الجانــب الكويتــي عــن امتنانــه 
الكويــت  دولــة  لمرشــح  الجزائــر  لدعــم 
األمانــة  رأس  علــى  انتخابــه  تــم  الــذي 
ــط  ــدرة للنف ــدول المص ــة ال ــة. لمنظم العام

ــك أوب
اإلنســانية،  الروابــط  يخــص  وفيمــا 
للجاليــة  المتميــز  بالــدور  الطرفــان  نــوه 
الجزائريــة المقيمــة بالكويــت. ومســاهماتها 
النوعيــة فــي نهضــة الكويــت وفــي تعزيــز 
ــقيقين. ــن الش ــن البلدي ــة بي ــات الثنائي العالق
اإلقليميــة  األوضــاع  صعيــد  وعلــى 
والدوليــة، اســتعرض الجانبــان بالتشــاور 
والتنســيق األوضــاع الســائدة فــي العالــم 
ضــرورة  مــن  تمليــه  ومــا  العربــي. 
ــي  ــز العمــل العرب ــة الجهــود لتعزي مضاعف
المشــترك لمواجهــة التحديــات المشــتركة 

العربيــة. الــدول  تواجــه  التــي 
الكويت تثمن جهود الرئيس تبون إلنجاح 

القمة العربية المقبلة بالجزائر
وبهــذا الصــدد، ثمنــت القيــادة السياســية 

لدولــة الكويــت جهــود الرئيــس عبــد المجيــد 
المقبلــة  العربيــة  القمــة  إلنجــاح  تبــون 
التــام  دعمهــا  عــن  معربــة  بالجزائــر. 
واســتعدادها الكامــل للمســاهمة فــي هــذا 
علــى  التوافــق  بهــدف  النبيــل.  المســعى 
مخرجــات تكــون فــي مســتوى تطلعــات 

العربيــة. الشــعوب 
كمــا أكــد الجانبــان علــى مركزيــة القضيــة 
ــث  ــادة بع ــرورة إع ــى ض ــطينية وعل الفلس
الجهــود الراميــة لدعــم الشــعب الفلســطيني 
الشــقيق واســترجاع حقوقــه المشــروعة. 
وفــي مقدمتهــا حقــه فــي تجســيد دولتــه 
حــدود  علــى  الســيادة  ذات  المســتقلة 
1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. وفــق 
الصلــة  الدوليــة ذات  الشــرعية  قــرارات 

ومبــادرة الســالم العربيــة.
وبهــذا الخصــوص، أطلــع الرئيــس عبــد 
المجيــد تبــون أميــر دولــة الكويــت صاحــب 
الجابــر  األحمــد  نــواف  الشــيخ  الســمو 
الصبــاح. وولــي عهــده ســمو الشــيخ مشــعل 
ــاح. بالمســاعي التــي  األحمــد الجابــر الصب
تبذلهــا الجزائــر فــي ســبيل تعزيــز الوحــدة 
للجهــود  اســتكماال  الفلســطينية،  الوطنيــة 
ــدول  ــد ال ــا عدي ــادرت به ــي ب المخلصــة الت

ــة. العربي
وفــي ظــل اهتمامهمــا المشــترك بقضايــا 
إفريقيــا  فــي  الســيما  والتنميــة  الســلم 
الشــراكة  تعزيــز  علــى  وحرصهمــا 
الجانبــان علــى  اتفــق  العربية-االفريقيــة. 
التعــاون والتنســيق بيــن الصنــدوق الكويتــي 
والوكالــة  العربيــة  االقتصاديــة  للتنميــة 
أجــل  الدولــي. مــن  للتعــاون  الجزائريــة 
دعــم  مجــال  فــي  والتنميــة،  التضامــن 
اإلفريقيــة  الــدول  فــي  تنمويــة  مشــاريع 

والصحــراء. الســاحل  دول  والســيما 
رئيس الجمهورية يدعو أمير الكويت 

لزيارة الجزائر
ــون  ــس تب ــر الرئي ــارة، عب ــام الزي ــي خت وف
والوفــد  لقيــه  لمــا  وتقديــره  عــن شــكره 
ــرم  ــتقبال وك ــن حســن االس ــه م ــق ل المراف
الضيافــة. ودعــا أخــاه أميــر دولــة الكويــت 
الصبــاح  الجابــر  األحمــد  نــواف  الشــيخ 
ــام بزيــارة إلــى الجزائــر , وقــد رحــب  للقي
صاحــب الســمو بهــذه الدعــوة علــى أن 
القنــوات  عبــر  الحقــاً  موعدهــا  يحــدد 

الدبلوماســية.
                                         ربيع م

الرئيس تبون  يعد بحل مشكل تقاعد أفراد الجالية الوطنية ويؤكد:

الجزائر الجديدة سلوكات وليس أشخاص

الجمهوريــة،  التقــى رئيــس   n
عبــد المجيــد تبــون، أمــس األول  
بأفــراد  الكويتيــة،  بالعاصمــة 
المقيمــة  الوطنيــة  الجاليــة  مــن 
الزيــارة  هامــش  علــى  بالكويــت، 
ــث  ــا حي ــرع فيه ــي ش ــمية الت الرس
أكــد فــي هــذا اللقــاء ان الجزائــر 
وليــس  قائمــة  ســلوكات  الجديــدة 
أشــخاص كمــا وعــد بوضــع قواعــد 
إســثتمار شــفافة لــكل المتعامليــن 
فــي  أجانــب  أو  وطنييــن  ســواء 

وحــل  الجديــد  االســتثمار  قانــون 
بالجاليــة  الخــاص  التقاعــد  ملــف 

. البلــدان  ببعــض  المتواجــدة 
اســتمع  اللقــاء،  هــذا  وخــالل   
ــى انشــغاالت  ــة ال ــس الجمهوري رئي
واقتراحــات مختلــف المتدخليــن مــن 
الحضــور، كمــا رد علــى اســئلتهم 
والمســائل  القضايــا  بخصــوص 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية 
وكــذا العالقــات الجزائريــة الكويتيــة 
أوضــح  حيــث  ترقيتهــا  ســبل  و 

رئيــس الجمهوريــة أنــه   رغــم البعــد 
ــي  ــا ف ــج فإنن ــع الخلي ــي، م الجغراف
المغــرب العربــي نحــاول االقتــراب 
ــهم  ــا يمس ــم وم ــاع عنه ــم والدف منه
يمســنا و مــن يمــس الكويــت أو قطــر 
ــر،  أو الســعودية كأنمــا مــس الجزائ

ــدا. ــك أب ــل بذل ــن نقب فل
ــة بهــذه  كمــا لفــت رئيــس الجمهوري
تعزيــز  أهميــة   الــى  المناســبة 
ــي  ــة ف ــة الكويتي ــات الجزائري العالق
ــى دور  ــيرا إل ــاالت، مش ــتى المج ش
الجاليــة فــي هــذا الســياق، خصوصــا 
مــن حيــث االســتثمارات االقتصاديــة 
التــي بإمكانهــم المبــادرة بهــا فــي 
جلــب  فــي  ومســاهمتهم  الجزائــر 
مــن  أعمــال  رجــال  و  مشــاريع 
ــي الشــق  ــر وف ــى الجزائ ــت ال الكوي
علــى  الرئيــس  اكــد  االقتصــادي  
الجزائــري،  االقتصــادي  االنفتــاح 
االســتثمار  قانــون  أن  مبــرزا 
شــهر،  إصــداره خــالل  المرتقــب 
اســتثمار  سيســمح بوضــع قواعــد 
للمســتثمرين،  تســمح  شــفافة 
بتحقيــق  أجانــب،  أو  جزائرييــن 

مشــاريعهم و االســتفادة مــن أرباحهــا  
ــة تحويلهــا للخــارج أو إعــادة  إمكاني
اســتثمارها دون أيــة عراقيــل “مــا 
فــي  و  شــفافة  معامالتهــم  دامــت 
ضــرورة  مــع   القانــون  إطــار 
التوجــه نحــو الشــباب والمؤسســات 
الناشــئة التــي يجــب ان تكــون أســاس 
الرقمنــة  علــى  المبنــي  االقتصــاد 

والــذكاء.
كمــا شــددالرئيس علــى ضــرورة 
ــات  ــة للمحروق ــن التبعي ــروج م الخ
الجوفــاء  الوعــود  مــن  والتخلــص 
ســعيه  مؤكــدا  الشــأن،  هــذا  فــي 
لبنــاء اقتصــاد أكثــر واقعيــة اقتصــاد 
ــه  ــوم علي ــط وال يق ــن النف ــتفيد م يس
و  للثــروة  فعــال  خالقــا  ويكــون 

العمــل مناصــب 
رئيــس  أكــد  أخــرى   جهــة  مــن 
الجديــدة  الجزائــر  أن  الجمهوريــة 
ــخاص،  ــت أش ــلوكات و ليس ــي س ه
مــن  يأتــي  التغييــر  أن  مؤكــدا 
المجتمــع وأن الدولــة ال تغيــر بــل 

تســير. 
                           ربيع م 

n عقدت المجموعة البرلمانية 
للثلــث الرئاســي برئاســة رئيس 
عــروس,   ســاعد  المجموعــة, 
تنســيقيا  اجتماعــا  األربعــاء, 
خصــص لتبادل الــرؤى وتدارس 
الخطوط العريضة وخارطة العمل 
خالل الفترة التشــريعية التاسعة, 
اليــوم  أشــغالها  ســتفتتح  التــي 
الخميس, حســب مــا أورده بيان 

لمجلس األمة.
 وأوضح المصدر ذاته, أن رئيس 
المجموعــة قــدم بهــذه المناســبة 
تهانيــه إلى أعضــاء مجلس األمة 
الجــدد الذيــن حظيو بثقــة رئيس 
الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيد 
تبون, متمنيا لهم التوفيق في المهام 

التي ستوكل لهم ضمن هاته الهيئة 
الدســتورية العتيدة, داعيا في ذات 
الوقــت إياهــم إلى التحلــي بروح 
المســؤولية العالية بما من شأنه أن 

يرفع من مردودية المؤسسة
 ومــن جهتهــم -- يضيــف نفــس 
البيان-- أعرب أعضاء المجموعة 
بحجــم  يقينهــم  عــن  البرلمانيــة 
التحديــات التــي تنتظرهــم خالل 
الفترة المقبلة ســواء على الصعيد 
الوطنــي مــن خــالل المناقشــات 
والمصادقة على نصوص القوانين 
أو علــى الصعيد الدولي من خالل 
األدوات التي تتيحها الدبلوماســية 

البرلمانية.
                              ربيع م

يف أول اجتماع تنسيقي

المجموعة الربلمانية للثلث الرئايس  
تدرس الخطوط العريضة للفرتة 

الترشيعية الجديدة

n أكــد وزيــر االتصــال, محمد 
بوســليماني, األربعــاء بالجزائــر 
العاصمة, أن اإلعالم العمومي كان 
دائما حاضرا في األوقات الصعبة 
التــي مــرت بهــا الجزائر,مبــرزا 
عزمــه علــى تعزيــز اإلمكانيــات 

المادية والبشرية لتطويره.
 وفــي تصريــح للصحافــة علــى 
هامش اليــوم البرلماني المنظم من 
قبل المجلس الشعبي الوطني حول 
اإلعالم العمومي والبيئة االتصالية 
المســتقبل   الراهــن و  الجديــدة... 
اإلعــالم  أن  بوســليماني  أفــاد 
العمومــي كان دائمــا حاضرا في 
األوقــات الصعبة التــي مرت بها 
الجزائر,مبرزا عزمه على تعزيز 
والبشــرية  الماديــة  اإلمكانيــات 
لتطويره,مثمنــا المواضيــع التــي 
تمت مناقشــتها خالل هــذا اللقاء. 
وعن مشروع تعديل قانون اإلعالم 
قــال الوزيــر انــه جاهــز وســيتم 
عرضــه علــى مجلــس الــوزراء 

وغرفتي البرلمان إلثرائه.

لــدى  الســيد بوســليماني   و كان 
نزوله ضيفا علــى فوروم اإلذاعة 
الوطنيــة, قــد صــرح أن قانــون 
اإلعــالم الجديــد ســيكون كامــال 
وشــامال, هدفه تحقيــق االحترافية 
الحقيقية للصحفيين مشــيرا إلى أن 
الهــدف المتوخى من القانون يكمن 
في مســاعدة الصحفي, ســواء في 
الصحافــة المكتوبــة أو الســمعي-
البصري أو الصحافة اإللكترونية, 
علــى أن يكــون أكثــر احترافيــة, 
فضال عن تحســين شروط وضعه 
في عمله وكــذا مواكبة التطورات 

التكنولوجية الحديثة.
 من جهتها ابــرزت وزيرة الثقافة 
صوريــة مولوجي, فــي مداخلتها 
خــالل هــذا اليــوم البرلماني على 
المنظومــة  تكييــف  ضــرورة 
اإلعالمية الوطنية مع المستجدات 
الناحيــة  مــن  خاصــة  الحاصلــة 
القانونيــة وذلــك ضمانــا لألمــن 

الثقافي.
                              ربيع م

وزير االتصال يؤكد يف يوم برلماين حول البيئة 

االتصالية الجديدة

اإلعالم العمومي كان دائما حارضا 
يف األوقات الصعبة



عين على الحدث
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مفارز  نفذتها  التي  العمليات  حصيلة  كشف  
ووحدات الجيش الوطني الشعبي خالل   األسبوع 
 4 وتوقيف  إرهابيين   7 على  القضاء  الفارط 
عناصر دعم وحجز أكثر  11 قنطار كيف حاولت 
الوطني من  للتراب  إدخاله  اإلجرامية  الجماعات 
لوزارة  بيان  األربعاء  به  أفاد  حسبما   , المغرب 

الدفاع الوطني.
مكافحة  إطار  الوفي  وزارة  بيان  وأوضحت  
اإلرهاب، تمكنت مفارز الجيش  يوم 19 فيفري 

الجاري من القضاء على 7 إرهابيين، واسترجاع  
6 مسدسات رشاشة من نوع كالشنيكوف وبندقية  
إثر عملية  الذخيرة،  قناصة وكميات معتبرة من 
بحث وتمشيط قرب بلدية بني زيد بسكيكدة في 

إطار عمليات مكافحة اإلرهاب.
تقليدية  قنابل   3 تدمير  من   مفارز  وتمكنت 
الصنع ومخابئ للجماعات اإلرهابية تحتوي على 
أدوية ومواد غذائية وألبسة وأغراض، كما أوقفت 
مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر 
منفصلة  عمليات  في  اإلرهابية  للجماعات  دعم 

عبر التراب الوطني.

المنظمة  الجريمة  محاربة  عمليات  إطار  وفي 
مشتركة  مفارز  أوقفت  المخدرات،   ومكافحة 
مختلف  مع  بالتنسيق  الشعبي،  الوطني  للجيش 
العسكريتين  الناحيتين  بإقليمي  األمن،  مصالح 
وأحبطت  مخدرات،  تجار   8 ثالثة،  وال ثانية  ال
محاوالت إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر 
و91  قنطارا    11 ـ  ب قدر  تُ المغرب،  مع  الحدود 
كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 
من  أكثر  وضبط  آخرين  مخدرات  تاجر    20

نصف مليون  قرصا مهلوسا.
الوطني  للجيش  مفارز  أوقفت  أخرى،  جهة  من 
مختار  باجي  وبرج  تمنراست  من  بكل  الشعبي، 
شخصا،   211 وتندوف،  وجانت  قزام  وعين 
عن  للكشف  أجهزة  و  مركبة   29 وضبطت 
المعادن وكميات من المتفجرات و معدات تفجير 
تنقيب  ال عمليات  في  تستعمل  أخرى  وتجهيزات 
من  طن  و58,5   الذهب،   عن  المشروع  غير 

خليط خام الذهب والحجارة.
مفارز  أوقفت   ، التهريب  بمكافحة  يتعلق  وفيما 
الجيش 14 شخصا آخر، وحجزت 10 بنادق صيد 
و72 قنطار من مادة التبغ، بكل من باتنة وبسكرة 
وتقرت والمسيلة والنعامة كما أحبط حراس الحدود 
تجاوزت ربع  محاوالت تهريب كميات من الوقود تُ
مليون لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.
وبخصوص جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية،  
أحبط حراس السواحل محاوالت هجرة غير شرعية 
شخصا    38 انقاذ  تم  كما   ، الوطنية  نا  بسواحل
تم  فيما  الصنع،  تقليدية  قوارب  متن  على  كانوا 
جنسيات  من  شرعي  غير  مهاجرا   266 توقيف 

مختلفة بكل من إيليزي وتلمسان وبشار.
 ربيع م

الجزائر: ربيع ـ م

الخميس 24 فيفري 2022 م
الموافق لـ 23 رجب 1443 هـ 

يف حصيلة عملياتية جديدة لمفازر الجيش

القضاء على 7 إرهابيين وإحباط 
إدخال 11 قنطارا من الكيف المغربي

لتنشيط التصدير نحو موريتانيا ودول الساحل

نادي المقاولني و الصناعيني 
للمتيجة يسعى  لالستفادة من الخط 

البحري الجديد الجزائر -نواقشط

عبد  الصيدالنية،  الصناعة  وزير  قال 
قطاعه  إن  بأحمد،  بن  لطفي  الرحمان 
ية  أعاد بعث الصناعة الصيدالنية المحلّ
من خالل رفع القدرات اإلنتاجية الوطنية 
أن  وأكد   أضعافها،  ثالثة  أكثر من  إلى 
استيراد  تقليص  نحو  الحكومة  توجه 
المنتج  على  االعتماد  مقابل  األدوية 
بالمريض  باإلضرار  يكون  لن  المحلي 
بين  توازن  خلق  على  بالعمل  وإنما   ،
تستورد  بحيث  التصنيع  و  االستيراد 
غير  أو  يا  محل المنتجة  غير  األدوية 

الكافية مقارنة بالطلب المحلي . 
الجزائر:سناء-م 

افتتاح  على  إشرافه  خالل  أمس،  الوزير،  وقال 
الصالون  من   16 الطبعة  لفعاليات  الرسمي  
»سيفال«المنّظم  بالجزائر  للصيدلة  الّدولي 
بقصر المعارض بالعاصمة، إنه خالل العامين 
األخيرين ومع إنشاء وزارة الصناعة الصيدالنية، 
ية االنطالقة الحقيقية،  شهدت المختبرات المحلّ
بأكثر  الوطني  ارتفاع في اإلنتاج  َمر عن  أَْث مما 
من 1 مليار أورو، والطموح القادم هو الوصول 

إلى تغطية70  % من االحتياجات الوطنية.  
2022، هو  الهدف خالل سنة  أن  الوزير  وأكد 
بتصنيع  الوطني  اإلنتاج  من  الرفع  مواصلة 
مثلما  العالية  المضافة  القيمة  ذات  األدوية 
لمعالجات  بالنسبة  و  باالنسوليين  الشأن  هو 
مختبرات  سبعة  ستشرع  حيث  السرطان، 
خالل  تصنيعها  في  صيدال  إلى  باإلضافة 
إشكاليات  على  القضاء  هو  والهدف   ،2022

النقص المسّجل على مستوى المستشفيات. 
األدوية  إتاحة  لضمان  سبيل  »أحسن  إن  وقال   
الصيدالنية  المواد  وإنتاج  بذاتنا  االستقالل  هو 
كانت  مهما  أنه  نت  يّ َب ا  كورون جائحة  يا،  محلّ

إنتاج  دون  مجابهة  يمكن  ال  متوفرة،  القدرات 
والمستلزمات  األدوية  كل  أن  وأضاف  محلي«، 
ّم تصنيعها  التي تدخل في مكافحة كوفيد 19-، ت
األكسجين،  الكشف،  اختبارات  أقنعة،   يا-  محلّ
رفع  تم  أنه  وأكد  لقاح،  ال الدم...وحتى  مخثرات 
واعتبر  الهدف،  بلوغ  وتم  لقاح  ال إنتاج  تحّدي 
ألنها  أضحت ضرورية  حديات  تّ ال هذه  مثل  أن 
تمد البالد بالثقة وتدفع المختبرات إلى مواصلة 

تّطور والتوّجه نحو التصدير.  ال
نحو  الحكومة  توجه  أن  ذاته،   المسؤول  وأكد 
على  االعتماد  مقابل  األدوية  استيراد  تقليص 
بالمريض  باإلضرار  يكون  لن  المحلي  المنتج 
بين االستيراد  بالعمل على خلق توازن  ، وإنما 
و التصنيع بحيث تستورد األدوية غير المنتجة 
يا أو غير الكافية مقارنة بالطلب المحلي.  محل

النسخة األولى من  تنظيم  بأحمد عن  وأعلن بن 
الذي   El Djazair Healthcare المعرض 
ياته من 17 إلى 19 ماي 2022 في  تدور فعال
دكار بالسنغال، وقال إن والمنتجين الجزائريين 
مشاريع  وهناك  منتجاتهم،  لعرض  مدعوون 
لتنظيم مثل هذه المعارض في الشرق األوسط، 
لترقية  الوزارة  إستراتيجية   أن  الوزير  وأكد 

التصدير  ليست مجرد كلمات بل هي سياسة 
قانوني  إطار  وضع-يضيف-  تم  إذ  ممنهجة 
تتضمن  التصدير  نحو  وجه  تّ ال لمرافقة 
الخاص  التسجيل  للتصدير،  تقديرية  برامج 
شاملة  سياسة  إنها  وقال  بالتصدير....الخ، 
تبنتها الحكومة بقيادة الوزير األول، من أجل 
توفير كل الشروط المالئمة لتمكين المنتجين 

م التصدير.  من الولوج إلى عال
أن  بأحمد  بن  الوزير  كشف  أخرى  جهة  من 
سنة 2023 هو موعد آخر نفتخر فيه بإنتاج 

األنسولين ومضادات السرطان بالجزائر. 
س-م

إنتاج األنسولني ومضادات الرسطان بالجزائر يف 2023

ارتفاع اإلنتاج الوطني في الصناعة الصيدالنية 
بأكثر من ثالثة أضعاف

الصالون الدولي الـ 5 للكهرباء والطاقات 
المتجددة يفتتح أبوابه بالعاصمة

افتتحت يوم األربعاء بالجزائر العاصمة الطبعة ال5 للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة، بحضور 
وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، والوزير المنتدب لدى الوزير االول المكلف باقتصاد 

المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد.
 وتتواصل فعاليات هذا الصالون المنظم تحت شعار »جميعا إلنجاح االنتقال الطاقوي للجزائر« الى غاية 26 

فبراير بمشاركة 70 عارضا جزائريا واجنبيا.
وتشكل هذه التظاهرة موعدا هاما لجميع المتعاملين بغية مناقشة مواضيع مرتبطة بصناعة الكهرباء واالنتقال 
الطاقوي و الطاقات المتجددة. كما تشارك في هذا التظاهرة مؤسسات ناشئة تنشط في مجال االنتقال الطاقوي 
والطاقات المتجددة. في هذا الصدد، اكد السيد بن عتو ان سنة 2022 ستكون »اقتصادية بامتياز« وان المستقبل 

سيكون للطاقات المتجددة واالنتقال الطاقوي.
وذكر في هذا الخصوص بالمناقصة الخاصة بإنجاز محطات إلنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط التي 
تأكيد على مرافقة ودعم الوزارة للشباب الحاملين  تشكل »مشروعا واعدا«. من جانبه جدد السيد ياسين وليد، ال

للمشاريع سيما في ميدان االبتكار والحلول التكنولوجية.
واكد في هذا السياق على ضرورة »وضع وتطوير التكنولوجيا« في مختلف قطاعات النشاط، سيما في مجال 

الطاقات المتجددة من خالل تشجيع المؤسسات الناشئة التي تعمل على تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة.
ق ـ و

يسعى نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة لالستفادة من 
العاصمة-نواقشط  الجزائر  الجديد  البحري  الخط  خدمات 
العاصمة  البضائع نحو  السلع و  الموجه لتصدير مختلف 
الموريتانية نواقشط و منها إلى دول الساحل, حسبما أكده  

األربعاء رئيس النادي, فتحي عمور.
و  المقاولين  نادي  أن  تصريح   في  عمور  فتحي  وذكر   
جلسة  في  الفارط   الثالثاء  تباحث   للمتيجة  الصناعيين 
عمل جمعته مع مسؤولي الشركة الوطنية للمالحة البحرية 
يقضي  برنامج  تسطير  إمكانية  ماد(  )كنان-  متوسط 
النادي  في  المنخرطين  االقتصادين  المتعاملين  باستفادة 
السيد عمور أن قرابة 50  من خدمات هذا الخط  وأوضح 
يا بعمليات تصدير  متعامال اقتصاديا بالنادي يقومون حال
لسلعهم نحو موريتانيا برا مما يكلفهم الكثير من الوقت و 
لهذا  استغاللهم  يجعل  الذي  األمر  هو  و  اإلضافية  األموال 

الخط أولوية, كما قال.
 وأكد أن العديد من المتعاملين أبدوا استحسانهم و رغبتهم 
في حجز أماكن لسلعهم بهذه الباخرة التي تعرف إقباال كبيرا 
من طرف المتعاملين من مختلف واليات الوطن, مستدال في 
ذلك بأول رحلة مقرر انطالقها اليوم  الخميس و حتى تلك 
يا  المبرمجة بعد 20 يوما من الرحلة األولى التي حجزت كل
طرف  من  تصديرها  يتم  التي  السلع  وبخصوص  مدة  منذ 
الدولة و منها  إلى هذه  المحليين  المتعاملين االقتصاديين 
إلى ساحل العاج أشار رئيس النادي أنها تتمثل أساسا في 
صناعية  ومواد  صيدالنية  أخرى  و  تحويلية  غذائية  مواد 
أخرى و مواد بناء تعرف رواجا كبيرا في السوق اإلفريقية 

عموما على غرار بوركينافاسو و السنغال و غيرها.
 وإلى جانب المزايا المتعلقة بالتصدير في ظروف أحسن و 
بتكاليف أقل و في مدة زمنية أقصر, سجل رئيس النادي أن 
الخط سيساهم في تسهيل و خفض تكاليف استيراد المواد 
يا برا و تكلف المتعاملين االقتصاديين  األولية التي تتم حال
االقتصادي  النادي  هذا  أعرب مسؤول  كما  إضافية.  أمواال 
الوطني الذي يضم 1600 عضوا, عن أمله في فتح خطوط 
بحرية مماثلة إلى الدول اإلفريقية األخرى مستقبال لتسهيل 
تبادالت التجارية و فتح آفاق جديدة للتصدير خارج  عملية ال
لتذكير ستنطلق غدا الخميس أول رحلة عبر  المحروقات. ل
ميناء  إلى  العاصمة  الجزائر  ميناء  من  انطالقا  الخط  هذا 

نواقشط.
 ربيع م



في  »يرغبون  أمريكيون  أعمال  رجال  يقوم  أن  يرتقب 
إقامة شراكات على المدى الطويل« بزيارة إلى الجزائر 
للكونفدرالية  بيان  إليه  أشار  حسبما  القادم،  جوان  شهر 

العامة للمؤسسات الجزائرية.
رئيسة  ضم  لقاء  خالل  الزيارة  هذه  عن  اإلعالن  تم  و 
نغزة و  الجزائرية سعيدة  للمؤسسات  العامة  الكونفدرالية 
أوبين  مور  اليزابيت  بالجزائر  المتحدة  الواليات  سفيرة 

ذات  يضيف  العمل,  أرباب  لمنظمة  الوطني  بالمقر 
المصدر. و حسب البيان، تم خالل هذا اللقاء أيضا التطرق 
خالل  الجزائري-األمريكي  األعمال  منتدى  تنظيم  الى 
األمريكية  السفيرة  مع  الجارية  السنة  من  االخير  الثالثي 
على  االقتصاد  و  التجارة  بمسؤولي  مرفوقة  كانت  التي 

مستوى السفارة.
و بهذه المناسبة, بحث الطرفان فرص األعمال و التعاون 

بين المتعاملين االقتصاديين بكال البلدين.
و حسب الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية, سجلت 
ارادة في االستثمار في القطاعات االستراتيجية بالجزائر 
والقطاع  الغذائية  الصناعات  و  الفالحة  غرار  على 
المنجمي و االقتصاد األخضر و تكنولوجيات اإلعالم و 

االتصال الجديدة.
ق ـ و

فيما سيتم إنهاء العمل بجهاز المساعدة عىل اإلدماج المهني

توحيد جميع أجهزة ما قبل التشغيل 
خالل هذا العام

  عين على الحدث
5 الخميس 24 فيفري 2022 م

الموافق لـ 23 رجب 1443 هـ 

التحضري لشهر رمضان 
المبارك يف قلب اجتماع 

وزير الداخلية بالوالة

كمال  المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  أكد 
بلجود، يوم األربعاء، على ضرورة تهيئة كل 
رمضان  شهر  الستقبال  المالئمة  الظروف 
الكريم من خالل المضي قدما في محاربة كل 
في  الندرة  خلق  ومحاوالت  المضاربة  أشكال 

المواد األساسية.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، أنه من بين الحلول 
األسواق  إنشاء  األسواق هي  في وضع  لتحكم 
المياه  انقطاع  مشكل  معالجة  الجوارية، 
الصالحة للشرب، نظافة المحيط وصب المنحة 
التضامنية لمستحقيها قبل حلول شهر رمضان 

المعظم.
اإلنعاش  لملف  التطرق  تم  أنه  البيان  وأضاف 
خالل  من  المحلي  المستوى  على  االقتصادي 
لتذليل  المساعي  مواصلة  بضرورة  التذكير 
في  ومرافقتهم  المستثمرين  أمام  الصعوبات 
طبقا  الخدمة  حيز  ودخولها  مشاريعهم  إتمام 
لتوجيهاترئيس الجمهورية مع مواصلة الجهود 
وإنشاء  التنموية  البرامج  اللستكمال  الرامية 

مناطق نشاطات مصغرة.
العمل  مواصلة  ضرورة  على  بلجود  وألّح 
المدني  المجتمع  أطياف  مختلف  مع  الجواري 
واإلصغاء النشغاالتهم والعمل على التكفل بها 

في حدود اإلمكانيات المتاحة.
ق ـ و

وزارة التعليم العايل 
توّجه تعليمات بشأن 

مسابقة الدكتوراه
 

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وّجهت 
جملة من التعليمات التنظيمية الخاصة بمسابقة 
للسنة  الثالث  الطور  في  بالتكوين  االلتحاق 

الجامعية 2021/2022.
هذه  أن  لها،  بيان  في  الوزارة  وأوضحت 
التعريف  بطاقة  في إحضار  تتمثل  اإلجراءات 
الُمرسل  المسابقة  باستدعاء  مرفقة  الوطنية 
عبر أرضية PROGRESS، ارتداء القناع 
لقاعة  الدخول  كورونا،  فيروس  من  الواقي 

االمتحان بداية من الساعة 12:30.
لغة  وفق  اإلجابة  المترشحين  على  يجب  كما 
وقلم  الملونة  األقالم  استخدام  وعدم  السؤال 
الرصاص، عدم احتواء ورقة اإلجابة على أي 

عالمة أو إشارة وإال فإنها تعتبر ملغاة.
بالوقت،  بااللتزام  المترشحين  التعليمة  وأمرت 
الدخول  للمترشح  يمكن  ال  أنه  موضحة 
بدء  من  دقيقة   15 بعد مرور  االمتحان  لقاعة 
االمتحان، وال الخروج منها إال بعد مرور 30 

دقيقة.
المسابقة  إلى أن لجنة تنظيم  التعليمة  وأشارت 
في  القانونية  اإلجراءات  متابعة  بحق  تحتفظ 
حالة ثبوت انتحال شخصية مترشح أو تقديم أي 

وثيقة مزورة في المسابقة.
ق ـ و

تخص الفالحة، الصناعات الغذائية، المناجم، تكنولوجيات اإلعالم و االتصال الجديدة

زيارة رجال أعمال أمريكيون إىل الجزائر يف جوان املقبل 
إلقامة شراكات طويلة

القطب  لدى  الجمهورية  وكيل  التمس 
الجرائم  في  المتخصص  الجزائي 
سيدي  بمحكمة  واالقتصادية  المالية 
سنوات   10 عقوبة   األربعاء,  أمحمد  
سجنا   وغرامة مالية ب300 ألف دينار 
جزائري  في حق الوالي السابق للمدية  
كافة  مصادرة  مع  لعياضي  مصطفى 

المحجوزات في هذه القضية.
وقد تم متابعة  لعياضي في هذه القضية 

سوء  منها  بالفساد  صلة  ذات  تهم  بعدة 
عمومية  أموال  وتبديد  الوظيفة  استغالل 
مرافعته  في  الجمهورية  وكيل  ,وأبرز 
لعياضي مصطفى   بها  المتابع  الجنح  ان 
لعقار  امتياز  منح  منها   حقه  في  ثابتة 
بالبرواقية   مربع  متر  أالف   5 بمساحة 
والي  منصب  توليه  من  يوم  أخر  في 
الجمهورية  وكيل  أوضح  ,كما  للمدية 
ان التحقيقات أبرزت ان طلب الحصول 

على العقار  من  لم يحمل توقيع الشركة 
مقيدة  تكن  لم   « انها  كما  المستفيدة   
في السجل التجاري يوم ارتكاب الوقائع 

على مستوى والية المدية
لإلشارة فان هذه القضية التي تم خاللها 
االستماع الى شاهد وهو رئيس مصلحة 
سابق بوالية المدية ,  تتواصل بمرافعات 

هيئة دفاع المتهم .
ربيع م

يف قضية فساد أخرى تورط فيها

التماس عقوبة 10 سنوات سجنا يف حق الوايل السابق للمدية مصطفى لعيايض

الجزائر:سناء-م

االجتماعي  والضمان  العمل  وزير  قال 
يوسف شرفة، إنه سيتم توحيد جميع أجهزة 
الجارية،  السنة  خالل  التشغيل،  قبل  ما 
لجهاز  المنتمين  استفادة  عن  وكشف 
 »DAIP« المساعدة على اإلدماج المهني

عن رفع رواتبهم إلى 13ألف دينار. 
تصريح  في  أمس،  الوزير،  أوضح  و 
الوزارة  إن  الوطنية،  لإلذاعة  الثالثة  للقناة 
بصدد توحيد جميع أجهزة ما قبل التشغيل، 
بجهاز  العمل  إنهاء  سيتم   أنه  وأضاف 

  »DAIP« المساعدة على اإلدماج المهني
نشاطات  جهاز  و  الجارية،   السنة  نهاية 
خالل   »DAIS« االجتماعي  اإلدماج 
لـ  بالنسبة  أنه  أوضح  حيث  المقبل،  جوان 
»DAIS »، سيتم دمج الموظفين السابقين 
لهذا النظام ، بدوام جزئي لمدة 5 ساعات 
في اليوم ، مع زيادة الرواتب مع التوظيف 
سيتم   ،  DAIP« لـ  بالنسبة  بينما  الدائم. 
إلى  الجهاز  إلى هذا  المنتمين  تحويل عقد  
يستفيدون  وسوف  الزمن   محدد  غير  عقد 

من اإلدماج النهائي. 
البطالة  منحة  عن  لحديث  الوزير  عاد  و 

التي سوف يستفيد منها طالبي العمل ألول 
مرة، حيث جدد التذكير بالشروط التي يجب 
أن تتوفر في طالبي منحة البطالة، أوضح 
شرفة أن »يكون صاحب الطلب من جنسية 
جزائرية، أن يكون مقيما بالجزائر، أن يبلغ 
سنه ما بين 19 و40 سنة، أن يكون مسجال 
كبطال طالب شغل ألول مرة لدى مصالح 
على  يتوفر  أال  للتشغيل،  الوطنية  الوكالة 
وضعيته  يبرر  أن  طبيعته،  كان  أي  دخل 
تجاه الخدمة الوطنية، أال يكون مسجال في 
مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني، أال 
يكون قد استفاد من األجهزة العمومية لدعم 

إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على 
االجتماعية  والمساعدة  المهني  اإلدماج 
تكن  أيا  أي دخل  الزوج على  يتوفر  وأال 

طبيعته«.  
ملف ورقي  يوجد »  أنه ال  الوزير  وأكد 
نفسه  يسجل  إذ  الشغل«،  طالب  به  يأتي 
الموقع االلكتروني«الوسيط«  وبذلك  في 
يكون له رقم تسجيل خاص أو عن طريق 
رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، 
وعند إطالق المنصة االلكترونية«منحة« 
سيكون  الجاري،   فيفري   25 يوم 
نفسه،   الرقم  تحت  بها  مسجال  الشخص 
عبارة عن  وهي  ورقة   باستخراج  فيقوم 
»التزام« فإذا ما تم اقتراح منصب شغل 

له أو تكوين يتعين عليه قبوله.  
وفي حديثه عن المستفيدين المسجلين على 
مستوى أجهزة ما قبل التشغيل األخرى ، 
 8000 بين  ما  رواتب  يتقاضون  والذين 
الوزير  قال  دينار،   آالف   10 و  دينار 
يتقدمون   الذين  الشغل  طالبي  الشباب  إن 
طالبي  هم  البطالة  منحة  على  للحصول 
من  أي  في  نجدهم  ال  مرة،   ألول  شغل 
 »« ب  الخاصة  األخرى  المنصات  هذه 

 .»DAIS »و DAIP
أشار   ،  »DAIP« لبرنامج  »بالنسبة 
تتعلق  األولى  فئتين،  وجود  إلى  الوزير 
يتلقون  و  الحاصلين  الجامعات  بخريجي 
أخرى  وفئة  شهريا،  دينار  راتب15000 
وتقنين  تقنيين  من  المعاهد  خرجي  تشمل 
ساميين وهؤالء يتلقون راتب ما بين 8000 
الفئة  هذه  أن  وأكد   ، دينار   10000 و 
األخيرة سوف تتلقى راتبا يساوي 13000 
دينار ، ألنه سيتم دمج هذه الفئة بشكل نهائي 
في وظائفهم ، خالل عام 2022 وعلى أبعد 

تقدير في عام 2023. 
س-م

في أعلى مستوى له منذ سنة 2014 / سعر النفط الجزائر يقترب من 100 دوالر
 

ارتفع سعر النفط الجزائري »صحاري بالند« بنحو 1.40 دوالرا في البرميل ما يقارب 1.43 بالمائة ليصل عتبة 100 دوالرا للبرميل. وحسب موقع »أويل بريس«، فإن سعر النفط 
الجزائري »صحاري بالند« وصل إلى سعر 99.25 دوالرا للبرميل في أعلى مستوى له منذ سنة 2014. وتواصل أسعار النفط مكاسبها طوال تعامالت األسابيع الماضية على عكس 
بداية تعامالت العام الماضي والتي شهدت خسائر واضحة مدفوعة بضغوط من عمليات جني األرباح، وهو ما حدث للمرة األولى منذ أكتوبر 2014، وسط زيادة مستمرة في ألسعار النفط.
ق ـ و



قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن »مستقبل البالد هو 
في  المكثفة  ومشاركتهم  والتونسيات،  التونسيين  بأيدي 
االستشارة الوطنية هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة 

جديدة في تاريخ تونس«.
وزير  ناجي،  بن  نزار  لقائه  خالل  سعيد  وعرض 
تكنولوجيات االتصال، »الصعوبات الفنية التي تعترض 

االستشارة  في  المشاركة  في  والمواطنات  المواطنين 
عن  ناتج  بعضها  وهي صعوبات  اإللكترونية،  الشعبية 
جملة من االختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها 
األفواه وإجهاض هذه  تكميم  يريدون  الذين  مقصود من 

التجربة األولى من نوعها في تونس«.
بأيدي  هو  تونس  »مستقبل  أن  الجمهورية  رئيس  وأكد 

التي  هي  المكثفة  ومشاركتهم  والتونسيات،  التونسيين 
ستعبد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم 
وهمية  شرعية  على  ال  الحقيقية  الشعبية  اإلرادة  على 
لفظها التونسيون والتونسيات ألنّها ال تعبّر عن إرادتهم 

الحقيقية«.
ق ـ د

التنسيق  لهيئة  التنفيذي  المكتب  عضو  قالت 
الثانوي واألساسي  التعليم  نقابات  المشترك بين 
الوطني  التهذيب  وزارة  إن  عثمان  بنت  مريم 
الضغوط  تمارس  التعليمي  النظام  وإصالح 
األموال  من  كثيرا  »وبذلت  المضربين،  على 
الهيئة  أن  مردفة  اإلضراب«،  منع  لمحاولة 
مطالبها  تلبية  قبل  اإلضراب  عن  تتراجع  لن 

الخمس.
لها،  تصريح  في  عثمان  أحمد  بنت  وأضافت   
صباح  الهيئة  نظمتها  احتجاجية  وقفة  هامش 
أن  التهذيب  وزارة  مبنى  أمام  األربعاء  اليوم 
الوزارة على  التي  مارستها  من بين الضغوط 
من  بالتدريس  المكلفين  منع  هي  المدرسين 

المضربين. اإلضراب وتهديد بعض 
التهديدات  بنت أحمد عثمان أن عهد  واعتبرت 
بين  المشترك  التنسيق  هيئة  وأن  ولى  قد 
تتراجع  لن  والثانوي  األساسي  التعليم  نقابات 
التهذيب  وزارة  استجابة  قبل  اإلضراب  عن 

لبها. لمطا
بين  المشترك  التنسيق  هيئة  عضو  جهته  من 
محمود  أحمد  والثانوي  األساسي  التعليم  نقابات 
أن  »بعد  يأتي  اإلضراب  أن  اعتبر  بيداه  ولد 
الوسائل  كافة  المشترك  التنسيق  هيئة  استنفذت 
المتاحة مع وزارة التهذيب الوطني لفتح حوار 

المطلبية. عريضتها  حول 
أربع  منذ  بدأ  الذي  الحراك  أن  بيداه  ولد  وأكد 
طرف  من  لمطالبه  استجابة  يتلقى  لم  سنوات 
التنسيق  »وهيئة  اآلن،  حتى  التهذيب  وزارة 
االحتجاجي  مسارها  في  ماضية  المشترك 
والمدرسون أكدوا أنهم معها والدليل على ذلك 

هو مشاركتهم في اإلضراب«.
المدرسين  مشاركة  أن  بيداه  ولد  واعتبر 
التنسيق  هيئة  له  دعت  الذي  اإلضراب  في 
تفتح  أن  من  مناص  ال  أنه  »يؤكد  المشترك، 
معهم وزارة التهذيب الوطني  مفاوضات جادة 

المطلبية ». ومثمرة حول عريضتهم 
بـ«مراجعة  المشترك  التنسيق  هيئة  وتطالب   
لهم  يضمن  بما  المدرسين،  وعالوات  رواتب 
وجه  أكمل  على  واجبهم  وتأدية  الكريم  العيش 
الميدانيين،  للمدرسين  عالوات  واستحداث 
على  مستمرة  العالوات  كل  جعل  إلى  إضافة 
كشف الراتب طيلة أشهر السنة االثني عشر«.
كما يطالبون بــ«إلغاء سلك المعلمين المساعدين 
شاملة  مراجعة  ضمن  سنوات،  منذ  المجمد، 
وإنصاف  والثانوي  األساسي  التعليم  ألسالك 
أساتذة  )CDI(من  الدائمة  العقود  أصحاب 
العالوات  جميع  من  ليستفيدوا  الثانوي؛  التعليم 
في  زمالؤهم  منها  يستفيد  التي  الحقوق  وباقي 

القطاع«.
 ويتمثل المطلب الخامس في منح قطع أرضية 
وقابلة  فاعلة  سياسة  رسم  مع  للمدرسين، 

للمدرس. السكن  لتوفير  للتطوير 
ق ـ د
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قبل أيام من انتهائها وبعد تطورات سياسية تنذر بـ«تصعيد 
مسلح«، أصدر الرئيس األمريكي جو بايدن، قراًرا بتمديد 

حالة الطوارئ على ليبيا.
البيت األبيض، إن حالة الطوارئ  بيان صادر عن  وقال 
الوطنية المعلنة في 25 فيفري 2011، وجرى توسيعها 
في 19 أفريل 2016، يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 

25 فيفري 2022.
وأشار البيان إلى أنه وفًقا للمادة 202 من قانون الطوارئ 
الوطني، فإنه تقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية لمدة 
عام جديد، كون الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديًدا غير 
عادي لألمن القومي والسياسة الخارجية للواليات المتحدة.
وأكد البيت األبيض أن هناك حاجة إلى تدابير للحماية من 

يرتكبها  التي  االنتهاكات  من  غيرها  أو  األصول  تحويل 
األشخاص،  من  وغيرهم  وشركائهم  القذافي  عائلة  أفراد 

مما يعيق المصالحة الوطنية الليبية.
األولى  الطوارئ  حالة  أعلنت  كانت  األمريكية  الرئاسة 
بشأن ليبيا، في 25 فيفري 2011، بعد أن اتهمت النظام 
احتجاجات  أثناء  المدنيين  ضد  العنف  باستخدام  السابق 
جرى  أنه  إال  الليبية،  الدولة  أصول  واختالس  فبراير، 
توسيعها في 19 أفريل 2016، نظًرا لهجمات المليشيات 
األجنبية  والبعثات  الليبية،  الدولة  منشآت  ضد  المسلحة 
في ليبيا، والبنية التحتية الحيوية، وكذلك انتهاكات حقوق 

اإلنسان، وانتهاكات حظر األسلحة.
وبحسب بيان للبيت األبيض، فإن تلك الظروف، والهجمات 

المطولة، وتزايد أعداد الليبيين الذين يلتمسون اللجوء في 
في  األمني  الوضع  وتدهور  الهجمات،  من  أخرى  دول 
الطوارئ  حالة  لتجديد  المتحدة،  الواليات  دفعت  ليبيا، 
ليبيا، في فيفري من كل عام، كان آخرها  الوطنية بشأن 
تلك التي أعلنها الرئيس جو بايدن في 12 فيفري 2021.

ما هي حالة الطوارئ الوطنية؟
حالة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونغرس للسلطة 
رأسها  وعلى  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  التنفيذية 
وحسم،  بسرعة  الطارئة  األزمات  مع  للتعامل  الرئيس، 
ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة 

بالتعامل مع األزمات.
الحاالت  مواجهة  حق  للرئيس  األمريكي  الدستور  ويمنح 
قرارات  واتخاذ  الحركة  سرعة  يستدعي  بما  الطارئة 
حاسمة أمام ظروف طارئة تمثل تهديدات كبرى للواليات 

المتحدة األمريكية.
يبلغ  أن  القومي«  الطوارئ  »قانون  إعالن  ويتطلب 
الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة وإعالن ما يتطلب 
للتعامل معها، ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ دوريا 

الكونجرس بمستجدات األزمة.
تأثيراتها على ليبيا..

حالة  بموجب  األمريكية،  المتحدة  الواليات  وتستطيع 
بعض  تجميد  أو  ما،  بلد  على  عقوبات  فرض  الطوارئ، 
أو  المستبدين  الحكام  معاقبة  أو  الخارجية،  أصولها 
اإلرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح األمريكية.

يؤكد  أن  الحالتين  في  األمريكي  الرئيس  على  وينبغي 
وجود »تهديدات غير طبيعية وخطيرة على األمن القومي 

والمصالح األمريكية«.
أن  المسالتي،  حسين  الليبي،  السياسي  المحلل  اعتبر  و 
القرار إجراء روتيني احترازي تقوم به الواليات المتحدة 
إلى فرضه  التي دعت  األسباب  وأن  األمريكية، ال سيما 
السياسية األخيرة لفرض  الجهود  بعد فشل  قائمة  مازالت 
االستقرار في ليبيا عن طريق إجراء االنتخابات الرئاسية 

والبرلمانية.
ق ـ د

بحجة أن الوضع فيها ما زال يشكل خطرا عىل أمنها القومي

أمريكا تمدد حالة الطوارئ على ليبيا

النقابات تؤكد أنها لن ترتاجع قبل تلبية 
جميع المطالب

تواصل اإلرضابات يف 
قطاع التعليم بموريتانيا

منزل  أمس،  أول  المغربية  االحتالل  قوات  اقتحمت 
الناشطة الصحراوية, محفوظة بمبا لفقير, بمدينة العيون 
المحتلة و اعتدت عليها بالضرب المبرح لدعوتها لنشطاء 
التضامن  الى  يدعو  اجتماع  في  للمشاركة  صحراويين 

السلمي مع ضحايا القمع المغربي في الداخلة المحتلة.
قوات  ان  الصحراوي  ميديا(  )ايكبيب  موقع  نقل  و 
المناضلة الصحراوية  المغربية »اعتدت على  االحتالل 
بالضرب وبطريقة وحشية ومزقت ثيابها«, بعد ان دعت 
الى  يدعو  اجتماع  في  للمشاركة  صحراويين  نشطاء 
التضامن السلمي مع ضحايا القمع المغربي في الداخلة 

المحتلة.
لجنة  ترأس  التي  السابقة  السياسية  المعتقلة  وقالت 
من  المفصولين  الصحراويين  والعمال  للموظفين 
عملهم, أن »العديد من اآلليات التابعة لشرطة االحتالل 
التراب  مراقبة  ومديرية  العامة  االستعالمات  وجهازي 
عنه  وقطعت  منزلها  حاصرت  الوطني«المخابرات«, 
من  العديد  والتهديد  بالقوة  ومنعت  الكهربائي  التيار 

النشطاء من دخوله«.
لتنظيم  وبعثتها  المتحدة  األمم  لفقير,  السيدة  دعت  و 
الى  »المينورسو«,  الغربية  الصحراء  في  االستفتاء 
االحتالل  قمع  من  أسرتها  و  هي  لحمايتها  »التدخل 
بقواعد  واالستهتار  العجرفة  قمة  يجسد  الذي  الوحشي 

القانون والشرعية الدولية«.
و كانت سلطات اإلحتالل المغربية قد اقدمت على اعتقال 

محفوظة  المناضلة 
نوفمبر  في  لفقير  بمبا 
لتضامنها   2019
السياسي  المعتقل  مع 
منصور  الصحراوي 
الموساوي. و تعرضت 
الصحراوية  المناضلة 
الماضية  السنوات  في 
مرات,  عدة  لالعتداء 
اصابتها  إلى  أدى  ما 
الرأس,  مستوى  على 
احدى  في  ذلك  و 
اإلحتجاجية  الوقفات 
الشعب  بحق  المطالبة 
تقرير  في  الصحراوي 
واالستقالل,  المصير 

ومازالت تعاني من أعراض الى غاية اليوم.
المغربية  االحتالل  قوات  اقتحمت  متصل,  سياق  في  و 
و  التونسي«  »ام  حيي  في  صحراويين  منازل 
»اكسيكيسات« بالداخلة المحتلة, وقامت بتكسير زجاج 
مشهد  في  الشوارع  جنبات  على  المركونة  السيارات 
تلك  بها  تتحلى  التي  والفوضى  التخريب  »يعكس روح 

القوات«, حسب الموقع الصحراوي.
والنساء  الشباب  أعدادا من  أن  المصدر  ذات  و أضاف 

مكثف,  بشكل  انتشرت  التي  االحتالل  قوات  تحدوا 
يرددون  وهم  سلمي,  بشكل  االحتجاج  على  أصروا  و 
شعارات سياسية تمجد جبهة البوليساريو بصفتها ممثال 

شرعيا ووحيدا للشعب الصحراوي.
المدينة,  في  موثوق  حقوقي  مصدر  عن  الموقع  نقل  و 
دهس سيارة تابعة لشرطة االحتالل, شابا صحراويا كان 
يقود دراجة نارية, »قبل ان تعتقله وتعتدي عليه بشكل 

وحشي على مسمع و مرأى الجميع«.
ق ـ د

القوات املغربية تعتدي على املناضلة الصحراوية »محفوظة بمبا 
لفقري« يف العيون املحتلة

قيس سعيد: المشاركة في االستشارة الوطنية ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة



تسيير  على  المشرفة  »ميطراغاز«،  شركة  تتجه 
المغاربي- الغاز  أنبوب  من  المغربي  الجزء 
األوروبي »جي أم أو« والذي توقف العمل به في 
التصفية،  إجراءات  التخاذ  الفارط،  أكتوبر  نهاية 
للعاملين  تعويضات  يتضمن  عرضا  قدمت  بعدما 
فيها إلنهاء عقود عملهم، حسبما نقلته وسائل إعالم 

محلية.
لكل  المملوكة  »ميطراغاز«,  شركة  توقفت  و 
والشركة  اإلسبانية  »ناتورجاي«  مجموعة  من 
المغربي  والديوان  اينرجيا«  »غالب  البرتغالية 
الفاتح  منذ  النشاط  عن  والمناجم,  للمحروقات 
تجديد  عدم  الجزائر  قرار  بعد  الماضي  نوفمبر 
الطبيعي  الغاز  لنقل  والمغرب  بينها  المبرم  عقد 
إلى إسبانيا المنتهي في 30 أكتوبر 2021, بسبب 

األعمال العدائية المتكررة للمخزن.
و دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز, 
الديمقراطية  الكونفدرالية  لواء  تحت  المنضوية 
االلتزام  إلى  الشركة  مسؤولي  المغربية,  للشغل 
اتفاق  توقيع  أجل  من  والتفاوض  الحوار  بقواعد 

يرضي جميع األجراء.
مدينة  في  »ميطراغاز«  شركة  مقر  يوجد  و 
وتقنيا  مهندسا   60 حوالي  بها  يعمل  وكان  طنجة, 
مطهر  بني  بعين  الصيانة  مركزي  في  يتواجدون 
وعين  تازة,  نواحي  مسون  إلى  إضافة  وطنجة, 

دريج في وزان.
الحراريتان  المحطتان  تبقى  أخرى  جهة  من  و 
تمونان  كانتا  اللتان  مطهر,  بني  وعين  لتهدارت 
بالغاز الجزائري عبر أنبوب »جي أم أو« وتنتجان 
10 بالمائة من إجمالي الطاقة بالكهربائية بالمملكة, 

متوقفة النشاط منذ نهاية أكتوبر الفارط.
تشغيل  إعادة  إلى  المخزن  حكومة  تسعى  و 
للمغرب  يسمح  اسبانيا  مع  اتفاق  بفضل  المحطتين 
الدولية  األسواق  في  المميع  الطبيعي  الغاز  باقتناء 
الطبيعي في  الغاز  وتسليمه لمحطات إعادة تحويل 
إسبانيا ثم نقله عبر أنبوب الغاز »جي أم أو« الى 

األراضي المغربية.
أن  المغربي  الطاقوي  للشأن  متابعون  يرى  لكن 
التقنية  العراقيل  العديد من  تعترضه  المشروع  هذا 
والمالية, الن تحويل مسار أنبوب الغاز يتطلب وقتا 
على  الكبير  الطلب  حجم  إلى  باالضافة  واستثمارا 
الغاز في إسبانيا التي ال يمكن أن تضحي بزبائنها 

الصناعيين لتلبية الطلب المغربي.
كما أن هذا الحل في حال تحققه ستكون كلفته كبيرة 
جدا, نظرا الرتفاع أسعار الغاز المميع في السوق 
في  الغاز  تحويل  إعادة  تكلفة  إليها  تضاف  والتي 
أم  »جي  خط  عبر  وتوجيهها  اإلسبانية  المصانع 

أو«.
ق ـ إ

7 الخميس 24 فيفري 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 23 رجب 1443 هـ 

األربعاء  يوم  زغدار  أحمد  السيد  الصناعة،  وزير  أكد 
بوالية المسيلة بأن »قطاعه الوزاري يطمح إلى المساهمة 

بنسبة 15 بالمائة في الدخل الوطني الخام«.
و أوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين وحدة إلنتاج 

الشبابيك الحديدية تندرج ضمن االستثمار الخاص ببلدية 
مرافقة  النسبة من خالل  هذه  تحقيق  سيتم  بأنه  بوسعادة 
صناعية  مؤسسة   776 وإنشاء  الصناعي  االستثمار 
خصوصا  الثروة  خلق  على  قادرة  الوطن  عبر  جديدة 

الذي  الجديد  االستثمار  قانون  عن  اإلفراج  يتم  أن  بعد 
خالل  المجال  في  المسجلة  النقائص  بعض  سيتدارك 

السنوات السابقة.
حيز  دخلت  مؤسسة   15 بأن  زغدار  السيد  أفاد  و 
االستغالل بالمسيلة والتي »تعد ثمرة المرافقة الحقيقية 

لترقية االستثمار عبر الوالية«.
قيمته  تقل  ال  ما  تصدير  إلى  الصناعة  قطاع  ويطمح 
نحو  الوطني  اإلنتاج  من  دوالر  ماليير   7 عن  سنويا 
السوق العالمية واألفريقية على وجه الخصوص، حسب 

ما أضافه السيد زغدار.
المسيلة »تعد رائدة  بأن والية  الصناعة  واعتبر وزير 
في مجال االستثمار حيث يوجد حاليا على طاولة مديرية 
الصناعة بها ما يزيد عن 1000 طلب يتعلق باستحداث 

مؤسسات استثمارية عبر الوالية«.
المنتوج  ترقية  في  تساهم  أن  الحركية  هذه  شأن  ومن 
قال  كما  بالوالية  البطالة  نسبة  وتخفيض  الصناعي 
االستثمار  مرافقة  مع  بالموازاة  بأنه  أكد  الذي  الوزير 
على  توزيعه  إعادة  و  الصناعي  العقار  استرجاع  يتم 

المستثمرين الجادين.
المنتجة  للمؤسسات  أعباء  مخطط  توفير  بخصوص  و 
لمواد البناء بوالية المسيلة، أكد الوزير بأنه سيتم رفع 
التجميد عن عديد المشاريع ضمن قانون المالية التكميلي 
الطلب على هذه  انتعاش  إلى  مما سيؤدي   2022 لسنة 

المواد.
ق ـ إ

قطاع الصناعة في الجزائر يطمح 
إلى المساهمة بـ 15 بالمائة في الدخل 

الوطني الخام

بعد أن عرضت تعويض العاملني فيها 
إلنهاء عقود عملهم

رشكة »ميطراغاز«
المسرية للجزء المغريب

من أنبوب الغاز »جي أم أو« 
عىل طريق التصفية

جلسة  منتصف  الخام  النفط  أسعار  تراجعت 
العمل  إعادة  قرب  حول  بتوقعات  مدفوعة  األربعاء، 

باالتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى.
على  النووي  االتفاق  بقرب  المتعلقة  األنباء  وغلبت 
جهة  من  روسيا  بين  أوروبا  شرق  القائم  التوتر 
سببا  بقي  الذي  أخرى،  جهة  من  والغرب  وأوكرانيا 
رئيسا في صعود أسعار النفط فوق 94 دوالرا خالل 

األيام الماضية.
واألربعاء، أعلن وزير الخارجية اإليراني حسين أمير 
بلغت  الكبرى  القوى  مع  المباحثات  أن  اللهيان،  عبد 
تحل  لم  التي  القضايا  بعض  بقاء  مع  مرحلة حساسة، 

بعد.
أسعار  تراجعت  )ت.غ(،   11:30 الساعة  وبحلول 
العقود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم 

 93.40 إلى  سنتا   47 أو  بالمئة   0.50 بنسبة  أفريل 
اآلجلة  العقود  أسعار  تراجعت  كما  للبرميل.  دوالرا 
أفريل،  تسليم  الوسيط،  تكساس  األمريكي غرب  للخام 
91.38 دوالرا  إلى  52 سنتا  أو  بالمئة   0.58 بنسبة 
للبرميل. وبتوقيع االتفاق النووي يمكن إليران استئناف 
 3.86 البالغة  الطبيعية  لمستوياته  الخام  من  إنتاجها 
مليون   2.5 متوسط  مع  مقارنة  يوميا،  برميل  ماليين 

برميل يوميا في الوقت الحالي.
النووي  االتفاق  من  المتحدة  الواليات  انسحاب  ومنذ 
أوت  في  عليها  العقوبات  واستئناف   2018 ماي  في 
صادراتها  رقم  عن  طهران  تعلن  لم  العام،  نفس  من 
قبل  يوميا  برميل  مليون   2.2 كانت  لكنها  الخام،  من 

العقوبات.
ق ـ إ

أسعار النفط تتراجع على وقع قرب إبرام اتفاق نووي مع إيران

كشفت بيانات رسمية، األربعاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بنسبة 5.1 بالمئة 
خالل جانفي الماضي، وسط ارتفاع ملحوظ على أسعار الطاقة.

وقال مكتب اإلحصاءات األوروبي »يوروستات« في بيان، إن التضخم كان في حدود 5 بالمئة خالل 
ديسمبر 2021، و0.9 بالمئة قبل سنة.

وفي االتحاد األوروبي، صعد معدل التضخم السنوي بنسبة 5.6 بالمئة في جانفي الماضي، من 5.3 
بالمئة في ديسمبر و1.2 بالمئة في جانفي 2021.

ووفق البيان، سجل أقل معدل للتضخم في فرنسا بنسبة 3.3 بالمئة، ثم البرتغال 3.4 بالمئة.
في المقابل، سجل أعلى معدل تضخم في ليتوانيا بنسبة 12.3 بالمئة، تليها استونيا بنسبة 11 بالمئة.
وكانت مساهمة قطاع الطاقة هي األعلى في معدل التضخم في منطقة اليورو بـ 2.80 نقطة مئوية، 

تليها الخدمات بـ 0.98 نقطة مئوية، ثم الغذاء والتبغ والكحول بـ 0.77 نقطة مئوية.
وتشهد أسعار الطاقة زيادات ملحوظة بسبب التوترات الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث شهدت 

أسعار النفط ارتفاعا لم تشهده منذ أكثر من سبع سنوات.
ق ـ إ

تضخم منطقة اليورو يرتفع بنسبة 5.1 بالمئة يف جانفي

افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة األلماس اإلسرائيلية في دبي
افتتح مركز دبي للسلع المتعددة السلطة التابعة لحكومة دبي، أمس مكتبا تمثيلًيا لبورصة إسرائيل للماس داخل برج الماس في بورصة دبي للماس.

وحضر االفتتاح ممثلون من مركز دبي للسلع المتعددة واالتحاد العالمي لبورصات الماس وبورصة إسرائيل للماس والقنصلية اإلسرائيلية في دبي من بينهم أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي 
األول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة وإيالن شتولمان القنصل اإلسرائيلي في دبي بواز مولدوسكي رئيس بورصة إسرائيل للماس وعيران زيني مدير بورصة إسرائيل 
للماس ويورام دفاش رئيس االتحاد العالمي لبورصات الماس. وسيسهم افتتاح المكتب التمثيلي في زيادة سهولة ممارسة األعمال التجارية لشركات الماس اإلسرائيلية العاملة في الدولة أو 
التي تتطلع إلى تأسيس مركز لها في دبي. ويأتي االفتتاح بعد يوم من إعالن مركز دبي للسلع المتعددة أن اإلمارات تصدرت قائمة مراكز تجارة الماس الخام في العالم بالتزامن مع انعقاد 
مؤتمر دبي للماس 2022 حيث تم تداول 22.8 مليار دوالر أمريكي من الماس الخام في عام 2021 وحضر المؤتمر أكثر من 550 من خبراء وقادة القطاع لمناقشة »مستقبل الماس«.
وتشهد دبي هذا األسبوع تجمعا لممثلي قطاع الماس لحضور فعاليات أسبوع دبي للماس والذي يتضمن أيضا افتتاح معرض دبي للمجوهرات واألحجار الكريمة والتكنولوجيا 2022 

ق ـ إواجتماع رؤساء االتحاد العالمي لبورصات الماس.



   

رئيــس  أمــس،  عيــن،   n
الجمهورية عبد المجيد تبون ابن 
والية باتنة و الناشــط السياســي 
المحنــك صالح الديــن مضوي 
مندوبا محليا لوسيط الجمهورية 

في والية سكيكدة.
وجــاء تعييــن ابــن واليــة باتنة 
وســيطا للجمهورية في سكيكدة، 
عقب قــرار رئيــس الجمهورية 
بإنهاء مهام الســيد عبــد الحميد 
شــكاط الذي كان قد تلقى سلسلة 
من االنتقــادات من قبــل ممثلي 
المجتمــع المدنــي الذين رفضوه 
،خاصــة و أنــه يتهــم بانــه من 
المقربين من رموز النظام الفاسد 
و المتغوليــن في والية ســكيكدة 
الذيــن غالبيتهــم هــم اآلن محل 

ومشــبوهين... قضائي  تحقيــق 
نشــير فقــط بــأن صــالح الدين 
نشــطاء  أبــرز  مــن  ماضــوي 
المجتمــع المدنــي فــي واليتــي 
عنابــة و ســكيكدة و كان عضوا 
فــي المجلــس الشــعبي الوالئي 
لوالية عنابة إلــى جانب أنه ابن 

والي والية سابق.

روسيكادا اليوم 8

صالح الدني ماضوي وسيط الجمهورية 

يف سكيكدة

متفرقات 

الخميس 24 فيفري  2022 م
الموافق لـ 23 رجب 1443 هـ

 مديرية الصحة بسكيكدة

تعليمة لكل الصيادلة الخواص بتعليق بيع مكمالت غذائية خطيرة 

n كشــف، أمــس، محــي الديــن 
الســكان  و  الصحــة  مديــر  تبــر 
لوالية ســكيكدة، أن مصالحه قامت 
بمراسلة الصيادلة في شكل تنبيه ، 
من أجل تعليق بيع بعض المكمالت 
الغذائية بسبب احتوائها على مواد 
غيــر مصرح بها، تدخل في تركيبة 
هــذه األدوية و تشــكل خطراً على 

الصحة العمومية.
  و يأتــي هذا اإلجــراء على خلفية 
تنبيــه وصــل وزارة الصحــة مــن 
قطاع الدفاع الوطني، يتعلق بوجود 
مصــرح  غيــر  صيدالنيــة  مــواد 
بها، تســتخدم فــي تركيب مكمالت 
غذائية مثل ســيلدينافيل، تاداالفيل، 

وغيرهما.
هــذه  فــإن  المتحــدث،  حســب  و 
المــواد لها تأثيــرات جانبية مضرة 
بصحــة اإلنســان والتــي يمكن أن 
تكــون خطيــرة، إضافــة إلــى أن 
ســيلدينافيل وتاداالفيــل هما مادتان 
فعالتــان تســتخدمان فــي تركيــب 
األدويــة الموصوفة لعالج الضعف 
الجنسي لدى الرجال، مثل الفياغرا 
وســياليس، ليس لهما أي اســتعمال 

في مجال المكمالت الغذائية.
و أضــاف المتحــدث، بأنــه يجــب 

المواطنيــن  بتحســيس  القيــام 
بخطــر هــذه المنتجــات، مــن أجل 
الحفــاظ علــى صحتهــم، كمــا دعا 
الصيادلــة الخــواص لتعليــق بيع و 
هــذه المكمــالت الغذائيــة من جهة 
أخرى، كما دعــا »مدير الصحة« 
المستثمرين الخواص الذين يرغبون 
في االستثمار في الميدان الصحي و 
بالتحديد في إنجاز مؤسسات صحية 
غير استشــفائية مثل مراكز تصفية 
الكلى و مراكز التشــخيص الطبي، 
إلــى التقيــد بالقانون رقــم 18-11 

 2018 جويليــة   2 فــي  المــؤرخ 
المتعلــق بالصحــة و كذا المرســم 
التنفيــذي رقــم 136-21 المؤرخ 
فــي 7 أفريــل 2021 المتضمــن 
شــروط و إجــراءات إســتغالل و 
تنظيم نشاطات المؤسسات الصحية 
الخاصــة، باإلضافــة إلــى التعليــم 
الوزاريــة رقــم 3 المؤرخــة في 4 
جانفي 2022، المتعلقة بالمشاريع 
الصحية الخاصــة و ذلك من خالل 
إيداع طلبات إنشاء مؤسساتهم ، مع 
تحديــد البلدية و عنوان المشــروع 

المراد إنجازه فــي المرحلة األولى 
مــن اإلجــراءات ، مشــيرا إلى أنه 
و بعد دراســة ملفات طلب اإلنشاء 
وفق مخطط التنمية بالوالية معايير 
التغطيــة الصحيــة و مبــدأ تقريب 
العــالج للمواطــن، فــإن الموافقــة 
المبدئيــة تمنــح فقــط، مثلمــا قال، 
للمشــروع الذي تتوفر فيه العناصر 
المذكورة سالفا و يرسل إلى مصالح 
وزارة الصحــة لدراســته و إبــداء 
موقفها النهائي لتجســيد المشــروع 

على أرض الواقع.

البلدية تتحجج بغزو البناء الفوضوي  

سكان منطقة "الطبانة" بالقل يطالبون بالتهيئة 
و التحسني الحضاري  

n جــدد، أمــس، ســكان منطقة 
»الطبانة« في أعالي مدينة القل 
غربي والية ســكيكدة، إحتجاجهم 
مــن غيــاب أدنى شــروط التنمية 
الحقيقة في المنطقة التي تشــهد 
ــي المدة  توســعا ســكانيا رهيبا ف
األخيــرة، حيث تحولــت الى قطب 
ــي عاصمة  ســكني كبير في أعال
المصيــف القل، ممــا نغص حياة 
اليومية لقاطنيهــا الذين يعانون 
يوميــا في جميــع المجــاالت، ما 
بلدية و  ــى مراســلة ال دفــع بهم إل
االحتجــاج في اكثر مــن مرة على 
أمل لفت انتباه السلطات لواقعهم 

المرير.
ـ  ممثل عن ســكان الحي كشــف  ل
»عيــن الجزائر«، بأنهــم احتجوا 
فــي العديد من المــرات أمام مقر 
بلدية على أمل أن تتحرك لتغيير  ال

واقعهــم المزري، غيــر أن ال أحد 
تحرك ســوى العشرات من الوعود 
تــي ال تــزال تنتظر التجســيد،  ال
فالمنطقة التي تشهد توسعا سكنيا 
كبيرا هي ال تزال خارج اهتمامات 
يــة،  خاصة في  الســلطات المحل
ظــل غيــاب العديد مــن مقومات 
ــاة و شــروطها أبرزها غياب  الحي
شــبكتي المياه الصالحة لشــرب 
و الصرف الصحــي و كذا اإلنارة 
العمومية و المنزلية، حيث يوجد 
أزيــد مــن 90 بناية بدون شــبكة 
الكهرباء ،و كــذا الغاز الطبيعي 
و غياب كلي لشبكة الطرقات في 
المنطقة و حتى الماء الشروب، و 
هو ما دفع بالسكان إلى االستنجاد 
في أكثر من مرة بصهاريج الماء، 
و كــذا إقامــة األحــواض لصــب 
نفاياتهم السائلة و الصلبة بالرغم 
مــن المخاطر العديــدة التي تهدد 

الصحة العمومية.

و أضــاف ممثــل الســكان، بأنهم 
يســمعون بتخصيــص المالييــن 
مــن أمــوال القطاعــي ســواء من 
ــاء أو الواليــة في  بن التعميــر و ال
مشــاريع موجهــة للمنطقة، غير 
م يلمســوا أي شــيء منها،  أنهــم ل
كما طالب بضــرورة التحقيق في 
تــي تخــص  األمــوال الضخمــة ال
تــي صرفتهــا  تهيئــة المنطقــة ال
بلديــة الســابقة، قصــد إنجــاز  ال
شــبكات الصرف الصحي و الماء 
و التطهيــر و اإلنــارة العموميــة 
تــي ال تزال مشــاريع مشــبوهة  ال
ســكان  كل  منهــا  يســتفد  ــم  ل و 
المنطقــة، أين ال تزال بال شــبكة 
صــرف صحي وال إنــارة عمومية 
يــة، مجددا صراخــه إلى والي  كاف
الوالية، قصد انتشــال السكان من 
واقعهم المرير و التخلف، خاصة 
أمام تواصل سياسة التهميش من 
ــح الدولة، حيث  قبل جميع مصال

تمســك بضرورة استفادة المنطقة 
من مشــروع التحسين الحضاري 
و كــذا إنجــاز مدرســة ابتدائيــة 
تنهــي معاناتهم في نقــل أبنائهم 
بلديــة و المــدارس  ــى مركــز ال ال
البعيــدة و فــي ظــروف صعبــة، 
خاصــة التالميــذ الصغــار و في 
منطقــة معزولة، حيث يخشــون 
ــى أبنائهــم مــن الهــالك، كما  عل
بــوا في هذا الســياق، ضرورة  طال
التعجيــل بإنهاء كارثــة المفرغة 
تــي هــي  العموميــة بومهاجــر ال
أســفل الحي و التي باتــت تهديد 
ــى اعتبار  الصحــة العموميــة عل
ان المنطقة تعرف توســعا سكنية 

كبيرا و قياسي.
رئيــس بلدية من جهتــه، أكد بأن 
أغلــب مطالب الســكان هــي قيد 
التجســيد، خاصة في المشــاريع 
بلديــة  القطاعيــة و إقتطاعــات ال
تــي عممــت اإلنــارة العمومية،  ال
و المــاء و االنــارة المنزلية و مدة 
شــبكة الصــرف الصحــي للجهة 
الســفلية، أمــا بخصوص شــبكة 
بلدية خاوية  الطرقــات فميزانية ال
ــى تهيئة  ــا، أين عمــدت عل ي حال
الماديــة  بإمكانياتهــا  المســالك 
فقــط فــي انتظــار حصولها على 
دعــم مالي من الواليــة أو اقتطاع 
مشــروع قطاعــي لهــدا الغرض، 
يــه المير كثيرا  و هــو ما يعلق عل
ألنهــا مشــكل التهيئــة فــي هذه 
بيــة مبانيهــا  تــي غال المنطقــة ال
فوضويــة منــد العهــدة الماضية 
مقــررات  يملكــون  أصحابهــا  و 
تســوية، فيما ســيتم اطالق حملة 
واســعة للقضــاء على كل ســكن 
فوضوي جديد فــي المنقطة التي 

تعرف توسعا سكنيا كبيرا.

انتشال جثة عجوز متوفى يف ظروف 
غامضة ببوزعرورة

n تدخلت،أمــس، إســعافات 
الوحدة الرئيسية للحماية المدنية 
في ســكيكدة، ألجل تحويل جثة 
ســيدة تبلغ من العمر 93 ســنة 
عثر عليه متوفى داخل غرفتها 
فــي ظــروف مجهولــة و هذا 
على مســتوى حي بوزعرورة 

1500 مسكن.
حيث تم االبــالغ عنها من قبل 

الذيــن الحظوا غياب  الجيران 
العجــوز التــي تقيم فــي البيت 
الســكني وحيــدة ليتــم اقتحــام 
المنزل من قبل عناصر الحماية 
المدنيــة ليعثــروا عليهــا جثــة 
هامــدة أين تم اتخاذ كل التدابير 
القانونيــة الالزمة قبــل تحويل 
الجثة على مصلحة حفظ الجثث 

بمستشفى بوحارة.

سكيكدة : نورالدين.ب

n نجــح، أمس،عناصر الحماية 
المدنية في ســكيكدة من انتشــال 
جثــة لشــاب فــي عقــده الثانــي 
مجهول الهوية ،و هي في درجة 

متقدمة من التعفن .
و حســب مصادرنا، فــإن الجثة 
تــم اإلبــالغ عنها مــن قبل عدد 
مــن الصياديــن علــى مســتوى 
الشــاطئ الذيــن عثــروا عليــه 
،و قــد قذفتها أمــواج البحر إلى 
الشــاطئ الصخــري ،حيــث تم 
التدخل مــن قبل فريــق الحماية 
المدنيــة وانتشــال الجثــة التــي 
حولت على مصلحة حفظ الجثث 
بمستشــفى عبد الرزاق بوحارة، 

ليتم فتح تحقيق قصد تحديد هوية 
صاحبها .

انتشال جثة مجهول الهوية يف شاطئ 

ليلو الصخري

اجتماع لتنمية قنواع ومعاينة أشغال 
تعبيد طريق أوالد منصور بالزيتونة 

n عقــد نهار أمس األربعاء  
اجتمــاع اللجنــة التقنيــة لدائرة 
الزيتونــة  لمتابعــة المشــاريع 
التنمويــة ، الجلســة خصصت 
لبلديــة قنواع بحضــور رئيس 
و  البلــدي  الشــعبي  المجلــس 
االمين العام للبلدية و المصالح 
التقنيــة وتعد منطقة قنواع التي 
تعاني من مشاكل تنموية عديدة  
منطقة سياحية بامتياز ، خاصة 

بشاطئها وســاحلها الذي يغري 
كثيرا وصار مقصــدا للباحثين 
عن الراحة وللصيادين كذلك .

ومتابعة لمشاريع مناطق الظل 
قــام رئيــس المجلس الشــعبي 
لبلدية الزيتونة والمصالح التقنية 
أمنــس بمعاينــة أشــغال تهيئة 
وتعبيــد طريــق أوالد منصور 

على مسافة 1000م/ط.
           جمعها : نورالدين .ب
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الموافق لـ 23 رجب 1443 هـ

n   رفــض 65 عامــا يتهّددهم 
شــبح البطالــة  قراٍر مــن رئيس 
الواقعــة علــى  القــرارم  بلديــة  
بعد10كــم مــن عاصمــة واليــة 
ميلــة بغلــق مصنع يشــتغلون به 
منذ 20 ســنة في ميدان الســباكة 
)يصنّع جميــع المنتجات الحديدية 
مثــل أغطية البالوعات وغيرها(. 
هذا المصنع، الذي يساهم حسبهم 
في تشــغيل هذا العــدد الكبير من 
العمــال والذي يســاهم فــي خلق 
حركية صناعية بالمنطقة، يواجه 

خطر الغلق وتسريح عماله الذين 
احتجوا على هذا القرار أمام مبنى 
الوالية يوم أمس ،آملين في تدّخل 
الســلطات العليا للوالية لمنع قطع 

أرزاقهم.
و طالــب العمــال مــن »ميــر« 
القــرارم العدول عــن قرار الغلق 
الغير مبرر و بتدخل والي الوالية 
و مفتشية العمل لمنع تنفيد القرار 
الــذي ســتكون لــه تبعات قاســية 
عليهم و علي عائاتهم و اوالدهم.  
                            محمد .ب

 65عامال يرفضون قرار غلق مصنع 
و احالتهم عل البطالة بالقرارم قوقة

متفرقات 
رغم انتاج كميات كافية من الحليب بسطيف                  

استمرار معاناة المواطن مع ندرته وبيعه المشروط   

n  تتواصــل معانــاة المواطنيــن 
بوالية ســطيف مع ندرة مادتي زيت 
المائــدة وحليــب االكيــاس بنوعيــه 
بشــكل   ، البقــرة  وحليــب  المدعــم 
متواصل، مخلفة استياء لديهم بسبب 

ان األزمــة امتدت طويال فــي الزمن 
،حيــث ان المواطنيــن المحظوظيــن 
فــي الحصول علــى أكيــاس الحليب 
المدعــم عند حضوره لــدى المحالت 
يصطدمــون بالبيع المشــروط ،وهذا 
بضــرورة اقتنــاء كيــس مــن حليب 
البقــرة ،او كيــس من اللبــن مقابل، 
الحصــول على كيســين مــن الحليب 
المدعــم ،رغم ان التشــريع المعمول 
به يمنع ذلك ،ولكن في غياب اجهزة 

الرقابة تتواصل المعاناة.
  يحدث هذا في الوقت الذي يصرح فيه 
مســؤولو ملبنة التل العمومية الواقعة 
ببلدية مزلوق، جنوب عاصمة الوالية 
،في تصريحات لإلذاعة الجهوية، بان 
القدرة االنتاجيــة لوحدة انتاج الحليب 
تصل إلى 400 ألف ،واالنتاج الفعلي 
للحليب ومشــتقاته يتراوح بين 300 
الــف و 350 ألف يــوم ، وأن إلنتاج 
اليومــي من الحليــب المدعــم بوحدة 
مزلــوڨ يقــدر ب 191 ألف و262 
لتــر )191262 لتر/ يــوم( ،موجهة 
الى والية ســطيف ،بــرج بوعريريج 

،تاجنانــت بميلة ،عين الملح بمســيلة 
،وجــزء مــن واليــة باتنة ،فيمــا تبلغ 
الحصة الثابتة الموجهة الى وحدة التل 
من مســحوق الحليب تقــدر ب 591 
طن شــهريا ،إلنتــاج 191262 لتر 
يوميا، وتتحصل على كميات اضافية 
لســد االحتياجــات والطلــب ،وتغطية 

التوقف المؤقت لبعض الملبنات .
امــا عــن حصة واليــة ســطيف من 
الحليب المدعم فهي تصل الى 80% 
مــن االنتاج اليومي ،وتشــتغل الملبنة 
،طيلة أيام األسبوع 16 ساعة في اليوم 
،من السادسة صباحا الى العاشرة ليا 
،ومتعاقــدة مــع 110 موزعين ، وأن 
حصة الموزعين مــن الحليب المدعم 
ثابتــة ،وارتفــاع حصصهم في بعض 
األوقات راجع الى الكميات اإلضافية 

التي تتحصل عليها الملبنة .
وقــد تــم التأكيــد علــى ان الوحدة ال 
تحّتــم علــى الموزعيــن وال تجبرهم 
على اقتناء مشــتقات الحليب األخرى 
عند شــرائهم للحليب المدعــم بمعنى 
الوحــدة ال تتعامــل مــع الموزعيــن 

بالبيع المشــروط بما فيه ،وما يقتنونه 
بمحض ارادتهم،وأنه ال عاقة للملبنة 
بالبيع المشروط، وال عاقة لها بتاجر 
التجزئــة وعاقتهــا فقــط بالموزعين 

وفق نظام الحصة .
 وقد اعتبر مسؤولو الملبنة ان هامش 
ربــح الموزعيــن في الحليــب المدعم 
ضئيــل جــدا )المــوزع يشــتريه من 
الوحــدة ب 23,20 دج ويبعه لتاجر 
بهامــش  دج   24,10 ب  التجزئــة 
ربــح 0,9 دج تقريبا 1دج في الكيس 
الواحــد ( وتاجر التجزئــة ملزم ببيعه 
ب 25 دج للمســتهلك،مع التذكير ان 
حليــب البقر تشــتريه الوحدة من نحو 
50 دج/ل وتبيعــه  970 فاحــا ب 
بهامــش  دج/ل   58 ب  للموزعيــن 
ربــح ضئيــل جــدا ،وهدفنا تشــجيع 
المنتــوج الوطني وتوفير مادة الحليب 
للمستهلكين،واشــاروا الى ان أســعار 
حليــب البقــر حــرة ويمكــن للموزع 
بيعــه بالهوامــش التي يراهــا مائمة 
،ولكن أن يصل الى المســتهلك بسعر 

80دج/ل مبالغ فيه .

سطيف:نورالدين بوطغان

من خالل التسجيل عن بعد يف االنرتنت واستعمال الرقم األخرض

تدابري عرصية للقضاء عىل الطوابري الطويلة أمام وكاالت التشغيل بباتنة  

n شهدت ،خالل هاته األيام األخيرة 
،وكاالت التشــغيل الموزعــة عبر 
تراب عاصمة االوراس باتنة إقباال 
منقطــع النظير من قبل الشــباب، 
وهــذا قصد تســجيل أنفســهم في 
ــوكاالت لالســتفادة مــن  هاتــه ال
ــي أقرها رئيس  منحــة البطالة الت
ــد تبون  ــد المجي الجمهوريــة عب

،وهو الشــيء الــذي خلف طوابير 
طويلــة وضغــط كبيــر لــدى هاته 
الوكاالت وصلت في بعض األحيان 
الى مالســنات بين الشباب اللذين 
يقصــدون هاتــه المصلحــة التي 

تقدم لهم خدمة عمومية .
بيان الذي أصدرته  واســتنادا الى ال
لتشــغيل والذي  ــة الوطنية ل الوكال
تقليل من  اطلعنا عليه أنه وبغية  ال
حجم الطوابير الطويلة التي خلفها 

قرار االستفادة من منحة البطالة أن 
لتشــغيل وضعت  الوكالة الوطنية ل
تحت تصــرف كل الشــباب الغير 
المسجلين موقعا الكترونيا يمكنهم 
التسجيل عن بعد ودون التقرب من 
www. ــة وذلك عبر الموقع الوكال
anem.dz أو عبر موقع الوســيط 

.wassitonlin.aneem.dz
وقصد، تقديم خدمة عمومية أفضل 
لكل الشــباب المستفيدين من هاته 
المنحــة وإضفاء نوع من العصرنة 
لهاتــه  الوصيــة  ــوزارة  ال فتحــت 
الشــريحة منصــة الكترونيــة يتم 
الدخول اليها وتسجيل أنفسهم عبر 
minaha. المخصــص  الموقــع 
هاته  anem.dz،،حيث ستســمح 
المنصــة للشــاب التســجيل فيهــا 
تقــرب من وكاالت  عــن بعد دون ال
التشــغيل وتثبيــت كل معلوماتهم 
الشــخصية والتأكد من اســتيفائهم 
للشــروط المطلوبة ثم حجز موعد 
تابعين  مع مستشــاري التشــغيل ال
ــا مرفوقين  تابعة إقليمي للمحقــة ال

ــة وكذا وثيقة  ل بوصــل موعد المقاب
لتأكد من صحة المعلومات  التعهد ل

المسجلة الكترونيا ..
الوالئيــة  ــة  الوكال عملــت،  وقــد 
لتشــغيل وبالتنســيق مــع مديــر  ل
التشــغيل على وضع برنامج عمل 
ــم عبر كل  وخطــة واضحة  المعال
تــراب  الموزعــة عبــر  ــوكاالت  ال
الوالية وهــذا من اجل ضمان تقديم 
أعا مستوى من الخدمات وهذا من 
ــواء الكم الهائل للشــباب  اجل احت
الوافديــن قصــد تســجيل انفســهم 

واالستفسار عن هاته المنحة ..  
لتشــغيل  يذكر أن الوكالة الوطنية ل
وقصد تقدين خدمة عمومية أفضل 
والتكفــل األفضل بطالبي الشــغل 
ــم  الرق تصرفهــم  تحــث  وضعــت 
األخضر 3005 والذي يســمح لهم 
باالتصــال واالستفســار حــول كل 
تدابيــر والمعطيــات التي تخص  ال
ــق بالتشــغيل وتفادي  كل مــا يتعل
ــوكاالت خاصة مع  ــى ال تنقــل ال ال

انتشار فيروس كورونا .

n   عرفــت وحــدات جواريــة بعلي 
منجلي وفي إطار البرنامج المســطر 
مــن أجــل تهيئــة المحيــط العمراني 
وتحديث المدينة، حملة تشجير كبيرة، 
مســت مشــروع الحديقة العائلية التي 
ستدخل حيز االســتغال في رمضان 

القادم. 
جــاءت هذه العملية لتحســين وضعية 
النســيج العمراني للمدن، وإجراء عدة 
عمليــات خاصــة بالتهيئــة وتدعيمها 
بكل شــبكات وتجهيزات و اســتعمال 
فــي  المتجــددة  للطاقــات  التدريجــي 
اإلنارة العمومية عــن طريق األلواح 
الشمسية على مستوى المدينة الجديدة 

علي منجلي وعين نحاس.
وقــد اســتفادت العديــد مــن الوحدات 

علــي  الجديــدة  بالمدينــة  الجواريــة 
منجلــي على عدة عمليــات كبيرة في 
التشــجير ، باإلضافــة إلى مشــروع 
الحديقــة العائليــة بالوحــدة الجوارية 
رقــم 13 التي حظيت بالحصة األكبر 
لعمليات التشــجير ،و ذلــك في اطار 
االحتفــاالت باليــوم الوطنــي للمدينة 
و التــي عرفــت غزس غــرس 300 
شجيرة بمختلف األصناف واألحجام، 
منها أزيد من 200 شجيرة من الحجم 
الكبيــر، تجــاوز طولهــا 5 أمتار من 
أنــواع مختلفــة، علــى غرار شــجرة 
الكاليســتيمون والنيتروان الياباني، و 
شــاركت في هذه الحملة أكثر من 20 
جمعية بيئية ومجتمع مدني وغيرها. 
                                 مريم. ب

حملة تشجري واسعة بوحدات جوارية بعيل 

منجيل بقسنطينة    

باتنة : محمد دحماني

العملياتيــة  المديريــة  انطلقــت    n
التصــاالت الجزائر بوالية تبســة في 
ربط ازيــد من 3200 ســكن بخدمة 
االنترنت فائقة الســرعة وذات التدفق 
العالي المعروفة باأللياف البصـــــرية  
إلــى غاية منــزل  الزبــون المعروفة 
بــال)ف تــي تــي اش(، وتمــس هذه  
العمليــة القطــب الحضــري الجديــد  
ببلدية بولحاف الدير،مرسط وبكارية 

 وتأتــي هــذه العملية بعد ان شــهدت 
والية تبسة منذ اطاق هذه التقنية ربط 
اكثــر من  2000ســكن، وتوفير هذه 
الخدمة على مســتوى االحياء الجديدة 
فــي مختلف البلديات منها تبســة، بئر 

،الشــريعة،العقلة،  علــي  ام  العاتــر، 
الونزة والمريج .             

اطــار  فــي  العمليــة   وتدخــل هــذه 
التكنولـــــوجيات  بوســائل  التطويــر 
واالتصــال  لإلعــــــــام  الحديثــة 
التــي تســعى اتصـــــاالت الجزائــر 
إلــى تعميمها علــى مستــــوى جميع 
الواليات ،حيث استفادت والية  تبسة  
العـــــــــــــام المنصــرم  من برنامج 
واســع  وثري  بهــذا  الخصوص، و 
نجحت خال  هذه الفترة في تحقيـــق 
عدة انجـــــــازات مست كل اجزاء و 
طبقات شبكة المواصات.              
                           هواري غريب

ربط أزيد من 3200مسكن بخدمة 
األنرتنيت فائقة الرسعة بتبسة 

الملحقة المحلية للتشغيل ببسكرة

 طوابري باألالف بدايتها من الفجر ونهايتها عدوي بفريوس كورونا 

n تشــهد الملحقة المحلية للتشغيل 
الكائنة بمنطقة الكورس غرب مدينة 
بســكرة ، حالة اكتظــاظ  وطوابير لم 

تشهدها الوكالة منذ تأسيسها .
فما ان تشرق الشمس حتي يتوافد علي 
البوابات الرئيسية للملحقة المئات إن 
م نقل االالف من الشــباب والشــابات  ل
، ألجــل الحصــول علي موضــع قدم 
يمكنهــم مــن دخــول مقــر الملحقــة 
وتســجيل انفســهم ضمن القوائم التي 
بمنحــة  والخاصــة  ــدا،  اب التنتهــي 
تــي اعلن عليها  الســيد  يــن ال البطال
عبد المجيد تبــون رئيس الجمهورية 
مؤخرا المقدرة ب 13.000.00دينار 
تــي ســيبدأ فــي صبها  جزائــري ، وال
خــال شــهر مــارس القادم مــن هذه 

السنة .
 الســيد محمد برحايــل مدير الملحقة 
نا بأنه ورغم  المحلية للتشغيل صرح ل
ضيق الوقت ، وهذه الطوابير الطولية 
ــى  ــا اســتطعنا ان نتغلــب عل اال انن
الوضعية بفضــل المجهودات الجبارة 
ــوم بهــا العمــال والعامات  تــي يق ال
واطارات الملحقــة ، والتي مكنت من 
تسجيل االالف من الشــباب والشبات 
ضمن القوائم التي ســتمنح لهم بطاقة 
تــي تعتبــر  ــد ال التســجيل أو التجدي
الوثيقــة الرســمية فــي ملــف طالبي 

منحة البطالة .
السيد برحايل وجه ايضا شكره الكبير 
ــح االمن الوطني لســهرهم  إلي مصال
في توفير االمن والمساعدة الكبيرة في 
تنظيم الطوابير دون اية  حادث يذكر 
وعلي رأسهم السيد رئيس االمن الوالئي 

لوالية بسكرة الذي قام شخصيا بزيار 
لتشــغيل  خاصــة  للملحقــة المحلية ل
والوقوف علي مدي سير العملية. كما 
وجــه نداء الي كل الشــباب والشــبات 
الراغبيــن فــي التســجيل ان يقومــوا 

بتسجيل انفسهم ضمن الموقع الرابط 
او الوسيط عبر باالنترنات وهذا لربح 
الوقــت بعيد اعن الطوابير واالكتظاظ 
وحفاظــا علي صحــة الجميع في ظل 
انتشار فيروس كورنا الذي ال يرحم .. 

بسكرة : حسان درنون
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األوكرانية،  الخارجية  وزارة  دعت 
مغادرة  إلى  مواطنيها  األربعاء،  يوم 
روسيا في أقرب وقت ممكن، خوفا من 

تصعيد عسكري من موسكو.
األوكرانية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
في بيان: »توصي الوزارة المواطنين 
روسيا،  إلى  السفر  بعدم  األوكرانيين 
للمغادرة  هناك  الموجودين  وأولئك 

فورا«.
األمن  مجلس  دعا  نفسه،  الوقت  في 
الطوارئ  حالة  إعالن  إلى  األوكراني 
غزو  من  مخاوف  وسط  البالد  في 
األمن  وزير  وقال  وشيك.  روسي 
والدفاع الوطني أوليكسي دانيلوف بعد 
الهيئة »نبغي أن يصادق  اجتماع هذه 
القرار في غضون  البرلمان على هذا 

48 ساعة«.
الجيش  أصدر  نفسه،  الوقت  في 
األوكراني أمرا بتعبئة جنود االحتياط 
قواتها  روسيا  أمرت  بعدما  األربعاء 
التي يسيطر  المناطق  باالستعداد لدعم 

عليها االنفصاليون في شرق البالد.
في  األوكرانية  البرية  القوات  وقالت 

استدعاء  »سيتم  فيسبوك  على  رسالة 
جنود االحتياط الذين تتراوح أعمارهم 
الدعوات  عاما...  و60   18 بين  ما 
لفترة  األقصى  والحد  اليوم.  ستبدأ 

الخدمة هو عام واحد«.
وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس 
زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني 
مرسوما بشأن تجنيد من هم على قوائم 

االحتياط العسكري.
تجديد  إلى  »نحتاج  زيلينسكي:  وقال 
والتشكيالت  األوكراني  الجيش  موارد 
وبصفتي  بسرعة،  األخرى  العسكرية 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
بشأن  مرسوما  أصدرت  ألوكرانيا، 
تجنيد جنود االحتياط في فترة خاصة«.
األزمات  أسوأ  إحدى  أنها  بدا  وفيما 
أمر  عقود،  منذ  أوروبا  في  األمنية 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
السالم«  »لحفظ  قوات  بإرسال 
ولوهانسك  دونيتسك  منطقتي  إلى 
بعد  األوكرانيتين  االنفصاليتين 
ورفضت  باستقاللهما.  االعتراف 

واشنطن ذلك ووصفته بأنه »هراء«.

أن  األمريكية  ماكسار  شركة  وذكرت 
مدى  على  الصناعية  لألقمار  صورا 
الماضية  والعشرين  األربع  الساعات 
تظهر انتشار المزيد من القوات والعتاد 
 100 من  وأكثر  روسيا،  غرب  في 
عربة في قاعدة جوية صغيرة بجنوب 

روسيا البيضاء، المتاخمة ألوكرانيا.
من جهة أخرى، ذكر مسؤول أمريكي 
بايدن  جو  الرئيس  أعلنها  خططا  أن 
لتعزيز إستونيا والتفيا وليتوانيا تشمل 
يصل  وما  مشاة  جندي   800 إرسال 

المقاتلة  إف35-  طائرات  ثماني  إلى 
إلى مواقع على الحدود الشرقية لحلف 
شمال األطلسي، لكن ذلك إعادة توزيع 

للقوات وليس إضافة.
لويد  األمريكي  الدفاع  وزير  أمر  كما 
أوستن فرقة مهام من كتيبة مشاة قوامها 
منطقة  إلى  بالتوجه  فرد   800 نحو 
أوستن  وأصدر  إيطاليا،  من  البلطيق 
أمرا بتوجه 12 طائرة هليكوبتر »إيه.

إتش64-« إلى بولندا من اليونان.
ق ـ د

أوكرانيا تتأهب للغزو.. إعالن الطوارئ، تعبئة االحتياط 
واستدعاء الرعايا

أعلنت روسيا أنها سترد بقوة على العقوبات األمريكية 
الجديدة المفروضة عليها، مشيرة إلى أن هذا الرد لن 

يكون بالمثل بالضبط.
إنها  األربعاء،  الروسية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
سترد بقوة على العقوبات األمريكية الجديدة بطريقة 

مؤثرة وموجعة لواشنطن.
وأكدت على أن اإلجراءات المفروضة على موسكو 

تتعارض مع المصالح األمريكية.
تصعيد  إلى  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات  وسعت 
ضغوط العقوبات على موسكو اليوم األربعاء بعد أن 
نشرت قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا 

في واحدة من أسوأ األزمات األمنية في أوروبا منذ 
عقود.

روسيا تجلي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا
 وتنكس العلم

في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
يوم األربعاء، أنها بدأت بإجالء الموظفين من جميع 
وسط  أوكرانيا،  في  الدبلوماسية  بعثاتها  مقرات 

مخاوف من عملية عسكرية وشيكة ضد كييف.
القيادة  إن  سابق  وقت  في  الخارجية  وزارة  وقالت 
الدبلوماسية  البعثات  موظفي  إجالء  قررت  الروسية 
وضمان  األشخاص  حياة  لحماية  أوكرانيا،  في 

سالمتهم، بحسب موقع »روسيا اليوم«.
في  الروسية  السفارة  أن  رويترز  وكالة  وذكرت 

أوكرانيا تنكس العلم فوق مبناها.
أردوغان: سنواصل مساعينا لتحقيق انفراجا 

لألزمة األوكرانية
طيب  رجب  التركي  الرئيس  جدد  جانبه،  من 
الهاتفية  الدبلوماسية  مواصلة  اعتزامه  أردوغان، 
مع نظيره الروسي فالديمير بوتين؛ لتحقيق انفراجة 

ألزمة أوكرانيا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان، 
ونقلها الموقع اإلخباري التركي الرسمي »تي آر تي 

خبر«، وتابعتها »العين اإلخبارية«، األربعاء.
»سنواصل  تصريحاته:  في  التركي  الرئيس  وقال 
دبلوماسيتنا الهاتفية مع بوتين، وآمل أن نحقق نتائج 

جيدة«.
»الناتو«  األطلسي  شمال  حلف  أردوغان  وطالب 
مشيًرا  اليوم،  المرتقبة  قمته  خالل  موقفه  بتوضيح 
إجراء  دون  بالتصريحات  يكتفون  »الجميع  أن  إلى 
فعلي«. وبيّن أنه سيتشاور مع الحلفاء في الناتو بشأن 
الوضع الحالي الذي يهدد أمن واستقرار منطقة البحر 
األسود، معرًبا عن أمله أن تعود روسيا وأوكرانيا إلى 

طاولة المفاوضات في أقرب وقت.
الماضيين  اليومين  أنه على مدار  أردوغان  وأوضح 
أجرى  أنه  مضيفا  كثب،  عن  أوكرانيا  أحداث  يتابع 
لن  »تركيا  أن  على  شدد  اكما  نظيره  مع  اتصاالت 
تقبل أية مبادرة تنتهك فيها اتفاقية مينسك، وأن أنقرة 
مستعدة لحل األزمة من خالل الدبلوماسية والحوار«.
وذكر أردوغان أن »موقف تركيا من إعالن روسيا 
نفسه  هو  ودونيتسك،  لوهانسك  منطقتي  استقالل 

الموقف الرافض لضم روسيا لشبه جزيرة القرم.«
ق ـ د

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي 
الشيخ حمد العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

استقالتيهما. المنصور  أحمد  الشيخ  الداخلية 
جاءت  »االستقالة  إن  العلي،  جابر  حمد  الشيخ  وقال 
اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس األمة في استخدام 

الدستورية وبينها االستجواب مؤخرا«. األدوات 
كويتية:  إعالم  لوسائل  تصريحات  في  وأضاف، 
نفسي  وجدت  ولكن  دستوري  حق  »االستجوابات 
تحقيق  على  قادرين  غير  أننا  الوزراء  باقي  ومعي 
منا  ينتظرون  الذين  الكويتي  الشعب  أبناء  طموحات 

الكثير«.
قال  كويتية،  إعالم  وسائل  نقلته  مشترك،  بيان  وفي 
علينا  يوجب  الذي  قسمنا  من  انطالقاً  »إنه  الوزيران: 
السياسية،  والقيادة  أنفسنا  مع  صادقين  نكون  أن 
األوضاع  في ظل  أنه  نرى  العظيم،  الكويتي  والشعب 
السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على 
اإلصالحات  وتحقيق  للعمل،  استحالة  هناك  عاتقنا 
بعد  سيما  ال  الكويتي،  الشعب  يستحقه  الذي  والتطوير 
واضطراب  بالمشاحنات،  مليئاً  العام  الجو  بات  أن 

العام«. السياسي  المشهد 
وأضافا أن »هذا الواقع جاء نتيجة تراكمات، وأصبح 
تحقيق اإلصالح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه 
األجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب 

بتعديالت وإصالحات جذرية ومتراكمة«. القيام  منا 
نمنح  ولم  وأهلها  الكويت  خدمة  على  »أقسمنا  وتابعا: 
االستقالة  قررنا  وعليه  الكويت،  أهل  لخدمة  الفرصة 

وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة«.
الثقة  األربعاء،  جدد،  الكويتي  األمة  مجلس  وكان 
مجلس  لشؤون  الدولة  ووزير  الخارجية  بوزير 
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح. الوزراء الشيخ 

التي  الثقة  وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح 
طرح  على  نائبا   23 موافقة  عدم  باالسم  نداء  تمت 
الحضور وعددهم  نائبا من إجمالي   21 الثقة وموافقة 

نائبا.  44
إلى  الكويتي  الدستور  من   )101( المادة  وأشارت 
أعمال  عن  األمة  مجلس  لدى  وزير  كل  مسؤولية 
الثقة  عدم  المجلس  قرر  »إذا  بأنه  نصت  إذ  وزارته 
قرار  تاريخ  من  للوزارة  معتزال  اعتبر  الوزراء  بأحد 

الثقة ويقدم استقالته فورا«. عدم 
المادتين  على  عالوة  الدستورية  المادة  واشترطت 
في  للمجلس  الداخلية  الالئحة  من  و)144(   )143(
طلب طرح الثقة أن »يكون بناء على رغبة الوزير أو 

10 أعضاء«. طلبا موقعا من 
من  الثقة  سحب  يتطلب  المواد،  تلك  إلى  واستنادا 
منهم  يتألف  الذين  األعضاء  »أغلبية  موافقة  الوزير 
في  الوزراء  يشترك  وأال  الوزراء  عدا  فيما  المجلس 

الثقة«. على  التصويت 
جلسة  الغانم  علي  مرزوق  األمة  مجلس  رئيس  ورفع 
مناقشة طلب طرح  من  االنتهاء  بعد  الخاصة  المجلس 
مجلس  لشؤون  الدولة  ووزير  الخارجية  بوزير  الثقة 

عليه. والتصويت  الوزراء 
وعقد مجلس األمة جلسة خاصة علنية أمس للتصويت 
من  الثقة  بسحب  نواب   10 من  المقدم  الطلب  على 

الخارجية. وزير 
الثامن  بتاريخ  المنعقدة  جلسته  في  المجلس  وناقش 
فيفري االستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري 
محاور،  أربعة  من  والمكون  الخارجية  وزير  إلى 
من  الثقة  لسحب  طلبا  نواب   10 تقديم  إلى  وانتهى 

الوزير.
ق ـ د

موسكو تهدّد برد مؤلم 
على العقوبات األمريكية

احتجاجا عىل تعسف أعضاء مجلس األمة
 يف استخدام االستجواب

استقالة وزيري الدفاع 
والداخلية الكويتيني

السودان يتوقع فك تجميد عضويته باالتحاد األفريقي
توقع الناطق باسم الخارجية السودانية السفير خالد فرح، األربعاء، فك تجميد عضوية السودان باالتحاد األفريقي في »القريب العاجل«.

و قال فرح إن الخرطوم خاضت حوارا مع أجهزة القيادة باالتحاد األفريقي في هذا الشأن خالل الفترة الماضية.
وأضاف أن السودان يتطلع إلى حدوث انفتاح إيجابي يمكنه من معاودة نشاطه ودوره المعهود بتكتل القارة السمراء.

ولم يستبعد فرح أن تكون زيارة مدير ديوان رئيس مفوضية االتحاد األفريقي محمد الحسن ود لبات إلى الخرطوم خالل األيام القادمة إلجراء مباحثات حول هذه المسألة، 
وأيضا من أجل مواصلة الحوار مع الحكومة وأطراف العملية السياسية اليجاد دور لالتحاد في حل األزمة وفك الجمود.

وفي 27 أكتوبر الماضي، أعلن االتحاد األفريقي تعليق عضوية السودان »حتى االستعادة الفعلية للسلطات االنتقالية بقيادة مدنيين« التي تّم حلّها إثر انقالب نّفذه العسكريون.
وحينها، أدان االتحاد في بيان »سيطرة الجيش السوداني على السلطة، وحّل الحكومة االنتقالية ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري« الذي اعتبره أمراً »غير 

مقبول« و«إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية لالتحاد األفريقي«.
ق ـ د
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»الخضر«  مدرب  األربعاء،  أمس  وصل،  
جمال بلماضي إلى الجزائر، وهذا في أول قدوم له، منذ 
مغادرة الكاميرون في أعقاب الخروج غير المتوقع لرفاق 
من  أفريقيا 2021،  كأس أمم  في  محرز،  رياض  القائد 

الدور األول، رغم أنهم دخلوا المنافسة مرشحين بارزين 
الناخب  ينشط  أن  المرتقب  ومن  للقب.  حاملين  لكونهم 
خاللها  يتطرق  صحفية  ندوة  بلماضي  جمال  الوطني 
مواجهتي  قبل  التشكيلة  وجديد   « الخضر   « إلخفاق 

الكاميرون ذهابا بياوندي وإيابا بالبليدة 
قبل  أسبوع  لمدة  الجزائر  في  سيبقى  الوطني  الناخب 
الدوحة،  القطرية  العاصمة  في  إقامته  مقر  إلى  العودة 
ندوة  وتنشيط  زفزاف،  جهيد  مع   لقاء  يعقد  أن  وينتظر 

صحفية .
لوجه  وجهاً  للمدرب  األول  هو  االجتماع،  هذا  وسيكون 
بعد  العبدي،  ألمين  خلفاً  األخير  تعيين  منذ  زفزاف  مع 
اللقاء  هذا  سيتمحور  حيث  القاري،  العرس  في  الفشل 
حول وضع آخر الترتيبات التي تخّص المعسكر القصير 
االستوائية،  غينيا  في  الجزائري  للمنتخب  سيكون  الذي 
أمام  الفاصلة  للمباراة  تحضيراً   ، مارس   21 من  بداية 

المنتخب الكاميروني والمؤهلة إلى مونديال قطر.
وسيتحدث بلماضي في لقائه باإلعالميين عن استعدادات 
»الخضر« لمباراة الكاميرون، مع العودة كذلك لألسباب 
الجزائرية  للتشكيلة  المخيبة  المشاركة  وراء  وقفت  التي 
من  التي  التشكيلة  وكذا جددي  الماضية.  أفريقيا  أمم  في 

المنتظر أن تعرف قدوم أسماء جديدة .
وكان بلماضي قد التزم الصمت منذ الخروج المبكر من 
كأس أمم أفريقيا 2021، حيث عاد مباشرة بعد اإلقصاء 
الدوحة، وذلك ألخذ قسط  إقامته في  إلى باريس ثم مقر 
من الراحة، قبل بداية التفكير في الموعد األهم والمتعلق 

بالمباراة الفاصلة أمام الكاميرون.
تاج الدين 

مانشسرت سيتي يعرتف 
بأهمية محرز الكبرية 

داخل الفريق

نادي  أن  بايلي  غريم  الصحفي   كشف 
مستقبل  حسم  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر 
رياض  الجزائري  الوطني  المنتخب  قائد 
أن  بايلي  غريم  وأكد  الفريق.  مع  محرز 
حول  شيء  اي  يظهر  لم  محرز  رياض 
ولكن  المقبل  الصيف  النادي  مغادرته 
الالعب  مستقبل  يضمن  ان  يريد  السيتي 
لسنوات طويلة. أضف أن النادي السماوي 
أساسي في  أن رياض محرز حجر  يرى 
الفريق وغير قابل للبيع رغم دخوله عامه 
ال 31 . وأصبح النجم الجزائري رياض 
ناديه  رفقة  كبيرة  مستويات  يقدم  محرز 

مانشستر سيتي خالل الموسم الحالي .

مدرب سبورتينغ 
لشبونة يكشف رس 
التعاقد مع سليماين

نادي  مدرب  أموريم  روبين  تحدث 
سبورتينغ لشبونة عن السر الحقيقي وراء 
النادي  إلى صفوف  إسالم سليماني  عودة 

خالل الميركاتو الشتوي الماضي .
 ”: صحفية  تصريحات  في  أموريم  وقال 
بصراحة ال يجب عليا اإلندفاع كثيرا في 

اإلعتماد على خدمات سليماني”
سليماني  أن  أؤكد  قائال:”  حديثه  وتابع 
النصف  خالل  الفريق  لمساعدة  مستعد 
الثاني من الموسم”. ليختتم حديثه قائال :” 
الخطة  ألن  أحتاجه  عندما  عليه  سأعتمد 
البعيد.  المدى  على  كانت  استقدامه  وراء 
ما  قدم  سليماني  أّن  أؤكد  فقط  والمستقبل 

عليه خالل الدقائق التي لعبها معنا”.

غايا مرباح يتلقى إشادة 
كبرية يف المغرب

مرباح  غايا  الجزائري  الحارس  تلقى 
مساهمته  بعد  المغرب  في  كبيرة  إشادة 
بالفوز  البيضاوي  الرجاء  ناديه  في عودة 
من السالمية بنتيجة هدف دون رد بفضل 
مقابلة  لركلة جزاء. وأدى مرباح  تصديه 
قبل  الثناء من  يلقى  يجعله  ما   ، القمة  في 

مربه الذي وضع الثقة فيه.
جمعها : تاج الدين 

وفاق  إدارة  مجلس  عبر 
شكره  عن  سطيف 
الشباب  لوزير  الجزيل 
/ وشركة  والرياضة، 
كرة  /واتحادية  مدار 
عن  الجزائرية،  القدم 
للنادي،  المساندة  الوقفة 
وهذا في بيان توضيحي، 
الى جنوب  الرحلة  حول 
افريقيا، في اطار الجولة 
المجموعات  لدور  الثالثة 
ابطال  رابطة  لمنافسة 

نادي  مع  مباراته  في  المقبل،  الجمعة  ،يوم  افريقيا 
امازولو .

وعن الوقفة التي جاءت لتجاوز ورطة واجهها النادي 
البيان  ،ذكر  افريقيا  الى جنوب  التوجه  قبل  ساعات 
ونظيرتها  األسود  النسر  ادارة  بين  اتفاق  وقع  انه 
لشباب بلوزداد المتوجه بدوره في نفس المنافسة الى 
دولة بوتسوانا ،لالنطالق في رحلة خاصة مشتركة 
بين الناديين نحو بوتسوانا أوال ،حيث يواجه الشباب 
،ثم  المقبل  السبت  يوم  غالكسي،  جوانينغ  فريق 
المواصلة  بوفد الوفاق الى ديربان في جنوب افريقيا 
،وهي الرحلة التي برمجت ،صبيحة أمس األربعاء 

،على الساعة السابعة صباحا .
كل  الوفاق  ادارة  حضرت  االتفاق  هذا  على  وبناء 

الالزمة،  الترتيبات 
تقنية  امور  وبسبب 
شباب  ادارة  ،حسب 
تنقل  ،تعذر  بلوزداد 
طائرة  في  الفريقين 
ادارة  وضع  ،ما  واحدة 
الوفاق في موقف صعب 
،حتم عليها التواصل مع 
لشرح  الوصية  الوزارة 
التدخل  ،وطلب  الوضع 
حل  ايجاد  اجل  من 
،وبعد  المعقدة   للمشكلة 
/مدار/  شركة  ادارة  قررت  المعنية،  الجهات  تدخل 
تحمل  اطار  في   ، الرحلة  هذه  بمصاريف  التكفل 
المسؤولية والحفاظ على العالقة االخوية التي تربط 
تشريف  الى  يهدفان  اللذين  العريقين  الناديين  بين 

العلم الوطني في منافسة رابطة ابطال افريقيا.
الكوكي  نبيل  المدرب  أشبال  فان  اخرى،  جهة  من 
خاص  ،وبشكل  ايجابية  بنتيجة  بالعودة  مطالبون 
المقبل،  للدور  التأهل  حظوظ  رفع  اجل  من  الفوز، 
بهدف  كوناكري  حوريا  أمام  غينيا  في  فوز  بعد 
دون رد ، وانهزام بالجزائر امام الرجاء البيضاوي 
اللقاءين األولين  الفائز في  النتيجة،و  المغربي بنفس 

للمنافسة.
بوطغان سطيف:نورالدين 

هافرتس  كاي  من  شوط  كل  في  هدف  منح 
اللقب  حامل  تشيلسي  بوليسيك  وكريستيان 
الفوز -2صفر على ضيفه ليل في ذهاب دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
لكن النادي اللندني سيشعر بالقلق بشأن إصابة 

العبين بارزين.

على  بمحاولتين  قام  الذي  وحول هافرتس، 
رأس  بضربة  المباراة،  بداية  في  المرمى 
نفذها  ركنية  ركلة  من  عرضية  تمريرة 
قبل  باألرض  ارتطمت  زياش  حكيم  المغربي 

أن تسكن سقف المرمى في الدقيقة الثامنة.
وترك تشيلسي المهاجم المتعثر روميلو لوكاكو 

على مقاعد البدالء لكن بوليسيك عزز النتيجة 
مدى  من  المرمى  في  بتسديدة   63 الدقيقة  في 
قريب بعد تمريرة متقنة من نجولو كانتي الذي 

ركض لمسافة طويلة قبل أن يمرر لزميله.
مجموعته  تصدر  الذي  الفرنسي،  ليل  وشن 
على حساب سالزبورج وفولفسبورج واشبيلية، 
ريناتو  انطالقات  عبر  الهجمات  من  الكثير 

سانشيز وبنجامين أندريه وجوناتان بامبا.
والمهاجم  الثالثة  الالعبين  محاوالت  لكن 
الضيوف  لها  تصدى  ديفيد  جوناثان  الكندي 
وصلت  تياجو سيلفا أو  الدفاع  صخرة  خاصة 

بسهولة إلى يد إدوار مندي حارس تشيلسي.
ليفربول  سيواجه  الذي  تشيلسي،  يشعر  وربما 
المقبل،  األحد  يوم  الرابطة  كأس  نهائي  في 
الذهاب  مباراة  في  بهدفين  بالتقدم  بالرضا 
الشهر  من   16 في  العودة  مباراة  قبل خوض 

المقبل.
العديد  لياقة  بشأن  بالقلق  سيشعر  لكنه 
الكرواتي  مثل  المؤثرين  العبيه  من 
بعد  زياش  ماتيو كوفاتشيتش والمتألق 
خروجهما من الملعب في بداية الشوط الثاني.

ملعبا  القدم،  لكرة  إفريقيا  أمم  كأس  بلقب  أخيرا  المتوجة  السنغال،  افتتحت 
بمعايير دولية الثالثاء في ديامنياديو على بعد 30 كيلومترا من العاصمة دكار.
وانتقل ألوف السنغاليين بالحافالت أو في القطار لحضور افتتاح الملعب الذي 

يتسع لخمسين ألف متفّرج وحمل اسم الرئيس الراحل للبالد عبدوالي واد.
والملعب هو الوحيد في السنغال يلبي المعايير الدولية، علما أن االتحاد اإلفريقي 
للعبة »كاف« كان قد سحب ترخيص ملعب الت ديور في منطقة تياس على 

بعد 70 كلم من دكار، في سيمايو 2021.
وبني الملعب في غضون سنة ونصف السنة من قبل شركة تركية بكلفة 270 

مليون دوالر.
وهذا ثاني أكبر صرح رياضي في البالد بعد استاد ليوبولد سيدار سنغور الذي 

يتسع لستين ألف متفرج وبني عام 1985 في دكار.
االستاد  ان  ديوب  جاك  مبايي  الرياضة  وزارة  في  التواصل  مستشار  وقال 
الجديد يندرج ضمن دينامية جعل دكار »مركز رياضي« لتفادي نقل مباريات 

السنغال حتى آسيا.
2 ميغاواط  بقوة  الشمسية  للطاقة  وبحسب سال، يحتوي االستاد على محطة 

تجعله »مكتفيا ذاتيا تقريبا من الكهرباء«.
وافتتح الملعب الثالثاء بحضور رؤساء دول عدة، بينهم التركي رجب طيب 
أردوغان، الرواندي بول كاغاميه ورئيس ليبيريا نجم كرة القدم السابق جورج 
وياه. وكان رئيس االتحاد الدولي »فيفا« السويسري-اإليطالي جاني إنفانتينو 

بين الحاضرين.
وسيكون االستحقاق األول للملعب في 29 مارس المقبل، عندما تلعب السنغال 
مع مصر في إياب الملحق اإلفريقي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، في 
إعادة لمواجهتهما في نهائي أمم إفريقيا األخير والذي حسمه »أسود التيرانغا« 

محرزين اللقب القاري األول في تاريخهم.
وتجري السنغال إعادة تأهيل لمالعبها علما أنها تستضيف األلعاب األولمبية 

للشباب عام 2026.
أ ف ب

بعد لقب كأس أمم إفريقيا.. السنغال تفتتح ملعبا عالميا

لقاء العودة بني السينغال ومرص 
االستحقاق األول للملعب

هدفان من هافرتس وبوليسيك 
يمنحان تشيلسي الفوز على ليل

عقوبات قاسية على »السبيشال وان« 
في إيطاليا

ضد  قراراتها  عن  القدم  لكرة  اإليطالي  االتحاد  في  العقوبات  لجنة  كشفت 
وضيفه  الفريق  مباراة  أحداث  بعد  روما  مدرب  مورينيو  جوزيه  البرتغالي 

فيرونا )2-2( السبت الماضي في الدوري اإليطالي.
وحسب موقع »فوتبول إيطاليا« فإن القاضي الرياضي قرر معاقبة مورينيو 
الملقب بـ«السبيشال وان« باإليقاف لمدة مباراتين، وذلك بعد طرده بالبطاقة 

الحمراء في نهاية مباراة فيرونا، بسبب إهانته حكم اللقاء لوكا بايريتو. 
 20 قدرها  مالية  غرامة  أيضا  تشمل  مورينيو  عقوبات  أن  الموقع  وأضاف 

ألف يورو.
لمباراتين،  مورينيو  مساعد  نانو  داكوستا  لويس  إيقاف  اللجنة  قررت  كما 

وإيقاف تياغو بينتو حتى الـ8 من مارس المقبل. 
وتضمنت العقوبات أيضا إيقاف ستيفانو رابيتي مدرب اللياقة في روما مباراة 
الفني  الجهاز  أعضاء  أحد  إهانته  بسبب  يورو،  آالف   5 تغريمه  مع  واحدة 

للفريق المنافس.
وكاالت

الكشف عن موعد »كالسيكو األرض« بين الغريمين
ريال مدريد وبرشلونة في الدوري اإلسباني

منافسات دور المجموعات 
بالكونفدرالية: طاقم تحكيم 

سنغايل إلدارة لقاء االتحاد الليبي - 
شبيبة الساورة

انتقد األلماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي 
اإلنجليزي، قرار االتحاد األوروبي لكرة القدم 
خارج  الهدف  احتساب  قاعدة  بإلغاء  »يويفا« 
الديار بهدفين، للموسم الجاري من المسابقات 

األوروبية.
توخيل أمام  كتيبة  فوز  عقب  ذلك  وجاء 
»ستامفورد  ملعب  في  نظيفين،  بهدفين  ليل 
بريدج«، في ذهاب دور الستة عشر من دوري 

ابطال أوروبا. 
لشبكة  صحفية  تصريحات  في  توخيل  وقال 
كانت  » األمور  البريطانية:  سبورت  تي  بي 
قاعدة  كانت  لو  لنا  بالنسبة  أفضل  ستصبح 
اليوم  فعالة،  زالت  ما  الديار  خارج  الهدف 

حافظنا على نظافة شباكنا مرة أخرى، وكل ما 
حققناه اليوم كان مستحقا«.

السماح  عدم  البلوز:«فكرة  مدرب  وأضاف 
بالعمل  نتيجتها  تأتي  فرص  بصناعة  للخصم 
حاضرا  وكان  قويا،  خصما  كان  ليل  الجاد، 
نسمح  لم  لكننا  األوقات،  بعض  في  اللقاء  في 
ولكن  مباراة صعبة  إنها  المرمى،  بتهديد  لهم 

االنتصار مستحق«.
ربع  إلى  التأهل  من  كثيرا  تشيلسي  واقترب 
في  الحسم  بانتظار  القارية،  البطولة  نهائي 
مارس  من  الـ16  في  بفرنسا  اإلياب  مباراة 

المقبل.

توخيل ينتقد قرار اليويفا

الوفاق يواجه امازولو في رابطة أبطال افريقيا

إدارة النسر األسود توضح بشأن الرحلة 
إلى جنوب افريقيا

 ...  أخبــار محرتفينا 

»كاف«، طاقما  القدم  لكرة  األفريقية  الكونفدرالية  عينت 
تحكيميا سنغاليا لقيادة مباراة االتحاد الليبي-شبيبة الساورة، يوم 
لحساب  بنغازي،  بمدينة  بنينا«  »شهداء  بملعب  المقبل  األحد 
الثانية من منافسات دور المجموعات  الثالثة للمجموعة  الجولة 
القارية، مساء  الهيأة  الكونفدرالية، حسب ما أعلنت عنه  لكأس 

الثالثاء.
نوها  مواطنيه  بمساعدة  غوي,  داوادا  الحكم  اللقاء  سيقود  و 
الحكم  مهمة  ألبار ضيوف  سيشغل  فيما  نغوم,  وأمادو  بانغورا 

الرابع.
الثالثاء  أمس  يوم  الساورة  شبيبة  استأنفت  السياق,  نفس  ِفي  و 
تدريباتها تحضيراً للمباراة, بعد أن أعطى الطاقم الفني للفريق, 
العبيه يوم راحة, بعد تحقيق أول 3 نقاط في المنافسات القارية 
يوم  5 جويلية  بملعب  ليوبارد اإلسواتيني )2-0(  على حساب 

األحد المنصرم..
الرسمية  الساورة في صفحتها  إدارة شبيبة  نشرته,  لما  وفقا  و 
على »فيسبوك«, فان التدريبات شهدت تواصل غياب المهاجم 
مستوى  على  لها  تعرض  التي  اإلصابة  بسبب  عزيز  لحمري 
مع  للدخول  األخضر  الضوء  الطبي  الطاقم  ومنحه  الفخذ, 

المجموعة بداية من يوم األربعاء.
كما ستشهد قائمة الفريق الجزائري عودة الالعب داوود محمد, 
وسيتنقل  اإلصابة  بسبب  كاملة  أشهر   4 من  ألكثر  غيابه  بعد 

رسمياً رفقة وفد النادي إلى مدينة بنغازي.
»الميركاتو«الشتوي  مرحلة  في  الجدد  المنتدبون  يواصل  فيما 
معنيين  غير  أنهم  رغم  المجموعة,  مع  تدريباتهم  األخير 

بالمنافسة األفريقية في الوقت الحالي.
ومن المرتقب أن يتوجه فريق الساورة إلى ليبيا اليوم الخميس .
ملعب  على  تدريباته  الليبي  االتحاد  فريق  يوماصل  جهته,  من 
الثمين  فوزه  تحقيق  بعد  خاصة  عالية,  بمعنويات  بنينا  شهداء 
أفريقي )2-3(, حسب  الجنوب  بيراتس  أورالندو  على حسابه 

ما أوردته صفحة الفريق الرسمية.

يوفنتوس يعود بتعادل من فياريال 
 

أحرز دوسان فالهوفيتش ثاني أسرع هدف لالعب يشارك في 
فريقه  لكن  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  بدوري  األولى  مباراته 
ذهاب  في  فياريال  مضيفه  مع   1-1 بالتعادل  اكتفى  يوفنتوس 

الستة عشر. دور 
الذي  عاما،   22 العمر  من  البالغ  الصربي  المهاجم  واحتاج 
 33 إلى  يناير،  في  فيورنتينا  من  إلى يوفنتوس قادما  انضم 

مثالية. بتسديدة  الشباك  ليهز  فقط  ثانية 
من  خطأ  لكن  المباراة  فترات  معظم  على  يوفنتوس  وهيمن 
إدراك  فرصة  باريخو  داني  أعطى   66 الدقيقة  في  الدفاع 

التعادل.
المدافعين  بدون رقابة خلف  باريخو  كابو وجود  والحظ إيتيين 
العب  إلى  متقنة  عالية  تمريرة  وأرسل  الجزاء  منطقة  داخل 

المرمى. في  الكرة  ليضع  اإلسباني  الوسط 

المرصي مصطفى محمد مهدد باإليقاف بعد شجار يف الدوري الرتكي
جوزتيبي  أمام  األخيرة  المباراة  أحداث  بعد  اإليقاف  سراي خطر  غالطة  محمد العب  يواجه مصطفى 
سبور«  »فوتو  موقع  وبحسب  الماضي.  االثنين  التركي،  الدوري  من  الـ26  الجولة  منافسات  ضمن 
التركي، فإن مصطفى محمد وهليل درويش أوجلو العبي غالطة سراي دخال في شجار مع حارس الفريق 

المنافس عرفان إيجربيات في الممر المؤدي لغرفة تبديل المالبس بعد المباراة.
وتحصل   33 الدقيقة  األول عند  الشوط  في  والحارس،  المصري  الالعب  بين  مشادة  ذلك  وسبق 

وقتها مصطفى محمد على إنذار.
وبحسب المعلومات الواردة من االتحاد التركي أن الثالثي سيتم تحويله إلى لجنة االنضباط في االتحاد 

التركي لكرة القدم، بعد تقرير مراقب المباراة وربما يكون مصطفى محمد مهددا باإليقاف.
وفاز غالطة سراي على جوزتيبي بثالثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، ليرفع رصيده إلى النقطة 

32 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري.
ولعب مصطفى محمد المباراة أساسيا، وصنع الهدف األول في الدقيقة 3 بتمريرة رأسية لزميله فيكتور 

نيلسون قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 73.
وشارك مصطفى محمد في 31 مباراة مع غالطة سراي هذا الموسم، سجل خاللها سبعة أهداف وصنع 

ثالثة آخرين.

اإلسباني  الدوري  رابطة  أعلنت 
أمس  رسميا   »الليغا«  القدم  لكرة 
الكالسيكو  مباراة  موعد  األربعاء، 
مدريد  ريال  التقليديين  الغريمين  بين 
وضيفه برشلونة ضمن الجولة الـ29 

من المسابقة.
غريمه  الملكي  الفريق  وسيستضيف 
»سانتياغو  ملعب  الكتالوني على 

برنابيو« في الـ20 من مارس المقبل في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو 
في  داره   عقر  في  برشلونة  على  تغلب  قد  مدريد  ريال  وكان  المكرمة.  ومكة 
»الكامب نو« بنتيجة 1-2 في مباراة الذهاب ضمن القسم األول من الدوري في 
 57 برصيد  »الليغا«  مدريد  ريال  ويتصدر  الماضي.  أكتوبر  من  الـ24 
نقطة متقدما بفارق 15 نقطة عن برشلونة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 42 

نقطة ولديه مباراة مؤجلة.                                          روسيا اليوم

بيارن ميونيخ ، تشيليس وارسنال يتابعون أولزي 
الجزائرية  األصول  ذو  الالعب  أن  أمس  إعالمية  تقارير  كشفت 
خالل  باالس  كريستال  ناديه  عن  للرحيل  مرشح  أوليز  ميشال 

الميركاتو الصيفي القادم.
 ، ارسنال  مقدمتها  في  عمالقة  نوادي  أن  التقارير  ذات  وأكدت 
األصل  الجزائري  مع  بالتعاقد  مهمتة   ، ميونخ  بايرن   ، تشيلسي 
خالل  قدمها  التي  الكبيرة  المستويات  بعد  خاصة  أوليز  ميشال 

الموسم الحالي.
وكان ميشال أوليز قد قدم مستويات كبيرة في الدوري اإلنجليزي 
الممتاز. جدير بالذكر أن ميشال أوليز من مواليد 2001 من أب 

نيجيري و أم فرانكوجزائرية.



عين على الرياضة

أللعاب  الدولية  اللجنة  رئيس  أكد 
اإليطالي،  المتوسط،  األبيض  البحر 
دافيد تيزانو بأن وهران في الطريق 
في  نسخة  أفضل  لتقديم  الصحيح 
التي  الرياضية  التظاهرة  تاريخ هذه 

تجمع دول البحر المتوسط.
تصريح  في  تيزانو  السيد  قال  و 
الوطنية  للجنة  الرسمية  للصفحة 
كثيرا  أعجب  بأنه  األلعاب  لتنظيم 

المدينة من  التي حققتها  باإلنجازات 
حيث المنشآت الرياضية التي عاينها 
نهاية  في  الى وهران  خالل زيارته 

األسبوع.
أن المركب  على  بالتأكيد  تابع  و 
وحداته  الجديد بمختلف  األولمبي 
على  إنجازه  أشغال  تشرف  والذي 
المتوسطية  القرية  وكذا  االنتهاء 
عن  جيدة  صورة  اآلن  من  يمنحان 

األلعاب التي ستحتضنها وهران.
خلف  الذي  تيزانو،  نوه  كما 
على  عدادي  عمار  الجزائري، 
البحر  أللعاب  الدولية  اللجنة  رئاسة 
أكتوبر  في  المتوسط  األبيض 
التي  القصوى  باألهمية  المنصرم 
وعلى  العمومية  السلطات  تمنحها 
رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد 
المقبلة لأللعاب  للدورة  تبون  المجيد 

المتوسطية.
و سعيا من اللجنة الدولية للمساهمة 
هذه  رئيس  أكد  األلعاب  إنجاح  في 
مع  دائم  تواصل  في  بأنه  الهيئة 
للبلدان  األولمبية  اللجان  رؤساء 
من  المتوسطية  بالتظاهرة  المعنية 
بأفضل  المشاركة  على  حثهم  أجل 

رياضييهم.
و اعتبر نفس المسؤول بأن الهياكل 
بها  تزخر  التي  والفندقية  الرياضية 
للبلدان  قويا  محفزا  ستكون  وهران 
المتوسطية  األلعاب  في  المشاركة 
مختلف  في  أبطالهم  إلرسال 

الرياضات إلى الجزائر.
الرياضي،  الجانب  عن  فضال  و 
سيعمل  الذي  اآلخر  العامل  فإن 
الحدث  في  نوعية  مشاركة  لصالح 
المسير  وفق  يتمثل،  المتوسطي 
الثرية  المدينة  اإليطالي ، في جمال 

بموقعها السياحية والجزائر ككل.
أيضا  الدولية  اللجنة  رئيس  ثمن  و 
اإلرث الرياضي العام الذي ستجنيه 
هياكلها  بفضل  األلعاب  بعد  وهران 
التي  وتلك  منها  الجديدة  الرياضية 
ما  وهو  التهيئة  إلعادة  خضعت 
الرياضة  تطور  في  برأيه  سيساهم 

الجزائرية.
وأج
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تنس المحرتفني 

دورة أكابولكو: فوز أول لنادال 
وعبور سهل لمدفيديف
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األلعاب المتوسطية 2022: »وهران 
في الطريق الصحيح لتقديم أفضل 

نسخة في تاريخ األلعاب«

تأهل اإلسباني رافايل نادال الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام 
الثاني من  الدور  إلى  دانييل مدفيديف بسهولة  الروسي  الحالي ووصيفه 
دورة أكابولكو المكسيكية الدولية لكرة المضرب، بفوزهما على األميركي 

دنيس كودال والفرنسي بنوا بير توالياً.
واحتاج نادال، ابن الـ 35 عاماً، إلى مجموعتين للتغلب على كودال 6-3 
و2-6، وضرب موعداً مع أميركي آخر ستيفان كوزلوف المصنف 130 

عالمياً والذي يعرفه جيداً كونه زميله في التدريب.
كودال  ارسال  كسر  في  عالمياً  الخامس  نادال  ونجح 
األولى  للمجموعة  الرابع  الشوط  في  عالمياً  المئة  المصنف 
بها. للفوز  يرتجف  أن  دون  من  تقدمه  وتابع   ،3-1  ليتقدم 
وأعاد نادال الكّرة في المجموعة الثانية ليتقدم سريعاً 1-4، ويحسم الحقاً 

المباراة بعد ساعة و16 دقيقة.
من  نقطة  بـ36  وفاز  ساحقة  ارساالت   8 اإلسباني  »الماتادور«  وسدد 
الـ91 في  لقبه  المكسيك عن  نادال في  40 على ارساله. ويبحث  أصل 
في  الـ21  بلقبه  الثاني/يناير  كانون  في  ملبورن  في  فاز  بعدما  مسيرته 
مع  يتشاركه  كان  الذي  القياسي  الرقم  محطماً  سالم،  الغراند  بطوالت 

الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.
تأهل سهل لمدفيديف 

للفوز  بدوره  مدفيديف  ملبورن،  في  نادال  يعاِن وصيف  لم  المقابل،  في 
الدور  لعبور  دقيقة  إلى ساعة و41  فقط  واحتاج  3-6 و6-4  بير  على 
األّول. ويقف المصنف ثانياً عالمياً عند عتبة إنجاز تاريخي حيث بإمكانه 
وفق سيناريوهات متعددة أن يزيح دجوكوفيتش عن عرشه في التصنيف 
الصربي  أن  علماً  المقبل،  اإلثنين  من  بدءاً  المحترفين  لالعبين  العالمي 
يخوض بالتزامن مع موعد أكابولكو دورة دبي في أّول مشاركة له بعد 
ترحيله عن األراضي االسترالية ومنعه من المشاركة في بطولتها الكبرى 

على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
بيريتيني  ماتيو  اإليطالي  أعلن  ومدفيديف،  نادال  نجاحات  وبخالف 
السادس عالمياً انسحابه من الدورة بسبب التعب، وذلك على الرغم من 

فوزه بالمجموعة األولى أمام األميركي تومي بول.
الثانية 1-5،  المجموعة  في  الملعب بعدما كان متأخراً  وغادر بيريتيني 
علماً أنه حسم األولى 4-6. وفي وقت متأخر من األمسية، فاز اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس الرابع عالمياً بصعوبة على الصربي الزلو دييري 
)51( بمجموعتين 6-7 )7-9( و6-7 )4-7( بعد قرابة ساعتين وربع 
الساعة. وما زال تسيتسيباس يبحث عن لقبه األّول هذا العام، في حين 
تلقى خسارة مفاجئة أمام الروسي رومان سافيولين األسبوع الماضي في 

دورة مرسيليا الفرنسية.
و أ ف

نتس  بروكلين  فريق  إلى  دراغيتش سينضُم  السلوفيني غوران  النجَم  أن  ُمطلعة  أفادت مصادُر 
في صفقة انتقال حر. دراغيتش كان انضَم إلى صفوف سان أنطونيو سبيرز في فبراير الحالي 
في صفقة تبادل مع تورونتو الذي َقِدَم إليِه الصيَف الماضي لكنه لم يلعب بقميصه سوى خمس 

ِمباريات واتفق الحقاً مع الفريق على عدم ِمشاركته ِإلى حين إيجاِد صفقِة تبادل له.
وحسَب المصادر فقد أعلن وكيُل الالعِب أنه اتفق على االنتقاِل إلى صفوف بروكلين نتس كالعٍب 
منصَب  حالياً  َيشغُل  الذي  ناش  ستيْف  فينيكس صنز  في  السابق  زميلِه  إلى  بالتالي  لينضَم  حر 

المدرِب لنتس.

للدراجات  العالم  بطل  وصيف  مّدد 
بي  جي  موتو  فئة  في  النارية 
»بيكو«  فرانتشيسكو  اإليطالي 
بانيايا عقده مع دوكاتي لمدة عامين 
 ،2024 عام  نهاية  حتى  إضافيين 
اإليطالي  الصانع  أعلن  ما  حسب 

اإلثنين.
تورينو  من  المنحدر  الدراج  وكان 
دوكاتي- الرديف  الفريق  من  انتقل 
الفريق  إلى  الماضي  العام  براماك 
ختام  على  بصمته  ليترك  األّول، 
 4 مع  الملكة  الفئة  منافسات 
الستة  السباقات  في  انتصارات 
المركز  من  انطلق  كما  األخيرة. 
9 مرات  األّول ست مرات وصعد 

التتويج. إلى منصة 
في  الكبرى  إميليا-رومانيا  جائزة  تصدره  خالل  له  تعرض  الذي  الحادث  أن  غير 
الفرنسي  ياماها  أمام دراج  الباب  الماضي، كلفه غالياً وشّرع  تشرين األّول/أكتوبر 

للمرة األولى في مسيرته. باللقب  للظفر  فابيو كوارتارارو 
وسيكون بانيايا مرة جديدة من بين أبرز المرشحين إلحراز اللقب، إلى جانب بطل 
فئة موتو جي بي ست مرات اإلسباني مارك ماركيس )هوندا( في حال تمكن األخير 
قطر  من  الجديد  العام  سباقات  انطالق  مع  الجسدية،  مشكالته  من  كلياً  التعافي  من 

في 6 مارس المقبل.
وكاالت

رياضة ميكانيكية 

اإليطالي بانيايا يمدد عقده مع 
دوكاتي حتّى عام 2024

الدوري األمريكي للمحرتفني

أنباء عن قرب انضمام دراغيتش
إىل بروكلني نتس

دبي  بطولة  من  النهائي  ربع  الدور  إلى  روبليف  أندريه  الروسي  تأهل 
الجنوبي  الكوري  على  األربعاء  أمس  بفوزه  المضرب  لكرة  اإلماراتية 

سون وو كون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
ينتفض ويقلب  أن  قبل   ،6-4 بنتيجة  األولى  المجموعة  وخسر روبليف 
الطاولة على منافسه بفوزه بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 0-6 و6-3، 

ليحسم المباراة لمصلحته خالل ساعة واحدة و42 دقيقة.
وسيواجه روبليف في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها 
على  الفائز  ماكدونالد  ماكينزي  األمريكي  دوالر،  مليون   2.8 حوالي 

الصربي فيليب كراينوفيتش بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 4-6 و7-6.

رياضية إسبانية تسقط في اختبار 
للمنشطات أجري لها في أولمبياد 

»بكين 2022«
الورا  اإلسبانية  أن   »ITA« الدولية  االختبارات  وكالة  أعلنت 
سقطت  الجليد  على  الفني  التزحلق  العبة  جيمينيز  بارغويرو 
خالل  الماضي  األسبوع  المنشطات  عن  للكشف  اختبار  في 
عقار  تعاطي  في  جيمينيز  تورط  وثبت  الشتوي.  بكين  أولمبياد 
القصير  البرنامج  في  مشاركتها  بعد  المحظور  »كلوستيبول« 
منافسات  في  المركز الـ11  في  حلت  حيث  الماضية،  الجمعة 
منافسات  ختام  بعد  زاندرون  ماركو  شريكها  رفقة  الزوجي 

البرنامج االختياري في اليوم التالي.
في  الحق  لديها  جيمينيز  أن  الدولية  االختبارات  وكالة  وأكدت 
إلى  القضية  تحويل  سيتم  وأنه  الثانية  العينة  بتحليل  المطالبة 

المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي )كاس( للبت فيها.
بيين سبورت

الروسي روبليف يتأهل إلى 
ربع نهائي بطولة دبي للتنس



قامـت صبيحـة يـوم أمـس األربعاء 
الهيدروغرافـي  الحـوض  وكالـة 
قسـنطينة "سـيبوس مالق" بتنظيم 
بالمعهـد  َتْوَعـوي  إعالمـي  يـوم 
المتخصـص  للتكويـن  الوطنـي 
لألسـالك  المنتميـن  للموظفيـن 
الخاصـة المكلفـة بالشـؤون الدينية 

 " قسـنطينة  لواليـة  واألوقـاف 
سـابًقا". الكتانيـة  مدرسـة 

حـول  اإلعالمـي  اليـوم  وتمْحـَوَر 
اسـتعمال  فـي  االقتصـاد  موضـوع 
المـاء والحّد من اإلسـراف والتبذير 
مرشـدات  مـن  مجموعـة  بحضـور 
مـن  القرآنيـة  المـدارس  ومعلمـات 

كمـا  الواليـة،  بلديـات  مختلـف 
عـرف مشـاركة ممثلـي مؤسسـات 
قطـاع المـوارد المائيـة علـى غرار 
الجزائريـة للميـاه منطقـة قسـنطينة، 
سـياكو  والتطهيـر  الميـاه  شـركة 

للتطهيـر. الوطنـي  والديـوان 
والهدف الرئيسـي مـن هكذا لَِقاءات 

حسـب مـا جـاء فـي بيـان إعالمـي 
والتحسـيس  اإلعـالم  مصلحـة  مـن 
النشـاط  توسـيع  هـو  للوكالـة 
جميـع  علـى  وتعميمـه  التوعـوي 
فئـات  كل  ولصالـح  المسـتويات 
السـلوكيات  تغييـر  بغيـة  المجتمـع، 
المجتمـع   لـدى  المنتشـرة  السـلبية 
المـاء،  اسـتهالك  بطـرق  الخاصـة 
وصـل   همـزة  المرشـدات  وجعـل 
إلـى  الرسـالة  إيصـال  أجـل  مـن 
اللواتـي  السـيدات  و  األمهـات  كل 
القرآنيـة  المـدارس  إلـى  يذهبـن 
مـن أجـل ترشـيدهن إلـى ضـرورة  
اإليجابيـة  بالسـلوكيات  التحلـي 
أسـرهن  أفـراد  كل  لـدى  و  لديهـن 
حتـى يتمكـن مـن تنشـئة جيـل واٍع 
و مسـؤول و ُملـَزم بحمايـة المـورد 
المـوارد  أثمـن  مـن  يعتبـر  الـذي 
إلـى  يـؤدي  نقصـه  أو  فقدانـه  و 

كـوارث.
                        دالل بوعـالم

15عين على المجتمع الخميس 24 فيفري  2022 م
الموافق لـ 23 رجب 1443 هـ

... متفرقات ... وكالة الحوض الهيدروغرافي سيبوس مالق    

"االستعمال الحسن للماء" يوم إعالمي توعوي بمدرسة 

الكتانية بقسنطينة
حجز كميات من الكوكايني بتسدان 

حدادة يف ميلة 

n    تمكنــت كل مــن الفــرق 
اإلقليمية للدرك الوطني بتسدان 
حــدادة وزغاية مــن توقيف 06 
أشــخاص تتراوح أعمارهم بين 
16 و43 ســنة وحجز كمية من 
المخــدرات الصلبة )كوكايين(، 
واسترجاع مبلغ مالي مسروق.

يــوم:  ــى  إل تعــود  القضيــة 
ــى الســاعة  18/02/2022 عل
ــام أفراد  ي يــال، أثناء ق 23.00 ل
الفرقــة اإلقليميــة/دو بالزغاية 
بخدمــة شــرطة المــرور على 
مســتوى الطريــق الوطني رقم 
27، أيــن قاموا بتوقيف ســيارة 
قادمة من مدينة قسنطينة على 
متنها شــخصين، يتعلق األمر 

بكل من السائق )ب-ع( ومرافقه 
بــة الوثائــق  )م-ر(. وعنــد مراق
اإلدارية وتفتيش المركبة تفتيشا 
يقــا تم العثور على كمية من  دق
)كوكايين(  بــة  الصل المخدرات 
موجهــة لالســتهالك، ملفوفــة 
بقطعة بالستيكية سوداء اللون، 
ــى إثرها توقيف الســائق  تم عل
ــى مقر  ومرافقــه واقتيادهمــا إل

الفرقة لمواصلة التحقيق. 
وبعــد االنتهــاء مــن التحقيق، 
ــم تحريــر محاضــر قضائية  ت
ضــد المعنييــن وتقديمهم أمام 
الجهــات القضائيــة المختصة 

إقليميا.
                         أبو نوفل

كشـف الرئيـس المديـر العـام لمركـز 
الصناعـات  فـي  للتحاليـل  التنميـة 
ربقـي  جمـال  بقسـنطينة،  الغذائيـة 
عجائـن  إنتـاج  فـي  الشـروع  عـن 
ابتـداء  السـيلياك  لمرضـى  وفرينـة 
مـن شـهر مـارس الداخـل وهـي أول 
تجربـة جزائريـة تجسـد مـع مؤسسـة 
لشـركة  تابعـة  قالمـة  بواليـة  إنتـاج 

األم. أغروديـف 
حديـث  فـي  ربقـي  جمـال  وأشـار 
إلذاعـة الجزائـر مـن قسـنطينة إلى أن 
هـذه المنتجـات التي هـي نتيجة بحوث 
علميـة مـع دكاتـرة وخبـراء سـتقلص 
ومـن  السـيلياك  مرضـى  معانـاة  مـن 
شـأنها المسـاهمة فـي تقليـص تكاليـف 
الغذائيـة  المنتجـات  هـذه  اسـتيراد 
السـوق  فـي  بيعهـا  وأسـعار  الخاصـة 

لمحليـة. ا
بحـوث   4 عـن  المتحـدث  وكشـف 
بالمركـز  إنجازهـا  يجـري  أخـرى 
إلنتـاج وتحسـين بعض المـواد الغذائية 

قريبـا. عنهـا  االعـالن  سـيتم 
لمركـز  الدولـي  االعتمـاد  وسيسـمح 
الصناعـات  فـي  للتحاليـل  التنميـة 

المطابقـة  شـهادات  بتقديـم  الغذائيـة 
المسـتوردة وهـذا اإلجـراء  للمنتجـات 
يدفعهـا  التـي  تكاليـف  مـن  سـيقلل 
طلـب  عنـد  االقتصـادي  المتعامـل 
المـورد. البلـد  مـن  المطابقـة  شـهادة 
مـع  بالتنسـيق  المخبـر  يعمـل  كمـا 
منظمـات دوليـة من سويسـرا ومنظمة 
وتحسـين  لتطويـر  العالميـة  التغذيـة 

لمنتجـات. ا
هـدف  أن  ربقـي  جمـال  وأوضـح 
المركـز هـو تقليـص تكلفـة االسـتيراد 
المحلـي  اإلنتـاج  مـردود  وتحسـين 
فـي  المركـز  قـوة  نقطـة  أن  حيـث 
بهـا  يعمـل  التـي  الحديثـة  التجهيـزات 
مؤكـدا سـعي المخبـر مسـتقبال إلى فتح 

واليـات. بعـدة  فرعيـة  وحـدات 
وأضـاف فـي األخيـر "تقدمنـا بطلـب 
يتماشـى  جديـد  مقـر  علـى  للحصـول 
ونشـاط المركـز ومـا يقدمـه مـن عمـل 

كبيـر".
التنميـة  مركـز  أن  اإلشـارة  تجـدر 
الغذائيـة  الصناعـات  فـي  للتحاليـل 
متطلبـات  كل  تلبيـة  أجـل  مـن  يسـهر 
مجـال  فـي  الصناعيـة  المؤسسـات 
المـواد  منتـوج  وتحسـين  تطويـر 
الغذائيـة واالحتياجـات مـن الصناعات 

ئيـة. لغذا ا
كمـا يعمـل هـذا المخبـر التابـع لشـركة 
هولدينـغ أغروديـف والذي تم تأسيسـه 
الخبـرات  تطويـر  1972علـى  سـنة 
البحـث  خـالل  مـن  المجـال  هـذا  فـي 
بمهمـة  المركـز  ويضطلـع  والتكويـن 
مراقبـة جـودة المنتجـات الغذائيـة مـن 

ومشـتقاتها. الحبـوب 
ويضـم المركـز أربعة أقسـام بحث بها 

سـبعة خبـراء وتقنيين وهي:
-مخبـر تحليل الحبوب.

-مخبـر الفيزياء والكمياء والبيوكمياء.
التكنولوجيا. -مخبر 

الميكروبيولوحيا. -مخبر 
يشـتغل  المركـز  أن  ربقـي  وقـال 

بالتنسـيق مع دكاتـرة جامعيين ومعاهد 
فـي  ودراسـات  بأبحـاث  للقيـام  بحـث 
المنتجـات  نوعيـة  تحسـين  مجـال 
بتطويـر  المركـز  يهتـم  كمـا  الغذائيـة 

ومشـتقاتها. الحبـوب 
فجائيـة  بتدخـالت  المركـز  ويقـوم 
علـى مسـتوى كل المؤسسـات التابعـة 
خمسـين  وعددهـا  أغروديـف  لشـركة 

الوطـن. مسـتوى  علـى  مؤسسـة 
مباشـرة  المركـز  تدخـالت  وتكـون 
علـى مسـتوى وحـدات اإلنتـاج لتقييـم 
المنتـوج وتسـجيل النقائص في سلسـلة 
صحـة  تكنولوجيـة،  سـواء  اإلنتـاج 
المنتـوج، الميكروبيولوجيـا والمطابقـة 

ييـر. للمعا

إنتاج عجائن وفرينة لفائدة مرضى "السيلياك" شهر مارس المقبل

ــة الجنائية  ـ ـ n   تمكنت الفرق
مــن   بســكرة،  واليــة  بأمــن 
ــة أشخــاص  ـ ــف أربعـ ـ ي ـ توق
ـم في  ـ ــة تورطهـ ـ في ــى خل عل
قضية تكويـن جماعـة أشـرار  
ــي اثــر  يــة جــاءت عل . العمل
شــكوى تقدم بها شــخص يبلغ 
مــن العمــر 53 ســنة صاحب 
 ، الســيارات   لكــراء  ــة  وكال
مفادهــا تعرضه لخيانة األمانة 
مــن طــرف أحــد االشــخاص 
يبلغ مــن العمر 45 ســنة قام 
بتأجيره سيارة من نوع اكسنت 
لمــدة يومين بموجب عقد كراء 
ــم بإعادتها، على  م يق اال أنــه ل
الفور باشــرت الفرقة الجنائية 
للشــرطة  الوالئية  بالمصلحــة 
القضائية بفتــح تحقيق معمق 
فــي  والتحــري  القضيــة  فــي 
الوقائع أتضح أن المشــكو منه 
ينشــط ضمــن شــبكة اجرامية 
مختصــة فــي االســتيالء على 
المركبات والتصرف فيها على 

ــم بيعها بإحــدى الواليات  ان يت
الشــمالية المجاورة وبالترصد 
ــم توقيفــه رفقة شــخص  ــه ت ل
اخر وبتحويلهمــا لمقر الفرقة 
وتحقيق معهما اعترافا بالجرم 
وبفحــص  اليهمــا  المنســوب 
هويتهمــا تبيــن أنهمــا محــل 
ــة،  ل شــكوى فــي قضيــة مماث
وبمواصلة التحقيق أســفر عن 
تحديــد هوية أربعة أشــخاص 
ــم  يت اخريــن ضمــن الشــبكة ل
توقيــف اثنيــن منهــم ، لينجز 
للموقوفين األربعة ملف جزائي 
جمعيــة  تكويــن   : بموضــوع 
اشرار لغرض االعداد الرتكاب 
جنحة ضــد الممتلكات  جنحة 
وبتقديمهــم  األمانــة،  خيانــة 
األول  ضــد  صــدر  ــة  للعدال
ثاني أمر ايداع فيما اســتفاد  وال
ثالــث من الرقابــة القضائية  ال
فــي حيــن اســتفاد الرابــع من 

االستدعاء المباشر.
                     حسان درنون

توقـيـف أربعــة أشخــاص يف قضية 
تكويـن جماعـة أشـرار ببسكرة 

تمكنـت مصالـح أمن قـاوس بوالية 
جيجـل مـن توقيـف مجرمـن خطيـر 
األشـخاص  علـى  باالعتـداء  يقـوم 

والسـرقة .
أعقـاب  فـي  جـاءت  توقيفـه  عمليـة 

عناصـر  تلقتهـا  رسـمية  شـكوى 
باألمـن  القضائيـة  الشـرطة  فرقـة 
قـاوس  الخارجـي  الحضـري 
طـرف  مـن  جيجـل  واليـة  بأمـن 
تعرضـه  مفادهـا  المواطنيـن  أحـد 

لفعـل السـرقة تحـت طائلـة التهديـد 
)سـكين(  أبيـض  بسـالح  باالعتـداء 
الفعـل الـذي طـال مبلـغ مالـي قـدره 
متبوعـة  سـنتيم،  مالييـن  أربعـة 
الغيـر  لملـك  العمـدي  بالتخريـب 
مـن  الخاصـة(،  مركبتـه  )زجـاج 
طـرف أحـد األشـخاص المسـبوقين 
قضائيـا، يتعلـق األمـر بشـاب يبلـغ 
باشـرت  سـنة،   26 العمـر  مـن 
و  أبحاثهـا  المصلحـة  عناصـر 
تحرياتهـا مكنتهم من الحصول على 
معلومـات مؤكـدة تفيد بقيام المشـتبه 
و  المخـدرات  ترويـج  و  ببيـع  فيـه 
مسـتوى  علـى  العقليـة  المؤثـرات 
أحـد األحيـاء المجاورة لمقر سـكنه، 
و عليـه تمـت مداهمـة مـكان تواجـد 
إخضاعـه  ،وبعـد  وتوقيفـه  المعنـي 
الوقائيـة  الجسـدي  التلمـس  لعمليـة 
ضبـط بحوزتـه كمية مـن األقراص 

المهلوسـة وسـالح أبيـض محظـور 
تحويـل  و  حجزهـا  ليتـم  )كيثـور(، 
السـتكمال  للمصلحـة  المعنـي 
التحقيـق، إذ تبيـن كذلـك أن المعنـي 
بموجـب  العدالـة  لـدى  مطلـوب 
عـن  للحبـس  نهائـي  حكـم  صـورة 
جنحـة حمـل سـالح أبيـض محظور 
مـن الصنـف السـادس بـدون مبـرر 
شـرعي و جنحـة ،حيـازة المؤثرات 
العقليـة بصفـة غيـر مشـروعة مـن 
أجل االسـتهالك الشـخصي والمدان 
فيهـا بسـتة أشـهر حبس نافـذة، وبعد 
القانونيـة  اإلجـراءات  كافـة  اتخـاذ 
فـي حقـه تـم تقديمـه أمـام الجهـات 
القضائيـة المختصـة بموجـب ثـالث 
ملفـات منفصلـة وقـد صـدر في حقه  
أمـر إيـداع بمؤسسـة إعـادة التربيـة 

  . بجيجـل
                         نصرالدين - د                   

أمن قاوس بجيجل يوقف مجرم خطير

n   تمكــن عناصر المصلحة 
القضائيــة  للشــرطة  الوالئيــة 
المخــدرات(  مكافحــة  )فرقــة 
بأمن والية المســيلة من حجز 
المخــدرات  مــن  غــرام   09
الصلبة )كوكايين(، 30 قرص 
مهلوس،   0,5 غرام من الكيف 
ــي قدر بـ  ــج ، مبلغ مال المعال
95000 د.ج من عائدات البيع 
باإلضافة سالحان أبيضان مع 

توقيف شخص واحد 
هــذه العملية جــاءت على إثر 
ورود معلومــات لعناصر ذات 
الفرقــة مفادها وجود شــخص 

المخــدرات  بترويــج  ــوم  يق
يــة من داخل  والمؤثــرات العقل
أحيــاء قطــاع  بأحــد  مســكنه 
تمكــن  حيــث  االختصــاص 
فريــق التحقيــق مــن اإلطاحة 
نيابــة  ال مــع  وبالتنســيق  بــه 
المختصــة تم تفتيش مســكنه 

وحجز الكمية المذكورة 
يــه أمام  ــم تقديم المشــتبه ف  ت
المختصة  القضائيــة  الجهات 
ــا ليصدر فــي حقه أمر  إقليمي
إيداع بمؤسســة إعــادة التربية 

بالمسيلة.
                     عبد الحليم بالل

رشطة المسيلة تحجز 09 غرام من 
الكوكايني وكمية من المهلوسات

عين الجزائر/ إج



كشــفت الممثلة صبرينة قريشي لـ 
»عين الجزائر« عن مشاركتها في 
أعمــال جديدة منها ســيتكوم جديد 
ســيعرض خــال شــهر رمضان، 
فضا عــن قيامها حاليــا بتصوير 
ســيتكوم بعنوان« دوار السوس« 
الــذي ســيعرض هــو اآلخــر فــي 
الشــهر الكريم على إحدى القنوات 
الخاصة، كما تحدثت عن الشــباب 
التواصــل  مواقــع  اســتغل  الــذي 

اإلجتماعي لممارسة الفن.
صبرينة قريشــي تحدثت كذلك عن 
تجربتها في مسرحية »بوستيشة« 

التي وصفتها بالرائعة.
* »إســعاف كــوم« عمــل جديــد 
لصبرينــة قريشــي ســيري النور 

قريبا ها حدثتنا عنه؟ 

-«إســعاف كــوم« هــو عمــل من 
إخراج مهدي تاساباست، وسيناريو 
لطــارق عرعــار، العمــل يــروي 
قصــة مجموعــة مــن الممرضين 
واألطبــاء، تجــري أحداثــه داخل 
عيــادة خاصــة، تحــدث فيه بعض 
المواقــف الكوميديــة، ويشــاركني 
فــي التمثيل كوكبة مــن نجوم الفن 
الجزائري أبرزهم سالي بن ناصر، 
نسرين بلحاج، عيسى شواط، عامر 
طابري وأسماء فنية أخرى، أتمنى 

نجاحه إن شاء هللا.
»زغلــة  سلســلة  عــن  ومــاذا   *

وزغلول«؟ 
-«زغلــة وزغلول« هو ســيناريو 
مــن توقيع أخــي وصديقي شــاكر 
بولمدايــس الذي كانــت بدايتنا معا 
مــن المســرح الجهوي قســنطينة، 

الفكــرة كانت بعد عــرض كل من 
باب الدشــرة، وعنتر بن شداد، أين 
الحظنا بعض التعاليق من العمالقة 
والمهتمين بالفن طلبوا مشاركة كل 
مــن »جغبــل وخوخة« فــي عمل 
واحــد ومن هنا كانــت الفكرة، قمنا 
بتســجيل 3حلقات في الحقيقة كنت 
مســتمتعة للغايــة وســعيدة جدا به، 
على أمل مواصلة تصوير ما تبقى 
مــن الحلقات األيام المقبلة إن شــاء 

هللا.
*تقومين حاليا بتصوير عمل جديد 

فهل لنا أن نعرفه؟
- نعــم حاليا أقوم بتصوير ســيتكوم 
»دوار الســوس« رفقة حسن بشار 
ســكوم،  هشــام  الرائــع  وإخــراج 
تجربة جميلة جدا وســيناريو رائع، 
وســيعرض خالل شــهر رمضان 

على قناة خاصة.
*جمعــت »بوستيشــة« كوكبة من 
نجوم الركــح بعمل فريد من نوعه 
، حدثينــا أكثر عن شــخصيتك في 

المسرحية ؟
-أوال فخورة وسعيدة بمشاركتي في 
»بوستيشة«، صحيح أنني اشتغلت 
عدة مرات مع أحمد رزاق، وكانت 
هــذه التجربة هي األجمل وســتبقى 
حيــة فــي ذاكرتــي، ألنهــا عمــل 
تطوعــي ال يهــدف لتحقيــق الربح 
المالــي، وهــو عمل جمعنــي بعدد 
كبير مــن الفنانين تطوعــوا لتقديم 
عمل مســرحي لمســاعدة مرضى 
الســرطان وهذا ما يليق بالفنان أن 
يساعد غيره سواء بأعماله أو بماله 

ألن الفنان يعشق بلده ومجتمعه.
بوستيشــة  فــي  دوري  عــن  أمــا 
هفــو دور صغيــر لكــن فرحت به 
كثيرا وســط200فنان مــن ممثلين 
وراقصين وملحنين، فرصة جميلة 
وخاصــة أنه رافقتنــا مجموعة من 
المواهــب الشــابة التي حيــن تقدم 
لها الفرصة ســتبدع كونها تعشــق 
الركح، وفي نفس الوقت محظوظة 
ألنني شــاركت الخشــبة مع أسماء 

كبيرة من مســرحنا أمثــال فضيلة 
حشــماوي... تجربة اســتفدت منها 
في كيفية عملهــم وتمتعت بأدائهم، 
ومحظوظــة أيضا ألننــي كنت في 

الوسط بين العمالقة والشباب. 
*توجــه بعض الشــباب اليــوم إلى 
مواقع التواصل اإلجتماعي أبرزها 
التيك توك واألنســتغرام لممارسة 
الكوميديا، فما رأيك، وهل تعتقدين 

أنها بديل فعلي لصقل مواهبهم؟
-هنــاك خلــط كبيــر فــي المفاهيم، 
فمواقع التواصــل اإلجتماعي عالم 
والتلفزيــون  والســينما  والمســرح 
عالم آخر، فمــن يريد امتهان مهنة 
فعليه أوال تعلم قواعدها، فالمســرح 
له قواعــده وتقاليده ونفس الشــيء 
لألسس والقواعد التي ترتكز عليها 
الســينما والتليفزيــون، نعــم هناك 
مواهب ولســت ضــد توجههم لكن 
عليهــم االعتمــاد بالدرجــة األولى 
على معرفــة القواعد التــي يرتكز 
عليهــا الفــن فــي كل مــن الثالثية 
الســابقة الذكــر، وما يظهــر على 
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي من 
وجهــة نظري ال يــزال لم يصنف 

كفن من الفنون.
*مــا هــو الــدور الدرامــي الــذي 
تريــد صبرينــة تقمصــه بعيدا عن 

الكوميديا؟
- لــدي رغبــة كبيــرة فــي خوض 
تجربــة درامية ســواء كان ذلك في 
التلفزيون والســينما كون رصيدي 
الفنــي فــي الدرامــا ضئيــل بعض 
الشــيء، في الحقيقة ال أعلم ما هو 
الــدور تحديدا لكــن ككل الممثالت 
أتمنى تجســيد دور تاريخي أو دور 

الكاهنة في يوم من األيام.
*ما الذي تحضرين له مستقبا؟

لــدي محاوالت في كتابة ســيناريو 
وجدت فيه نوعا ما بعض الصعوبة 
لكنني أحاول اإلســتمرار في كتابته 
وإكماله كأول تجربة لي سآخذ وقتا 
كاٍف ألن يطلــق عليــه فــي النهاية 
سيناريو متكامل ويستحق اإلحترام.
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الموافق لـ 23 رجب 1443 هـ

الممثلة صبرينة قريشي لـ: عين الجزائر  

انتظروني في »دوار السوس« و » إسعاف كوم« خالل رمضان

عين على الثقافة والفن

الكشف عن خريطة شبكات الهروب من 
العبودية بالقرن الـ 19 يف أمريكا 

اآلثــار  علمــاء  اكتشــف   n
والمؤرخــون رؤى جديــدة حــول 
الســكك الحديديــة تحــت األرض 
خاطــروا  الذيــن  واألشــخاص 
بحياتهم هرًبــا من حياة العبيد في 

أمريكا في القرن التاسع عشر.
وباســتخدام تقنيات مثل الطائرات 
الحراريــة بدون طيــار ونبضات 
الليزر، أطل العلمــاء عبر الغطاء 
النباتي المتضخــم وتحت األرض 
للعثــور علــى األنفــاق والكهوف 
والمالجــئ التــي وفــرت طــرق 
الراحة وســبل الهــرب للعبيد على 
طول الرحلة الخطيرة إلى الحرية.
ووجــد العديــد مــن الباحثيــن عن 
الحريــة الفارين مــن العبودية في 
الواليــات المتحــدة طرًقــا صعبة 
لتحقيق الحرية من خالل نظام من 
الطرق الســرية والمنــازل اآلمنة 
ومحطات الطرق الخفية المعروفة 
باسم مترو األنفاق للسكك الحديدية.
وعملــت شــبكة الهــروب هذه من 
عــام 1830 تقريًبــا حتــى اندالع 
الحــرب األهلية في عــام 1861 
وقد نشــأت خالل الفترة الوحشــية 
فــي الواليــات المتحــدة عندما قام 
البيــض فــي الواليــات الجنوبيــة 
بشــكل روتيني باختطاف وتعذيب 
وأحفادهــم  األفارقــة  واســتعباد 

المولودين في أمريكا.
ونظــًرا ألن الســرية كانــت أمًرا 
بالغ األهمية لضمان سالمة طالبي 
الحريــة والحفــاظ علــى الطــرق 
مفتوحة، فقــد كان يُعتقد أن العديد 

مــن التفاصيل المحيطة بشــبكات 
الســكك الحديديــة تحــت األرض 

فقدت.
 ومع ذلك فإن االكتشافات األثرية 
الجديــدة  والتحليــالت  الحديثــة 
لألرشيفات التاريخية تلقي الضوء 
علــى األفــراد الذين قامــوا بحفر 
الطرق الســرية واتباعها حيث تم 
الكشــف عن قصصهم في السلسلة 
الوثائقية الجديدة المكونة من أربعة 
أجــزاء« اندرغراونــد ريلــرود: 
ذا ســيكرت هيســتوري«، والتي 
ظهــرت ألول مرة في 30 جانفي 

الماضى على قناة »ساينس«.
غالًبــا مــا اتبعــت الطــرق علــى 
طــول خط الســكك الحديدية تحت 
األرض الممرات المائية الطبيعية 
وكذلــك الطرق والمســارات التي 
مــن صنع اإلنســان، وقــادت من 
الجنــوب  فــي  العبوديــة  أماكــن 
إلى الواليــات الشــمالية والغربية 
حيث كان العبوديــة غير قانونية. 
واســتخدم الباحثــون عــن الحرية 
أيًضــا هــذه الطرق للهــروب إلى 
كنــدا والمكســيك وفلوريدا وجزر 

الكاريبي وأوروبا.
ويتــم التعــّرف اآلن علــى بعض 
وجهات السكك الحديدية المعروفة 
تحت األرض كمعالم تاريخية مثل 
»جاكسن هومســتيك« في نيوتن، 
ماساتشوستس، وكنيسة »بيتل آم« 
فــي »غرينويش تاونشــيب« بنيو 

جيرسي.
                                          وكاالت

انطالق الطبعة السادسة لمهرجان أسوان ألفالم المرأة 
انطلقت أمــس الدورة السادســة 
من مهرجان أسوان الدولي ألفام 
المــرأة، والذي يســتمر حتى 28 
فيفري الحالي، ويشــارك فيه24 
فيلمــا قصيــرا مــن دول عربيــة 
وأجنبيــة، مــن مصــر وتونــس 
األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات 
ورومانيــا  وإســبانيا  والمغــرب 
وروســيا ولبنان وكندا وفلسطين 

وجنوب إفريقيا.
 وكانــت إدارة مهرجــان أســوان 
الدولي ألفالم المرأة قد استحدثت 
مسابقة جديدة بعنوان »أفالم ذات 
أثر فــي المجتمع المدني«، ضمن 
أقســام دورته السادســة التي تقام 
خــالل الفتــرة مــن 23 إلي 28 

فيفري الجاري.
ويــرأس لجنــة تحكيــم المســابقة 
الروائيــة عزة كامــل، وتضم في 
عضويتها الفنانــة ريم البارودي، 
والكاتبة أميرة حســين استشــاري 
النــوع االجتماعي والتنمية، وتقام 
وزارة  مــع  بالتعــاون  المســابقة 
وذلــك  االجتماعــي.  التضامــن 

لتشــجيع أعــداد أكبر مــن صناع 
أفالم المجتمع المدني للمشــاركة، 
وأن تكــون هنــاك نافــذة أخــري 
لعرض األفــالم المصريــة، وأن 
تكــون إضافــًة وتحفيــًزا لســينما 
جديــدة تنطلق من قاعدة اجتماعية 

وذات أثر واضح فيها.
ويشارك بالمسابقة 8 أفالم وهي: 
»خالص: نســاء يعلّن العصيان« 
تأليــف وإخــراج زيــاد حجــاج، 
ويتابــع الفيلــم قصًصا لنســاء من 
مصر ولبنان والسعودية واألردن، 
مشــكالتهن  فــي  مــن  ويبحــث 

وأزماتهن اليومية.
كما يعرض أيضاً بالمســابقة فيلم 
»أبــواب مكــة« تأليــف وإخراج 
مهنــد دياب، وهــو وثائقي يحكي 
قصة واحــدة من رائــدات العمل 
األهلــي في جنوب مصــر، وفيلم 
ريــم  إخــراج  الخيــط«  »بدايــة 
أســامة، والفيلم يدور من خالل 3 
فتيــات من قرى مختلفة في مصر 
تجمعهن لعبة، نرى منها انجازاتهم 
في بلداتهم الصغيرة ومشــاركتهم 

في نشــر الوعي ومساعدة الفتيات 
الصغيرات لعيــش حياة أكثر أمًنا 

وسعادة في مصر.
ومن إنتاج ورش مهرجان أسوان 
الدولــي ألفــالم المــرأة يعــرض 
فيلــم »حكايتهــا«، إخــراج ســيد 
علــي، تأليف راندا ضيــاء، ألفت 
عيســى، هاجــر حمــدي، والفيلم 
يدور من خالل أربع ســيدات من 
الجنوب تعرضن لظروف معيشية 
قاســية نتيجة الظــروف والعادات 

االجتماعية.
بالمســابقة فيلم  ويعــرض أيضــاً 
»مش بــس أّم« تصوير وإخراج 
مــارك حنــا، وتــدور األحــداث 
فــي عالــم يعتبر عمــل المرأة في 
المبيعات مخزًيا، وتقرر مجموعة 
من النســاء كســر هــذا المحظور 

ليصبحن رائدات أعمال.
ويتنافــس علــى جوائز المســابقة 
كذلك فيلم »يحكى أن« ســيناريو 
وإخراج عبد الفتاح زيدان، وتدور 
أحداث الفيلم حول شاب في مقتبل 
العمر تخلي عنه أهله منذ الصغر، 

وبداًل من أن ينحرف هذا الشــاب 
تحــّول فناًنا عبقرًيــا، كما يعرض 
تأليف   »Stereotyping« فيلم
وإخــراج رأفــت، والفيلــم يناقش 
تأثيــر محل اإلقامة ولون البشــرة 

والجنســية علــى حياتنــا ونظــرة 
العالم لألمر.

كما يعرض الفيلم الوثائقي »نوبي 
أنــا« إخراج جيالن ســيد، تأليف 
جيالن ســيد، بسنت ســيد، والفيلم 

يدور في جنوب مصر ويحكي عن 
الحياة اليوميــة والعادات والتقاليد 
للمواطنيــن  األزل  منــذ  المتبعــة 

المصريين في الجنوب.
                                ق.ث

حوار: دالل بوعالم
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الفنان اإلثيوبي »هايلي سوبريم » يشيد بدفاع الجزائر 
المستمر عن إفريقيا واألفارقة

هايلــي  اإلثيوبــي  الفنــان  قــال   n
باإلقامــة  المشــارك  ســوبريم، 
بيــت  »وان  العالميــة  الموســيقية 
الصحــراء« المقامة حاليــا بتاغيت 
بواليــة بشــار، وهــو أيضــا أحــد 
الجزائــر  أن  الفنييــن،  مديريهــا 
»عاصمة الثورة« و«لطالما دافعت 

عن إفريقيا واألفارقة«.

يقيــم  الــذي  ســوبريم،  وأوضــح 
بنيويــورك، أنه بمجــرد إلقاء نظرة 
على تاريخ الجزائر »ســنعرف أنها 
احتضنــت »الفهود الســود« بالكس 
 1969 عــام  األمريكيــة  بانتــرز 
وفتحت لهــم أذرعها ومنحتهم األمل 
والقــدرة على التحــرك مدافعة بذلك 
عــن حقــوق األمريكييــن مــن ذوي 

األصول اإلفريقية )..( ولهذا فإن لها 
دائما مكانة خاصة في قلوبهم«.

حركــة  الســود(  )الفهــود  وتعتبــر 
يســارية تأسســت بكاليفورنيــا فــي 
1966 مــن طــرف أمريكييــن من 
أصل إفريقي ونشطت خصوصا في 
نهاية الســتينيات وبداية الســبعينيات 
بهــدف الدفاع عن حقوق األمريكيين 
من ذوي األصل اإلفريقي ضد الميز 
اجتماعيــا  العنصــري ومســاعدتهم 

واقتصاديا.
ولفت سوبريم إلى أن »كون اإلنسان 
هــو  بتاريخــه  ومعرفتــه  إفريقــي 
امتياز وشــرف بالنســبة ألغلبية من 
األمريكييــن األفارقة الذيــن ماليين 
منهــم ال يعرفــون إلى اليــوم من أي 
مكان أتوا من إفريقيا بعد أن استعبدوا 
وســلبت منهــم أســماؤهم وتاريخهم 
وثقافاتهم وموسيقاهم.. »، مضيفا أن 
»أهم شــيء« بالنســبة له في »وان 
بيت« هو أنه يشكل »فرصة لهؤالء 

للعودة إلى إفريقيا«.
وأشــار هــذا الفنــان، الــذي يــزور 
الجزائــر ألول مــرة، أنــه »أعجب 

كثيرا بالجزائر كبلد بحجم مســاحتها 
األكبــر فــي إفريقيــا، وبصحرائهــا 
الجميلــة، وبكــرم أهلهــا، وبتنوعها 
الموســيقي والثقافــي )...( وأيضــا 
بالراي والديوان والشعبي«، مضيفا 
أن »إيقاعــات  فــي ســياق كالمــه 
القمبــري مثال تنقل المســتمعين إلى 

عوالم البلوز األمريكي«.
وختم المتحدث، واسمه الحقيقي أباي 
ميســقاناو، بالقول أنه »زار من قبل 
عــددا من البلــدان اإلفريقية كجنوب 
زيارتــه  أن  غيــر  وكينيــا  إفريقيــا 
للجزائر هي من أفضل التجارب في 

حياته«.
وتستمر إقامة »وان بيت الصحراء« 
التــي  الصحــراء(،  واحــد  )نبــض 
اإلثنيــن  مســاء  فعالياتهــا  افتتحــت 
بهــذه  أســبوعين  لمــدة  بتاغيــت، 
الواحة الصحراوية ثم ألســبوع آخر 
بالجزائر العاصمة، وهذا بمشــاركة 
23 موســيقيا شــابا مــن الجزائــر 
والواليات المتحدة األمريكية وبلدان 

من شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
                                    وأج

اختيار تامر حسني سفريًا عالميًا لنرش 
الويع البيئي  

n وقع االختيار على الفنان تامر 
حســني ليكــون ســفيراً عالمياً لـ » 
إكستريم إي«، لنشر الوعي بقضايا 
البيئــة، ضمــن سلســلة الســباقات 
الكهربائيــة  للســيارات  المبتكــرة 
والتــي تســتخدم الرياضة ألغراض 

إيجابية.
وأصدرت المسابقة بياناً بهذا الصدد 
جاء فيه: »إن تامر المتعدد المواهب 
وأغنيــات  ألبومــات  صــاغ  الــذي 
وأفالماً تصّدرت الترتيب في مصر 
والشــرق األوســط، ســيجلب دعماً 
لمبــادرة التســابق الهادفــة من أجل 
الكوكب، والتي تبدأ في عام 2022 

في بيئة صحراوية مبهرة«.
تامــر  »يتمتــع  البيــان:  وأضــاف 
بمســيرة مهنية مليئــة باإلنجازات، 
وقد حّقــق أرقاماً فلكية تخطت 2.5 

مليــار مشــاهدة عن مجمــل أعماله 
المعروضة على منصة يوتيوب«.

وفــي تعليقــه علــى اختياره ســفيراً 
فــي  حســني  تامــر  قــال  عالميــاً، 
تصريحات صحافية: »إن ســباقات 
إكســتريم إي مثيــرة للغاية وأشــعر 
بالفخر لتولي هذا المنصب الجديد«. 
وأضــاف: »معــاً نتشــارك لرؤيــة 
مســتقبل مســتدام ألطفالنــا يحمــي 
البيئــة. تهدف »إكســتريم إي« إلى 
تثقيــف جماهير جديدة حــول كيفية 
تأثير تغيّــر المناخ في المناطق التي 
نتســابق فيها، والحلــول التي يمكننا 
تبنّيها، ويجــب أن نكون جزءاً منها 
بحيــث نتحمــل جميعــاً المســؤولية 
العالميــة. أشــعر بشــغف حيال هذه 
األهــداف، وأتطلــع إلــى مشــاركة 

المزيد عنها مع جمهوري«.

ماجد المهندس يطلق ألبوما جديدا 

بتوقيع الدكتور طالل

n أعلــن الفنــان العراقــي ماجد 
المهنــدس، عــن أحــدث ألبوماتــه 
الغنائيــة، والــذي يتكــون من أربع 
أغنيات جديــدة، جميعها من ألحان 

الموسيقار الشهير الدكتور طالل.
 وعن أســماء أحدث أغانــي الفنان 
ماجد المهندس، جاءت على رأســها 
قصيدة بعنــوان: »أعطينــي وقًتا« 
وهــي مــن شــعر الشــاعر الراحل 
نــزار قبانــي، هذا بخــالف أغنيات 
أخــرى مــن أشــعار األميــر بــدر 
بــن عبد المحســن »خــدت أكثر«، 
وأخــرى لألمير ســعود بــن محمد 
العبــدهللا الفيصل بعنــوان: »قررت 
أســولف«، وأخيرة لـ سعيد بن مانع 

بعنوان: »يا كريم بالجفا«. 
هــذا فيمــا وزع موســيقى قصيــدة 
»أعطنــي وقًتا« الفنــان خالد عز، 
وعمل علــى توزيــع أغنية »خدت 
أكتــر« الفنــان زيــد عــادل وأيًضا 
أغنية »يــا كريم بالجفــا«، وأخيًرا 
وزع الفنان زيد نديم أغنية »قررت 

أسولف«.
الجدير بالذكر أن الموسيقار الدكتور 
طالل، كان قد كشــف عن قصيدتين 
مميزتيــن من ألحانه منــذ أيام قليلة، 
إحداهمــا من شــعر الراحل حســين 
السيد بصوت الفنانة لطيفة، وأخرى 
للشاعر الكبير كريم العراقي تٌغنيها 

الفنانة أصالة. 

والدة هند صربي بأول ظهور لها: عال تشبه ابنتي وبعض أحداث 
المسلسل "حقيقية"

n علــى غــرار »رحلــة البحث عن 
عال«، قامــت منصة نتفليكــس بإنتاج 
فيلــم وثائقي بعنــوان »رحلــة البحث 
عن هند« ظهرت فيه ألول مرة السيدة 
داليندة والدة هند صبري للكشــف عن 
الصفــات واألحــداث المشــتركة بيــن 
ابنتهــا وبين شــخصية عــال، وعبرت 
عــن دهشــتها مــن تذكر هنــد ألحداث 
وتفاصيل من طفولتها وتضفيرها داخل 

المسلسل.
 دالينــدة والدة الفنانة هند صبري أكدت 
أن شخصية عال وضعت بصمتها على 
ابنتها هند، وبنفس الوقت اقتبســت منها 
بعــض المالمــح الشــخصية وتفاصيل 
الحيــاة، وقالــت هنــد لــن تنســى عال 

بسهولة.
وتوقفت والــدة هند صبري أمام بعض 
أحــداث  بيــن  المتشــابهة  التفاصيــل 
المسلســل وحياة ابنتها الشخصية قائلة: 
مشــهد الفستان غير المريح كان حقيقيا 
وحــدث بالفعل في طفولة هند صبري، 
وأرادت أن تســتحمل، ولكنها شخصية 
ال تســتحمل شــيء مزعج بالنسبة لها، 

ومستغربة جدا إن هند تذكرت الواقعة.
هنــد صبري أكدت أن شــخصيتها مثل 
شــخصية عــال ومثــل كل امــرأة تمر 
10 ســنوات،  بمتغيــرات كبيــرة كل 
وأشــارت إلى أن التغيرات التي حدثت 
لعــال فــي المسلســل الجديــد مقارنــة 
»عايــزة  مسلســل  فــي  بشــخصيتها 
أتجــوز«، هي نفســها التغيــرات التي 

حدثت لشخصيتها.
وقالــت: أنا اآلن أســتمع لصوتي أكثر 
الخارجيــة  باألصــوات  أبالــي  وال 
الرافضــة لمــا أفعلــه، وهــذا عكــس 
شــخصيتي في مرحلة المراهقة، وهو 

ما تكّرر مع عال.
وأشــارت هند صبري إلى أنها لم تكن 
تحلم بتصوير المسلســل بهذا الشــكل، 
وأنهــا لم تتّوقع أن تكــون منتجة منفذة 
فــي منصة نتفلكس، ألنهــا ال تملك أي 

خبرة سابقة.
وقالــت هند صبــري خــالل لقائها مع 
منصــة نتفلكــس: لــم أتوقــع أن أكون 
منتجــة فــي نتفلكــس، ألنــي ال أمتلك 
خبــرة ســابقة، وفــي أعمالــي كممثلة 

كنــت أرغب في إبداء رأيــي أو تغيير 
شــيء ولكنــي ال أتمكن مــن ذلك، ألن 
الممثل يقترح فقط، والبعض يســتمع له 

والبعض اآلخر ال يستمع.
وواصلــت هنــد صبــري: ال أعلم هل 
ســأقدر أن أكــون ممثلــة فقــط أم ال؟، 
ولكنــي تعلمــت الكثيــر فــي تجربتي 
كمنتجة واكتشفت أن اإلنتاج ليس سهال 

بل مسئولية كبيرة.
وتحدثــت هنــد صبــري عن مسلســل 
البحــث عن عال، موضحــة أنها مرت 
بنفــس طفولة عال عبــد الصبور وأنها 
جــزء منها وشــخصيتها قريبة جدا من 
عال، ألنها كانت شخصية عشوائية في 
طفولتهــا، وال زلت حتــى اآلن ولكنها 

تحاول إخفاء ذلك الجزء منها.

بريتني سبريز تستعد لكتابة مذكراتها مقابل 15 مليون دوالر 

n حصلــت »بريتنــي ســبيرز« على صفقة نشــر- حطمت 
الرقــم القياســي- لمذكراتهــا حــول صعودهــا إلــى الشــهرة، 
وعالقتها بأســرتها وتجربتها فــي العيش تحت وصاية والدها 

ألكثر من عقد.
ذكــر موقع« الغارديان« أن الناشــر »ســايمن آند شوســتر قد 
حصل على صفقــة لمذكرات نجمة البوب بمبلغ يصل إلى 15 
مليون دوالر أمريكي )11 مليون جنيه إسترليني، 20.8 مليون 
دوالر أسترالي( بعد حرب مزايدة ضخمة شملت عدة ناشرين.
وقال مصدر لصحيفة »بيج سيكس« أن الصفقة هي واحدة من 
أكبــر الصفقات على اإلطالق، خلف أوباما، حيث وقَّع الرئيس 
زوجتــه صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو 65 مليــون دوالر لكتابة عدة 

كتب لـ »بينجوين راندوم هاوس« في عام 2017. 
وتأتي هذه الصفقة بعد أشــهر من خوض »سبيرز« صراعات 
قضائيــة للتخلــص من وصايــة والدها التي خضعــت لها لمدة 
14 عاًمــا تقريبــاً، حتى انتهى األمر بإنهــاء الوصاية بأمر من 

المحكمة.
فــي عام 2007 بعد فترة مرض عقلي لـ«ســبيرز«، تم وضع 
المغنيــة تحــت وصاية والدها رغماً عنها، مما أدى إلى إنشــاء 

حركة »فري بريتني«.
في عام 2021، قدمت »ســبيرز« شهادة علنية حول الوصاية 
ألول مــرة، حيث أخبــرت قاضية لوس أنجلــوس أنها أُجبرت 
على العمل على الرغم من توسلها للحصول على فترات راحة، 
وأنهــا ال تتحكم في شــؤونها المالية، وُحرمــت من رغبتها في 
الزواج من صديقها، وُمنعت من إزالة وســائل منع الحمل رغم 
رغبتهــا فــي اإلنجاب. وقالت حينها »ســبيرز« أنهــا في حالة 

صدمة وأنها تريد عودة حياتها مرة أخرى.
تم تعليق وصاية والدها عنها في سبتمبر من العام الماضي، قبل 
أن تُرفــع بالكامل في نوفمبر من نفس العام. وقالت »ســبيرز« 
بعــد فترة وجيزة إنهــا تعتقد أن أفراد عائلتهــا يجب أن يكونوا 
جميعاً في السجن بســبب المعاملة المحبطة والمهينة التي تقول 

إنها تعرضت لها بموجب هذه الوصاية. 
أدانت »بريتني ســبيرز« مؤخراً علناً شقيقتها، »جيمي لين«، 

التــي قدمت ادعاءات حول الصحة العقلية للمغنية أثناء الترويج 
لمذكراتها الخاصة في برنامج غود مورنينغ آمريكا«.

زعمت »جيمي لين« في المقابلة التي أجريت الشــهر الماضي 
أن »ســبيرز« قــد حبســتها ذات مــرة فــي غرفة بينمــا كانت 
تمســك بسكين ووصفت ســلوكها على مر الســنين بأنه غريب 

ومضطرب ومتصاعد.
ورداً علــى ذلك، اتهمت »ســبيرز« أختهــا »ببيع الكتاب على 
نفقتهــا. وأصدر محاميها قرار وقف شــديد اللهجــة لـ »جيمي 
ليــن«، مؤكــداً أن »ســبيرز« لن تتعرض للتخويــف بعد اآلن 

من قبل عائلتها.
وقال أنه على الرغم من أن »بريتني« لم تقرأ كتابها وال تنوي 
قراءتــه، فقد ُصدمت هــي والماليين من معجبيهــا عندما رأوا 
كيف اســتغلتها أختها لتحقيق مكاسب مالية. وجاء في الرسالة: 

»إنها لن تتسامح مع ذلك«. 
في األســبوع الماضي، نشرت »سبيرز« دعوة من الكونغرس 
األمريكــي- في ديســمبر -2021 للحضور لمناقشــة معركتها 
القانونيــة المتعلقة بالوصاية، حيث راســلها اثنــان من أعضاء 
مجلــس النــواب ليطلبوا منهــا التحدث عــن قصتهــا التمكينية 
واالضطــراب العاطفــي والمالــي الذي واجهتــه تحت وصاية 

والدها.    
                                                               وكاالت
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تــم ترميــم وإعــادة تهيئــة تجزئــة 
بوحيرد التي تضــم أربع منازل منها 
المنــزل التاريخــي لعائلــة بوحيــرد 
مبــارك بقصبــة الجزائــر الــذي كان 
بمثابة ملجأ لوجــوه بارزة من حرب 
التحرير الوطنية حيث استغرقت هذه 

االشغال أكثر من أربع سنوات.
وقد أشــرفت وكالة الهندسة والتراث 
» مهــدي علي-باشــا« بعــد تكليفهــا 
من مديرية التجهيــز العمومية لوالية 
الجزائــر علــى أول عمليــة ترميــم 
تــم تســلمها بمنطقــة محميــة بقصبة 
الجزائــر، من أجل الحفــاظ على هذا 
التراث التاريخي الثري ونقله لألجيال 

القادمة.

الــذي  الجميــل  المنــزل  هــذا  وكان 
يتوســطه فنــاء والواقع بـ 3، شــارع 
وهــو  الجزائــر  بقصبــة  الفوازيــي 
ملــك لعائلة بوحيرد مبارك، مســرحا 
الثــورة  خــال  مســلحة  لعمليــات 
التحريرية حيث شــهد مــرور جميلة 
بوحيرد وحســيبة بن بوعلي والعربي 
بــن مهيدي وعلــي عمــار المعروف 
ظريــف  والزهــرة  البوانــت  بعلــي 
وياســف ســعدي وآخرين لجــأوا اليه 

لاختفاء.
وكانت المنــازل األربعة التي ال تبعد 
كثيــرا عــن جامــع فــارس ويمكنهــا 
الوصــول اليهــا عبــر شــارع عمار 
علي وشــارع ابراهيم فاتح، في حالة 

متدهــورة جــدا خصوصا مــن حيث 
الهياكل. وكانت بنايات القصبة تركز 
علــى بعضهــا البعض ومتشــابكة لذا 
وجب ترميم البنايات الثاثة المحاذية 

من أجل انقاذ المنزل التاريخي.
وقــد شــهدت هــذه المنــازل التي يقع 
جزء منها في شــارع سيلين المسدود 
إلعادة تنظيم من المستعمر الذي هدم 
قســما منهــا مــن أجل وضــع واجهة 
اســتعمارية مما طرح مشكا عويصا 
من حيــث الهياكل والجــدران اضافة 
إلى االنهيارات مما » تطلب أشــغال 
تدعيم مناسبة وثقيلة استلزمت وسائل 
ضخمــة والكثيــر مــن الــذكاء بهدف 
وقف حالة التدهور في المقام األول« 

حسب المهندس مهدي علي-باشا.
وبعــد عملية تدعيــم وإنقــاذ الهياكل، 
قامت الشــركة بنــوع مختلــف تماما 
من الترميم يقتــرب أكثر من الحرف 
التقليديــة وترميــم األعمــدة والرخام 
وحتى األعمال الخشبية لهذه المنازل. 
من جهة أخــرى، صرح المهندس أن 
األشــغال تأثرت كثيرا هــي األخرى 

جراء وباء كوفيد19- وانعكاساته.
بالنســبة للورشــة األولى، أكد مهدي 
علي-باشــا أن جميع المواد المستعملة 
بداية من اآلجر إلى األعمال الخشــبية 

منتجة بمختلف مناطق الجزائر.

كمــا أوضــح أنــه أعطــى األولويــة 
لحرفيــي قصبة الجزائــر بالنظر الى 
القرب ومن أجل التشجيع على غرار 
المتخصص في النحاس ســعيد أدمان 
العامل بنفس الحي والمكلف بإصاح 
وصنــع جميــع القطع النحاســية لهذه 

الورشة.
كمــا اســتدعت الشــركة العديــد مــن 
الورشــات المتخصصة فــي الخزف 
وبعــض  القصبــة  فــي  الموجــودة 
الحرفييــن علــى مســتوى العاصمــة 
لتقديــم نســخ مصنوعــة يدويــا مــن 

الخزف االصلي.
أمــا األعمال الخشــبية، فقــد أنجزها 
حرفي مقيم بمدينة تلمسان مع احترام 
أســاليب صناعــة الخزائــن فــي تلك 

العصور. 
وعلى مســتوى نفــس التجزئة التي تم 
تســليمها في أكتوبر الماضي، اقتربت 
النتيجــة مــن احياء األطــال المهددة 

بجدرانها.
ويــرى المهنــدس الذي يشــتغل على 
مشــاريع أخرى بموقــع التراث العالم 
لإلنسانية أن هذه التجزئة األولى تمثل 
رســالة أمل تقول أنه »يمكن المضي 
قدمــا وترميم قصبــة الجزائر ومواقع 

مماثلة أخرى«.
                                     ق/م

األردن يعلن اكتشاف "كبسولة ترميم أربعة منازل بتجزئة بوحيرد، بقصبة الجزائر 
زمنية" عمرها 9 آالف عام

أمــس  أول  األردن،  أعلــن   n
اكتشــاف موقــع أثــري جديــد، 
جنوبــي البالد، يعــود لـ 9 آالف 

عام
جــاء ذلــك وفق ما أعلنــه مدير 
فــادي  العامــة،  اآلثــار  دائــرة 
بلعــاوي، خالل مؤتمر صحافي، 
ُعقــد بالعاصمة عمان، بحضور 
وزيــر الســياحة، نايــف الفايز، 

وعدد من المسؤولين.
وقــال بلعــاوي فــي تصريحاتــه: 
»نفتح اليوم كبسولة زمنية عمرها 
9 آالف عام«، في إشارة واضحة 

منه إلى عمر المكتشف األثري.
مخبــأ  هــي  الزمنيــة  والكبســولة 
تاريخــي للمتــاع أو المعلومــات، 
يقصد بها عادة التواصل مع الناس 
فــي المســتقبل ومســاعدة علمــاء 
اآلثار وعلمــاء األنثروبولوجيا أو 

المؤرخين.
عمليــات  بــأن  بلعــاوي  وأشــار 

التنقيــب تمت بالتعــاون مع العديد 
مــن الجهات الرســمية والســفارة 

الفرنسية لدى المملكة.
مــن جهتــه، قــال وزير الســياحة 
نايف الفايز إن االكتشــاف االثري 
“الكبســولة الزمنية” يعتبر إضافة 
نوعية لاكتشافات عن الحضارات 

الماضية في األردن.
وأضــاف موضحــا أن “المواقــع 
األثريــة تتمتــع بقيمــة اجتماعيــة 

كبيرة عالمية، وجاذبة للسياحة”.
فيما أوضح رئيس جامعة الحســين 
بن طال، عاطف خرابشــة خال 
كلمــة له بأن المكتشــف هو عبارة 
عــن “تجمعــات للصياديــن خال 

العصر الحجري الحديث”.
ويضــم األردن وفــق إحصــاءات 
رسمية نحو 100 ألف موقع أثري 
وسياحي، تتوزع في 12 محافظة 

بالمملكة.
                            )األناضول(

احتمال تساقط أمطار حديدية يف الجانب 
المظلم لكوكب ساخن

ألول  الفلــك  علمــاء  التقــط   n
مــرة صــورا فوتوغرافية للجانب 
الليلي لكوكب المشــتري الساخن 
يســتبعد  وال   ،.WASP-121b
العلمــاء وجود ســحب من الحديد 
وأكسيد األلمونيوم، بصفته معدنا 
يكّون أساسا للياقوت. وقد نشرت 
نتائج الدراسة في المجلة العلمية 

»نيتر آسترونومي«.
وقال أحد مؤلفي المقال بهذا الشأن 
الباحــث في معهد ماساتشوســتس 
األمريكــي للتكنولوجيــا، تومــاس 
ميــكال إيفانــز: » تشــير بياناتنــا 
إلــى أن الجانب المظلم من كوكب  
بدرجــة  بــارد   WASP-121b
كافية للســماح بوجود سحب بخار 
الحديــد وبخار أكســيد االلمونيوم، 
أساســا  يشــكل  معدنــا  بصفتــه 
للياقوت. وعندما تعبر هذه السحب 
الحدود بيــن نصفي كرة الكوكب، 
يتســاقط مطر غريب من األحجار 

الكريمة السائلة«. 
يذكر أن كواكب المشتري الساخنة 
هــي عمالقــة غازية تبعد مســافة 
قصيــرة عن نجمهــا، وهي أقرب 

بكثيــر من المســافة التــي تفصل 
بيــن كوكــب عطــارد والشــمس. 
لذلك، ترتفع درجة حرارة الغاف 
الجوي في مثــل هذه الكواكب إلى 
عدة مئات مــن الدرجات المئوية. 
ونظرا لقربها مــن النجم، عادة ما 
ال يكتمــل عام واحــد على كوكب 
المشتري الساخن إال لمدة عدة أيام 

أرضية.
وأحــد أكثر الكواكب ســخونة من 
 WASP-121b هذا النوع هــو
 Puppis الــذي يقع فــي كوكبــة
علــى مســافة 850 ســنة ضوئية 
مــن األرض. وتتســبب تفاعات 
الجاذبيــة مــع النجم فــي أن يدور 
بســرعة   WASP-121b
تجعــل أحــد جانبيــه متجهــا دائما 
إلــى الشــمس، بينما يكــون اآلخر 
مغمــورا باســتمرار فــي الظام. 
ونتيجة لذلك، يتم تســخين الجانب 
المضيء لـــ WASP-76b إلى 
مئويــة،  درجــة   2300-2500
بينمــا يكــون الجانب اآلخــر أكثر 

برودة بعدة مئات من الدرجات.
                                )تاس(

طفلة أمريكية تتربع بشعرها لتحويله "باروكة" لألطفال مرىض الرسطان 
قــررت »إيال روز كيتشــنج« الطفلة 
التى تبلغ من العمر ثماني ســنوات، 
وتعيــش بمقاطعة دورهــام بأمريكا، 
أن تقــص شــعرها الذي يبلــغ طوله 
43 بوصــة ويصــل إلــى مــا بعــد 
ركبتيهــا، للمــرة األولى فــى حياتها 
لتتبــرع به لصالح جمعية الســرطان 
الخيريــة لألطفــال، وفقــاً لمــا ذكره 

موقع صحيفة »مترو« البريطانية.
تحويل شعر إيال لباروكة لألطفال

تنوى المؤسســة الخيرية تحويل شعر 
الطفلة لشعر مســتعار لألطفال الذين 
فقدوا شــعرهم بســبب السرطان، بعد 
تبرعهــا بــه، وذكــرت الصحيفة أن 
الطفلــة أقنعت والدتهــا لويز كارك، 
البالغــة من العمر 34 عاماً، بتبرعها 
لشــعرها، حيث قالــت والدتها:« لقد 
كان هذا حلو ومر بالنســبة لي ألنني 

أحب شعرها. ظللت أحاول أن أجعلها 
تنتظــر حتــى تنتهــي من المدرســة 
اإلعداديــة، لكنهــا أرادت فعــل ذلك 

اآلن«.
وقالــت إيــا بعــد تبرعها بشــعرها: 
»أبــدو مختلفة جًدا، لكنــي أحب هذا 
كثيًرا، أشــعر أن رأسي أصبح خفيف 
الــوزن بــدون الكثير من الشــعر. أنا 

سعيدة حًقا ».
وباإلضافــة إلــى تبّرع إيا بشــعرها 
لتحويله إلى شــعر مســتعار لألطفال 
أيًضــا  الطفلــة  جمعــت  المرضــى، 
لمؤسســة  إســترليني  جنيــه   1000
برادلــي لــوري، التــي ســميت على 
اسم ســندرالند البالغة من العمر ست 
ســنوات والتي لمســت قلــوب األمة 
عندما تم تشــخيص حالتها بســرطان 

عضلي«.

بعد 58 عاما... قضية ضد مستشفى أمريكي أبدل مولودتني

رفعت امرأتان قضية ضد مستشفى 
فــي أوكالهومــا األمريكية بســبب 
اســتبدالهما عند والدتهما منذ 57 
عاماً، فحســب الديلي ميــل أن كاًل 
مــن تينا إنيــس وجيــل لوبيز)58 
عامــاً( ولدتا في مستشــفى دنكان 
فــي 18 مايــو 1964، لكــن خطأ 
ما تسبب في تســليم كل منهما إلى 

والدي األخرى.
ولــم تعرف المرأتــان الحقيقة حتى 
أرســلت إنيــس الحمــض النــووي 
Ancestry. الخاص بها إلى موقع
com وحصلت على بعض النتائج 
المحيــرة، ومــع بعــض المســاعدة 
مــن ابنتهــا وقليل مــن البحث على 
اإلنترنــت، تعقبــت إينيــس لوبيز، 

التي أجــرت اختبار 
النــووي  الحمــض 
الخــاص بها وأكدت 
أنها االبنة البيولوجية 
الفعلية لوالدة إينيس، 

كاثرين جونز.
المرأتــان  وبــادرت 
برفع قضية تعويض 
المستشــفى  علــى 
اإلهمــال  بتهمــة 
إحداث  في  والتسبب 
عاطفــي  ضــرر 
ونفســي ألكثــر من 
وقالــت  ســنة،   58
إنيس، التي تعمل في 
إنها الحظت  البريد، 
أنهــا كانــت أطــول 
وأنحف من والدتها وشقيقيها، لكنها 
كانــت تشــبه الرجل الــذي اعتقدوا 
أنه والدها البيولوجــي، الذي توفي 
عندما كانت في الثانية من عمرها.

وكان والدها جونــز قد توفي أيضاً 
عندمــا كانــت طفلــة، وفــي عــام 
اختبــار  إينيــس  أجــرت   ،2019
الحمض النــووي لمحاولــة معرفة 

المزيد عــن طريق عينة من جدها، 
لكنها كانت مرتبكــة عندما ظهرت 
النتائــج، واشــتملت قائمــة أقــارب 
الحمض النووي لديها على أســماء 
لــم تكــن تعرفها بما فــي ذلك والدة 
لوبيــز، كما أظهرت النتائج أن األم 

واالبنة ال تربطهما صلة قرابة.
وفي البداية، اعتقدت أن هناك خطأ 
مــا في النتائج، ولكن خدمة العماء 
فــي الموقــع أخبروهــا أن النتائــج 
دقيقــة، وهنــا بــدأت رحلــة البحث 
عبر اإلنترنت، وعندما عثرت على 
امرأة ولدت في نفس اليوم، أرسلت 
لهــا رســالة ناشــدتها فيهــا إجراء 
اختبــار الحمــض النــووي الخاص 
بهــا، والذي أظهــر أن جونز كانت 

والدتها.
ولم تصدق جونز األمر في البداية، 
ولكن عندما شاهدت صورة لوبيز، 
التــي تعمــل فــي بيــع العقــارات، 
اعتقــدت فــي البدايــة أنهــا صورة 
قديمــة لهــا، وبعــد أن التأم شــمل 
المرأتين مع أســرتيهما الحقيقيتين، 

رفعتا الدعوى على المستشفى. 
                                        ق/م
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facebook :  عني الجزائر اون الين

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية برج بوعريريج 
دائرة  بئر قاصد علي
بلدية  بئر قاصد علي 

مصلحة الشؤون االجتماعية 
رقم 05/ 2021

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية
طبقا الحكام المادة 18من القانون رقم 06/12 المؤرخ في  12يناير 2012 المتعلق بالجمعيات. وكذا المرسوم التنفيذي رقم 241/16 المؤرخ في  21 سبتمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 75/15 المؤرخ في 

16 فبراير 2015 الذي يحدد االحكام والقانون االساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي.
C S K B تم هذا اليوم 18 أوت 2021 استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 2021/01/28 تحت رقم 02 المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية المحلية المسماة : النادي الرياضي للكاراتي دو نجوم بئر قاصد علي

المسجلة تحت رقم 2012/12
المقيمة ب: سوق الفالح سابقا *بئر قاصد علي *

يترأسها السيد بن مساهل أسامة     لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء بسكرة 

محكمة بسكرة 
القسم : شؤون األسرة 

رقم الجدول 02622 /21
رقم الفهرس04426 /21

تاريخ الحكم : 21 /12 /21
حكم بالحجر

حكمــت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون األســرة علنيا في 
أول درجة حضوريا .

في الشكل : قبول الدعوى 
فــي الموضــوع : الحكم بالحجــر على المدعي عليــه زرقين خالد 
المولود في 04 /02 /1980 ببســكرة أبن حفناوي وأمه حمالوي 
رحيمة ، وتعيين شــقيقه المدعي زرقين أسامة مقدما عليه لرعايته 

والقيام بشؤونه المالية واإلدارية.
مع األمر بالتأشــير بهذا الحكم على هامش عقد ميالد المدعي عليه 
في ســجالت الحالة المدنية ببلدية بسكرة ، ونشره في جريدة يومية 

لإلعالم .
تحميل المدعي بالمصاريف القضائية .

بــدا صــدر  هذا الحكم وأفصح به جهارا في جلســة علنية بالتاريخ 
المذكــور اعاله وأمضي على أصل هــذا الحكم من طرف الرئيس 

وأمين اضبط .
الرئيس)ة(                                           أمين الضبط    

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
Hissim@gmail.com

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني ألعلى عرض
) المواد 05/754.749.750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(

نحــن األســتاذ نعيجة صحراوي نســيم محضر قضائي لــدى محكمة ومجلس قضاء بــرج  بوعريريج 
الواضع ختمه وتوقيعه أدناه ،والكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله.

تنفيــذا: للحكم رقم الجدول 00193/17 رقم الفهرس 01180/17 الصادر يوم :13/03/2020عن 
مجلــس قضــاء بــرج بوعرريــج - القســم العقــاري - و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة في 

.11/07/2017
لفائدة الساعين في البيع: ورثة هرامة يحي وهم : أرملته  معيوف زرقونة- أبناؤه: هرامة عبيد - هرامة 

حسينة- هرامة غانية- هرامة مليكة - العنوان : 160 شارع bx رقم 34 برج بوعريريج.
ضــد :  ورثــة هرامة يحي وهم : أبناؤه :هرامة حســين - هرامة مصطفــى - هرامة صليحة - هرامة 

نوارة - هرامة خالد.
العنوان :  نهج -م- قطاع ب س رقم 34 برج بوعريريج

- بعــد االطــالع على المــواد 02,12 من القانون رقم 06-03 المؤرخ فــي 2006-02-20 المتعلق 
بتنظيم مهنة المحضر القضائي.

-- بعد االطالع على المواد  ,750,749,05/754 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
- بعــد االطــالع علــى قائمة شــروط البيــع المودعة لــدى امانة ضبط محكمــة بــرج بوعريريج يوم 

2018/09/18 تحت رقم إيداع 18/76.
- بعــد االطالع على أمر تحديد جلســة بيع بالمزاد العلني الصادر عــن رئيس محكمة برج بوعريريج 

بتاريخ 2018/11/06 تحت رقم الترتيب 18/2510.
نعلن :

- عن بيع عقار, بالمزاد العلني متمثل في : البناية السكنية الواقعة ب : شارع م قطاع -ب س- رقم 34 
برج بوعريريج. تنتمي للقســم رقم 28 مجموعة ملكية رقم 52 بلدية برج بوعريريج مســاحتها 222 

متر مربع مكونة من طابق أرضي + طابق أول.
سعره االفتتاحي ألعلى عرض 

و ذلــك يــوم 2022/03/22 بقاعة الجلســات رقم 02 بمقــر محكمة برج بوعريريج , على الســاعة 
.)10:00(

ولمزيــد مــن المعلومات يرجى االتصــال بمكتب المحضر القضائــي المذكور أعــاله او بامانة ضبط 
محكمة برج بوعريريج 

  المحضر القضائي

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
Hissim@gmail.com

اعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
بعد انقاص العشر 1/10 من السعر االفتتاحي

) المواد 04/754.749.750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(
نحن األســتاذ نعيجة صحراوي نســيم محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء برج  بوعريريج الواضع ختمه وتوقيعه أدناه 

،والكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله.
تنفيذا

لرخصــة المتصــرف في أموال قاصر رقــم الترتيب 0070/21 الصــادرة يوم27/01/2021 عن محكمــة برج بوعرريج - 
رئيس قســم شــؤون األســرة بموجب أمر بتعديل تصحيح إذن بالتصرف في مناب قاصر رقم الترتيب 368/31 الصادرة بيوم 

28/04/2021 عن محكمة برج بوعرريج - رئيس قسم شؤون األسرة
لفائدة

 نابي أحالم بنت سليمان القائمة في حق أبنائها القصر عطية نعمة هللا بنت بوعالم و عطية معتصم باهلل بن بوعالم
العنوان حي عبد المومن شارع ب ا رقم 11 برج بوعرريج .

- بعد االطالع على المواد 02,12 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 2006-02-20 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي
-بعد االطالع على المواد 04/754,750,749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

 -بعــد االطــالع على قائمة شــروط البيــع المودعة لدى امانــة ضبط محكمة بــرج بوعريريج يــوم 2021/07/13 تحت رقم 
ايداع 21/133

-بعــد االطــالع على أمر تحديد جلســة بيع بالمزاد العلني الصــادر عن رئيس محكمة برج بوعريريــج بتاريخ 2021/08/18 
تحت رقم ترتيب 21/2595

نعلن
عن بيع عقار بالمزاد العلني  المتمثل في

- منــاب األبنــاء القصــر عطية نعمة هللا ب 07/96 جزء  و عطية معتصم بــاهلل ب 14/96 جزء العائد لهما من حصة والدهما 
المرحوم عطية بوعالم في بناية سكنية تقع بحي عبد المومن شارع ب و رقم 11 بلدية برج بوعريريج  تتكون من طابقين على 

طابق االرضي بها : مرآب , مطبخ, ستة غرف
و الكل مشيد على مساحة 139 متر مربع, تقع بقسم 43 مجموعة ملكية رقم 203 

- التي حدد ثمن بيعها بمبلغ 5.137.500.00 ) خمسة مالين و مائة و سبعة  و ثالثون الفا و  خمسمائة دينار 
جزائري و الذي اصبح ســعره بعد انقاص العشــر منه : 4623750.00 دج ) ؟أربعة ماليين وســتمائة وثالثة وعشــرون ألف 

و سبعمائة و خمسون دينار جزائري(. 
الثمــن األساســي المقدر الذي يبدأ بــه البيع بالمزاد العلني لنصيب القصر عطية معتصم باهلل بن بوعالم في البناية الســكنية ذات 

المراجع المسحية قسم 43 مجموعة ملكية 203 حي عبد المؤمن بلدية برج بوعريريج هو 
3.425.000.00 دج )ثالثة ماليين واربع مائة وخمسة وعشرون ألف دينار جزائري(.

و الــذي أصبــح ثمنــه بعد انقاص العشــر منــه 3.082.500.00 دج )ثالثة مالييــن و اثنان و ثمانون الف و خمســمائة دينار 
جزائري(.

الثمن األساسي المقدر الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني لنصيب القاصر عطية نعمة بنت بوعالم في البناية السكنية ذات المراجع 
المسحية قسم 43 مجموعة ملكية 203 حي عبد المؤمن بلدية برج بوعريريج هو

 1.712.500.00 دج )مليون و ســبع مائة و اثنا عشــر ألفا وخمســمائة دينار جزائري( والذي اصبح بعد انقاص العشــر منه: 
1.541.250.00 دج)مليون و خمسمائة وواحد وأربعون ألف و مئتان و خمسون دينار جزائري(

وذلك يوم 29\03\2022 بقاعة الجلسات رقم 02 بمحكمة برج بوعريريج ، على الساعة 10:00 صباحا
- لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمكتب المحضر القضائي المذكور أعاله أو بأمانة الضبط محكمة برج بوعرريج

المحضر القضائي

األستاذ ميهوب جمال محضر قضائي بمجلس قضاء برج بوعرريج
الكائن مكتبه بحي  50 مسكن رأس الوادي هاتف 

035.63.22.14/0771755748
إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني ) الجلسة العشرون(

لمن تقدم بأعلى عرض
- بمقتضى أحكام المادة 750-749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .

لفائدة / ميهوب امحمد بن الديلمي
ضد / ميهوب عمارة بن الديلمي

بمقتضــى الســند التنفيــذي الحكــم الصادر عــن محكمة رأس الوادي القســم العقــاري بتاريخ 
19/09/2018 جدول رقم 01419/2018 فهرس رقم 2103/18

بمقتضــى القــرار الصــادر عــن الغرفــة العقاريــة بمجلــس قضاء بــرج بوعرريــج بتاريخ 
21/03/2019 قضيــة رقم 02162/18 فهــرس 00618/19  الممهور بالصيغة التنفيذية 

المؤرخة في 29/04/2019.
بمقتضــى تقريــر خبــرة قضائيــة ) تقييــم بأمــر ( مودعــة لــدى محكمــة رأس الــوادي في 
09/07/2019 تحت رقم 439/19 الذي خلص في تقييمه للعقار المشاع المتمثل في القطعة 
األرضية المســماة عين الســالم عليكم المنتمية إلى قســم 15 مجموعة ملكية 57 ببلدية سيدي 
امبارك مســاحتها 10 هك 50 ار 32 ســار إلى اعتماد مبلغ 21.000.000.00 دج كســعر 

افتتاحي لعملية البيع بالمزاد العلني .
بمقتضى محضر إيداع قائمة شــروط البيع المؤشــر عليها بتاريخ 10/10/2019 تحت رقم 

. 78/2019
بمقتضى أمر بتحديد جلســة بيع عقار مشــاع الصادر عن الســيد رئيس محكمة رأس الوادي 

بتاريخ 20/11/2019 تحت رقم 2230/19
- يعلن السيد ميهوب جمال محضر قضائي بأنه سيشرع في البيع بالمزاد العلني للعقار المشاع 
المتمثل في : القطعة األرضية المسماة عين السالم عليكم المنتمية إلى قسم 15 مجموعة ملكية 

57 ببلدية سيدي امبارك مساحتها 10 هك 50ار 32 سار
يجرى المزاد يوم االربعاء الموافق لـ: 2022/03/02 على الساعة 11.00 سا الحادية عشر 

صباحا بمقر محكمة رأس الوادي.
- شــروط البيع / إضافة إلى البنود المذكورة  في دفتر الشــروط فان الراسي عليه يتحمل كافة 
المصاريف و االلتزام بدفع )1/5 (خمس الثمن و المصاريف و الرســوم المســتحقة فور رسو 

المزاد و  يدفع المبلغ المتبقي في )08( أيام
 - و لالطــالع على دفتر شــروط البيع االتصال بأمانة ضبط محكمــة رأس الوادي أو بمكتب 

المحضر القضائي بالعنوان أعاله.
المحضر القضائي



n مفهوم الشــورى في اإلســام كيف عّرف أهل العلم 
مصطلح الشورى؟ 

الشــورى نظام مــن صميم النظام اإلســامي، وتعرف 
الشــورى: بطلب الرأي من أهله، وتمحيص النظر فيما 
يتم طرحه من آراء مســتندة إلى قاعدتي القرآن والسنة، 
وأهل الشــورى هم أهل العقــل والحكمة والَفْهم، إلى أن 
يصل المستشــير إلى الــرأي الحق واألصوب واألقرب 
فــي القضيــة المطروحــة، ويتــم تطبيق هــذا المبدأ في 
العلــوم الدنيوية، كعلوم االجتماع فيما يخص المشــاكل 
المجتمعية أو األســرية، أو العلــوم الطبيعية، وقد ظهر 
نظام الشورى في اإلســام في القضايا السياسية، حيث 
يعتني أهل الشــورى بتقديم النصح في الحكم في شؤون 
الرعية.] حســين المهدي، كتاب الشــورى في الشريعة 

اإلسامية، صفحة 32-28. بتصّرف.[ 
من هم أهل الشورى »الحل والعقد«؟ 

هــم علماء ورؤســاء األمة وأصحــاب الحكمــة، الّذين 
يحصل بمشورتهم مقصود والية أمور الناس، القادرون 
والمتمكنون من أخذ اآلراء الصائبة فيما يعرض لهم من 
أمور، لتمّكنهم في العلم ومسائله، وتتوفر فيهم خصلتان 
مهمتان وأساســيتان، التبّحر في العلم، الكلمة المسموعة 
عن الرعية، كما يطلق عليها في المصطلح اإلســامي: 

ذات الشوكة، وسيتم بيان بقية الصفات فيما يأتي. 
صفات أهل الشــورى ما الســمات التي يجب ان يتميز 

بها أهل الشورى؟ 
يجــب أن يتصــف أهــل الحــل والعقد بصفــات معينة، 
لقيــام بلمــا ُوّكل لهم من مهام تخــص مصلحة الرعية، 

ومنها: ]مجموعة من المؤلفين، كتاب 
الموســوعة الفقهيــة الكويتية، صفحة 
العدالــة:  بتصــّرف.[   .115-116
وتتمثــل بما يأتــي: اإلســام. العقل. 
البلوغ. االبتعاد عن مســببات الفسق. 
المــروءة. التبّحــر في العلــم. الرأي 
الســديد والحكمة السديدة. قبول الناس 
لــه، وأخذهــم بمــا يقــول. اإلخاص 
فــي النصيحــة. كيفيــة التوفيــق بين 
مبدأ الشــورى والديمقراطيــة النظام 
الديموقراطــي يقــوم فــي أصله على 
أساسْين، أســاس يُعمل به في اإلسام 
وهــو مبــدأ الشــورى، وهــو إعطاء 
الحــق في اختيــار من يحكم الشــعب 
ويسود أمرهم للشعب نفسه، والرقابة 
علــى من يتولى أمــر االمة، ومن هنا 
يتفق كل من الشورى والديموقراطية 
ويمكن التوفيق بينهما، إاّل أن ما يفّرق 
بينهما، هو األســاس الثاني الذي تقوم 
عليــه الديموقراطيــة، وهــو التطبيق 
العملي لألساس األول، الّذي تمثّل في 
عدم انضباط الفئة التي تختار وتقرر، 
بضوابــط شــرعية ونزيهــة تضمــن 

إخراج أحسن اآلراء والنتائج. 
مواقف من الشــورى في اإلســام هل طبّق رســول هللا 

الموحى إليه مبدأ الشورى؟ 
ورد في التاريخ اإلســامي مواقــف عديدة صدرت من 
رســول هللا -صلى هللا عليه وسلم- ومن الصحابة الكرام 
-رضــوان هللا عليهم- في تطبيقهم لمبدأ الشــورى، فمن 

ذلك الفيض نذكر عدًدا من المواقف:
 المشورة في حفر الخندق 

حدثــت هــذه الواقعة في غــزوة الخنــدق، فقبل انطاق 
األحــزاب للمدينة المنورة لغزو رســول هللا -صلى هللا 
عليه وســلم- وغزو المســلمين، كان قــد وصل وفد من 
بني خزاعة لرســول هللا -صلى هللا عليه وسلم- فأعلموه 
بما يُقدم عليه أعداء اإلســام من مشــركي العرب، فما 
كان من رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم- صفوة خلق 
هللا إال أن جمع الناس ليشــاورهم فيمــا عليهم أن يفعلوه 
لتفادي ما سيحصل من غزو األحزاب لهم، وهو -صلى 
هللا علي وســلم- أغنى الناس عن المشورة فهو الموحى 
إليه من هللا -تعالى- مدبّر األمور والناصر لنبيه ولدينه. 
فأشــار عليه الصحابي سلمان الفارســي بحفر الخندق، 
تبًعا لما كان يفعله قوم سلمان الفارسي إذا ما حوصروا، 
فيرى أنّه بمشــورة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- قد 
خــرج المســلمون بأفضل النتائج، واســتفادوا من خبرة 
قــوم فارس، فالشــورى تُعنى بالمشــاركة للوصول إلى 
الصــواب، بتبادل الخبرات بوقــت وجهد قليلْين، فكانت 
خطــة الخندق محكمــة أدت النهزام األحزاب وكشــف 
المنافقين ومعاقبة من خان الميثاق من يهود بني قريظة.

] حســين المهدي، الشــورى في الشــريعة اإلســامية، 
صفحة 32. بتصّرف.[ 

المشورة في أسرى غزوة بدر 
كان رســول هللا -صلــى هللا عليه وســلم- قد فــّرق بين 
أســرى بــدر مــن أصحابــه -رضــي هللا عنهــم- فأخذ 
رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم- بمشــاورة الشيخين 
-أبــو بكر وعمر- بما عليهم فعله باألســرى، عســى أن 
يخرج رســول هللا -صلى هللا عليه وســّلم بأفضل األراء 
وأصلحهــا وأعدلهــا، فهــو الغنــّي عن المشــورة، ألنّه 
موحى إليه، فلما أســتقر رســول هللا على ما اشار عليه 
أبو بكر بقبول الفدية، نزلت آيات تقّر بمعاقبة األســرى 

وعدم قبول الفدية.
 وهنــا نــرى جانبيــن من موقف أســرى بــدر، األول: 
حرص صفوة الخلق -صلى هللا عليه وســلم- وتواضعه 
في مشاورة أصحابه للوصول إلى أقسط النتائج، الجانب 
الثاني: الشــورى ال تضمن التأكيد باختيار األقســط عن 
هللا تعالــى، كما نلحــظ هنا عندما نزلــت اآليات معاتبة 
رسول هللا باختيار خيار الفدية.] موسى العازمي، كتاب 
اللؤلؤ المكنون في ســيرة النبي المأمون، صفحة 460. 

بتصّرف.[ 
المشورة في غزوة أحد

 لمــا كانت غزوة أحد وعلم رســول هللا -صلى هللا عليه 
وســلم بتجهيز مشركي قريش أنفســهم لقتال المسلمين، 
للثــأر ممــا حــدث في بــدر، وتأكــد عليه الســام- من 
وصولهــم للمدينة المنورة، قام بعقد مجلًســا لشــورى، 
ليقل ألصحابه عّما رآه في رؤياه، فحين أّول لهم رؤياه 
بخوض الحرب مع مشــركي قريش، شاورهم في مكان 
القتال، واقترح عليه -صلى هللا عليه وســلم- بأن يقاتلوا 
المشــركين في المدينة المنورة، فوافقه على رأيه أكابر 
الهاجريــن واألنصــار، لكن رأي أغلبيــة الصحابة كان 
بالخروج من المدينة لماقاة العدو، لئا يظن المشركون 
أنّهم خائفون، فوافق رسول هللا على رأي األغلبية، على 
الرغم مــن أنّه رأي مخالف لرأيه واجتهاده العســكري 

الخاص.
 المشورة في صلح الحديبية

 حينما وصل خبر لرســول هللا -صلى هللا عليه وســلم- 
يفيــد بأّن قريًشــا تجهزوا للخــروج لماقاته وصّده عن 
الدخول للبيت الحرام، وعزموا على عدم الرجوع لمكة 
المكرمة إال وهم صاّدين الرسول ومن معه عن الدخول 
إلى مكة، فاستشــار رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم- 
أصحابه بفكرة الذهاب لمن عاونوا قريًشــا -األحابيش- 
فــي هذا األمر وســبي أهلهم، حتى ينشــغلوا عن نصرة 
قريش، ويفرغ المسلمون حينها لقريش، فأشار عليه أبو 
بكر -رضي هللا عنه- بالُمضي لبيت هللا الحرام، فما جاء 
المســلمون إاّل ليقصدوا بيت هللا، فإن صّدهم عن البيت 
أحد قاتلوه، وقد أخذ رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم 
برأي أبي بكر الصديق.] موســى العازمي، كتاب اللؤلؤ 
المكنون في ســيرة النبي المأمون، صفحة 381-383. 

بتصّرف. [

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللهمَّ احَفْظني باإلسام قائًما، و احَفْظني 
باإلسام قاعًدا، و احفْظني باإلسام راقًدا، و 

ا و ال حاسًدا، اللهمَّ إني أسألُك  ال ُتْشِمْت بي عدًوّ
من كل خيٍر خزائُنه بيِدك، و أعوُذ بك من كل شرٍّ 

خزائُنه بيِدك.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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ۚ  َواْلَمَاِئَكُة  ــْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ ــَماَواُت َيَتَفطَّ n  قال تعالى : )َتَكاُد السَّ
َ ُهَو  ُيَســبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوَيْســَتْغِفُروَن لَِمْن ِفي اْلَْرِض ۗ أاََل إِنَّ للاَّ

ِحيُم( سورة الشورى اآلية 5 اْلَغُفوُر الرَّ

n  قال الرســول صلى للا عليه وســلم : » المستشار مؤتمن » 
رواه أحمد بن حنبل 

n الشــورى: اصطاحاً طلب الرأي من أهله، وإجالة النظر 
فيه، وصواًل إلى الرأي الموافق للصواب 

n   الحكــم فــي اإلســام غلبــت عليــه القــوة والمال ال 
الشورى والصدق

                                                     حسن الترابي

 

الســؤال: هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم مســتدال 
بما ثبت من تبرك الصحابة  بالنبي. فما حكم ذلك؟ ثم أليس فيه تشــبيه لغير 
النبي بالنبي ؟ وهل يمكن التبرك بالنبي بعد وفاته؟ وما حكم التوسل إلى للا 

تعالى ببركة النبي ؟
الجواب: ال يجوز التبرك بأحد غير النبي ال بوضوئه وال بشــعره وال بعرقه 
وال بشــيء من جســده، بل هذا كله خاص بالنبي لما جعل هللا في جســده وما 

مسه من الخير والبركة.
ولهــذا لــم يتبــرك الصحابة  بأحد منهــم، ال في حياته وال بعــد وفاته ، ال مع 
الخلفاء الراشدين وال مع غيرهم، فدل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص 
بالنبــي دون غيره، وألن ذلك وســيلة إلى الشــرك وعبادة غير هللا ســبحانه، 
وهكذا ال يجوز التوســل إلى هللا سبحانه بجاه النبي أو ذاته أو صفته أو بركته 
لعدم الدليل على ذلك؛ وألن ذلك من وسائل الشرك به والغلو فيه عليه الصاة 

والسام.
وألن ذلــك أيضــا لم يفعلــه أصحابه ، ولو كان خيرا لســبقونا إليه، وألن ذلك 
ى َفاْدُعوُه ِبَها(  اُء اْلُحْســنَ ِ اْلَْســمَ خــاف األدلة الشــرعية، فقد قال هللا: )َوِلَّ
]األعراف:180[ ولم يأمر بدعائه سبحانه بجاه أحد أو حق أحد أو بركة أحد.
ويلحق بأسمائه سبحانه التوسل بصفاته كعزته، ورحمته، وكامه وغير ذلك، 
ومــن ذلــك ما جاء في األحاديــث الصحيحة من التعوذ بكلمــات هللا التامات، 

والتعوذ بعزة هللا وقدرته.
ويلحق بذلك أيضا: التوســل بمحبة هللا ســبحانه، ومحبة رســوله ، وباإليمان 
باهلل وبرســوله والتوســل باألعمال الصالحات، كما فــي قصة أصحاب الغار 
الذيــن آواهــم المبيت والمطر إلى غــار فدخلوا فيه فانحــدرت عليهم صخرة 
من الجبل فســدت عليهم باب الغار، ولم يســتطيعوا دفعها، فتذاكروا بينهم في 
وســيلة الخاص منها، واتفقوا بينهم على أنه لن ينجيهم منها إال أن يدعوا هللا 
بصالح أعمالهم، فتوسل أحدهم إلى هللا سبحانه في ذلك: ببر والديه.. فانفرجت 
الصخرة شــيئا ال يســتطيعون الخروج منه... ثم توسل الثاني: بعفته عن الزنا 
بعد القدرة عليه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكنهم ال يستطيعون الخروج 

من ذلك... ثم توسل الثالث بأداء األمانة فانفرجت الصخرة وخرجوا.
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي ، من أخبار من قبلنا لما فيه من 

العظة لنا والتذكير.
وقد صرح العلماء رحمهم هللا بما ذكرته في هذا الجواب... كشــيخ اإلســام 
ابن تيمية، وتلميذه العامة ابن القيم، والشيخ العامة عبدالرحمن بن حسن في 

]فتح المجيد شرح كتاب التوحيد[ وغيرهم.
إعداد :  إيناس شروانة                                 مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز )7/ 45
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الشورى في اإلسالم 

تفقه في دينك
حكم التبرك بالعلماء 

والصالحين وآثارهم



البشر يفضلون التعامل مع الروبوت »األنثى« في الفنادق
عين على التكنولوجيا
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»أوبو« تدخل عالم الحواسب اللوحية 
بجهاز متطوّر

  

n تتحضر Oppo إلطالق حاســب 
لوحي متطــّور يضاهــي بمواصفاته 
ــي تنتجها شــركتا آبل  الحواســب الت

وسامسونغ. 
وســيحصل الحاســب المنتظــر تبعا 
 IPS LCD  لتوقعــات على شاشــة ل
بمقــاس 11 بوصــة، دقــة عرضهــا 
ترددهــا  بيكســل،   )2560/1600(
120 هيرتــزا، ومعدل ســطوعها نحو 
274 شمعة/م، ويمكن الكتابة والرسم 
م  ــى الشاشــة والتحكم بهــا عبر قل عل
ذكي كما في حواســب سامسونغ وآبل 

اللوحية.
وســيعمل الجهاز بنظــام » أوندرويد 
 Qualcomm ــج  ومعال  ،»11
Snapdragon 870 5G، وذواكــر 
وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر 

ومعالــج  غيغابايــت،   256 يــة  داخل
رسوميات »آدرينو650«.

أمــا الكاميرا األساســية فيه فســتأتي 
قــدرة  بدقــة 13 ميغابيكســل، ولهــا ال
على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 
ثانيــة، والكاميرا األمامية  إطــارا في ال
ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع 

تقنيات التعرف على الوجوه.
لشــرائح  بمنفــذ  »أوبــو«  وســتزوده 
الخلويــة،  الشــبكات  مــع  االتصــال 
ولوحة مفاتيح خارجية لتسهيل عملية 
الكتابة كما في الحواســب المحمولة، 
 USB وتقنيات »بلوتوث5-«، ومنفذ
ــم  مل  3.5 ومنفــذ   ،Type-C 2.0
للســماعات، وبطارية بســعة 8360 
ميلي أمبير تعمل مع شــاحن ســريع 

باستطاعة 33 واطا.

n أظهــرت دراســة أن البشــر 
عنــد  أكبــر  بارتيــاح  يشــعرون 
ــى عن  التحــدث مــع روبــوت أنث
ذكر فيما يتعلق بأعمال الضيافة 

والخدمات بالفنادق. 

أجراهــا  تــي  ال الدراســة  نــت  يّ وب
باحثون في جامعة والية واشــنطن 
األمريكية وشــملت 170 شــخصاً 
تفضيــًا  أبــدوا  المشــاركين  أن 
الروبــوت  مــع  لتعامــل  ل أكثــر 

األنثى، والســيما في حالة إذا كان   
الروبوت  له ســمات بشرية أكثر، 
شــرت في   تــي نُ ــاً للدراســة ال وفق

المجلة الدولية لإلدارة الفندقية.
ونقــل الموقــع اإللكترونــي »تيك 
فــي  المتخصــص  إكســبلور« 
التكنولوجيــا عن الباحثة ســوبين 
ســيو المتخصصــة فــي   مجــال 
يــة  الفندقــة والضيافــة   فــي كل
كارســون لألعمــال فــي أيفريــت 
قولها إن »البشر يميلون للشعور 
قــي الخدمة  بارتيــاح أكبر عند تل
من نساء ألن هذا هو النمط السائد 
ــوع فيمــا يخص هذه  ن ل بالنســبة ل

الشريحة من الوظائف«.
»النمــط  هــذا  أن  وأضافــت 

تفاعــل  ــى  ال ينســحب أيضــاً عل
مع الروبوتات، ويتجســد بشــكل 
أكبر عندما يأخذ الروبوت شــكًا 

بشرياً«.
ــم  وفــي إطــار التجربــة، كان يت
فــي  المشــاركين  أراء  اســتطاع 
الدراســة بعــد التعامل مع روبوت 
»رجــل« يحمــل اســم »أليكس« 
وروبوت أنثى تحمل اسم »سارة« 
وأبــدى  بشــرية،  ســمات  لهمــا 
بارتيــاح  شــعورهم  المشــاركون 
ــد التعامل مــع الروبوت  أكثر عن
األنثــى، وتزايد هذا الشــعور لدى 
المشــاركين في التجربة عندما تم 
إضفاء ســمات بشــرية أكثر على 

الروبوتين.

ــر« بتمييز  n بدأت شــركة »تويت
بعالمــة  المؤتمتــة  الحســابات 
كانــت  حــال  ــي  ف  »Good bot«
الحسابات تستخدم النشر التلقائي، 
وذلك عن طريق إظهار عالمة توضح 
إذا ما كانت الحسابات تستخدم نظام 
ــي أو البوتــات في نشــر  النشــر اآلل
التغريدات، وفق »مونت كارلو« وذلك 
لمزيد من الشــفافية للمستخدمين.
وكانت تويتر قــد اختبرت هذه الميزة 
في شــهر ســبتمبر2021 لدى بعض 
الرئيســي  وهدفهــا  المســتخدمين، 
هو الســماح ألكبــر عــدد ممكن من 
األشــخاص بالتعــرف بســهولة على 
الحسابات اآللية، حتى ال تخلط بينها 

والمستخدمين العاديين.
تظهر اإلشارة Automated في كل 

تغريــدة للحســابات المعنية، ويذكر 
اسم مســتخدم »تويتر« لمنشئها في 

ّف الشخصي. لَ ِم ال
عامة »غود بوتــس« متاحة لجميع 
مطوري برامج الروبــوت ولن تكون 
ــى أســاس تطوعي،  إجباريــة بل عل
ا للحســابات  ويمكنهم إضافتها يدوًي
تلقائي؛ لكن  التي تســتخدم النشــر ال
ســتكون هنــاك حــاالت تطلــب بها 
»تويتــر« مــن المغرديــن توضيــح 
هــذا األمــر خاصــة في حــال كانت 
الحســابات لديهــا عــدد كبيــر مــن 

المتابعين.
الحســابات  تمييــز  ــْدء  َب أن  يبــدو 
المؤتمتــة بعامــة »غــود بوتــس« 
هــو إرادة »تويتر« فــي التمييز بين 
الحسابات المؤتمتة الجيدة ومحاربة 

ســتخدم  الروبوتــات الخبيثــة التي تُ
ــا لنشــر المعلومــات الكاذبــة  اًن أحي
بشــكل جماعــي؛ كمــا حــدث خال 
االنتخابــات الرئاســية األمريكية في 

العام 2016، حيث تم الكشــف خال 
التحقيقات عن استخدام شبكات كبيرة 
من روبوتات »تويتر« مترابطة فيما 
تأثير على النقاش السياسي.  ل بينها ل

تويتر تبدأ بتمييز الحسابات المؤتمتة بعالمة »غود بوت«  

شــركة  باســم  ناطــق  أعلــن   n
»خرونيتشــيف« اإلنتاجيــة العلمية 

أن صاروخ »بروتون – إم« الفضائي 
الروســي تم تحضيــره إلرســاله إلى 
ــي من  مطــار »بايكونــور« الفضائ

حيث ســينطلق إلى المريخ، حسبما 
نقلت »روسيا اليوم«.

وذلك فــى إطار »بعثــة »إكزومارس 
2022« المريخية الروسية األوروبية 

المشتركة.
وقــال مديــر عام الشــركة، أليكســى 
فوروتشــكو، إن الصــاروخ قــد خضع 
ــواع االختبــارات الضروريــة  ــكل أن ل
ــى  يــوم جاهــزا لإلطــاق إل ويعــد ال
المريخ، ويتم اآلن إعداده إلرساله إلى 

مطار » بايكونور« الفضائي.
وحســب مدير عام الشــركة فإن وحدة 
التســريع »بريــز – إم« المخصص 
إليصال المســبار إلى مدار االنطاق 

مطــار  ســيصل  المريــخ،  ــى  إل
ــى جانــب الصاروخ  ــور« إل »بايكون

الفضائي.
 « محطــة  تنطلــق  أن  ويتوقــع 
إكزومــارس 2022« إلى المريخ في 
الفترة ما بين 20 ســبتمبر المقبل و1 

أكتوبر المقبل.
وتتضمــن المحطة الروفــر األوروبي 
ومنصــة  يــن«  فرانكل ينــد  »روزال
ثابتــة  ال الروســية  »كازاتشــوك« 
المخصصة لدراســة ســطح المريخ. 
كما يتوقــع أن يصل الروفر والمنصة 
المريخ ليهبطا على سطحه في جوان 

عام 2023. 

صاروخ »بروتون« الروسي يستعد لالنطالق إلى المريخ

n   طرحت مايكروسوفت قبل بضعة 
 Windows أشــهر نظام التشــغيل
11 للجمهور، واآلن، يقال إن عمالق 
التكنولوجيا سيبدأ العمل على بديل 

ا. Windows 11 قريًب
ــا لتقرير موقع الويب األلماني  ًق  فوف
 Windows دســكمودر«، سيكون«
 ،Windows 11 يفــة  خل هــو   12
وكمــا يشــير التقرير أيًضــا إلى أن 
مايكروســوفت ســتبدأ العمــل على 

نظام التشغيل الجديد في مارس.
ويدعــي التقرير أن مايكروســوفت 
كانت تبحــث بالفعل عــن موظفين 
ا  ًي ــا إضاف ســيقدمون بعد ذلــك دعًم
للفريق، ويشــير التقرير أيًضا إلى 
أنه على الرغم من أن الشــركة ستبدأ 
ــا العمــل على نظام التشــغيل  ًب قري
Windows 12 المزعــوم، فقــد ال 
ا حيث تخطط  ًب نــراه في أي وقت قري
بناء نظام التشــغيل  مايكروســوفت ل

الجديد من البداية. 
ـــ »دســكمودر«، ســتتخلى  ــا ل ًق ووف
بنيــة التحتية  ــا عن ال الشــركة تماًم
 Windows التشــغيل  لنظــام 
ــارًا مــن اآلن، لم تشــارك  10، واعتب

مايكروســوفت أي تفاصيل أو خطط 
حول Windows 11 الوريث.

 Windows لتذكير فقد تم إنشــاء ول
مثــل  األســاس  نفــس  ــى  عل  11
Windows 10 وهو مصمم للعمل 
ــى كل من األجهــزة التي  بكفــاءة عل
تــي ال  تعمــل باللمــس واألجهــزة ال

تعمل باللمس.
 كما أنه متوافــق مع معظم األجهزة 
 ،Windows 10 تدعــم  تــي  ال
ــد  ويضيــف نظــام التشــغيل الجدي
مــن  والمزيــد  متجــدًدا  مظهــرًا 
ــى أجهزتك، وفي نظام  التطبيقات إل
يبــدو   ،Windows 11 التشــغيل 
ا للشريط الذي  ًه شريط المهام مشاب
 Mac ــى نظام التشــغيل يظهــر عل
ــم الســياق والنوافــذ المنبثقــة  وقوائ

والنوافذ بها زوايا مستديرة.
مــع التحديث األخير، بدأت الشــركة 
أيًضا في طــرح التطبيقات األصلية 
المعــاد تصميمهــا لنظام التشــغيل 
Windows 11، وقد أثارت الشركة 
للتطبيقات ألول  الجديــد  التصميــم 
مــرة عندمــا تم الكشــف عــن نظام 

التشغيل الجديد العام الماضي. 

مايكروسوفت تستعد للعمل عىل 
"ويندوز12" الشهر المقبل

أن  ــد  جدي تقريــر  أظهــر   n
الخسائر الناجمة عن االحتيال في 
اإلعالنات الرقمية ستصل إلى 68 
مليار دوالر على مســتوى العالم 
هذا العــام، مرتفعة من 59 مليار 

دوالر في عام 2021.
 Juniper Research ــول  وتق
ــدان الخمســة األولى األكثر  ل ب إن ال
تضــررًا مــن االحتيــال اإلعاني - 
يابان والصين  الواليات المتحدة وال
والمملكــة  الجنوبيــة  ــا  وكوري
ا 60 في المائة  المتحدة - تمثل مًع
من خسائر اإلنفاق على اإلعانات 

الرقمية العالمية.
البحث ســكارليت  فــة  وقالــت مؤل
ــورد: »مــع تمثيــل الواليــات  وودف
المتحــدة مثل هــذا الســوق المهم 
مــن حيث اإلنفــاق اإلعاني ، فإن 
الحمــات فــي أمريــكا الشــمالية 
ســتجذب با شــك انتباه الاعبين 

المحتالين«.
ــورد: »ســيؤدي هذا  وأضــاف وودف
ــى ابتــكار غيــر مســبوق فــي  إل
تكتيكات االحتيــال داخل الواليات 
ظهــر المعلنون  المتحــدة، حيث يُ
ا أكبر لخدمات الكشــف عن  ًب مطل

االحتيال والتخفيف من حدته«.
وســتكون الواليات المتحدة وحدها 
مســؤولة عــن 35 فــي المائة من 
خســائر االحتيــال فــي اإلعانات 

الرقمية هذا العام.
ــك  »تل أن  نتائــج  ال وأظهــرت 
اإلعانــات فــي الواليــات المتحدة 
ســتعاني أكثــر مــن غيرهــا مــن 
الخســائر المالية بســبب النشــاط 
ــي، حيث مــن المتوقع أن  االحتيال
يــة في  تتجــاوز الخســائر اإلجمال
الواليات المتحــدة 23 مليار دوالر 

في عام 2022«.
وتمثل الواليات المتحدة أكبر سوق 
لإلنفــاق على اإلعانــات الرقمية، 

مع مســتويات عالية مــن اختراق 
تطبيقــات  واســتخدام  اإلنترنــت 
الهاتف المحمول والمتصفح بشكل 
كبير مما يوفر فرًصا قوية لعرض 

المحتوى الترويجي.
وحث الباحثون المعلنين الرقميين 
الذيــن يســتهدفون هــذه األســواق 
ــى تكويــن  الخمســة الرئيســية عل
شــراكات إســتراتيجية مــع بائعي 
اإلعانــي  االحتيــال  اكتشــاف 

والوقاية منه القادرين على التمييز 
بيــن حركــة اإلعانــات الصالحة 
تــي ال توفر أي عائد  واالحتيالية ال

على اإلنفاق اإلعاني.
وقــال التقرير: »ستســتخدم أنجح 
أدوات الكشــف عــن االحتيــال في 
اإلعانات خوارزميات التعلم اآللي 
لمقارنة حركــة اإلعانات ببيانات 
خط األســاس التي تمت ماحظتها 
ا والتي يمكن التحقق منها«. ًق مسب

خسائر االحتيال عبر اإلعالنات الرقمية تصل لـ 68 مليار دوالر على مستوى العالم 
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إستراحة

n كان جحــا يتســّوق ذات يوم فجاء رجل من الخلــف وصفعه على خده، فالتفت إليه جحا وأراد أن 
يتعارك معه ولكّن الرجل اعتذر بشــدة قائاًل: إني آســف يا ســيدي فقد ظننتك فالناً، فلم يقبل جحا هذا 
العذر وأصّر على محاكمته ولّما عال صياحهما اقترح الناس أن يذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما، فذهبا 
إلى القاضي، وصادف أن يكون ذلك القاضي قريباً للجاني ولّما سمع القاضي القصة غمز لقريبه بعينه 
)يعنــي ال تقلق فســأخلصك من هذه الورطة(، ثّم أصدر حكمه بأن يدفــع الرجل لجحا مبلغ 20 ديناراً 
كعقوبة على ضربه، فقال الرجل: ولكن يا سيدي القاضي ليس معي شيئا اآلن، فقال القاضي وهو يغمز 
له أذهب واحضرها حااًل وسينتظرك جحا عندي حتى تحضرها، فذهب الرجل وجلس جحا في مجلس 
القاضــي ينتظــر غريمه حتى يحضر المال، ومرت الســاعات ولم يحضر الرجــل، ففهم جحا الخدعة 
خاصة أًنه كان يبحث عن تفسير لتلك الغمزات التي وجهها القاضي لغريمه، فلما أدرك جحا أنّه ُخدع 
من ِقبل القاضي وقريبه قام وتوّجه إلى القاضي وصفعه على خده صفعة طارت منها عمامته وقال له: 

إذا أحضر غريمي الـ 20 ديناراً فخذها لك حالاًل طيباً وانصرف.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

مخترع »الوسيط« ابن الشاطر
يف رحاب العلم واإلميان  

n أبو الحسن عالء الدين بن علي بن إبراهيم بن محمد 
بن المطعم األنصاري المعروف باســم ابن الشــاطر )704 
هـــ/1304 م777- هـــ/1375 م( ، عالم فلك ورياضيات 
عربي مسلم دمشقي قضى معظم حياته في وظيفة التوقيت 

ورئاسة المؤذنين في الجامع األموي بدمشق.  
صنــع ســاعة شمســية لضبــط وقــت الصــالة ســماها 
»الوســيط« وضعها على إحدى مآذن الجامع األموي. 
صحــح نظرية بطليموس، وســبق الفلكــي كوبرنيكوس 
فيمــا تّوصــل إليــه بقرون عدة، ونشــر ذلك فــي كتابه 

»نهاية السؤال في تصحيح األصول«. 
ولــد فــي دمشــق، وتوفي والــده وهو في السادســة من 
العمــر، فكفله جــده، ثم ابن عم أبيــه وزوج خالته الذي 

علمه تطعيم العاج، ومنه اكتسب كنيته »المطّعم«.
جمــع ثروة كبيــرة واســتغلها في التنقل بيــن األمصار 
لتعلّــم الرياضيات والفلــك، فاتجه إلى مدن مصر ومدن 
بالد الشــام، وعاد إلى دمشــق وواصل علومه في الفلك 

وصناعة االسطرالب الذي نبغ فيه. 
صحح ابن الشــاطر المزاول الشمسية التي بقيت تتداول 
لعــدة قــرون في كل مــن بالد الشــام وأرجــاء متعددة 
مــن الدولــة العثمانية، ولبــى دعوة الســلطان العثماني 
مــراد األول بتأليــف كتب تحتوي علــى نظريات فلكية 
ومعلومــات جديــدة. ومن ذلك قياســه زاويــة انحراف 
دائــرة البــروج، وتوصلــه إلــى نتيجة غاية فــي الدقة، 
وفي هذا يقول جورج ســارتون: »إن ابن الشاطر عالم 
فائق في ذكائه، فقد درس حركة األجرام الســماوية بكل 
دقــة، وأثبــت أن زاوية انحراف دائرة البروج تســاوي 
23 درجــة و31 دقيقــة ســنة 1365 علماً بــأن القيمة 
المضبوطــة التي توصــل إليها علماء القرن العشــرين 
بواســطة اآلالت الحاســبة هي 23 درجــة و31 دقيقة 

و19,8 ثانية.«
أهــم إنجــازات هــذا العالــم كانــت تصحيحــه لنظرية 
كالوديــوس بطليمــوس، التــي تنص علــى أن األرض 
هي مركز الكون، والشــمس هي التي تدور حولها، وأن 
األجرام السماوية كلها تدور حول األرض مرة كل أربع 
وعشــرين ســاعة. وكان العالم كله في عهد ابن الشاطر 
يعتقــد بصحة هذه النظرية التي ال تحتمل جداال. ويقول 
ابن الشــاطر: »إنه إذا كانت األجرام الســماوية تســير 
من الشــرق إلى الغرب، فالشــمس إحدى هذه الكواكب 
تســير، ولكن لماذا يتغير طلوعها وغروبها؟ وأشــد من 

ذلــك أن هناك كواكب تختفي وتظهر ســموها الكواكب 
المتحيــرة. لذا األرض والكواكــب المتحيرة تدور حول 
الشــمس بانتظــام، والقمــر يدور حــول األرض«. وقد 
توصل الفلكي كوبرنيكوس إلى هذه النتيجة -التي تنسب 

إليه- بعد ابن الشاطر بقرون.
انتقــد ابن الشــاطر في أشــهر كتبه »نهاية الســؤال في 
تصحيــح األصول« النظــام الفلكــي البطلمي، ورفض 
أفــكار بطليمــوس وغيــره مــن علمــاء اإلغريق حول 
الشــمس والقمــر والنجوم والكواكب، واقتــرح بداًل من 
ذلــك نموذجاً فلكياً جديداً يشــبه إلى حدٍّ ما النظام الفلكي 
الشــهير الذي وضعه الحقاً نيكــوالس كوبرنيكوس في 

القرن السادس عشر. 
تميَّز ابن الشــاطر - على عكس الفلكيين الذين ســبقوه - 
بعدم تمســكه بالمبادئ النظرية للفلســفة الطبيعية أو علم 
الكونيات األرسطي، بل سعى إلنتاج نموذج أكثر توافقاً 
مــع المالحظات التجريبيــة وعمليات الرصــد الفلكي، 
وهكذا كان النموذج الفلكي الذي اقترحه كان أكثر اتفاقاً 
مع المالحظات التجريبية والرصد الفلكي من أي نموذج 

سابق 
، ويمكــن القــول إنَّ أعمالــه تمثل نقطة تحــول في علم 
الفلــك ويمكن اعتبارها ثورة علمية قبل عصر النهضة. 
الحظ ابن الشــاطر أيضــاً خالل عمليــات الرصد التي 
قام بها أنَّ المســافة بين األرض والقمر لم تتغير بشــكل 
جوهري كما هو مطلوب لتتوافق مع نموذج بطليموس، 
وبنــاًء عليــه قــام بوضع نمــوذج جديد ودقيــق لحركة 
القمر يمكــن اعتباره أول نموذج فلكي للقمر يتوافق مع 

الحسابات والرصد الفلكي.
وكان ابــن الشــاطر أول مــن ابتكر ســاعات متســاوية 
الطول لحســاب الوقت طوال العام وذلك ســنة 1371، 
وقــد اعتمد في ابتــكاره هذا على التطورات الحســابية 
والصناعية التي قام بها عدد من العلماء المســلمين قبله، 
ولم تظهر مثل هذه الساعات في العالم الغربي حتى عام 

1446 على أقل تقدير 
كما اخترع أيضاً جهازاً لحفظ وتحديد الوقت أطلق عليه 
اسم »صندوق الياقوت«، وكان الهدف الرئيسي من هذا 
الجهاز تحديد مواعيد الصالة بدقة، ومن األجهزة الهامة 
التــي اخترعها ابن الشــاطر أيضاً إســطرالب متطور 

وساعات فلكية متنوعة.
ومن مؤلفاته:

-« الزيــج الجديــد«. وهــو الزيج الذي ألفــه بطلب من 
الخليفة العثماني مراد األول. 

-«إيضاح المغيب في العمل بالربع المجيب«. 
فــي  ورســالة  باإلســطرالب،  العمــل  -مختصــر    

اإلسطرالب، ورسالة عن صنع اإلسطرالب. 
-رسالة في الربع العالئي. 

- »تعليق اإلرصاد«. 
-«نهاية السؤال في تصحيح األصول«. 

-« نهاية الغايات في األعمال الفلكيات«. 
-« نزهة السامع في العمل بالربع الجامع. »

-« جــدول ألرض شــمال فــي معرفة الغايــة ونصف 
القوس والحديد.« 

-«رسالة في العمل بدقائق اختالف اآلفاق المرئية«. 
-« رسالة في العمل بالمربعة«. 

-«رسالة في العمل بربع الشكازية.« 
-« األشعة الالمعة في العمل باآللة الجامعة«. 

-« كشف المغيب في الحساب بالربع المجيب.« 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن سيدنا إدريس عليه السالم هو أول من خاط الثياب. 
* أن سيدنا نوح عليه السالم هو أول من سكن ببابل وكان 

هذا بعد الطوفان.
*  أن الريح ليس له صوت إال حين يعترضه شيء ما.

*أن عادة تسمية األعاصير والعواصف االستوائية بأسماء بدأت رسمياً في عام 1953م.
*  هل تعلم أن الهند بها أكبر عدد من مكاتب البريد وأكثر من أي دولة أخرى، بحوالي 

100,000 مكتب بريد.

1949 - توقيع »اتفاقية رودوس« للهدنة بين 
العرب وإسرائيل في جزيرة رودوس.

1966 - الجيش الغيني يخلع الرئيس كوامي 
نكروما، وجوزيف آرثر أنكراه يتولى رئاسة الدولة.
1969 - نقل جثمان ملك السعودية األسبق سعود 

بن عبد العزيز بالطائرة من أثينا إلى السعودية ليتم 
مكة دفنه في مقبرة العود بمدينة الرياض بعد الصالة عليه في 

المكرمة.
1971 - الرئيس الجزائري هواري بومدين يعلن تأميم قطاع المحروقات من 

الشركات األجنبية.
تأسيس االتحاد العام للعمال الجزائريين.  -

1981 - قصر بكنغهام يعلن رسمًيا عن خطوبة األمير تشارلز من ديانا سبينسر.

* سأل طفل صغير والده فقال : أبي، 
كم يكلّف الزواج؟ أجاب: ال أعلم يا 
ابني، ال زلت أدفع الثمن حتى اآلن.

القشة في البحر يحركها التيار والغصن على الشجرة تحركه 
                                   الريح واإلنسان وحده هو الذي تحركه اإلرادة. 

                                                     مصطفى محمود

"بعد ما شاب هزوه للكتاب" 

يضرب هذا المثل عند القيام بالشيء بعد فوات اآلوان.

       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.

الخميس 24 فيفري  2022 م
الموافق لـ 23 رجب 1443 هـ

رائد فلسفة التعايش فتحي الرتيكي
n فتحــي التريكــي )30 مــاي 1947 -( مفكر 
وفيلســوف تونســي حصــل علــى دكتــوراه فــي 
الفلســفة السياســية من جامعة الســوربون بباريس 
وعلى دكتوراه الدولة في الفلســفة مــن كلية العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية بتونس. ويعمل استاذ كرسي 
اليونيسكو للفلسفة بجامعة تونس. ساهم صحبة جاك 
دريدا في اقتراح فلســفة التعايــش والتعقلية واقترح 
أيضا فكرة تقاســم شــغل منصب عميد كلية اآلداب 
والعلوم االنسانية بصفاقس من 1990 إلى 1996 
وُعيّن في كرســي اليونسكو للفلسفة بالوطن العربي 
فــي 1997. ثم عمل أســتاذا زائــرا بجامعة ديوك 
بالواليات المتحدة فــي 1999 وبجامعة باريس 8 
في فترات متباعدة زمنيا ســنتي 2000 و2007. 

وألف 28 كتابا. 
من مؤلفاته

• فالطون والديالكتيكية عام 1986
• الفالسفة والحرب )بالفرنسية( 1985

• قراءات في فلسفة التنوع 1988
• الروح التاريخية في الخضارة العربية اإلسالمية 

1991
• الفلسفة الشريدة 1988

• فلسفة الحداثة 1992
• مقاربات حول تاريخ العلوم العربية 1996

• اســتراتيجية الهوية -1997 فلســفة العيش سويا 
1998

• العقل والحرية 1998

صفعة جحا



n أكد مسؤول امانة التنظيم السياسي 
في جبهــة البوليســاريو, خاطري ادوه, 
أمــس االربعــاء, ان المغــرب يدفع نحو 
التصعيــد مســتقويا بالمزيد مــن التدخل 
مــع  التحالــف  و  األجنبــي  العســكري 
الكيــان الصهيونــي, لكــن كفاح الشــعب 
»المعجــزات«  ســيصنع  الصحــراوي 
وســيتواصل الى غاية تحقيق االستقالل.

و ابــرز خاطري ادوه, في مداخلته خالل 
افتتاح أشــغال النــدوة العربيــة للتضامن 
مع الشــعب الصحراوي بالشــهيد الحافظ 

)مخيمــات الالجئيــن الصحراويين( »ما 
يمارســه نظام التوســع و الغزو المغربي 
على مســتوى الوطن العربي من تحريف 
و تضليــل تجــاه القضيــة الصحراوية و 
النضــال المشــروع للشــعب الصحراوي 
النتــزاع حقه في تقرير المصير«, معربا 
عن أمله فــي أن تحقق هذه الندوة اآلمال 
المرجــوة منها بالتعريــف بحقيقة القضية 

الصحراوية.
وبعد الترحيب بالوفود العربية المشــاركة 
فــي النــدوة و ابــراز جرائــم االحتــالل 

الصحراويــة  المــدن  فــي  المغربــي 
المحتلــة مــن قمــع و اعتقــال و اغتيال, 
أن  علــى  الصحــراوي  المســؤول  أكــد 
»الجماهيــر المنتفضة فــي مدينة الداخلة 
المحتلــة ســتنتفض غــدا فــي كل ربــوع 
المــدن المحتلــة, للتحرر من االســتعمار 

المغربي«.
وشدد على أنه مضى زمن انتظار الشعب 
المســاعي  و  للمجهــودات  الصحــراوي 
الدوليــة : »لقــد عطــل نظام التوســع و 
الغزو المغربي مســار التســوية السياسية 
الســلمية, و نســف بصــورة نهائية اتفاق 
وقــف اطالق النار الذي ظــل على مدار 
29 ســنة لوحــده الخيــط الماســك آلمال 
إنهاء االســتعمار من الصحــراء الغربية 
و تمكيــن الشــعب الصحــراوي من حقه 
المكفــول فــي الدســتور, و المعترف به 
عالميــا و غير القابل للتصرف, ليس فقط 
فــي تقرير المصير و إنما في االســتقالل 

السيادة«. و 
الجمهوريــة  بمســاعي  ذكــر  كمــا 
الصحراويــة فــي لفــت انتبــاه المجتمــع 
الدولــي إلــى »مخاطــر اســتمرار تعنت 
نظــام الغــزو المغربــي و تمــرده  على 
الشــرعية و القانون الدولييــن, ومطالبتها 
بوضــع حد لهــذا النزاع كقضيــة تصفية 

استعمار«.

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 22/ 04
الجزائر : 19/ 09
وهران : 20/ 11 

الفجر  : 05.45
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.55
املغرب  : 18.23
العشاء : 19.44

مواقيت الصالة 
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مسؤول صحراوي: المغرب يدفع نحو التصعيد 
مستقويا بالكيان الصهيوني و نضال

 الشعب الصحراوي سيتواصل

ال يختلف إثنان في أن الزيارة التي قادت 
رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد 
تبــون إلى دولتي قطــر والكويت بالخليج 
العربــي ، لهــا أهميــة كبرى فــي إعطاء 
دفــع قوي ليس للتعاون الثنائي فحســب ، 
بل للم شــمل األمة العربية ،وإعطاء دفع 
قوي لالستثمار ودعم مشاريع تنموية في 

اإلفريقية. القارة 
الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية إلى 
دولة قطر الشــقيقة كانت أكثر من مثمرة 
علــى أصعدة مختلفة ، أبرزها في الشــق 
الخبــرات والدفــع  االقتصــادي وتبــادل 
بمشــاريع هامة لعل أولها توســيع مصنع 

العمالق. بالرة 
كمــا أبانت أن الرئيس يولــي أهمية بالغة 
للتعاون العربــي- العربي ، وكذا لجاليتنا 

فــي أي مكان من المعمورة .
وبعــد قطــر التــي قفــزت قفــزة عمالقة 
فــي التطور والرقــي والرفاهيــة ، حتى 
صــارت مضربا لألمثــال، كانت الزيارة 
للكويــت وهناك كان االتفــاق على إيالء 
التعــاون العربــي األهمية التي يســتحقها 
، وكــذا دعم مشــاريع تنمويــة في الدول 
الســاحل  بــدول  وباألخــض  اإلفريقيــة، 
والصحــراء ، مــن خــالل التعــاون بين 
الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصادية 
العربيــة والوكالــة الجزائريــة للتعــاون 

الدولــي من أجل التضامن والتنمية.  
وأكد الجانبان الجزائري والكويتي، على 
ضــرورة إعطاء »زخم أكبــر« للتعاون 
الثنائــي في كافــة المجاالت، أخــذا بعين 
االعتبــار التطــور النوعــي الــذي حققه 
اقتصــاد البلدين وما أفــرزه من إمكانيات 
وفــرص هائلــة ينبغــي اســتغاللها خدمة 

البلدين. لمصلحة 
آخــر الــكالم .. من دون شــك أن زيارة 
الرئيــس عبد المجيد تبون إلى الشــقيقتين 
قطــر والكويت ســتبرز نتائــج جد هامة، 
العربــي  الشــمل  لــم  إن علــى مســتوى 
والجزائــر تحضر إلنجــاح القمة العربية 
المرتقبــة بالعاصمــة ، أو على مســتوى 
التعــاون الثنائــي، وأن الرئيــس يرتقــب 
أن يقــوم بزيــارات لبلــدان عربية أخرى 
، مــن منطلق أن الجزائر الجديدة متفتحة 
علــى العالم وحريصة على أن تبرز أكثر 
معنــى األخــوة العربية، وخدمــة القضايا 
العادلــة فــي العالــم ، وفــي مقدمتهــا أم 
القضايــا قضيــة فلســطين ، وكــذا قضية 

. الغربية  الصحراء 

                          يزيد ســلطان   

زيارة ودالالت..

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  
حجز 8 كيلوغرام من الكيف 

و1400 قرصا مهلوسا بسطيف 
n تمكنت مصالح أمن والية ســطيف، من توقيف شــخص 
ـ 08  خطيــر يحترف ترويج الممنوعات مع حجز ما يناهز ال
ــج إلى جانب 1400 قرصا  كيلوغــرام من مادة الكيف المعال
مــن المؤثرات العقلية، واســترجاع أيضا بعض المســروقات 
المتمثلة في بعض توابع الســيارات، ومبلغ مالي معتبر قدر 

ـ 31 مليون سنتيم، هو من عائدات ترويج بهذه السموم.  ب
ــد بتحركات  ي ــر اســتغالل معلومــات تف ــة جــاءت إث ي  العمل
مشــبوهة لشــخص خطر قد يكون بصــدد التحضير لترويج 
ــة هامة مــن المخــدرات والمؤثرات العقلية وســط مدينة  كمي
يتم تكليف فوج أسندت  العلمة شــرق عاصمة والية سطيف، ل
ــع أدنى  ب ت ــه والعمــل على ت ي ــه مهمــة الترصد للمشــتبه ف ل
تحركاته، وذلك بعد أن تم تحديد هويته وفق المواصفات التي 
تقــدم بها المبلغ، حيث تم توقيفه في ظرف زمني قياســي في 
ـ 08 كغ »إضافة  ــة ال حالة تلبس وســط المدينة، بحيازة قراب
ـ 31 مليون  ــى 1400 قــرص مهلوس ومبلغ مالي ناهــز ال إل

سنتيم .
قانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد   بعد استكمال لإلجراءات ال
ــي عن تهمة حيازة المخدرات )كيف معالج( والمؤثرات  المعن
ــى جانب  بيع إل ــة بطريقــة غير مشــروعة لغــرض ال ي ل العق
الســرقة، أحيل بموجبه إلى الجهــة القضائية المختصة التي 

أمرت بإيداعه رهن الحبس المؤقت.
                                           نورالدين بوطغان

 تمكنــت كل مــن فرقة البحــث و التدخل 
يــة ألمــن والية تبســة  و الفرقــة الجنائ
يتيــن منفصلتين من  أول أمــس في عمل
تفكيــك مجموعتيــن إجراميتيــن مــن5 
ــراوح أعمارهــم بين  25 و  اشــخاص تت
31 ســنة واســترجاع ســيارتين وكمية 

المهلوسة والمخدرات. من االقراص 
وفاقــت كمية المخــدرات المحجوزة  10 
و1200  الهنــدي(  قنــب  ال )راتــج  ــغ  كل
قرص مهلوس افراد الشــبكتين  ينشطان 
فــي تهريــب ونقــل وشــحن المخــدرات 

المهلوسة . واألقراص 
ــى  ــاء  عل ن ــى ب ــة األول ي وجــاءت  العمل
البحــث  فرقــة  ــى  إل وردت  معلومــات 
والتحري،مفادهــا أن مجموعــة إجرامية 
األقــراص  مــن  ــة  كمي بإدخــال  قامــت 
المهلوسة إلى التراب الوطني عن طريق 
التهريب من الحدود التونســية لترويجها 
داخــل الوطن ، وبعــد الحصول على إذن 

ــة  دي ل ــى ب ــد االختصــاص إل تمدي
ــر جنوب تبســة ،حيث  ــر العات ئ ب
نصــب  مــن  الفرقــة  ذات  قامــت 
كميــن محكم لثالث أشــخاص تم 
تهــم  نقــل  ــاء محاول ن يفهــم أث توق
كمية من األقراص المهلوســة نوع 
بريقابلين قدرها 1200 قرص تم 
تحويلهم إلى مقر األمن لمباشــرة 
أمــام  تقديمهــم  بــل  ق التحقيــق، 

العدالة الحقا .
وفي ذات الســياق تمكنــت الفرقة 
ــى  عل ــاء  ن ب بدورهــا  ــة  ي ائ الجن
ــازة  معلومــات مســبقة حــول حي
مــن  ــة  كمي ــة  إجرامي مجموعــة 

قنــب الهندي  المخــدرات صنــف راتــج ال
واإلعــداد لتهريبها عبر الحدود الشــرقية 
ــه ذات الفرقــة  ، وبعــد تحــري قامــت ب
ــة ومنهــا نصــب  ب ــة مراق ي واطــالق عمل
ــد مدخــل مدينة تبســة أســفر  كميــن عن
عــن توقيف مركبة أولى نوع« ســيتروان 
ــى متنها ســائق كانت مهمته  اقزارا »عل

ــم توقيــف ســيارة  ت ي ــة الطريــق، ل ب مراق
يادتها شــخص  ــوع مــازدة   في ق ــة ن ي ان ث
ــة من  ــى كمي ــر عل وخــالل تفتيشــها عث
المخــدرات قدرت ب. 10.500 كلغ راتج 
ــة تم توقيف  ي قنــب الهندي خالل العمل ال
بلغــان من العمــر 27 و31  شــخصين ي
ســنة التحقيق متواصل معهما قبل احالة 

العدالة الحقا.  أمام  القضية 

تفكيك شبكتني منفصلتني لتهريب المخدرات  

حجز أكرث من 10 كلغ كيف و 1200 قرص مهلوسات  بتبسة 

توقيف منتحل صفة نظامية 
بغرض النصب بقسنطينة 

n تمكنــت فرقــة البحــث و التدخل بالمصلحــة الوالئية 
للشــرطة القضائية بأمن والية قسنطينة، من توقيف شخص، 
يابة المحلية عن تهمة انتحال صفة نظامية  ن تم تقديمه أمام ال

)إطار في فرقة البحث والتدخل (  والنصب .
حيثيات القضية حســب بيان صادر عن خلية اإلتصال ألمن 
ــة قســنطينة  تعود إلى شــكوى رســمية مقدمــة من قبل  والي
ــة بخصوص تعرضها للنصب من قبل شــخص يدعي  ضحي
ــه إطــار بفرقة البحث و التدخل ، تعرفــت عليه عبر موقع  ان
التواصل االجتماعي فايســبوك ، و بناء على شــكواها تم فتح 
تحقيق في القضية مكن من الوصول إلى هوية المشتبه فيه، 
ــر الفرقة الســتكمال اإلجراءات  يفــه و تحويله إلى مق ــم توق ث

قانونية الالزمة. ال
تقنية بناء  على  ــات ال التحقيق أفضى بعد اســتغالل المعطي
ــي، أن المتهم انتحل الصفة منذ مدة  تفتيش االلكترون ال إذن ب
ـ 07 حســابات وهمية  ــة طويلة، حيث تبين اســتغالله ل ي زمن
عبــر موقــع التواصــل االجتماعي فايســبوك ، و اســتغالله 
ــات مــن مختلف األعمار ، و النصــب عليهن من خالل  ي فت ل ل
ثقة بالصفة  ــي ال ن ب إيهامهــن بالزواج و التوســط للعمل ، و ي
الوهمية التي انتحلها على أســاس أنه إطــار بفرقة البحث و 
قاء بمــكان قريب من مقر  ل التدخــل، ثم يضــرب لهم موعدا ل

يقوم بعدها باستغاللهن. الفرقة المعنية، ل
ــم إنجاز ملف إجراءات  بعــد االنتهاء من مجريات التحقيق ت
يابة المحلية،  ن ــة في حق المعني قــدم بموجبه أمــام ال ي جزائ
بخصــوص القضية األولى في حين يجــري اتخاذ اإلجراءات 

ا المماثلة. بخصوص بعض القضاي

تبسة : هاري غريب 

توقيف ثالثة اشخاص واحباط 
محاولة رسقة موايش ببسكرة    

n تمكنت وحدات الفرقة 
ــدرك الوطني  ل ــة ل يمي االقل
ببســكرة من توقيــف ثالثة 
فيهــم  مشــتبه  اشــخاص 
ــة ســرقة  ــاط محاول و احب

مواشي .
ــة جــاءت علي اثر  ي  العمل

اتصال من الضحية علي الرقم االخضر 1055 مفاده تعرضه 
للســرقة من طرف مجهولين من االســطبل المحاذي لمنزله . 
ــور تلقي البالغ تنقل مباشــرة افراد الفرقــة االقليمية للدرك  ف
ية البحث و التحري واخذ  يباشروا عمل الوطني  لعين المكان ل
ــة  ،تمكنت وحدات الفرقة وفي  ــات التي تفيد في القضي ن العي
ــرة وجيــزة من توقيف اثنين )02( من المشــتبه فيهم وبعد  فت
يدية الصنع.  م العثور بحوزتهما علي بندقية تقل تفتيشــهما ت
ية التحقيق تم القبض علي المشــتبه فيه  وبعــد مواصلة عمل
ــرار، وقد اســفرت العملية علي  ــذي كان في حالة ف ــث ال ال ث ال
ــع تقليدي ، خرطوشــة عيار 16  ــاري من صن حجز ســالح ن
م كماشــة  كالب ،سيارة  نفعية ، وسيارة من نوع اكسبراس  مل
يــن  .وحيــن االنتهاء مــن التحقيق ســيتم تقديم  ل ق وهاتفيــن ن

يميا .  المتهمين اما م  وكيل الجمهورية المختص اقل
                                                    حسان درنون  

انتفاضة الصحراويين تربك المخزن 
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