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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة

حظي الفيلم القصير »جسر« للمخرج 
شوقي  الطاهر  محمد  الجزائري 
لجنة  من  »تنويه خاص«  بـ  بوكاف 

تحكيم مسابقة أفالم الرسوم المتحركة 
اإلسكندرية  لمهرجان  الثامنة  للدورة 
فعالياتها  اختتمت  التي  القصير  للفيلم 

للموقع  وفقا  الثالثاء  أمس  سهرة 
اإللكتروني للجهة المنظمة.

»جسر«  القصير  الفيلم  وحاز 
محمد  الجزائري  للمخرج  )بريدج( 
»تنويه  على  بوكاف  شوقي  الطاهر 
مسابقة  تحكيم  لجنة  من  خاص« 
من  وذلك  المتحركة  الرسوم  أفالم 
حين  في  مرشحا  فيلما   12 ضمن 
ذهبت جائزة أحسن فيلم إلى العرض 
للمخرج   « »تمرير  الباكستاني 
عرفات مظهر فيما توج بجائزة لجنة 
التحكيم الخاصة فيلم »أعماق ليل » 

من هونغ كونغ.
القصير  الفيلم  حاز  وأن  سبق  وقد 
فئة  في  األولى  بالمرتبة  »جسر« 
لجائزة  البصري  والسمعي  السينما 
الشباب  للمبدعين  الجمهورية  رئيس 

طبعتها  في   »2021 معاشي  علي 
األولى  بالجائزة  فاز  كما  الـ15 
 )2021 )ديسمبر  الثالثة  للطبعة 
للهواة  القصير  للفيلم  الوطنية  لأليام 
محمد  المخرج  توج  كما  بالبويرة 
أخرج  الذي  بوكاف  شوقي  الطاهر 
أيضا » شمس« , »البقاء » )ستاي( 
بجائزة المخرج الراحل جمال بورتال 
عن فيلمه »عالش« ضمن التظاهرة 
أهراس  سوق  أليام  األولى  الوطنية 
للفيلم القصير سنة 2018 إلى جانب 
مسابقة  في  األولى  بالجائزة  تتويجه 
 « فيلم  عن  القصير  الروائي  الفيلم 
لسينما  الوطنية  األيام  في   «  Why
بالجلفة  الثانية  طبعتها  في  الشباب 

.)2018(

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

تنويه خاص لفيلم »جسر« في الدورة
الـ 8 لمهرجان اإلسكندرية للفيلم القصير

الصحة  مديرية  من  موثوق  مصدر  أكد 
اإلصابات  عدد  ان  سطيف،  لوالية  والسكان 
مستوى  المستجد،على  كورونا  بفيروس 
المدة  في  محسوسا  انخفاضا  ،تعرف  الوالية 
األخيرة ،على غرار ما يحدث بباقي واليات 
،حاليا،  الوالية  تسجل  األرقام  ،وبلغة  الوطن 
حالة   163 منها  الوباء،  هذا  من  حالة   226
مؤكدة، و67 حالة مشكوك فيها ،و6 حاالت 

بالمستشفيات. اإلنعاش  في غرف 
نهاية  ،في  سجلت  قد  المديرية  ذات  وكانت 
303 حاالت من الفيروس،  الشهر الماضي، 
حالة  بنقصان ل77  اي  الوالية  على مستوى 
في مدة 13 يوما ،ما يؤكد ان الموجة الرابعة 
الشهر  خالل  البالد،  شهدتها  التي  للوباء 
إجراءات  ان  ،غير  انحسار  في  الماضي، 
بها،  والمنصوح  المعمول  والوقاية  الحماية 
تفاديا  بقوة  قائمة  تبقى  التلقيح،  الى  إضافة 
،وغير مرغوب  منتظرة  غير  احتماالت  آلي 

. فيها
عدة  في  التلقيح  حمالت  تتواصل  ذلك،  إلى 
في  محتشم،  بشكل  المساجد  وبعض  مراكز 
طرف  من  الوقائية  للتدابير  كلي  شبه  غياب 
المواطنين في المحالت واألسواق  الكثير من 

وغيرها. والمساجد  والمقاهي 
بوطغان نورالدين 

حالة وراثية تظهر
في منتصف العمر 

قد تكون مؤشرا على 
اإلصابة بالخرف

انخفاض متواصل يف 
عدد  اإلصابات المؤكدة 

المتنقلة بكورونا يف سطيف الفرقة  تمكنت 
علي  القضائية  للشرطة 
توقيف  من   ، منجلي 
تتراوح  أشخاص   03
و   34 بين  أعمارهم 
لتورطهم   ، سنة   36
أدوية  حيازة  قضية  في 
منشأ  ذات  صيدالنية 
أجنبي و ذات خصائص 

البيع  لغرض  مشروعة  غير  بصورة  عقليا  مؤثرة 
باستعمال مركبة ذات محرك مع العود.

حيثيات القضية حسب بيان صادر عن خلية االتصال 
معلومات  استغالل  إلى  تعود  قسنطينة   والية  ألمن 
الغرب  واليات  إحدى  من  مركبة  قدوم  بخصوص 
الجزائري محملة بكمية معتبرة من الممنوعات على 
األطفال  و  النسوة  من  مجموعة  و  شخصين  متنها 
تكثيف  تم  إثرها  على   ، الشبهة  إبعاد  أجل  من 
نقطة  بعد وضع  أثمرت  التي  التحريات  األبحاث و 
مراقبة بأحد الحواجز األمنية عن توقيفها، بإخضاع 
المركبة للتفتيش تم ضبط  و حجز 172 مشط من 

منشأ  ذات  بريغابالين  دواء 
 2577 بمجموع  أجنبي 
خلف  مخبأة  كانت  كبسولة 
الخاص  األمامي  الصندوق 
إلى  باإلضافة  بالمركبة، 
من  أنها  يرجح  مالية  مبالغ 
 ، الترويج  و  البيع  عائدات 
فيهما  المشتبه  توقيف  ليتم 
الفرقة  لمقر  تحويلهما  و 
الستكمال إجراءات التحقيق. استمرارا في التحقيق 
بتمديد  إذن  بعد   ، ثالث  فيه  مشتبه  هوية  تحديد  تم 
اإلختصاص خارج إقليم الوالية حيث تم التنقل إلى 
مسكنه العائلي أين كانت عملية التفتيش ايجابية حيث 
العقلية و كذا شفرات  المؤثرات  تم حجز كمية من 
لقاطعات ورق باإلضافة إلى مبلغ مالي ، ليتم توقيفه 
اإلجراءات  اتخاذ  و  الفرقة  لمقر  وتحويله  مباشرة 
القانونية الالزمة. بعد االنتهاء من مجريات التحقيق 
المعنيين  حق  في  جزائية  إجراءات  ملف  إنجاز  تم 

قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية. 
دالل.ب

توقيف شبكة وطنية لترويج مهلوسات و حجز 2577 
سنوات كبسولة من دواء بريغابالين بقسنطينة الغالب  في  للخرف  التحذيرية  العالمات  تتبع 

لمجموعة  بالنسبة  ولكن  للدماغ،  الداخلي  التدهور  من 
مبكرا  األعراض  تظهر  قد  الحالة،  هذه  من  فرعية 

العمر. من  الثالثينيات  في 
المعروف  الوراثي  االضطراب  أن يؤدي  ويمكن 
الدماغي  السائد  الوعائي  الشرايين  اعتالل  باسم 
الدماغ  بيضاء  واعتالل  القشري  تحت  االحتشاء  مع 
عام،  بشكل   ،)CADASIL ( كاداسيل  أو متالزمة 

الوعائي. الخرف  إلى 
هوبكنز  »جون  مؤسسة  في  الخبراء  وأشار 
أحد  من  الموروثة  الحالة  هذه  أن  إلى  ميديسن« 
المادة  في  الدموية  األوعية  على  تؤثر  الوالدين 

الدماغ. في  البيضاء 
المادة  »توجد   :Medline Plus موقع  ويوضح 
)تحت  للدماغ  العميقة  األنسجة  في  البيضاء 
)محاور  عصبية  ألياف  على  وتحتوي  القشرة(. 
والعديد  العصبية.  للخاليا  امتداد  وهي  عصبية(، 
أو  الغمد  من  بنوع  محاط  العصبية  األلياف  هذه  من 
البيضاء  المادة  يعطي  والذي  المايلين،  يسمى  غطاء 

.» نها لو
إلى  ميديسن«  هوبكنز  »جون  مؤسسة  وأشارت 
كاداسيل،  متالزمة  من  للمعاناة  المبكرة  األعراض 
إذا  العمر،  من  الثالثينيات«  »منتصف  في  إنه  قائلة 
من: يعاني  فقد  الحالة،  بهذه  مصابا  ما  شخص  كان 

نصفي صداع   -
نوبات  -

حاد اكتئاب   -
النادرة  لألمراض  الوطنية  المنظمة  وأضافت 
العتالل  المميزة«  »األعراض  أن   )NORD (
االحتشاء  مع  الدماغي  السائد  الوعائي  الشرايين 
CADA- الدماغ  بيضاء  واعتالل  القشري  )تحت 

تشمل: قد   ،)SIL
المتكررة الدماغية  السكتات   -

االدراكي الضعف   -
هالة مع  نصفي  صداع 

نفسية اضطرابات   -
األعراض  تختلف  أن  »يمكن  المنظمة:  وقالت 
بين  كبيرا  اختالفا  وشدته  لالضطراب  المحددة 

العائلة«. نفس  أفراد  بين  حتى  المصابين،  األفراد 
من  يعانون  المصابين  غالبية  فإن  ذلك،  ومع 
في  تبدأ  التي  المتكررة  الصغيرة  الدماغية  السكتات 

عاما.  50 إلى   40 سن 
مهزلة يف قسم االسنان بكلية الطب بقسنطينة
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فيما كشف عن بداية صب منحة البطالين في مارس بقيمة 13 ألف دينار الرئيس تبون

الفصل في ملف السيارات قبل نهاية الثالثي األول من هذا العام
أقلية بالخارج تشوش بالسب والشتم بمقابل مادي وال وجود لسجناء الرأي بالجزائر

العالقات مع فرنسا بدأت تعرف انفراجا وزادت تأزما مع المغرب

n  أكــد رئيــس الجمهوريــة, 
عزمــه  تبــون,  المجيــد  اعبــد 
ــة  ــاء ديمقراطي ــة  بن ــى مواصل عل
ديمقراطيــة  وليســت  مســؤولة 
واجهــة فقــط, داعيــا الجزائرييــن 
ــعى  ــذا المس ــي ه ــراط ف ــى االنخ إل
مــن خــال الوحــدة ولــم الشــمل 
محــذرا مــن أقليــة قاطنــة بالخــارج 
تحــاول التشــويش بالســب والشــتم 
بمقابــل مــادي , مبــرزا أن الحديــث 
نشــاط  علــى  التضييــق  عــن 
المعارضــة  السياســية  األحــزاب 
ــا  ــه«, مضيف ــى ل »واهــي و ال معن
ملــف  فــي  الفصــل  ســيتم  أنــه 
الثاثــي  نهايــة  قبــل  الســيارات 
كمــا   .  2022 ســنة  مــن  األول 
أوضــح ان العاقــات مــع فرنســا 
ــا زادت  ــا فيم ــرف انفراج ــدأت تع ب

مــع الجــار المغــرب تأزمــا.
وفــي لقائــه الــدوري مــع ممثلــي 
الصحافــة الوطنيــة, قــال الرئيــس 
بنــاء  بحــق,  يحــاول  ان  تبــون  
وليســت  مســؤولة  ديمقراطيــة 
مــن  تكــون  واجهــة  ديمقراطيــة 
جمهوريــة  عــن  عبــارة  الداخــل 
الديمقراطيــة  أن  معتبــرا  مــوز, 

يعيــش  منهــا  تعلــم  مــن  مدرســة 
مجتمــع  قضيــة  ألنهــا  مرتاحــا 
ــوه  ــا ن ــلطة وفيم ــة س وليســت قضي
ــا  ــز به ــي يتمي ــة الت ــروح الوطني بال
الشــباب الجزائــري والتــي يعتــرف 
ــم أجمــع, دعــا رئيــس  ــه بهــا العال ل
الجمهوريــة الجزائرييــن إلــى لــم 
الشــمل علــى اعتبــار أن القــوة هــي 
ــة  ــي التفرق ــت ف ــدة وليس ــي الوح ف
مســتوى  فــي  يكونــوا  أن  وإلــى 
هــذا الوطــن العظيــم وحــذر مــن 
وتجهــل  بالخــارج  قاطنــة  أقليــة 
البــاد  تعرفهــا  التــي  التطــورات 
ــارس الســب  ــا تم ــك فإنه ورغــم ذل
والشــتم ألســباب نفســية أكثــر منهــا 
بمقابــل  غالبــا  وتكــون  سياســية, 
هــذه  أن  علــى  مشــددا  مــادي, 
األصــوات لــن تزعــزع اســتقرار 
شــرعت  الجزائــر  ألن  البــاد, 
ــادة  ــح إلع ــق صحي ــاء طري ــي بن ف
بنــاء  وإعــادة  الديمقراطيــة  بنــاء 
وفــي  الدولــة  مؤسســات  هيــاكل 
الرئيــس   أبــرز  متصــل,  ســياق 
تبــون أهميــة تقويــة الــرأي العــام 
وإســماع صــوت ممثلــي الشــعب 
علــى  المؤسســات  مختلــف  عبــر 
ــي  ــعبي الوطن ــس الش ــرار المجل غ
للمجتمــع  الوطنــي  والمرصــد 
المدنــي والمجلــس األعلــى للشــباب 

ومختلــف المجالــس المتواجــدة عبــر 
والواليــات. البلديــات 

مــن حــاول  أن هنــاك   وأوضــح 
تطبيــق سياســيات علــى الجزائــر 
ــي دول أخــرى,  تمــت ممارســتها ف
ــك  ــت كتل ــر ليس ــرا أن الجزائ معتب
الــدول, وأن جيشــها شــعبي بأتــم 
معنــى الكلمــة وكل عائلــة تملــك 
ــر  ــوه بالتطــور الكبي ــه, ون ــردا في ف
الــذي عرفتــه مؤسســة الجيــش مــن 
ــن وأكــد مــن  حيــث مســتوى التكوي
جهــة أخــرى, أن حريــة التعبيــر 
مضمونــة للجميــع وفقــا للمبــادئ 
ــا الدســتور, دون  ــص عليه ــي ين الت
بــزرع  الســماح  ذلــك  يعنــي  أن 
ــق الفوضــى والمســاس  ــة وخل البلبل
بــأن  معتبــرا  العمومــي,  باألمــن 
بنــاء الديمقراطيــة يكــون بحريــة 
والمســؤولة  الحقيقيــة  التعبيــر 
ــة التخريــب والشــتم. وليســت بحري
ال وجود لسجناء الرأي بالجزائر

وبالمناســبة أكــد رئيــس الجمهورية,  
أنــه ال وجود بالجزائر لشــيء اســمه 
ــر  ــة التعبي ــرأي وأن حري ســجناء ال
مضمونــة للجميــع وفقــا للمبــادئ 
التــي ينــص عليهــا الدســتور دون 
بــزرع  الســماح  ذلــك  يعنــي  أن 
البلبلــة و خلــق الفوضــى و المســاس 

باألمــن العمومــي مضيفــا أن كتابــة 
الوطنــي  للجيــش  معــادي  مقــال 
ــل  ــة العم ــو بمثاب ــا, ه ــعبي مث الش
فــي طابــور خامــس تــم تســخيره 
و  الجيــش  بمعنويــات  للمســاس 
ــاون  ــه البعــض بالتع ــام ب ــا ق هــو م
مــع ســفارات أجنبيــة  و أضــاف 
ــة  ــن حري ــتور يضم ــون أن الدس تب
التعبيــر, و وجــود قنــوات تلفزيونيــة 
ــي  ــة تعمــل دون ســند قانون و اذاعي
ــا  ــى أنن ــل عل ــا دلي ــم غلقه ــم يت و ل
لــم نضيــق علــى الحريــات, لكــن مــا 
لوحــظ هــو تراجــع حــاالت التهجــم 
ــاءات  ــك الفض ــر تل ــح عب و التجري
الن الشــتم و الســب أصبــح فعــا 
ــب  ــة يعاق ــة جنائي ــا و بصبغ مجرم
عليهــا القانــون وكشــف ان االمــور 
ســتتغير قريبــا و ســيتم الفصــل فيهــا 
بشــكل نهائــي, اذ فــي غضون شــهر 
ــون االعــام  مــن االن ســيصدر قان
حقــل  ســيضبط  الــذي  و  الجديــد 
الســمعي البصــري بالجزائروعــاد 
الرئيــس تبــون الــى المزايــدات التي 
ــت  ــى وق ــا قطــاع االعــام ال عرفه
مــا و التــي وصلــت- كمــا قــال- حــد 
ــح  ــل البعــض, لصال ــن قب ــل م العم
مؤسســات أجنبيــة  و أضــاف أن 
حريــة التعبيــر ال تعنــي المســاس 
ــا شــهداء  ــة ضحــى مــن أجله بحري

ــن. الوط
تبــون  الرئيــس   وصــف  كمــا   
الحديــث عــن التضييــق علــى نشــاط 
المعارضــة  السياســية  األحــزاب 
ال  والــذي  الواهــي  بالحديــث 
معنــى لــه, مضيفــا أنــه ال توجــد 
ــي  ــك وف ــن ذل ــلطة م ــدة للس أي فائ
ــر  ــادات غي ــى بعــض االنتق رده عل
المؤسســة, قــال رئيــس الجمهوريــة 
أن بعــض األطــراف تســب ونحــن 
األطــراف  هــذه  ونفــس  نبنــي 
تطلــب لنفســها أمــواال ونحــن نمنــح 
األمــوال للشــباب معربــا عــن أملــه 
التــي  الخطــوات  تســهم  أن  فــي 
قطعناهــا فــي إثــاج صــدور شــبابنا 
ومــن بيــن هــذه الخطــوات, صــرف 
ــارس  ــن م ــة م ــة بداي ــة البطال منح
راتــب  شــبه  شــكل  فــي  المقبــل, 
بقيمــة 13 ألــف دج مــع منحهــم 
خدمــات  مــن  االســتفادة  أيضــا 
واالجتماعــي  الصحــي  التاميــن 
ــف بطــال  ــا 620 أل وسيســتفيد منه
مســجل لــدى مكاتــب التشــغيل  إلــى 
جانــب خفــض الرســم علــى الدخــل 
مــن  ابتــداء  المطبــق  اإلجمالــي 
مطلــع الســنة الجاريــة والــذي ســاهم 
بنســبة  األجــور  قيمــة  رفــع  فــي 
تتــراوح بيــن 14 و16 بالمائــة , 
ــادات فــي  كمــا أكــد عــن إقــرار زي
عــاوات عمــال المطاعــم البلديــة 
والمــدارس الــذي يســتفيدون مــن 
ــن  ــا وزارة التضام ــة تصرفهم منح
صيغــة  موظفــي  وكــذا  الوطنــي 
انتظــار  فــي  االدمــاج  عقــود 

ترســيمهم فــي مناصبهــم .
المتخــذة  التدابيــر  بيــن  ومــن   
لتحســين القــدرة الشــرائية للمواطن, 
ــى الســماح  ــون إل ــس تب أشــار الرئي
ــوب  ــاء الحب ــن باقتن لمنتجــي العجائ
المهنــي  الوطنــي  الديــوان  مــن 
للحبــوب بأســعار مدعمــة, وهــو مــا 
مكــن مــن خفــض أســعار العجائــن 
بحوالــي 50 بالمائــة, كمــا أعلــن 
أن الضريبــة علــى نشــاط الخبازيــن 
فقــط,  أرباحهــم  علــى  ســتقتصر 
وذلــك ابتــداء مــن نهايــة مــارس 

المقبــل.
االقتصاد الوطني لن يبقى أسير 

أسعار النفط

شــدد  االقتصــادي,  الشــق  وفــي 
أن  علــى  الجمهوريــة  رئيــس 
فــي  مــاض  الوطنــي  االقتصــاد 
ــى  ــن يبق ــي ول ــاج الوطن ــع اإلنت رف
أســير أســعار النفــط«, وذكــر بــأن 

مســتقرة  الصــرف  احتياطيــات 
دوالر   مليــار   44 عنــد  حاليــا 
ــه  ــذي تعرف ــط ال ــر أن الضغ واعتب
ــية  ــة األساس ــواد الغذائي ــض الم بع
الســلوكي  بالجانــب  يرتبــط 
ليــس  أنــه  مطمئنــا  للمواطنيــن, 
أو  التمويــن  فــي  مشــكلة  هنــاك 
فــي اإلنتــاج وكشــف فــي ســياق 
آخــر, أنــه ســيتم الفصــل فــي ملــف 
الثاثــي  نهايــة  قبــل  الســيارات 

الجاريــة. الســنة  مــن  األول 
ــس  ــد رئي ــرى, أك ــة أخ ــن جه  وم
ــم أداء أعضــاء  ــة أن تقيي الجمهوري
الحكومــة وكــذا عمــل الــوالة وحتى 
الســفراء يتــم بصفــة مســتمرة وأنــه 
ــكاب أخطــاء فادحــة  ــي حــال ارت ف
يكــون  األمــر  فــي  الفصــل  فــإن 
ــى أن  ــت إل ــا ولف بالضــرورة فوري
ــا  ــم وفقه ــي يت ــة الت ــرعة الفائق الس
معالجــة مختلــف الملفــات, تســببت 
فــي تأجيــل زياراتــه الميدانيــة إلــى 
مبــرزا  الوطــن,  بعــض واليــات 
المواطــن  مــع  التواصــل  أهميــة 
مــن  أكثــر  منــا  ينتظــر  الــذي 
الزيــارة, ينتظــر اســتقامة البــاد, 
التــي  الواليــات  أن  إلــى  ولفــت 
ــيتم  ــة س ــي التنمي ــرا ف ــرف تأخ تع
برامــج  خــال  مــن  بهــا  التكفــل 

اســتدراكية.
القمة العربية المقررة بالجزائر 
ستنعقد في الثاثي األخير من 
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ولــدى تطرقــه إلــى الشــأن الدولــي, 
أعلــن رئيــس الجمهوريــة أن القمــة 
العربيــة التــي ســتحتضنها الجزائــر 
ســتعقد فــي الثاثــي األخيــر مــن 
ــه  ــا عــن أمل ــة, معرب الســنة الجاري
الجزائــر  قمــة  تخــرج  أن  فــي 
ــوص  ــدا وبخص ــة ج ــج ايجابي بنتائ
فرنســا,  مــع  الثنائيــة  العاقــات 
قــال رئيــس الجمهوريــة أن هــذه 
العاقــات بــدأت تعــرف انفراجــا 
ال  دولــة  الجزائــر  وأن  مؤخــرا 
يمكــن تجاهلهــا فــي إفريقيــا, وهــي 
النــد  بمبــدأ  الغيــر  مــع  تتعامــل 
ــى ســؤال حــول  ــي رده عل ــد وف للن
العاقــات بيــن الجزائــر والمغــرب, 
األمــور  أن  تبــون  الرئيــس  أكــد 
ــل  ــر, ب ــم تتغي ــة األزمــة ل ــذ بداي من
أن  إلــى  مشــيرا  تأزمــا,  ازدادت 
المغــرب يســتعمل جهــازا كامــا 
الكاذبــة  واألخبــار  الدعايــة  مــن 
ــان  ــن الكي ــم م ــر بدع ــد الجزائ ض

الصهيونــي.

الصحافة االسبانية تؤكد

ق يف إعادة سمعة وهيبة الجزائر الدولية
ّ
الرئيس تبون وف

االســبانية  الصحافــة  أكــدت   n
أمــس  أن الرئيــس عبــد المجيــد 
ســمعة  إعــادة  فــي  وفــق  تبــون 
وهيبــة الجزائــر الدوليــة وتجلــى 
ــيكية  ــف الكاس ــودة المواق ــك بع ذل
ــة  ــى الســاحة الدولي للدبلوماســية ال
بقــوة االمــر الــذي أفشــل منــاورات 
المغــرب فــي منــح صفــة مراقــب 
باالتحــاد  اإلســرائيلي  للكيــان 

االفريقــي.
اســكاروي  الصحيفــة  وأوردت   
فــي مقــال مطــول حــول الجزائــر 
الجديــدة  أن كل الــدول فهمــت جيــدا  

ــم  ــا وه ــر وحلفائه ــال الجزائ أن إهم
إفريقيــا ونيجيريــا وكينيــا  جنــوب 
ومصــر إلــى حــد مــا دورهــا داخــل 
المنظمــة االفريقيــة فــي الســنوات 
مثــا،  للمغــرب  ســمح  األخيــرة، 
بمنــح صفــة عضــو مراقــب للكيــان 
الصهيونــي داخــل االتحــاد اإلفريقــي 
ــة  ــس مفوضي ــع رئي ــاورة م ــي من ف

االتحــاد موســى فقــي.
وأضافــت الصحيفــة أن خطــة وزيــر 
ــي  ــى فق ــي وموس ــة المغرب الخارجي
مارســت  الجزائــر  تنجــح ألن  لــم 
المنظمــة،  داخــل  ونفوذهــا  ثقلهــا 

وبالتعــاون مــع جهــات فاعلــة مهمــة 
أخــرى داخــل االتحــاد األفريقــي، 
وعلّقــت  إفريقيــا،  جنــوب  مثــل 
االتحــاد   فــي  إســرائيل  عضويــة 
وقالــت أن قمــة االتحــاد األفريقــي 
األخيــرة تركــت رســالة واضحــة 
ــى  ــة بشــكل خــاص إل ــة موجه وقوي
ــدول تفيــد بعــودة الجزائــر  بعــض ال

إلــى الســاحة.
وفــي ذات الســياق أوردت الصحيــة 
أنــه فــي الوقــت الحالــي يهتــم جميــع 
المســتثمرين الغربييــن باالســتثمار 
حريصــون  فهــم  الجزائــر،  فــي 

علــى مغازلــة الدولــة  الجزائريــة 
للحصــول علــى امتيازات الســتغال 
بعــض القطاعــات الواعــدة لاقتصاد 
للعديــد  ووفًقــا  أنــه  وأضافــت   ,
مــن المحلليــن االقتصادييــن، تعــد 
ــدول الخمــس  ــن ال ــر مــن  بي الجزائ
األكثــر جاذبيــة لاســتثمارات حاليا ، 
مشــيرة إلــى أن   االقتصاديــة المهمة 
التــي قــام بهــا الرئيــس تبــون  تعتــزم 
ــر  ــع أكث ــادة توزي ــى إع ــز عل التركي
ــن  ــاد بي ــروة الب ــا لث ــاءة وإنصاًف كف

الجزائرييــن.
                                  ربيع م 

الجزائر : ربيع .م
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بن  أيمن  مالية،  ـ ال وزير  األول،   الوزير  ترأس 
قدم  للحكومة،  اجتماًعا  األربعاء،  الرحمان،  عبد 
بالنشاط  يتعلق  لقانون  تمهيديا  مشروعا  خالله 
مستقلة  سلطة  إنشاء  يتضمن  البصري  السمعي 
قوانين  مشاريع  الى  البصري  السمعي  لضبط 
واألشغال  الفالحة  البحري  الصيد  قطاعات  في 

العمومية والسكن والعمران
األسبوعي  اجتماعها  خالل  الحكومة  درست  وقد 
النقاط اآلتية في مجال االتصال  مشروع تمهيدي 
من  البصري،  السمعي  بالنشاط  يتعلق  لقانون 
السمعي  النشاط  يحكم  قانوني  إطار  وضع  أجل 
الهيئات  تحديد  إلى  السيما  ويهدف  البصري، 
تحديد  البصري  السمعي  مجال  في  تنشط  التي 
ورقابتها  وضبطها  بتنظيمها  ـمتعلقة  ال القواعد 
وإنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري.

تشجيع  إلى  النص  هذا  مشروع  يهدف  كما 
الصناعة  مجال  في  الخاص  الوطني  االستثمار 
دور  تعزيز  إلى  باإلضافة  البصرية  السمعية 
الـساحة  في  البصري  السمعي  القطاع  ومكانة 
الـمعمول  لإلجراءات  ا  ًق وطب الوطنية,  اإلعالمية 

بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خالل اجتماع 
قادم لـمجلس وزراء.

ـمنتجات الصيدية  وفي مجال الصيد البحري وال
القانون رقم  لقانون يعدل  ُدرس مشروع تمهيدي 
المتعلق   ،03/07/2001 في  المؤرخ   11 ـ   01
مائيات وبهذا الصّدد،  ـ بالصيد البحري وتربية ال
أن  شأنها  من  النص  لهذا  الجديدة  األحكام  فإن 
تسمح بوضع إطار تنظيمي يتطابق مع مختلف 
الوطني  االقتصاد  يشهدها  التي  اإلصالحات 
الجديدة  واالقتصادية  السياسية  والتوجهات 
ـمتعلقة بوضع أساس  للبالد، والسيما منها تلك ال
البحري وتربية  ـمهنيي الصيد  ل تشريعي يسمح 
التدابير  تعاونية  في  أنفسهم  بتنظيم  مائيات  ـ ال
الالزمة للوقاية من الصيد البحري غير الشرعي، 
ومكافحته  القانوني،  وغير  به  الـمصرح  غير 
مكان  من  البحري  الصيد  منتجات  تتبع  ونظام 

قنصها إلى غاية الـمستهلك.
مشروع  تقديم  تم  العمومية  األشغال  مجال  وفي 
ـمنفعة  بال التصريح  يتضمن  تنفيذي  مرسوم 
داخل  بإنجاز طرق  ـمتعلقة  ال للعملية  العمومية 

بلديات  ـمالحة،  ال وعين  السفاري  جنان  موقعي 
)والية  وسحاولة  قسنطينة  وجسر  خادم  بئر 
الجزائر( ,جدير بالذكر أن األمر يتعلق بمشروع 
يندرج في إطار تنفيذ البرنامج اإلستعجالي لفك 
العاصمة،  مستوى  على  الـمروري  االختناق 
جنان  موقع  داخل  بالطرق  التكفل  إلى  ويهدف 
عبر  يمتد  مزدوج  طريق  إنجاز  وكذا  سفاري، 
الوادي، يكون بمثابة الطريق الدائري الذي يربط 
طريق  ومنفذ  شرقا،   01 رقم  الوطني  الطريق 

العناصر غربا.
تم  فقد  الريفية  والتنمية  الفالحة  مجال  في  أما 
 }SYRPALAC{ بجهاز  يتعلق  عرض  تقديم 
 , االستهالك  واسعة  الفالحية  ـمنتجات  ال لضبط 
وبهذا الشأن، قدم الوزير الـمكلف بالفالحة تقييما 
لسير هذا الجهاز الذي وضع سنة 2008، و ذلك 
السكان  استهالك  احتياجات  تطور  ضوء  على 
ـمواد األساسية وفعالية سلسلة القيمة الـمعمول  ل ل
يا، بغرض تمكين هذا الجهاز من تحقيق  بها حال
مجال  في  أفضل،  بشكل  به،  ـمنوطة  ال األهداف 
الحفاظ على مداخيل الفالحين، ووفرة المنتجات 

الفالحية وتزويد السوق بصفة منتظمة.
والعمران  السكن  مجال  يخص  وفيما  أخيرا، 
ـمدينة تم تقديم عرض حول إنجاز الـمشاريع  وال
الجديدة  ـمدينة  ال مستوى  على  االستثمارية 
يضمن  أن  تجسيدها  شأن  من  التي  لبوعينان، 
خالل  من  ـمدينة،  ال هذه  واستدامة  استقاللية 
تطوير بعض القطاعات الهامة لالقتصاد، بهدف 
الـمدى  على  شغل  منصب   60.000 استحداث 

الـطويل.
ـمدينة  ال هذه  تهيئة  مخطط  أن  بالتذكير  وجدير 
الجديدة، الذي يهدف إلى فّك االختناق الـمروري 
بيئة الحضرية، يتضمن  عن العاصمة وتحسين ال
وحدة   27.351 منها  سكن،  إنجاز43.544 
عمومي  تجهيز  و204  أصال  تسليمها  تم  قد 
أقطاب   )  5( وخمسة  القطاعات  لـمختلف  تابع 
ستين  حوالي  فيها  ستقام  حيث  استثمارية 

مشروعا.
ربيع م

الخميس 17 فيفري 2022 م
الموافق لـ 16 رجب 1443 هـ

درست مرشوع قانونه  الحكومة يف اجتماعها الذي خصص لعدة قطاعات

إنشاء سلطة مستقلة لضبط 
السمعي البصري

وزير التعليم العايل والبحث العلمي يؤكد بالربلمان

دستور 2020  كرس المجلس 
الوطني للبحث العلمي يف الهيئات 

االستشارية للبالد

الوطني  للجيش  مفارز  تمكنت 
منفصلة  عمليات  في  الشعبي, 
عبر التراب الوطني خالل األسبوع 
األخير من توقيف 9 عناصر دعم 
للجماعات اإلرهابية وضبط كمية 
احباط  مع  الحربية,  الذخيرة  من 
محاوالت غدخال 9 قناطير كيف 
من المغرب ووضع حد لنشاط 23 
تاجرا لهذه السموم , حسب ما جاء  
ياتية  عمل حصيلة  في  األربعاء, 

للجيش الوطني الشعبي.
في  أنه  ذاته  المصدر  وأوضح   
سياق الجهود المتواصلة المبذولة 
ومحاربة  اإلرهاب  مكافحة  في 

نفذت  أشكالها,  بكل  المنظمة  الجريمة 
الشعبي  الوطني  للجيش  ومفارز  وحدات 
عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية 
واليقظة  العالية  االحترافية  مدى  تعكس 
واالستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل 
التراب الوطني. وأشارت الحصيلة إلى أنه في 
مجال مكافحة اإلرهاب أوقفت مفارز للجيش 
للجماعات  دعم  عناصر   9 الشعبي  الوطني 
التراب  عبر  منفصلة  عمليات  في  اإلرهابية 
الوطني, في حين ضبطت مفرزة أخرى كمية 
من الذخيرة الحربية تقدر ب 943 طلقة من 
استطالعية  دورية  خالل  العيارات,  مختلف 
بجانت. وفي إطار عمليات محاربة الجريمة 

الهادفة  الحثيثة  للجهود  ومواصلة  المنظمة 
إلى التصدي آلفة االتجار بالمخدرات, أوقفت 
الشعبي,  الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز 
بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن, بإقليمي 
ثالثة,  وال ثانية  ال العسكريتين  الناحيتين 
إدخال  محاوالت  وأحبطت  مخدرات  14تاجر 
الحدود  عبر  المخدرات  من  كبيرة  كميات 
و29,5  قناطير   9 ب  تقدر  المغرب,  مع 
تم  حين  في  المعالج  الكيف  من  كيلوغرام 
بحوزتهم  آخرين  مخدرات  تاجر   23 توقيف 
و1,140  المادة  نفس  من  كيلوغرام   68,5
إلى  باإلضافة  الكوكايين,  مادة  من  كيلوغرام 
خالل  ضبطها  تم  مهلوسا  603299قرصا 
العسكرية  النواحي  عبر  مختلفة  عمليات 

األخرى.
مفارز  أوقفت  أخرى,  جهة  من   
من  بكل  الشعبي  الوطني  للجيش 
تمنراست وبرج باجي مختار وجانت 
وضبطت  شخصا   158 وتندوف, 
كهربائيا  مولدا  و196  مركبة   14
وكميات  ضغط  مطرقة  و137 
تفجير  ومعدات  المتفجرات  من 
في  تستعمل  أخرى  وتجهيزات 
تنقيب غير المشروع عن  عمليات ال
الذهب. وتم توقيف 20 شخصا آخر 
قنطار  13بندقية صيد و37  وحجز 
من  وحدة  و28036  التبغ  مادة  من 
المشروبات و2351 هاتف  مختلف 
وقسنطينة  وباتنة  سطيف  من  بكل  ذكي 
وبسكرة واألغواط والطارف ومسيلة, كما أحبط 
من  كميات  تهريب  محاوالت  الحدود  حراس 
الوقود تقدر ب  33490 لتر بكل من تبسة 

والطارف وسوق أهراس وتمنراست وتندوف.
السواحل  حراس  أحبط  آخر,  سياق  في   
بالسواحل  شرعية  غير  هجرة  محاوالت 
الوطنية وأنقذوا 184 شخصا كانوا على متن 
 111 توقيف  تم  فيما  الصنع,  تقليدية  قوارب 
مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل 
من أدرار وتلمسان ورقلة وإن أمناس والوادي 

وتندوف.
ربيع م

أحبط محاولة إدخال 9 قناطري من المخدرات المغربية للرتاب الوطني

الجيش يطيح بتسعة عناصر لدعم الجماعات اإلرهابية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن 
زيان، بأن دستور 2020 جاء لتكريس المجلس الوطني 
الهيئات  مجموع  ضمن  والتكنولوجيات  العلمي  للبحث 

االستشارية في البالد.
الشعبي  المجلس  نواب  أمام  كلمته  في  زيان,  بن  قال  و 
الوطني, بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل 
لقانون 01-20 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد 
والتكنولوجيات  العلمي  للبحث  الوطني  المجلس  مهام 
 2020 نوفمبر  أول  دستور  أن  وتنظيمه,  وتشكيلته 
العلمي  للبحث  الوطني  المجلس  تكريس  على  نص 
في  االستشارية  الهيئات  مجموع  ضمن  والتكنولوجيات 
للعلوم  الجزائرية  األكاديمية  إلى  منه  إشارة  في  البالد 
والمجلس  األعلى  اإلسالمي  والمجلس  التكنولوجيات  و 
المجلس  كذا  و  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  الوطني 
الوطني لحقوق اإلنسان وغيرها من الهيئات اإلستشارية.

 و أضاف الوزير, ان تكريس هذا المجلس “يؤكد المكانة 
لترقية  كأداة  الهيئة  لهذه  يا  العل السلطات  توليها  التي 
والعلمي  التكنولوجي  االبتكار  مجال  في  الوطني  البحث 
القدرات الوطنية في  الهادفة إلى تنمية  التدابير   واقتراح 
الوطنية  األجهزة  فعالية  وتقييم  والتطوير  البحث  مجال 
خدمة  البحث  نتائج  تعزيز  و  تثمين  في  المتخصصة 
يرمي  كما  المستدامة   التنمية  ضمن  الوطني  االقتصاد 
  13 تعديل  إلى  المصدر-  نفس  القانون – حسب  مشروع 
القانون رقم 20 – 01 المؤرخ في 30 مارس  مادة  من 
العلمي  للبحث  الوطني  المجلس  أبرزها “وضع   ,  2020
الوزير  عوض  الجمهورية  رئيس  لدى  والتكنولوجيات 
قانونية التي تنص  األول مما سيضفي تناغما مع األحكام ال
على عرض آراء المجلس على رئيس الجمهورية و رفع 
من  و14   4 )المادتين  إليه”  لنشاطاته  السنوي  التقرير 

القانون(.
المجلس  تعزيز  إلى  التعديل  يرمي  أخرى,  جهة  من  و 
بخلية توضع لدى رئيس الجمهورية و تتولى مهمة اليقظة 
و االستشراف )المادة 15( الى جانب تكييف بعض أحكام 
تخص  التي  و  الجديد  الدستور  أحكام  مع  القانون  هذا 
تعيين رئيس المجلس و ذلك بتمكين رئيس الجمهورية من 
يعينها  التي  الشخصية  انتقاء  في  واسعة  تقديرية  سلطة 

رئيسا للمجلس.
من جهتهم ركزت مالحظات النواب, على ضرورة اهتمام 
العلمية  األبحاث  على  المقبلة  السنوات  في  المجلس 
م  المتعلقة بالمجال الفالحي, وتبني نموذج ناجح يرسم معال
التكنولوجي  البحث  ويربط  الجزائر  في  العلمي  البحث 
هذا  في  النواب,  ثمن  كما  اإلنتاجية   القطاعات  بمختلف 
االطار, تعديل المادتين 4 و 14 التي تنص على إلحاق 
دليل  ذلك   اعتبروا  و  الجمهورية  برئاسة  المجلس  هذا  
على وجود إرادة سياسية من أجل الرقي بالبحث العلمي, 
تواجه  التي  للمعوقات  الحلول  “فرصة” إليجاد   بأنها   و 
الباحثين في هذا المجال خاصة ما تعلق “بغياب  الدعم 

المالي و قلة مخابر البحث العلمي.
 كما سجل النواب, من جهة أخرى, قلة البعثات العلمية و 
افتقار المشاريع البحثية إلى الجانب التطبيقي, وتساءلوا 
محلية  مجالس  إنشاء  في  التفكير  تم  ما  اذا  بالمناسبة 
منبثقة عن المجلس الوطني بهدف تعزيز فعاليته وتعميم 

فائدة على كافة الباحثين عبر التراب الوطني. ال
أن  زيان,  بن  أوضح  النواب,  انشغاالت  على  رده  في  و   
المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات سيشرف 
كل  في  العلمي  البحث  تخص  عمل  خطة  تحديد  على 
المؤسسات والوزارات والقطاعات من أجل تحقيق االنسجام 
تفادي التضارب في  في سياسة البحث العلمي الوطني و ل

المهام و األهداف.
ربيع م



الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزارة  ستشرع 
مراجعة  في  القادم،  األسبوع  من  ابتداء 
بحيث  للموالين،  الموجهة  النخالة  حصة 
هذا  بدراسة  حاليا  الوزارة  مصالح  تقوم 
تنظيم  إلى  الموالين  دعت  كما  الملف، 
حصة  من  لالستفادة  تعاونيات  في  أنفسهم 

األغنام  لتربية  المخصصة  الشعير 
الجزائر:سناء-م

نشرته  لها،  بيان  في  الوزارة  وأوضحت 
فايسبوك،  على  الرسمية  صفحتها  على 
حصص  بنظام  المطاحن  إعالم  سيتم   أنه 
عليه  المصادقة  يتم  ريثما  الجديد  النخالة 
وتطبيقها  الجديدة  اإلجراءات  مع  للتكيف 
الوزارة  دعت  آخر،  بيان  وفي  الصارم. 
تعاونيات  في  أنفسهم  تنظيم  إلى  الموالين 

المخصصة  الشعير  حصة  من  لالستفادة 
 - الولود  -النعاج  األغنام  لتربية 

والنخالة  الشعير  مادتي  أن  إلى  وأشارت 
احتياجات  لتلبية  كافية  وبكميات  متوفرتان 
عليها  الحصول  إجراءات  وأن  المربين 
ضد  التطعيم  كالتالي،   وهي  مبسطة 
على  الموالين  تسجيل  الجدري،   مرض 
إحالة  بالوالية،  الفالحة  غرف  مستوى 
الحبوب  تعاونيات  إلى  الموالين  قوائم 
بالتنسيق    )CCLS( الجافة  والبقول 
للفالحين  الوطني  االتحاد  ممثل  مع 
بيع  المحلي،  المستوى  على  الجزائريين 
غرام   600 بمعدل  للمربيين  الشعير 

 . ليوم ا / للنعجة
إلزامية  المبسطة  اإلجراءات  هذه  تعتبر  و 

مسار  تتبع  وضرورة  ألهمية  نظرا 
المالية  الموارد  وكذا  ومراقبتها  األغنام 
خفض  الدولة-  تخصصها  التي  المعتبرة 
بالمائة   50 بنسبة  العلفي  الشعير  سعر 
من  للتخفيف  الحقيقي-  بسعره  مقارنة 

السوق.  في  الموجودة  األسعار  ارتفاع 
اإلجراءات-يضيف  هذه  ستسمح  كما 
الموالين  بين  بالتمييز  الوزارة-  بيان 
نشاطهم  يمتهنون  الذين  وأولئك  الوهميين 
حماية  اجل  من  وتضحيات  ونبل  بجدية 
الوزارة  ستقوم  و  الثمين،  الوطني  تراثنا 
أجل  من  يعملون  الذين  أولئك  »بمرافقة 
تحت  دائًما  وستكون  البالد  مصلحة 

تصرفهم«. 
س-م

الجمعّية الوطنّية للتّجار و المستثمرني و الحرفّيني تؤكد:

إلغاء الضرائب على الخبازين
سيضمن توفير الخبز بكميات كافية 

دون المساس باألسعار

  عين على الحدث
5 الخميس 17 فيفري 2022 م

الموافق لـ 16 رجب 1443 هـ 

نائب رئيس سوناطراك المكلف 
بنشاط التكرير يكشف :

تراجع فاتورة استرياد الوقود 
بـ1.7 مليار دوالر يف سنة

الجزائر  في  الوقود  استيراد  فاتورة  تراجعت 
حسبما   2021 في  دوالر  مليار  7ر1  ب 
نائب  العاصمة  بالجزائر  األربعاء  أكده 
التكرير  بنشاط  المكلف  سوناطراك  رئيس 

والبتروكيمياء بعطوش بوطوبة.
الثالثة  القناة  أمواج  على  بوطوبة  وقال  
انخفضت   2021 في  الجزائرية   لإلذاعة 
تراجعت  إذ  والمازوت  البنزين  واردات 
الفاتورة من 2 مليار دوالر إلى 300 مليون 
دوالر مضيفا أن هذه الفاتورة خصت أساسا 
البتروكيمياء  في  المستعملة  المضافة  المواد 
وصناعة البنزين وأشار المتحدث إلى أن هذه 
تأهيل  إعادة  بعملية  أساسا  مرتبطة  النتيجة 
التي  الشمال  في  الواقعة  التكرير  مصانع 

أطلقت في 2009.
على  تتوفر  سوناطراك  بأن  التذكير  وبعد   
 30 معالجة  بطاقة  تكرير  مصانع   )6( ستة 
أن  المسؤول  أوضح  الخام  من  طن  مليون 
إعادة التأهيل مكنت من تعزيز طاقة التكرير 
بأكثر من 5ر3 مليون طن من الخام مما ولد 
مجال  في  طن  مليون   2 من  أكثر  -حسبه- 
انتاج المازوت و2ر1 مليون طن من البنزين. 
على  البنزين  استهالك  بمستوى  يتعلق  وفيما 
صعيد الوطن أشار السيد بوطوبة إلى تسجيل 
بأن  مذكرا   2016 منذ  استقرار  تباطؤ 
االستهالك كان قد شهد ارتفاعا كبيرا« خالل 
مليون طن  6ر2  2015-2010 من  الفترة 
إلى 4ر4 مليون طن أي ارتفاع يتراوح بين 

7 و8 في المائة سنويا
النشاط  بانتعاش  االرتفاع  هذا  وربط   .
الوطنية  الحظيرة  وارتفاع  االقتصادي 
آنذاك مضيفا  المنخفضة  واألسعار  للسيارات 
أنه منذ 2016 يقدر معدل استهالك البنزين 
المشاريع  8ر3 مليون طن سنويا. وبشأن  بـ 
السوق  احتياجات  تلبية  أجل  من  المستقبلية 
المتحدث  ذكر  التصدير  وحتى  الوطنية 
بحاسي  الجديد  التكرير  مصنع  مشروعي 
مسعود ومحطة تكسير الوقود بسكيكدة اللذين 
سيمكنان بعد دخولهما حيز الخدمة من إنتاج 
13 مليون طن من المازوت سنويا في مطلع 
2026 أي بفائض سيفتح -كما قال- المجال 

لتصدير هذا المنتوج إذا أتيحت الفرص.
ربيع م

حسب بيان لوزارة الفالحة

االنطالق يف مراجعة حصة النخالة املوجهة للموالني األسبوع القادم

الجزائر:سناء-م 

قالت الجمعيّة الوطنيّة للتّجار و المستثمرين 
الجمهورية  رئيس  قرار  إن  الحرفيّين،  و 
نشاط  على  الضريبة  بجعل  القاضي  و 
فقط،  أرباحهم  على  تقتصر  الخبازين 
هو  المقبل،  مارس  نهاية  من  ابتداء  وذلك 
أن  ورأت  الفئة،  هذه  لمطالب  استجابة 
في  الخبازين  استمرار  سيضمن  القرار 
توفير الخدمة العمومية المتعلقة بتوفير مادة 
الخبز واسعة االستهالك، وسيخفف األعباء 
ويضمن  الخباز  يتحملها  التي  والتكاليف 
هامش ربح قانوني له دون رفع في أسعار 

هذه المادة .   
وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية الحاج 
نشره  له  مباشر  بث  في  بولنوار  الطاهر 
على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن 
قرار رئيس الجمهورية األخير و الذي جعل 
ستقتصر  الخبازين  نشاط  على  الضريبة 
نهاية  ابتداء من  فقط، وذلك  أرباحهم  على 
مارس المقبل، يعني أنه تم إلغاء أو تجميد 
رقم  على  مفروضة  كانت  التي  الضريبة  
إن  بولنوار  قال  حيث  الخبازين،   أعمال 
الضرائب،  من  نوعان  عليهم   الخبازين 

التي تتراوح  ضريبة على رقم األعمال و 
أو  سنتيم  ماليين   7 إلى   6 بين  ما  سنويا 
أكثر بقليل أو أقل بقليل حسب رقم أعمال 
الخباز،  والضريبة على األرباح، ورئيس 
الجمهورية بقراره ألغى  أو جمد الضريبة 
أن  بولنوار  يرى  و  األعمال،  رقم  على 
لقرار الرئيس ثالثة أهداف،  أوال تخفيف 
األعباء و التكاليف على الخباز، خاصة أن 
الخبازين يشتكون منذ 30 سنة من تقلص 
هامش الربح ألن الدولة تدعم الفرينة فقط، 
العمل،  وسائل  من  األخرى  التكاليف  أما 
العمال،  ماء،  غاز  كهرباء  نقل،  تكاليف 
يمسها  ال  غيرها   و  المحسنات  الخميرة 
يشتكون  الخبازين  جعل  ما  وهذا  الدعم 
الثالث  في  ودفع  الربح  هامش  تقلص  من 
إلى  مخبزة  آالف   3 ب  األخيرة   سنوات 
هدفه  بولنوار-  –يقول  فالقرار  إذا  الغلق، 
للخباز  قانوني  ربح  هامش  ضمان  األول 
نشاطه  في  يستمر  أن  يستطيع  من خالله 
و تقديم خدمته العمومية المتمثلة في توفير 

مادة الخبز. 
القرار حسب رئيس  الثاني من  الهدف  أما 
الحرفيين،   المستثمرين و  التجار و  جمعية 
أنه  حيث  الخبز،  مادة  وفرة  ضمان  هو 

بها  يتخبط  كان  التي  للمشاكل  نتيجة  و 
فقد  الواليات،  من  عدد  في  الخبازون 
أصبح بعضهم  ال يوفر هذه المادة بالكمية 
النشاط،  فهذا  الكافية وبعضهم توقف عن 
المادة  هذه  توفير  بضمان  سيسمح  القرار 
أكد  حيث  الجزائر،  في  استهالكا  األكثر 
الجزائريين  أن  إلى  تشير  التقديرات  أن 
يستهلكون  من35  مليون إلى 40 مليون 
لقرار  الثالث  الهدف  أما  يوميا،  خبزة 
فيتمثل  بولنوار،  حسب  الجمهورية  رئيس 
إلى  اللجوء  دون  الخبز  مادة  توفير  هو 
القرار  هذا  أن  يرى  حيث  األسعار،  رفع 
سيخف على الخبازين  الذين يفوق عددهم  
الوطني، و  المستوى  الف خباز على   15
أنه  إلى  المادة إضافة  لهذه  سيضمن توفير 

سيحافظ على السعر المقنن للخبز. 
بعد  جاء  القرار  هذا  أن  بولنوار  وأشار 
أشهر  الثالثة  في   االجتماعات  من  سلسلة 
األخيرة، حيث عقدت  حوالي 4 اجتماعات 
بمقر وزارة التجارة كانت جدول أعمالها«  
الخبازين  ربح  هواش  الخبز،  مادة  توفير 
هي  و  الخبز«،   نوعية  تحسن  وكيفية  
عدة  عن  ممثلون  حضرها  اجتماعات 
وزارت من وزارة المالية  فالحة صناعة 

إلى  إضافة  والداخلية،  البيئة   الطاقة 
ممثلين عن مؤسسات عمومية لها عالقة 
الوطني  والديوان   كالمطاحن   بالخبز  
المهني للحبوب و جمعية التجار و ممثلي 
الخبازين، و اعتبر بولنوار أن هذا القرار 
المطالب  ألحد  جهة  من  استجابة  هو 
أخرى  جهة  من  و  للجمعية،  األساسية 
يضمن الخبز للمواطنين بسعره المقنن و 

يريح الخبازين.  

رئيس اللجنة الوطنية للخبازين، عمر 
عامر: الرئيس استجاب لمطلبنا ونأمل 

في االستجابة لباقي االنشغاالت  

الوطنية  اللجنة  رئيس  قال  جابه  من 
تحت  المنضوية  عامر،  عمر  للخبازين، 
لواء الجمعية، أمس، في تصريح ل«عين 
الجزائر«، إن قرار رئيس الجمهورية هي 
خطوة جد ايجابية وهي تعكس أن مطالب 
الخبازين بدأت تجسد على أرض الواقع، 
المطالب   أحد  لبى  القرار   إن هذا  قال  و 
ضمن مجموعة من المطالب التي كان قد 
رفعها الخبازون، و اعتبر أن هناك العديد 
من المشاكل األخرى ال يزال يعاني منها 
يأملون أن تجد هي األخرى  الخبازين و 
إن  قال  و  السلطات،  قبل  من  لها  استجابة 
الخبازين بتفهمون أنه ال يمكن تلبية جميع 
المطالب دفعة واحدة، إنما تدريجيا و عبر 
مراحل، و أكد أنه خالل هذه الفترة سيبقى 

الخبازون ينشطون تحت ضغط كبير.  
عبد  الجمهورية  رئيس  أعلن  فقد  للتذكير، 
ممثلي  مع  الدوري  لقائه  في  تبون  المجيد 
أول  سهرة   بث  الذي  الوطنية  الصحافة 
التلفزيون  على  الثالثاء  يوم  الثالثاء  أمس 
على  الضريبة  أن  العموميين،  واإلذاعة 
أرباحهم  على  ستقتصر  الخبازين  نشاط 
فقط، وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل.و 
لن  الخبازين  أن  تبون،  الرئيس  أوضح 
يدفعوا سوى الضريبة على األرباح بعدما 
كانت الضرائب تفرض على رقم األعمال 

واألرباح معا. 
العبء  تقليص  إلى  اإلجراء  هذا  يهدف  و 
الضريبي من أجل استقرار أسعار الخبز، 
وقتا  تتطلب  قادمة  تعديالت  انتظار  »في 
أنه   أضاف  الذي  الرئيس  حسب  أكبر« 
المالية  قانون  في  القرار  هذا  ترسيم  سيتم 

التكميلي المقبل. 
س-م



أفادت قناة »الجماهيرية« 
مسلحين  بأن  الليبية 
أعيرة  أطلقوا  مجهولين، 
أحد  منزل  باتجاه  نارية 
الرئاسي  المرشح  مؤيدي 
في  القذافي  اإلسالم  سيف 
منطقة الجديد بمدينة سبها.
»في  إنه  القناة  وقالت 
الترويع  محاوالت  إطار 
والتهديد، التي يتعرض لها 

للمرشح  المؤيدون  الجماهيري  النظام  أنصار 
قام  القذافي،  اإلسالم  سيف  الدكتور  الرئاسي 
النارية  األعيرة  بإطالق  مجهولون  مسلحون 

عيسي  األستاذ  منزل  صوب 
الجديد  منطقة  في  الحضيري، 
األولى  الساعات  في  سبها  بمدينة 

من صباح أمس«.
المسلحة  »الجماعات  وأضافت: 
سبها،  مدينة  على  تسيطر  التي 
وتقوم بين الحين واآلخر باستهداف 
هذه  وقامت  القذافي،  مؤيدي 
الجماعات منذ فترة باالعتداء على 
عثمان،  المجيد  عبد  األستاذ  بيت 
ومنازل أخوته وتم االعتداء على األبناء وإهانة 
النساء وسرقة أموال ومشغوالت ذهبية من قبل 
المسلحين«.                                ق ـ د

إطالق نار عىل مزنل أحد مؤيدي
سيف اإلسالم القذايف

إجراءات  لتنسيق  الوطنية  للجنة  تقرير  كشف 
بالمغرب،  والوقاية  بالبشر  االتجار  مكافحة 
المملكة  في  بالبشر  االتجار  وتيرة  ارتفاع 
الثالث  السنوات  الضحايا خالل  عدد  وزيادة 
يمثلون  »القاصرين  أن  الى  مشيرا  األخيرة، 

الضحايا«. مجموع  من   48% زهاء 
الجرائم,  هذه  حول  إحصاءاتها  إطار  في  و 
االتجار  ضحايا  »عدد  أن  اللجنة  اعلنت 
خالل  مهما  تزايدا  شهد  المغرب  في  بالبشر 
ضحايا  بين  األخيرة,  الثالث  السنوات 
حيث  بالبشر,  لالتجار  وضحايا  مفترضين 
مغاربة  غالبيتهم  ضحية   719 عددهم  بلغ 

قاصرون«. منهم   47.41% راشدون, 
الذي  تقريرها  في  الوطنية  اللجنة  بينت  و 
عدد  »إجمالي  أن  الثالثاء  أمس  تقديمه  تم 
السنوات  خالل  بالبشر  االتجار  ضحايا 
منهم  ضحية,   719 بلغ  األخيرة  الثالث 
مغربيا   536 بين  ويتوزعون  قاصرا,   192

أجنبيا«. و183 
الجنسي  االستغالل  يعد  التقرير,  حسب  و 
لالتجار  شيوعا  االستغالل  صور  أكثر 
حاالته  عدد  بلغ  حيث  المغرب,  في  بالبشر 
يليه  و2019,   2017 بين  ما  حالة   283

حالة. ب56  التسول  في  االستغالل 
الى  اللجنة  تقرير  أشار  آخر,  جانب  من 
في  المتابعين  على  بها  حكم  التي  العقوبات 
خطورة  و  تتناسب  ال  والتي  القضايا  هذه 
سنة  انه خالل  الى  أشار  حيث  الجرائم,  هذه 
المتابعين  من   19% على  »حكم   ,2019
 17% على  وحكم  سنوات,  خمس  من  بأقل 
نفسها  النسبة  وعلى  سنوات,   10 من  بأقل 
بأقل من سنتين على  كما حكم  بأقل من سنة, 
حكم  أي  يصدر  لم  بينما  المتابعين,  من   8%

المتابعين«. حق  في  بالمؤبد 
بغضب  بالمغرب  الحقوقية  الهيئات  تواجه  و 
تستغل  ما  غالبا  التي  الجرائم  هذه  شديد 
»تساهل  وتدين  المجتمع,  في  الهشة  الطبقة 
بالبشر  االتجار  قضايا  مع  المغربية  الدولة 
جميلة  الناشطة  قضية  وشكلت  والجنس. 
بمراكش  العامة  النيابة  قررت  التي  سعدان, 
مباشرة  وذلك  معها  للتحقيق  السجن  ايداعها 
استغالل  يكشف  فيديو  لشريط  نشرها  بعد 
صورة  بالبشر,  االتجار  المستثمرين  بعض 

التساهل. هذا  صور  من 
أطوارها  جرت  التي  القضية  هذه  عن  و 
هيئات  اعربت  الماضي,  العام  منتصف 
فتح  لعدم  الشديد  استغرابها  عن  حقوقية 
أدلت  التي  التصريحات  حول  تحقيق 
المذكور.  الشريط  في  سعدان  جميلة  بها 
العامة  النيابة  حركت  ذلك,  »عوض 
ثم  ومن  مواجهتها  في  الجنائية  الدعوى 
والقذف  السب  بتهم  ومتابعتها  اعتقالها 
ابنها  متابعة  عن  فضال  بالمؤسسات,  والمس 

التصوير«. بتهمة 
اعتقال  المغربية,  خميسة  حركة  وصفت  و 
كشفت  بعدما  »االنتقامي«  بـ  سعدان  جميلة 
هذه  أن  معتبرة  بالبشر,  االتجار  شبكات  عن 
فكر  من  لكل  وتخويف  ترهيب  هي  المتابعة 
بوضع  السلطات  وطالبت  الفساد,  فضح  في 
واالستغالل  الدعارة  تجرم  رادعة  قوانين 
و  هشة,  وضعيات  في  للنساء  الجنسي 

والرأي. التعبير  حرية  وحماية  احترام 
ق ـ د
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غالي,  إبراهيم  الصحراوية,  الجمهورية  رئيس  يشارك 
السادسة  القمة  في  ببروكسل  الجمعة  و  الخميس  يومي 
اإلفريقي  اإلتحاد  من  لكل  والحكومات  الدول  لرؤساء 
»الدولة  أن  ويجسد  يعكس  بما  األوروبي,  واإلتحاد 
يتمكن  لن  دولية  و  قارية  وطنية,  حقيقة  الصحراوية 
و  وجودها  على  يقفز  أن  فعل,  مهما  المغربي,  المحتل 
لو استمر وتعنت في مواصلة احتالل أجزاء من ترابها 

الوطني«.
تحت  البخاري  امحمد  للخبير  مساهمة  في  ذلك  جاء 
عنوان »حقائق بروكسل و أوهام الرباط«, أكد عبرها 
الشراكة,  قمم  في  غالي  ابراهيم  الرئيس  »مشاركة  ان 
أمس في بروكسل و أول أمس في ابيدجان و اليوم في 
محطات مقبلة, يرمز بكل قوة إلى أن كفاح الجمهورية 
الصحراوية و شعبها الذي استأنف القتال في 13 نوفمبر 
من  تجعل  التي  اإلفريقية  النهضة  حاليا  يتقدم   ,2020
الدولية و منع حيازة أراضي  الحدود  احترام  السيادة و 

الغير بالقوة و االمتثال لقواعد القانون الدولي, ركائزها 
و أسسها التي ال مفر من إتباعها لضمان السلم و األمن 

الدوليين«.
القمة  في  شارك  غالي  إبراهيم  الرئيس  كان  للتذكير, 
الخامسة للشراكة بين اإلتحادين في ابيدجان اإليفوارية, 
أواخر سنة 2017, وهذا بعد 9 أشهر فقط من انضمام 

المغرب إلى االتحاد اإلفريقي.
بمحاوالت  التذكير  البخاري  أعاد  ابيدجان,  قمة  وعن 
الصحراوية  الدولة  مشاركة  منع  الفرنسية  الدبلوماسية 
الى  اإلفريقي  لإلتحاد  التنفيذي  المجلس  دفع  مما  فيها, 
اتخاذ قرار »قوي و حاسم«, بتاريخ 16 أكتوبر 2017, 
او  الشراكة  قمة  بإلغاء  نهائيا  إنذارا  خالله  من  »يوجه 
أحد  مشاركة  عرقلة  حالة  في  انعقادها  مكان  تحويل 
أعضاء اإلتحاد و خاصة عندما يتعلق األمر بالجمهورية 

الصحراوية, العضو المؤسس للمنظمة القارية«.
وقال الخبير : »لقد أدركت الدبلوماسية الفرنسية, التي 

مؤيد  موحد  أوروبي  موقف  انتزاع  في  وقتها  فشلت 
قمة  منذ  المتبعة  الصيغة  انتهاج  الى  الداعي  لموقفها 
الشراكة  قمة  انعقاد  إلى  والرامية   2000 سنة  القاهرة 
تحت اسم +الشراكة بين اإلتحاد األوروبي و إفريقيا+, 
أن المناخ الجيوسياسي في القارة قد تغير تماما في اتجاه 
سياسة  قبضة  من  التحرر  من  مزيد  إلى  إفريقيا  تقدم 

االستعمار الجديد«.
و أكد أنه »سواء شارك ملك االحتالل في قمة بروكسل 
من  المغرب  خفض  او  ابيدجان  في  مجبرا  فعل  كما 
على  فإنه  القمة  عن  نهائيا  غاب  إن  حتى  و  حضوره 
القائمين على نظام حكم العلويين في المغرب أن يعوا و 
يفهموا ما فهم و خلص إليه الحسن الثاني قبلهم و المتمثل 
صفحة  وطي  االحتالل  نهاية  يشترط  السالم  أن  في 

المغامرة و العدوان و التوسع«.
ما  و  طبعت  التي  االستعمارية  »النظرة  أن  اعتبر  و 
األوروبي  اإلتحاد  أعضاء  بعض  تصرف  تطبع  زالت 
و خاصة فرنسا في عالقتها مع إفريقيا, تجاوزها وعي 
المشترك وضرورة  التمسك بمصيرهم  بحتمية  األفارقة 
طموحات  تمثل  منظمة  و  كقارة  مصالحهم  عن  الدفاع 
شعوبها«, مشيرا إلى أن هذا األمر »تم تجسيده, انطالقا 
من نظرة تتبنى أخذ اإلتحاد القاري لمكانته المستحقة بين 
ما  نهضة عميقة  إطار  في  القارية  و  الدولية  المنظمات 
زالت فرنسا و عمالؤها, و في مقدمتهم المحتل المغربي, 
ادى  الذي  الشيء  تأجيل تجسيدها,  يحاولون عرقلتها و 
مؤخرا إلى مطالبة بعض شعوب القارة برحيل فرنسا و 

قواعدها و استعادة سيادتها و استكمال استقاللها«.
وشدد على ان »المقايضات المفضوحة و المخزية التي 
يعول عليها المغرب لتشريع احتالله, بعد فشل مشروع 
اإللحاق و الضم الذي اتبعه قرابة خمسة عقود, ستتبخر 
أن  تعدو  ال  تماما,  مغلوطة  حسابات  على  العتمادها 
تكون أكثر من أوهام نظام يتحكم في قراراته أشخاص 
متهورون, ما زالوا بعد 20 سنة في مرحلة التربص و 
يجهلون تماما حركة التاريخ و قوة إرادة الشعوب التي 

ال يؤمنون بها«.
»مواصلة  ان  على  بالتأكيد  البخاري  امحمد  اختتم  و 
الوهم سيعصف ال محالة بالنظام العلوي في المغرب إذا 
استمر في نهجه الحالي ألنه داخليا يمثل الفقر و الجهل 

الرئيس الصحراوي يشارك في قمة 
االتحاد اإلفريقي-االتحاد األوروبي

تقرير يكشف ارتفاع 
جرائم االتجار بالبرش 

بالمملكة

»أخنوش  شعار  المغرب  من  مواطنون  رفع 
عزيز  الحكومة،  رئيس  وجه  في  ارحل« 
تعرفه  الذي  المهول  باالرتفاع  تنديدا  أخنوش، 

والمحروقات. الغذائية  المواد  بعض  أسعار 
منصات  ارحل«  »أخنوش  وسم  وتصدر 
النشطاء  خالله  من  عبر  االجتماعي،  التواصل 
في  األسعار  لزيادة  استنكارهم  عن  المغاربة 
تبعات  تحصد  البالد  زالت  ما  التي  الظرفية 
تنفيذ  إلى  الحكومة  رئيس  داعين  الجائحة، 
االنتخابية  الحملة  خالل  لهم  قطعها  التي  وعوده 

. به لحز
التواصل  بمواقع  المواطنين  من  العديد  وعبر 

»الزيادات  إزاء  غضبهم  عن  االجتماعي 
من  العديد  أسعار  سجلتها  التي  الصاروخية« 
رئيس  »صمت«  وانتقدوا  االستهالكية،  المواد 
و«فشله«  أخنوش،  عزيز  المغربية  الحكومة 

بـ«األزمة«. وصفوها  ما  إدارة  في 
االجتماعي  التواصل  منصات  رواد  دعا  كما 
لفاعلين  وا لنقابات  وا المواطنين  جميع 
الحملة  هذه  في  االنخراط  إلى  الجمعويين 
الضرورة،  دعت  إذا  المنتوجات  بعض  ومقاطعة 
لهذه  حل  وإيجاد  بالتدخل  الحكومة  مطالبين 

األزمة.
ق ـ د

مواطنون باملغرب يطلقون حملة »أخنوش إرحل« على خلفية 
ارتفاع األسعار

بحسب أمينه العام

 الحديث عن خالفات داخل اتحاد 
الشغل يف تونس زوبعة يف فنجان

 
الطبوبي وجود  الدين  نور  للشغل  التونسي  العام  لالتحاد  العام  األمين  نفى 
عن  الحديث  بأن  مصرحا  الشغيلة،  المنظمة  داخل  وانشقاقات  خالفات 

خالفات مجرد زوبعة في فنجان.
جميع  حضور  أم«  أف  »موزاييك  إلذاعة  تصريح  في  الطبوبي  وأكد 
المنعقد  للشغل  التونسي  العام  لالتحاد   25 المؤتمر  في  والنواب  القطاعات 

بصفاق.
وأوضح أنه من الطبيعي االختالف في وجهات النظر صلب منظمة عريقة 

في حجم االتحاد. 
وأشار الطبوبي إلى أن مؤتمر المنظمة النقابية سيرسم التوجهات والمواقف 

األساسية للقيادة التي ستنبثق عن المؤتمر. 
ق ـ د



تشهد المملكة المتحدة زيادة في أسعار المستهلكين 
ثالثين  قرابة  في  سنوية  وتيرة  بأسرع  )التضخم( 

عاما في الشهر الماضي.
 3 منذ  وتيرة  بأعلى  التضخم  معدالت  وارتفاع 
عقود في المملكة المتحدة، يعني أن هناك احتمالية 
السلع  غالء  إزاء  األسر  على  الضغوط  لزيادة 
بنك  رفع  فرص  يدعم  كما  األساسية،  االستهالكية 

التوالي. لثالث مرة على  الفائدة  إنجلترا لسعر 
األربعاء  يوم  الوطنية  اإلحصاءات  مكتب  وذكر 
أن تضخم أسعار المستهلكين زاد على نحو سنوي 
%5.5 في جانفي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 
استطلعت  اقتصاد  خبراء  توقعات  ويفوق   1992
عن  تغير  دون  التضخم  ببقاء  آراءهم  رويترز 

.5.4% ديسمبر عند 
للتضخم المستهدف  المستوى 

وعدل بنك إنجلترا في وقت سابق تقديراته ليتوقع 
أبريل/ في   7.25% نحو  إلى  التضخم  في  قفزة 

نيسان.
منذ  مرتين  الفائدة  أسعار  إنجلترا  بنك  ورفع 
 .0.1% من   0.5% إلى  رفعها  إذ   ، ديسمبر 
إلى  الفائدة  ألسعار  جديدا  رفعا  األسواق  وتترقب 
موعد  وهو  مارس،   17 في   1% أو   0.75%

إنجلترا. لبنك  المقبل  االجتماع 
وال يتوقع المركزي البريطاني عودة التضخم إلى 
 ،2024 مطلع  قبل   2% عند  المستهدف  مستواه 
أن  يعتقدون  االقتصاد  خبراء  معظم  كان  وإن 

التضخم سيتراجع على نحو أسرع.
أسعار  يستثني  الذي  األساسي،  التضخم  وزاد 
المتقلبة،  والتبغ  والكحوليات  والطاقة  الغذاء 
في   4.2% مع  مقارنة  جانفي  في   4.4% إلى 
تسجيل  بدء  منذ  مستوى  أعلى  وهو  ديسمبر، 

.1997 البيانات في 
اإلنجليز على  التضخم  تأثير 

زيادة  إلى  طلبه  البريطاني  »يونايت«  اتحاد  جدد 
الرواتب »على األقل بمستوى التضخم« وإال فإن 
الموظفين »سيواجهون تراجًعا كارثيا في مستوى 

معيشتهم«.
وترتبط الزيادات في أسعار البنزين أو الضرائب 
لكن  آنية«،  بـ«عوامل  المالبس  أو  التبغ  على 
األسعار  ارتفاع  بأن  تفيد  مؤشرات  »هناك 
الطعام  مثل  أخرى  قطاعات  في  مستمر« 
من  ديلز  بول  يقول  كما  المستعملة،  والسيارات 

إيكونوميكس. كابيتال 
ق ـ إ

7 الخميس 17 فيفري 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 16 رجب 1443 هـ 

قال محمد باركيندو األمين العام لمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( يوم األربعاء إنه ال يوجد »حل فوري« 

الرتفاع أسعار النفط.
وأضاف، في مؤتمر للطاقة في الرياض، أن قدرة الدول 
تتضاءل  الخام  من  المعروض  زيادة  للنفط على  المنتجة 

بسبب نقص االستثمار في القطاع.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم األربعاء، 
إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 

تضييق  أوبك+،  باسم  المعروف  التكتل  وهو  وحلفائها، 
الفجوة بين أهدافهم اإلنتاجية واإلنتاج الفعلي.

الرياض:  السعودية  بالعاصمة  مؤتمر  في  بيرول،  وقال 
»هناك فرق كبير بين األهداف التي حددتها دول أوبك+ 

من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم«.
وأضاف »سيكون من المهم أن تعمل أوبك+ على تضييق 

هذه الفجوة، ونأمل في توفير كميات أكبر للسوق«.
ورفع تكتل أوبك+ هدف اإلنتاج بمقدار 400 ألف برميل 

يوميا كل شهر منذ أوت مع تخفيف القيود على اإلنتاج.
لكنه لم يبلغ هذا الهدف مرارا في ظل عدم قدرة بعض 

المنتجين على مواصلة اإلنتاج.
تقرير شهري،  أحدث  في  الدولية،  الطاقة  وكالة  وقالت 
إن الفجوة بين المستهدف واإلنتاج في يناير/كانون الثاني 

اتسعت إلى 900 ألف برميل يوميا.
وزير  المزروعي  فارس  فرج  محمد  بن  سهيل  وقال 
الماضي،  اإلثنين  اإلمارات،  في  التحتية  والبنية  الطاقة 
إن التوتر بين روسيا والغرب يرفع أسعار النفط وليس 

نقصا كبيرا يبرر زيادات متسارعة في اإلنتاج.
في  األربعاء  يوم  النفط خسائرها  أسعار  قد عوضت  و 
حين يقيم المستثمرون تصريحات متضاربة عن انسحاب 
محتمل لبعض القوات الروسية من حدود أوكرانيا وسط 

نقص المعروض العالمي وانتعاش الطلب على الوقود.
وجرى تداول خام برنت بسعر 93.86 دوالر للبرميل 
في الساعة 1000 بتوقيت غرينتش بارتفاع 62 سنتا أي 
%0.6 بعد تراجعه %3.3 الليلة قبل الماضية بعد أن 
أعلنت روسيا انسحابا جزئيا لقواتها من قرب أوكرانيا.

 92.64 األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  وسجل 
للبرميل مرتفعا 62 سنتا أي بنسبة %0.6 بعد  دوالر 

إغالقه يوم الثالثاء على انخفاض 3.6%.
 2014 سبتمبر  منذ  مستوياتهما  أعلى  الخامان  وبلغ 
دوالر   96.78 برنت مستوى  االثنين فالمس سعر  يوم 
دوالر   95.82 الوسيط  تكساس  غرب  وخام  للبرميل 

للبرميل.
وقفز سعر خام برنت 50 بالمئة والخام األمريكي 60% 
في عام 2021 إذ أدى تعافي الطلب العالمي من تداعيات 

جائحة كوفيد19- إلى الضغط على المعروض.
ق ـ إ

األمني العام لمنظمة البلدان المصدرة للبرتول)أوبك(:

ال يوجد »حل فوري« الرتفاع أسعار النفط
التضخم يف بريطانيا

يحلق إىل أعىل مستوياته 
خالل 30 عاما

انخفضت كميات الغاز في مرافق تخزين الوقود األزرق األرضية في االتحاد األوروبي 
بحلول منتصف فبراير الجاري بنسبة %93.4 من إجمالي حجم الغاز الذي تم ضخه إلى المرافق 

في الصيف.
وبذلك تكون كميات الغاز المخزنة في المرافق األوروبية األرضية دون مستوى %7 من إجمالي 
»غازبروم«  شركة  ذكرته  لما  وفقا  الصيف،  في  المرافق  هذه  إلى  تم ضخه  الذي  الغاز  حجم 
المرافق  في  النشط(  الغاز  )حجم  الحالي  الغاز  ومخزون  أوروبية.  بيانات  على  بناء  الروسية 
األوروبية، أقل بنسبة %22.3 من مستوى العام الماضي. كذلك أشارت البيانات إلى انخفاض 
احتياطي الغاز في مرافق الغاز األرضية في أوكرانيا بحلول منتصف الشهر الجاري إلى مستوى 

10.7 مليار متر مكعب، وهو مستوى أقل بنسبة %45.7 عن مستوى العام الماضي.
وتشهد األسواق األوروبية تقلبات حادة في أسعار الغاز بسبب تراجع المخزونات وارتفاع الطلب 
أوت  مطلع  وفي  الماضي،  الصيف  بسرعة  االرتفاع  في  أوروبا  في  الغاز  أسعار  وبدأت  عليه. 
2021 تم تداول العقود اآلجلة للغاز عند 515 دوالر لكل ألف متر مكعب وبحلول نهاية سبتمبر 

من نفس العام تضاعفت األسعار في أوروبا.
وفي 21 ديسمبر الماضي بلغت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوى في التاريخ لها، 
حيث سجلت 2190.4 دوالر لكل ألف متر مكعب، لكنها تراجعت بعد ذلك ووصلت في 30 

ديسمبر الماضي إلى 1000 دوالر، واآلن يتم األسعار عند 800 دوالر.
ق ـ إ

»غازبروم« الروسية تعلن انخفاض احتياطيات الغاز يف أوروبا

الشعب  خادم  حزب  كتلة  رئيس  قال 
أراخاميا  دافيد  األوكرانية  البرلمانية 
2 و3  بين  ما  نحو  يخسر  االقتصاد  إن 
أي  إطالق  قبل  شهريا  دوالر  مليارات 

رصاصة روسية.
أن  الروسية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
بعضا من القوات المنتشرة قرب الحدود 
من  أكثر  عددها  والبالغ  أوكرانيا،  مع 
العودة  باشرت  عسكري،  ألف   100
مناورات  من  االنتهاء  بعد  ثكناتها  إلى 

عسكرية.
قائمة  تزال  ال  المخاوف  أن  إال 
الناتو  حلف  جانب  من  ذروتها  عند 
هجوم  تنفيذ  احتمالية  من  وأوكرانيا، 
يعني  ما  كييف،  على  روسي  عسكري 
األرواح  من  بدءا  ستمتد  الخسائر  أن 

المالية. بالخسائر  انتهاء  وليس 
فإن  واالقتصادي،  المالي  الجانب  في 
تقديرية، وتقوم على فرضيات  الخسائر 
حجم  تعكس  تقديرات  لكنها  متباينة، 
الضرر الذي سيقع على اقتصاد صاعد 

أوكرانيا. مثل 
على  تطفو  بدأت  أزمات،  أي  وكما 
الخسائر  قيمة  حول  تقديرات  السطح 
في  ألوكرانيا،  واالقتصادية،  المالية 
الجيش  من  لهجوم  تعرضها  حال 

الروسي.
حزب  كتلة  رئيس  صرح  والثالثاء، 
أراخاميا  دافيد  البرلمانية  الشعب  خادم 
فعليا،  يخسر  األوكراني  االقتصاد  بأن 
إلى   2 بين  رصاصة،  أية  إطالق  قبل 
الحملة  دوالر شهريا جراء  مليارات   3
الروسي  »الغزو  حول  اإلعالمية 

المحتمل«.
األمر  أن  الناس  يفهم  أن  »يجب  وقال: 
دوالر  مليارات   2-3 اآلن  البالد  يكلف 
من  االقتراض  يمكننا  ال  شهر..  كل 
الفائدة  نسبة  ألن  الخارجية  األسواق 

نحسب  يوم  كل  مجنونة.. 
االقتصاد«. خسائر 

األزمات،  هذه  إلى  ويضاف 
المحلية  االستثمار  بيئة  أن 
أوكرانيا  مثل  بل  في  واألجنبية 
اتفاق  أي  ألن  منفرة،  أصبحت 
ال  الحالي  التوتر  إنهاء  على 
مع  نهائي  بشكل  إلغاؤه  يعني 

بل مثل روسيا.
بلدا  أوكرانيا  أصبحت  كذلك، 
ما  القائمة،  لالستثمارات  منفرا 
يعني أن الفترة المقبلة قد تشهد 
استثمارات  أية  من  خارجا 
رؤوس  جانب  من  محلية 
ما  وهو  األجنبية،  األموال 
يعني خسارة فرص عمل قائمة 
مرحلة  في  االقتصاد  وإدخال 

ضعف.
في  حسابها  يصعب  التي  والمسائل 
الحالي، هي الخسائر في أسواق  الوقت 
إلى جانب  المحلية لدى أوكرانيا،  المال 
أسعار  بارتفاع  مرتبطة  عالمية  خسائر 
األوروبي،  البلد  من  والحبوب،  القمح 
الذي يصنف على أنه واحد من أكبر 5 

لها. منتجين 
األزمة األوكرانية وأسعار الطاقة

كلفة  تدفع  العالم  دول  بدأت  أيضا 
التوترات القائمة بين روسيا وأوكرانيا، 
النفط  ألسعار  حاد  صعود  خالل  من 

الخام إلى ذروة سبع سنوات ونصف.
برميل  سعر  متوسط  التوترات،  وقبل 
عن  دوالرات   3 بمقدار  يقل  النفط 
كلفة  أن  يعني  ما  الحالية،  األسعار 
العالمي  االقتصاد  تكبد  األسعار  زيادة 
يبلغ  إذ  290 مليون دوالر،  يوميا نحو 
على  العالمي  اليومي  الطلب  متوسط 

99.2 مليون برميل. الخام قرابة 
أسعار  ارتفعت  الطاقة كذلك،  في قطاع 

تاريخية  لمستويات  الطبيعي  الغاز 
أثرت  عوامل  عدة  تكالب  مع  جديدة، 
على األسعار صعودا، أبرزها التوترات 
الحالية، إذ تعتبر روسيا أحد أكبر ثالثة 

عالميا. الطبيعي  للغاز  مصدرين 
 30% بنحو  أوروبا  تزود  وروسيا 
من  و34%  النفطية  احتياجاتها  من 
الغاز، ومع انطالق أول  استهالكها من 
سيطلقها  عمن  النظر  وبغض  رصاصة 
اإلمدادات،  تلك  ستقطع  موسكو  فإن 
البعض  لكن  قوية.  فرضيات  بحسب 
2014 عندما ضمت  أنه في  إلى  يشير 
أوكرانيا  من  القرم  جزيرة  شبه  روسيا 
في  جوهرية  مشكالت  أي  تحدث  لم 
العقوبات  رغم  العالمية،  الطاقة  سوق 

الدولية التي فرضت على روسيا.
باردا  شتاء  اليوم  تعيش  أوروبا  أن  كما 
السابق،  المواسم  في  العادة  غير  على 
ما يعني زيادة الطلب على الخام وعلى 

الطبيعي. ألغاز 
ق ـ إ

بسبب تداعيات رهان القوة بني روسيا و الغرب

اقتصاد أوكرانيا يخسر ما بين 2 إلى 3 مليارات
دوالر شهريا



   

n كشــفت، أمــس، والــي والية 
ســكيكدة، الســيدة حورية مداحي، 
على ضــرورة الشــروع الفوري 
فــي اســترجاع أراضــي البيوت 
القصديرية ســيتم توطيــن حوالي 
6آالف وحدة ســكنية جديدة وهذا 
فــي إطــار برنامج القضــاء على 
بيــوت الصفيــح وفــق برنامج تم 
تســطيره مند ســنة 2020 ووفق 
برنامج الســيد رئيــس الجمهورية 
وقالــت الوالــي »مداحــي«، أمام 
اجتماع الهيئة التنفيذية للوالية بأن 
تأمر المدراء التنفيذيين على إتمام 
أشــغال تهيئة الســكنات لتوزيعها 
قبل نهاية السنة، كما كلفت كل من 
مدير الســكن و أبيجــي و التعمير 
بالوقوف شــخصيا على المشاريع 

لتسليمها في اآلجال المحددة.
الوالــي مداحــي قالت بــأن العديد 
مــن المشــاريع ســتوزع خــال 
الســنة الجاريــة بمختلــف بلديات 
الواليــة على غرار بلدية رمضان 
جمال،حمــادي كرومة إضافة إلى 
الحصــص الســكنية بصيغة عدل 
بوزعرورة و بئر سطل بالحروش 
التي تقدر بأزيد من 1000 وحدة 

سكنية.
نشــير بأن الوالي مداحي، جددت 
تهديدها لكل المتقاعسين بالضرب 
بيــد مــن حديــد خاصــة أولئــك 
فــي تعطيــل برامــج  المتســببين 
الســكن و خاصــة ما تعلــق بتنفيذ 
التعليمات و توطين تلك الســكنات 

وفق الجدول الزمني المحدد.

روسيكادا اليوم 8

وايل سكيكدة تتعهد بالقضاء عىل األكواخ 
القصديرية قبل نهاية السنة الجارية 

متفرقات   

الخميس 17 فيفري  2022 م
الموافق لـ 16 رجب 1443 هـ

عقب احتجاجات الطلبة و غلقهم لطريق الوطني

الدرك يقتحم جامعة  سكيكدة  و يوقف عدد من الغرباء والمشبوهين 
n أقدمــت، أمس،فرقــة مــن 
اقتحــام  علــى  الوطنــي  الــدرك 
»الحــرم« الجامعــي فــي جامعة 
قصــد  بســكيكدة،   55 اوت   20
مباشــرة  حملة لتوقيــف الغرباء 
و تنظيف محيطها من المسبوقين 
قضائيــا و تجــار الممنوعات، ما 
لقي استحسان الطلبة  خاصة في 
ظل حالة التسيب و الفوضى التي 
باتت تنتشــر في محيــط الجامعة 
و حتــى داخلهــا و تفاقم االعتداء 
علــى الطلبة و انتشــار جماعات 

المشبوهين.
  و كان العشــرات مــن الطلبــة 
في جامعــة 20 أوت 55 ، قصد 
خرجوا لشــارع أمــس لثاني مرة 
علــى التوالــي ،وأغلقــوا الطريق 
الواليــة  عاصمــة  بيــن  الرابــط 
ومختلف بلديات الجهتين الجنوبية 

و الغربيــة، عنــد مدخــل رئاســة 
الجامعــة، و هــذا احتجاجــا على 
وقوع الجامعة تحت سيطرة تجار 
المخدرات و الغرباء و اللصوص، 
مطالبين بإحال األمن داخل الحرم 
الجامعي و حمايتهم، الســيما أنهم 
تلقــوا تهديدات باالعتــداء خاصة 
على الطالبات فــي حالة التصدي 
لهــم، وتم غلق الطريق في الوقت 
الذي كانــت تجتمع فيه التنظيمات 
الطابية للخروج بقرار بشــأن ما 
يحدث داخل الجامعة من انتهاكات 
فــي حــق الطلبــة مــن الغرباء و 
المزطوليــن و تجار المخدرات و 

المهلوسات.
نشــير بأن رئيس جامعة سكيكدة، 
التنظيمــات  مــع  أمــس  اجتمــع 
الطابيــة التــي دخلــت امس في 
احتجاج رســمي و دعاهــم لتعقل 

و تــرك المهــام لمصالــح االمــن 
المختصــة لضرب بيــد من حديد 
، فيمــا جــدد التزامــه لتدعيم كل 

وســائل االمن الداخلــي في الحرم 
الجامعي.

                       نورالدين ب

مكتب الدارسات يرشع يف االعداد لمرشوع غاز بلدية قنواع       

تزويد قرى بلدية أوالد عطية قبل أفريل المقبل        

ــي والية  n تصــر، الســيدة وال
ســكيكدة، حورية مداحي، على 
بمشــروع  التعجيــل  ضــرورة 
ربــط بلديــة أوالد أعطية و باقي 
بلديات السبعة غربي الوالية،   ال

المصيــف  ــي  ف الغــاز  بشــبكة 
ــي، حيث شــددت الوالي في  القل
ــى ضرورة  إجتماعهــا أمــس عل
التعجيل،  أيــن حلت أمس لجنة 
خاصــة مــع مكتب الدراســات و 

ــرة أوالد أعطية  قصد  رئيــس دائ
المحتمــل  المســار  لمعاينــة 
ــى طــول 10  لمــرور القنــاة عل
كلم، حســب ما علم من مصالح 

الوالية.
و حســب المصــادر ذاتهــا، فإن 
المشــروع ســينطلق مــن مركز 
بلديــة أوالد أعطيــة و يمس قرى 
لمقاتل، الولجة، مزانة، تيزغبان، 
ثــي، غيــرت  ال وادي الجبــل، لمث
اللجنــة  قامــت  حيــث  خيامــة، 
بمعاينة مسار ينطلق من محطة 
تخفيــض الضغط بقريــة لمقاتل 
المصنفــة ضمــن مناطــق الظل 
مرورا بقرية الولجة، سيدي علي 
وخزانــة وصوال إلى بلدية قنوات، 
حيث تمــت معاينة ثاثة كلم من 
المسار على أن يتم برمجة خرجة 
ثانية األســبوع المقبل الستكمال 
ــى معاينة  يــة، باإلضافة إل العمل
المســار المحتمــل لمــرور قناة 
نقــل انطاقا من بلدية بني زيد  ال
بهــدف ربــط قرى ســيوان وعين 
لمســيد بالغاز الطبيعي، قبل أن 
يتفــرع الى كل بلديــات المنطقة 

المجاورة منهــا الزيتونة، أخناق 
مايــون و وادي الزهور مع حدود 

والية جيجل .
فيما أستبشــر أمس ســكان بلدية 
قنواع التي ال تزال الوحيدة الغير 
مستفيدة من هذا المشروع، بقدوم 
لجنــة والئية مع مكتب دراســات 
قصــد الشــروع في اعداد دراســة 
بلدية بشــبكة الغاز  تقنية لربط ال
و إنهــاء معاناة الســاكنة خاصة 
في فصل الشــتاء القاسي، حيث 
شــرعت اللجنة في إعداد البطاقة 
تقنيــة و هذا اســتجابة لتعليمة  ال
وزير الطاقة التي كان قد اجتمع 
قبــل شــهرين مــع ممثلي أســرة 
المجتمــع المدنــي مع المنســق 
فيصل فنازي الذي وضع الوزير 
محمد عرقاب فــي صورة معاناة 
الساكنة قبل ان يوفد لجنة رفيعة 
حوريــة  ــي  الوال مــع  إجتمعــت 
مداحــي التي اقتطعــت مبلغ 25 
يــار للمســاهمة فــي تكلفــت  مل
ميزانية ربــط بلدية قنواع بالغاز 

المقدر ب65 مليار سنتيم .
                         نورالدين ب

تواصل عملية تعويض المترضرني 
من حرائق الصيف               

تعويــض  عمليــة  تتواصــل   n
المتضرريــن مــن حرائق شــهر 
طــرف  مــن   ،2021 اوث 
المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية 
بالتنســيق مع محافظــة الغابات و 
مديريــة المصالح الفاحية  لوالية 
ســكيكدة التي تضررت كثيرا من 

الحرائق،وتــم أول أمــس تعويض  
متضرريــن بمنطقــة ديــار لفتات 

بلدية أم الطوب.
إستحســان  لقيــت  العمليــة 
المتضرريــن الذي عانوا كيرا من 
مخلفات هذه الحرائق التي ســببت 

لهم خسائر مختلفة .

مذبح جديد للدواجن يف بودوخة  بعني قرشة 

متابعــة  اطــار  فــي   n
االســتثمارات الفاحيــة علــى 
مســتوى الوالية قامت رئيســة 
القســم الفرعي الفاحي لدائرة 
عين قشــرة بزيارة لمشــروع 
اســتثماري جديد و المتمثل في 

مذبــح الدواجن للســيد دريدي 
نور الدين منطقة بودوخة بلدية 
عين قشرة و الذي يعتبر اضافة 
كبيــرة للمنطقــة التــي تشــهد 

حركية في المجال الفاحي.
           جمعها : نورالدين .ب 

مدير الموارد المائية قدم كل الضمانات 

 خلل يف محطة التوزيع يحدث أزمة عطش يف الحروش

المــاء  أزمــة   ، تجــددت   n
ســكان  ــد  جدي مــن  لتضــرب 
مدينة الحــروش جنوبي والية 
ســكيكدة، حيــث تجــاوزت مدة 
انقطــاع المــاء عــن الحنفيات 
هذه المرة، األســبوع، الســيما 
باألحياء الحضرية السفلى، ما 
ولد حالة من االستياء و التذمر 
لــدى المواطنين الذيــن طالبوا 

الوالئيــة  الســلطات  بتدخــل 
إليجاد حل لهذه المشــكلة التي 

تتكرر باستمرار.
و ذكر مواطنون من أحياء 460، 
202 و غيرهــا،   ،200  ،500
لعيــن الجزائــر، أنهــم تفاجؤوا 
لتغييــر الحاصل فــي برنامج  ل
التوزيــع و االنقطــاع المتكرر، 
فــي  المؤسســة  تحكــم  وعــدم 

البرنامج، ما تســبب في ارتباك 
كبير لدى العائــات، معتبرين 
الحصــة التي تأتيهم من محطة 
تحلية مياه البحر ضئيلة جدا ،و 
ال تكفي مدينــة بحجم الحروش 
تــي يزيــد عــدد ســكانها عن  ال
50 ألف نســمة و األمر مرشــح 
لتعقيــد عنــد اعمــار المدينــة  ل
الجديــدة بقرية بئر اســطل، ما 
مضاعفــة  حســبهم  يســتوجب 
الحصــة و ضبــط برنامج يلبي 
احتياجات الســاكنة، ال سيما و 
م يعد يزود سكان  أن سد زردازة ل
المدينــة بعد انخفاض منســوب 

المياه به.
عــن  المعنيــون  أعــرب  كمــا 
اســتيائهم العميــق مــن تعامل 
لمياه مع  ل مؤسســة الجزائريــة 
الزبائن و عدم إعام المواطنين 
عند حدوث أعطاب تتسبب عادة 

في مشــاكل كبيــرة فــي التزود 
ــي  تال ال ،وب الشــروب  بالمــاء 
ــاه الصهاريج  اللجوء لشــراء مي
تــي تأتي من الجهــة الغربية  ال
للوالية، في وقت كان على إدارة 
لتزويــد  تتدخــل  أن  المؤسســة 
ــاء المتضــررة بصهاريج  األحي
الخاصة، كما يحصل في عديد 

بلديات الوالية.
و الزائر لمدينــة الحروش، هذه 
ــام، ياحــظ عــودة ظاهــرة  األي
الصهاريــج التي باتــت تصنع 
ــا فــي الشــوارع و  ديكــورا يومي
األحياء ،و ذكــر مواطنون أنهم 
ــا عــن  يقضــون يومياتهــم بحث
وســيلة صهريج لضمان التزود 
بالمــاء المنتظــم، بينمــا صرح 
م يعــد بإمكاننا أن  آخــرون أنه ل
نوفــر تكاليــف الصهريج التي 

تزيد عن 1200 دج.
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n   قــام  أعــوان الرقابــة وقمــع 
الغــش، بمديرية التجــارة  لوالية 
قســنطينة، طيلــة الشــهر الفارط 
بتدخــالت عديدة أســفرت  خالل 
خرجاتهــم الميدانية طيلة الشــهر 
المــواد  مــن  األطنــان  بوجــود  
الغذائية الفاسدة حيث بلغت قيمتها 

أكثر  595.105.174 دينار
قــام أعــوان مديريــة التجــارة ب 
الشــهر  طيلــة   ، تدخــال   3868
الفارط اين بلغــت حصيلة الحجز 
8.8308 طن من المواد الغذائية 
ا الغيــر صالحة ، والمختلفة  على 
غرار مواد غير مطابقة من حيث 
الوســم، بحجز 1.15705 طن، 
وكذا اللحوم ومشــتقاتها، حيث تم 
حجــز أزيد مــن0.5807 طن و  

6.3025 طــن من مــواد التغذية 
مــن  طــن  و0.4523  العامــة، 
الحلويــات، وســلع أخــرى  غير 
صالحــة لالســتهالك، وطنين من 

المياه والمشروبات.
و بســبب هاتــه المخالفــات قامت 
المديريــة تســجيل 260 مخالفــة 
من قبل التجار الناشطين بالوالية، 
أغلبها  متعلق بغياب النظافة  ،أين 
تم تحريــر  151 مخالفــة، وكذا 
49 مخالفــة لغياب الرقابة، و43 
مخالفــة أخــرى إلجباريــة إعالم 
المســتهلك، و25 مخالفــة لمنتوج 
غيــر صالح، مــا أدى إلى تحرير 
254 محضر متابعة قضائية، مع 
اقتراح الغلــق اإلداري لـ19محال 

تجاريا.

3868 تدخال وحجز 8أطنان من السلع 
الغري الصالحة لالستهالك بقسنطينة   

متفرقات 
انعدام المسالك عزلة تامة وأزمة عطش حادة                     

سكان منطقة النصلة ببلدية الكويف بتبسة  
يعانون في صمت

n تشكو مئات العائالت القاطنة 
بمنطقــة النصلــة ببلدية الكويف 
شمال شرق والية تبسة، و التي 
تضم 8 مشــاتي، ظروفا معيشية 
صعبــة أثــرت علــى معيشــتها، 
فــي ظل غياب مختلــف المرافق 
التنمويــة  المشــاريع  انعــدام  و 
التي من شــأنها المســاهمة في 

استقرارهم و خدمة أرضهم.
فــي  المعنيــون  كشــف  و    
تصريحاتهم، بأنهم يعانون نقصا 

فادحا في المياه الصالحة للشرب 
منذ 5 ســنوات كاملــة، ما حول 
حياتهم إلى جحيم على حد قولهم، 
و ذلــك رغم إطالع المســؤولين 
علــى وضعهــم، و تقديــم وعود 
بتمكينهم من الماء الشروب، حيث 
يضطــرون إلــى التــزود بالمياه 
بواســطة الصهاريج و بأســعار 
باهظة، فــكل الحنفيات العمومية 
التي تم إنجازها لتزويد الســكان 
بالماء و إرواء مواشــيهم، جفت 
و توقفــت نهائيا، كما يؤكدون، و 
بعضها تعرض للتلف و التهشــيم 

أمــام اإلهمــال و الالمباالة و قلة 
المتابعــة و نقــص المراقبــة من 
طرف المصالــح المعنية، األمر 
الــذي أثــر ســلبا علــى وضعية 
يضطــرون  الذيــن  المواطنيــن 
إلى التنقل لمســافات بعيدة لجلب 
أو  األحمــرة،  بواســطة  الميــاه 
شراء الصهاريج بأسعار مرتفعة 
يتراوح ســعرها بيــن 1000 و 
1300 دج للصهريج الواحد، و 
هــي الوضعية التــي أثقلت كاهل 
السكان.                                                                  
كما طرح الســكان مشــكلة عدم 
اســتفادتهم مــن الدعــم الفالحي، 
رغــم مــا تتميــز بــه أراضيهــم 
خصبــة  تربــة  مــن  الشاســعة 
صالحة لمختلف أنــواع الحبوب 
و الخضــر، و يتأســف الســكان 
مــن عدم اســتفادتهم مــن اإلنارة 
الريفية و البناء الريفي باســتثناء 
عــدد قليل منهم، و الزال ســكان 
منطقــة النصلة يحلمون منذ زمن 
بعيــد باالســتفادة مــن الخدمات 
بقاعة العــالج الوحيدة المهجورة 
بالمنطقــة والتــي ال توفــر لهــم 
أبســط الخدمــات الصحيــة، مما 
يدفعهم إلى التنقل إلى المؤسسات 
االستشفائية البعيدة، أين يقطعون 
متــن  علــى  طويلــة  مســافات 
الجــرارات و ســيارات الفرود، 
حيث ناشدوا المســؤولين بالعمل 
علــى توفيــر المرافــق الصحية 

و التجهيــزات الطبيــة و ســيارة 
فــي  المرضــى  لنقــل  إســعاف 
الحاالت الطارئة. و أصبح انعدام 
المســالك الريفيــة و تدهور حالة 
شبكة الطرقات على مستوى هذه 
المنطقة، يشــكل قلقا كبيرا سواء 
للســكان أو ألصحاب المركبات، 
ما جعــل التنقل إلى المنطقة أمرا 
شبه مستحيل؛ فيما يرفض ناقلون 
العمــل على هذا الخط خوفا على 
تعــرض مركباتهــم لألعطــاب، 
و كشــف الســكان فــي مضمون 
شــكواهم، عــن حرمــان أبنائهم 
من حقهــم في الدراســة، و قالوا 
بــأن المدرســة الوحيــدة بالجهة 
أصبحــت مهجــورة لعــدم توفر 
الظروف المشجعة على الدراسة 
بســبب بعدهــا عــن التجمعــات 
الســكانية. و يشــكو ســكان هذه 
المشــاتى من انعدام شبكة الهاتف 
النقــال، حيــث يضطــرون إلــى 
الصعود فوق التــالل و المناطق 
المرتفعــة ليتمكنــوا من االتصال 
بغيرهــم، فــي حين أبدى ســكان 
مشــتة الكمامشــة من تنقلهم على 
مســافة 6 كيلومترات الستخراج 
وثائــق الحالــة المدنيــة من مقر 
بلدية تبســة، بينما يتبعون إداريا 
إقليــم تراب بلدية الكويف، و هي 
اإلشكالية التي تسببت حسبهم في 
حرمانهم من االســتفادة من حقهم 

في السكن الريفي.

اإلرضاب يدخل أسبوعه الخامس 

طلبة كلية االسنان  بقسنطينة يؤكدون تمسكهم بمطالبهم 

n ال يزال 500 طالب طب وجراحة 
الحــرم  ــي  ف والصيدلــة  األســنان 
الجامعي شيهاني بشير بقسنطينة 

ــون سلســلة احتجاجاتهم و  يواصل
التي بدأوا فيها  منذ أزيد من شــهر 
، حيــث كانوا يقومــون بها كل يوم 
ــي الحرم الجامعــي ، تحت رعاية  ف

االتحاد العام الطالب األحرار .

بتحســين  الغاضبــون  يطالــب   
وضعيتهــم و يؤكــدون بانهم وصلوا 
ــى نقطة ميؤوس منها، ف حســب  إل
قولهم ليســت لهم قاعات محاضرات 
م تعد مناســبة للدراســة وال  جيدة و ل
حديــث عــن المخابــر  ، الى جانب 
ــم تعــد تزودهــم بالمواد  ان اإلدارة ل
االساســية ، والتي أصبحوا يقومون 
بدفعهــا مــن جيوبهــم عــن طريق 
شــرائها من الخــارج. كمــا أضافوا 
بــأن التدريــب الداخلي غيــر كافي 
تــي  يعملون  ، وكراســي األســنان ال
صالحــة  غيــر  عليهــا  ويدرســون 

لالستعمال.
ــون بانهــم عقدوا  وأضــاف المتحدث
اجتماعيــن مع لجنتيــن تربويتين ، 
واحــدة مع رئيــس الجامعة 3 صالح 
بوبنيــدر واألخرى مع نائب. - عميد 

يــة الطب بيد ان األمور بقت على  كل
حالها.

 وقــال ممثلون عــن المحتجين  : » 
بأن حركتهم لــن تضعف ويمكن أن 
تتجــاوز إطار مدينة قســنطينة في 
حال عدم تحســين ظروف الدراســة 
ــى إســتعداد  للصعــود  ، و انهــم عل
ــى الجزائــر العاصمــة لمواصلة  إل
التظاهرة أمــام وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي » .
ومن جهة أخرى و في ذات الســياق 
أكــد عميد كلية الطب ، أن ادعاءات 
بــة المضربيــن الذيــن يقولون  الطل
إن لديهــم الكثيــر مــن النقائص في 

عملهم. مبالغ فيها بعض الشيء
ميزانيــة  مــن   80٪ بــأن  وصــرح 
ــى جراحــة  إل تذهــب  االســتهالكية 

األسنان.

n  افرجــت، نهــار أمــس مصالح 
واليــة ميلــة بعــد طــول انتظار و 
معاناة مــن العزلة الخانقة عن ثالثة  
مشــاريع تتعلــق بقطــاع االشــغال 
العمومية ،و لعل أهمها  ربط مدينة 
ميلــة بالطريق الســيار  عبر اوالد 
القايم، وصوال إلــى  بلدية العثمانية 
على طول 16كم ،وهو المشــروع 
المتأخر الذي زاد من تخلف الوالية 
و صعب من مسار التنمية بها لعقود 
رغــم الوعــود الكاذبة التــي أطلقها 
المســؤولون   السابقون من  والة و  
وزراء  و ال يزال  قطاع االشــغال 
العموميــة يتخبــط بواليــة ميلة في 
مشاكل تقنية و إدارية عويصة أبقى 
على عزلة ســكان هذه الوالية  ذات 
الطابع الجبلي و تعرقل التنمية  بها، 
ليبقى عصب االقتصــاد بها معطال 
، فمــا أكثــر المشــاريع التــي تغنى 

بهــا المســؤولون لفــك العزلة على 
الواليــة إال أن الواقع  يؤكد العكس 
تمامــا .فمن المشــاريع ، التي بقيت 
حبــرا على ورق مشــروع الطريق 
المــزدوج بحمام بني هارون ،و كذا 
خــط الســكة الحديدية ، و مشــروع 
الطريق المزدوج بالطريق الوطني 
رقــم 5 على مســتوى بلدية القرارم 
قوقــة و الــذي يمتــد علــى مســافة 
24 كــم  و ذلــك الرابــط  بين ميلة 
و القــرارم علــى مســافة 12 كم و 
المشــروع الحلم المتمثــل في إقامة 
جسر موازي لجســر وادي الرمال 
بمنطقــة فرضــوة على أنقاض ســد 
بنــي هارون و هو المشــروع الذي 
وعد به وزير القطاع األســبق  ، و 
قد يكون االســتثناء الطريق الســيار 
شمال جنوب مرورا بمينار زارزة .
                              محمد بوسبتة 

اإلفراج عن ثالثة مشاريع قطاع االشغال 
العمومية بميلة

تبسة :  هواري غريب

قسنطينة : مريم بن جامع 

قاطنو أوالد رابح بجيجل يطالبون بمخرب للتحاليل الطبية

أوالد  بلديــة  ــو   مواطن يعيــش   n
رابــح بجيجل، في وضع مقلق جراء 
غيــاب مخبر للتحاليل الطبية على 
مستوى العيادة المتعددة الخدمات 
بلدية النائية  الواقعة بمركــز هذه ال

المتاخمة لحدود والية ميلة.
 أكــد لنا عدد من مواطني بلدية أوالد 
تابعــة إداريا لدائرة ســيدي  رابــح ال
معــروف أن المرضــى يضطــرون 
ــى  التوجه نحــو باقــي العيادات  ال
بلديــات المجاورة  الموجــودة فــي ال
يــل الطبية  إلجــراء مختلــف التحال
والكشف عن األمراض، التي ينصح 

ويطالب األطباء المرضى بإجرائها، 
فاســتمرار هذه  المشــكلة أصبحت 
تــؤرق المواطنين هناك، خاصة في 
ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، 
إثر تفشي فيروس “كورونا” الفتاك، 
والذي يتطلب الكشــف عن اإلصابة 

منه  مبكرا.
تنقل  إلى  ل وأضافوا أنهم يضطرون ل
مســافات طويلة من أجــل الوصول 
ــى  مخابر التحاليل الطبية ، التي  إل
ــادات األخرى بالمجان،  تقدمها العي
أو إجراء هذه الكشوفات الطبية على 
مســتوى المخابر الخاصــة بأثمان 
جــد مرتفعــة، واالنتظــار لســاعات 
ــة مــن أجــل  ظهور  ل وفتــرات  طوي

نتائج الكشف، تاركين وراءهم 
أعمالهم الخاصة.

بلدية   ــو هذه ال وقد عبر مواطن
عن معاناتهم الكبيرة واليومية 
ــود  ــة عق ل تــي الزمتهــم طي ال
ــوا خاللهــا  مــن الزمــن، تذوق
بيــن  مطال العيــش،  مــرارة 
قائميــن على الشــأن  ــك ال بذل
رأســها  ــى  وعل الصحــي، 
المؤسســة العموميــة للصحة 

الجوارية ببلدية “ســيدي معروف”، 
لتحاليل الطبية على  بإنشاء مخبر ل
مســتوى العيادة المتعددة الخدمات، 
ـــ “األربعاء”، مقر بلدية  المتواجدة ب
“أوالد رابح”، وذلك من أجل التخفيف 

ــاة المواطنيــن التي  مــن حــدة معان
يتخبطــون فيهــا ومن بينهــا التنقل 
اليومــي الذي أفرغ جيوبهم،الســيما 
بلدية يقطنون  وأن عديد مواطنــي ال
في مشاتي معزولة تنعدم بها وسائل 

النقل وكذا غياب قاعات العالج.

جيجل : نصرالدين دربال 

n   قــام ،صبيحــة أمــس والــي 
قســنطينة مســعود جــاري رفقــة 
الوفد المرافق له على إعادة افتتاح 
مســجد عبد الرحمان باشــتارزي 
»بعــد  الرحمانيــة  »الزاويــة 

ترميمها.
 تعتبر هذه إحدى معالم قســنطينة 
و مــن أقدم الزوايا التي ســاهمت 

في نشر الوعي الديني و السياسي 
الهيمنــة  مــن  البــالد  لتحريــر 
اإلســتعمارية، كمــا تخــرج منها 
جمــع كبير من العلماء و الشــيوخ 
الذين ساهموا في خدمة الجزائر ، 
فهي معلم ديني، تاريخي ،تربوي 

و ثقافي.
                              مريم.ب 

اعادة افتتاح مسجد عبد الرحمان باشتارزي    
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قال الكرملين إن تحليل حلف شمال األطلسي )الناتو( لتحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا خاطئ.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء: »هناك مشكالت في تقييم الناتو للوضع«.

وكان األمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد قال في وقت سابق إن الحلف »لم ير أي خفض للتصعيد على األرض«، على الرغم من تصريحات روسيا بشأن 
سحب القوات المتمركزة بالقرب من الحدود األوكرانية.

وأضاف: »ملتزمون برسالتنا إلى روسيا بأننا مستعدون للنقاش معها، وجاهزون للسيناريو األسوأ أيًضا«، معتبرا في اآلن نفسه أن »رسائل المسار الدبلوماسي من 
موسكو تعطينا سببا ألمل حذر«.

ولفت المسؤول العسكري إلى أن روسيا تحرك قواتها دائما لألمام والخلف، مشددا على أن »التحركات ال تعني انسحابا«.
ق ـ د

الكرملين يصف تحليالت الناتو بـ »الخاطئة«

تبون,  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية,  رئيس  أكد 
القادة  بين  خالف  اي  يوجد  ال  أنه  الثالثاء,  مساء 
في  المقبلة  العربية  القمة  تنظيم  أجل  من  العرب 
الثالثي االخير من  انها ستعقد في  الجزائر, مبرزا 

الجارية. السنة 

وخالل اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, 
بل  خالف  اي  يوجد  »ال  أنه  تبون  السيد  أوضح 
األشقاء  قبل  من  التشجيع  اال  نجد  لم  بالعكس, 
الشقيقة  مصر  او  الخليج  من  سواء  العرب,  القادة 
وتونس واليمن الذين ينتظرون انعقاد القمة العربية 

السياق  في  تبون  السيد  استرسل  و  بالجزائر«. 
قائال أن »كل االشقاء العرب ينتظرون القمة نظرا 
مسافة  على  البقاء  على  القائمة  الجزائر  لسياسة 
الزيت  سكب  في  تسببها  وعدم  الفرقاء  بين  واحدة 
لم  تحاول  بل  الدول,  بين  الفتن  إلثارة  النار  على 

الدول قدر المستطاع«. الشمل بين 
قمة  تخرج  ان  في  امله  عن  الرئيس  اعرب  و 
ان  و  سيما  ال  جدا«  »ايجابية  بنتائج  الجزائر 
: »كفانا  بالقول  يحتاجها«, مضيفا  العربي  »العالم 

التفرقة«. من 
اليوم تحتاج  العربية  السيد تبون ان الجامعة  ويرى 

وقوانينها«. نصوصها  »معالجة  الى 
ولفت رئيس الجمهورية الى انه بالنظر الى الجولة 
والجالية  الخارجية  الشؤون  وزير  بها  قام  التي 
عدد  الى  لعمامرة,  رمطان  بالخارج,  الوطنية 
قمة  انعقاد  على  متفق  فالكل  العربية,  الدول  من 
الجزائر. وعن موعد عقد القمة, قال الرئيس تبون 
خارجية  لوزراء  رسمي  اجتماع  خالل  سيتم  »انه 
بالقاهرة,  المقبل  مارس  في  المقرر  العربية  الدول 
سيكون  الذي  القمة  انعقاد  لتاريخ  النهائي  الترسيم 
قد  والذي  الجارية  السنة  من  االخير  الثالثي  في 
انه  مؤكدا  للجزائر«,  بالنسبة  تاريخي  بيوم  يرتبط 
»ال يجب استباق االحداث ألن اجتماع االشقاء في 

مارس هو من سيحدد تاريخ القمة«.
ق ـ د

نانسي  الديمقراطية  األمريكي  النواب  مجلس  رئيسة  قالت 
بلوسي، إن بالدها ملتزمة بالعمل على تحقيق حل الدولتين.
وفي تصريح من الكنيست اإلسرائيلي، أكدت بيلوسي دعم 
الواليات المتحدة »الثابت« ألمن إسرائيل، مضيفة: »نحن 
معا في الحرب على اإلرهاب الذي تمثله إيران، سواء في 

المنطقة أو في تطوير برنامجها النووي«.
وأشارت إلى أن »قرب إسرائيل من إيران يشكل مصدر 
قلق لنا جميعا«، معربة عن أملها بأن يوافق مجلس الشيوخ 
أقره  الذي  التمويل اإلضافي  »في وقت قريب جدا« على 
الحديدية  القبة  لنظام  الماضي  سبتمبر  في  النواب  مجلس 
العتراض  إسرائيل  تستخدمه  الذي  للصواريخ،  المضادة 

الصواريخ التي يتم إطالقها من قطاع غزة.
الدولتين  بحل  المتحدة  الواليات  التزام  بيلوسي  وجددت 
والفلسطينيين  إلسرائيل  واألمن  االستقرار  يعزز  »الذي 

وجيرانهم«.
مع   غانتس  بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  واجتمع  هذا 
للعالم  أهمية  األكثر  األمني  »التحدي  أن  مؤكدا  بيلوسي، 
هو العدوان اإلقليمي التي تقوم به إيران وتطويرها أسلحة 

نووية«.
إسرائيل  »التزام  غانتس  كرر  الفلسطينية  القضية  وحول 
بتوطيد العالقات مع السلطة الفلسطينية بالتوازي مع توسيع 
اتفاقات ابراهيم«، مشيرا إلى أن »تحقيق السالم لن يتم إال 

في حال بقاء إسرائيل األقوى في المنطقة«.
ق ـ د

لودريان يحذر: إما االتفاق حول 
النووي اإليراين وإما األزمة

 
التوصل  يتم  لم  إذا  أنه  الفرنسي من  الخارجية  حذر وزير 
والقوى  إيران  بين  فيينا  في  التفاق  أيام  بضعة  بغضون 
الكبرى حول البرنامج النووي اإليراني، فإن العالم سيواجه 

»أزمة« انتشار نووي حادة.
مجلس  أمام  لودريان،  إيف  جان  الخارجية  وزير  وقال 
إيران  كلما زادت  أكثر  تقدمنا  إنه »كلما  الفرنسي  الشيوخ 
األطراف  اهتمام  قل  وكلما  النووية،  إجراءاتها  من سرعة 
)اتفاق  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  إلى  باالنضمام 

2015(، من هنا فنحن بلغنا اليوم نقطة التحّول«.
وأكد أن: »األمر ليس مسألة أسابيع وإنما مسألة أيام«.

برعاية  مفاوضات   2021 أفريل  منذ  فيينا  وتستضيف 
النووي  البرنامج  حول  االتفاق  إلنقاذ  األوروبي  االتحاد 
اإليراني في ظل انسحاب الواليات المتحدة منه عام 2018 
فرض  الذي  ترامب،  دونالد  السابق،  رئيسها  والية  خالل 
عقوبات موجعة على الطرف اإليراني، ليرد األخير بخفض 

التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وروسيا  جهة  من  إيران  بين  رسميا  المفاوضات  وتجري 
والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما 
أي  خوضها  دون  الحوار  في  المتحدة  الواليات  تشارك 

اتصاالت مباشرة مع الطرف اإليراني.
ق ـ د

القمة العربية ستعقد خالل الثالثي 
األخير من السنة الجارية

بيلويس تؤكد أن الواليات 
المتحدة ملزتمة بالعمل 
عىل تحقيق حل الدولتني

أعلن حلف شمال األطلسي »الناتو«، األربعاء، عن 
خطته لمواجهة أي تهديد روسي ألوكرانيا.

التقى  بعدما  صحفي،  مؤتمر  في  ستولتنبرغ،  وقال 
قّرروا  »الوزراء  إّن  األعضاء،  الدول  دفاع  وزراء 
شمال  حلف  قدرات  لتعزيز  خيارات  تطوير  اليوم 
األطلسي للدفاع والردع بما يشمل التفكير في تأسيس 

مجموعات قتالية جديدة تابعة للناتو في وسط أوروبا 
وجنوب شرقها«. 

وأضاف ستولتنبرغ: »نفكر في إعادة نشر الصواريخ 
الدفاعية في شرق أوروبا«.

وتابع: »قررنا وضع خيارات إضافية لزيادة قدراتنا 
ووسط  شرق  في  قتالية  وحدات  نشر  ذلك  في  بما 

أوروبا«.
وأكد األمين العام للناتو، أن »الحلف ال ينوي 
نشر منظومات هجومية في أوكرانيا«، مشددا 

على أنه »ال يمثل أي تهديد لروسيا«.
ثمًنا  »ستدفع  بأنها  روسيا  ستولتنبرغ  وتوعد 

باهًظا إذا شنت هجوًما على أوكرانيا
».وأوضح األمين العام لحلف شمال األطلسي 
ولدينا  اختيار مسارها  دولة  أي  أن »من حق 

القدرة على الدفاع عن شركائنا وحلفائنا«.
الحلول  الناتو  أمين عام  لم يستبعد  ورغم ذلك 
الجهود  بكل  »نرجب  قائال:  الدبلوماسية، 

خفض  بشأن  مؤشر  أي  نرى  ال  ولكننا  الدبلوماسية 
روسيا للتصعيد على الحدود األوكرانية«.

األوضاع على األرض
تفقد  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وكان 
من  بالقرب  عسكرية  تدريبات  تجري  التي  القوات 
تحذيرات  وسط  البالد،  غربي  شمال  ريفنا  مدينة 
روسي  غزو  من  المتحدة  الواليات  من  متكررة 

محتمل.
واستخدمت القوات األوكرانية في التدريبات طائرات 
وقاذفات  ومدفعية  حربية  مسيرة  وطائرات  مقاتلة 

صواريخ متعددة وصواريخ مضادة للدبابات.
بعض  على  األخيرة  اآلونة  في  كييف  وحصلت 

األسلحة من الحلفاء الغربيين.
األسلحة  من  األطنان  من  مئات  عدة  أوكرانيا  وتلقت 
)ناتو( ردا  األطلسي  دول حلف شمال  والذخيرة من 

على حشد هائل للقوات الروسية على حدودها.
ق ـ د

الناتو يعلن خطته لمواجهة روسيا.. وال يستبعد »الدبلوماسية«

السوداني،  الجيش  باسم  الناطق  أعلن 
القوات  أن  عبدهللا،  نبيل  ركن  العقيد 
االحتكاك  عن  البعد  كل  بعيدة  المسلحة 

بالمتظاهرين خالل المظاهرات.
أن  له،  تصريح  في  عبدهللا  وأوضح 
الداخلي  األمن  في عمليات  الجيش  دور 
الحيوية  المواقع  تأمين  في  تنحصر 
ومجلس  الرئاسي،  القصر  تشمل  التي 
بالقيادة  المحيطة  والجسور  الوزراء، 

العامة للجيش.
لذلك  مهمة  المناطق  »هذه  أن  وأضاف 

واجب القوات المسلحة تأمينها«. 
الجيش  أن  هللا  عبد  نبيل  العقيد  وأكد 
يسيطر سيطرة تامة على معظم أراضي 

الفشقة  في  الوسطى  المنطقة 
على  والصغرى  الكبرى 

الحدود مع إثيوبيا.
القوات  انتشار  إلى  وأشار 
المسلحة السودانية على امتداد 
من  الجوار  دول  مع  الحدود 
والجنوبية  الشمالية  النواحي 
والشرقية والغربية، حيث تقوم 

بتأمين تلك المناطق.
ومنذ قرارات قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 

بـ«التصحيحية  وصفها  والتي  الماضي، 
حالة  في  البالد  تعيش  الثورة«،  لمسار 
كبيرة،  وتوترات  سياسي  اضطراب 

الشعبية  االحتجاجات  استمرار  نتيجة 
والمنادية  اإلجراءات  لهذه  الرافضة 

بالحكم المدني.
التي  االحتجاجات  حركة  خالل  وسقط 

 79 الجيش  قرارات  أعقبت 
قتيال من المتظاهرين، وفق لجنة 
وهي  المركزية،  السودان  أطباء 
واجهة نقابية، وال توجد إحصائية 

رسمية بضحايا المظاهرات.
بعثتها  عبر  المتحدة  األمم  وتقود 
في الخرطوم جهودا لحل األزمة 
خالل  من  البالد  في  السياسية 
المشاورات مع األطراف الفاعلة 
عن  تعلن  لم  ولكن  المشهد،  في 
رغم  اللحظة،  حتى  تقدم  أي 
العملية  انطالق  على  شهر  نحو  مضي 

التشاورية.
ق ـ د

الجيش السوداني: قواتنا بعيدة عن املتظاهرين
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)سيدات(،  القدم  لكرة  الجزائري  الوطني  المنتخب  تنقل 
يوم األربعاء إلى جوهانسبورغ )جنوب إفريقيا(، لمواجهة 
في  أورالندو  بملعب  الجمعة  يوم  إفريقي  الجنوب  نظيره 
مقابلة تدخل لحساب الدور التصفوي الثاني و األخير من 
تصفيات كاس إفريقيا لألمم 2022، حسب ما أفادته يوم 

األربعاء االتحادية الجزائرية لكرة القدم )فاف(.
و أوضح ذات المصدر, أّن فتيات المنتخب الوطني النسوي 
بجوهانسبورغ.  تنتظرها  التي  المهمة  صعوبة  جيدا  تعي 
ايجابية  نتيجة  تحقيق  على  عزمهن  أبدين  فقد  هذا,  ومع 
في مقابلة الذهاب, قبل خوض مقابلة العودة المقررة ليوم 

االربعاء.
المدعوات لهذه السفرية, بلغ  و من بين الالعبات ال 23 
العبة,   21 االربعاء  اليوم  المغادر  الوطني  لفريق  تعداد 
في انتظار التحاق المدافعة اغمال لينا )جمعية بريد نادي 
ايناس بوطالي )اف. سي ماتز/ المهاجمة  البيالفرنسي( و 

فرنسا(, اللتان ستلتحقان مباشرة بجنوب إفريقيا.
مقابلة  بعد  مباشرة  فستكون  الجزائر  إلى  الوفد  عودة  أما 
 23 ليوم  المقررة  العودة,  لقاء  تحضير  اجل  من  الذهاب 

فبراير ببولوغين بالعاصمة على )00ر18(.
فرتول,  راضية  المدربة  بقيادة  الوطني  المنتخب  كان  و 

بالمركز  االثنين  يوم  تربص تحضري  في  الذي دخل 
الفني الوطني بسيدي موسى )الجزائر(, قد أجرى أمس 
العمل خاللها على  تدريبية, ركز  الثالثاء آخر حصة 

الجانبين الفني والتكتيكي.
كاس  من  النهائية  المرحلة  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر  و 
الفترة  في  بالمغرب  ستقام   )2022( لألمم  إفريقيا 

الممتدة من 2 إلى 23 يوليو المقبل.
و تتأهل المنتخبات األربعة األولى مباشرة إلى مونديال 
فيما  ونيوزيلندا,  استراليا  من  بكل  المقرر   ,2023

تنشط بقية المنتخبات دورة فاصلة لما بين القارات.
واألخير  الثاني  التصفوي  الدور  مقابالت  برنامج   -
لكاس إفريقيا لألمم- 2022 )سيدات(, المقررة , أيام 

االربعاء, الخميس والجمعة ) توقيت جزائري(:
األربعاء 16 فبراير:

00ر14سا : بوروندي - جيبوتي
00ر14سا : زامبيا -ناميبيا

30ر16سا : غينيا بيساو- بوركينافاسو
30ر17سا : السنغال- مالي

الخميس 17 فبراير:
00ر16سا :طوغو - الغابون

الجمعة 18 فبراير:
00ر14سا : زيمبابوي- بوتسوانا
00ر15سا : جنوب إفريقيا- الجزائر
00ر15سا : تونس- غينيا االستوائية

30ر15 سا: الكاميرون - غامبيا
00ر16سا : نيجيريا- كوت ديفوار

أوغندا - كينيا ) تأهل أوغندا بعد انسحاب كينيا(
و25   24  ,23  , أيام  اإلياب  مقابالت  تلعب   : مالحظة 
يوليو   23 الى   2 من   2022 كان-  تجرى   . فبراير 
ثمانية  من  بدال  فريفا   12 مرة  مشاركة وألول  بالمغرب. 

وأجسابقا.

لعب المقابلة كلها ،سجل 
ومرر ..تألق الفت لمحرز أمام 

سبورتينغ لشبونة

تألق مرة أخرى نجم مانشستر سيتي وقائد 
الجزائري رياض محرز  الوطني  المنتخب 
سجل  حيث   ، أوروربا  أبطال  دوري  في 
هدافي  من  واحدا  وصار  السادس  هدفه 

دوري األبطال.
وأدى محرز مقابلة في القمة أمام المستضيف 
سبورتينغ لشبونة ، وسجل الهدف األول من 
خماسية فريقه ، مرر تمريرة حاسمة لفودن 
فريقه  أهداف  في  كبير  بقسط  ساهم  كما   ،
المتبقية وكان فعاال بتوغالته وتمريراته .. 
أساسية  قطعة  صار  محرز  أن  جليا  ويبدو 
المدرب  خطط  ضمن  ويدخل  السيتي  في 

غوارديوال الذي صار يثق فيه أكثر. 

مدافع الخرض ماندي  يف 
وضعية مقلقة قبل مباراة 

الكامريون
الجزائري  الدولي  يعود  أن  المرتقب  من 
للتشكيلة  المنافسة  أجواء  إلى  ماندي  عيسى 
األساسية لفياريال، بعد غياب طويل بمناسبة 

الجولة المقبلة من الليغا
الغواصات  مدرب  يعتمد  أن  المنتظر  ومن 
الصفراء فياريال إيمري على مدافع الخضر 
في  أمام غرناطة  السبت  مباراة  في  أساسيا 

الدور الـ 25 بملعب لوس كارمينيس
“اجونسيا”  موقع  كشف  بعدما  ذلك  يأتي 
ألبيول  راوول  القائد  إّن  اليوم،  اإلسباني 
تراكم  إلى  بالنظر  السبت  لقاء  عن  سيغيب 
بشكل  ماندي  عانى  كما  الصفراء.  بطاقات 
أّرق  الذي  األمر  التهميش.  شبح  من  كبير 
مقابلة  قبل  بلماضي  جمال  الناخب  كثيرا 
المنتظرة  العودة  وتعتبر  الكاميرون. 
للناخب  المعنوية  الدفعة  بمثابة  للجزائري 
ورقة  تتعبه  الذي  بلماضي  جمال  الوطني 
من  وبدران  عطال  معاناة  بحكم  الدفاع 

اإلصابة.

تلقى عروضا من ليون، 
بيتيس وفينورد .. طوبة يف 

طريق لمغادرة فريقه 
توبة  أحمد  الجزائري  الدولي  رحيل  بات 
كبير،  بشكل  ممكناً  الهولندي  فالفيك  فريقه 
األيام  خالل  عديدة  أندية  عبّرت  بعدما 
التعاقد معه حسب  األخيرة عن رغبتها في 

تقارير إعالمية فرنسية.
ويتواجد أحمد توبة الذي غاب عن كأس أمم 
المنتخب  منها  خرج  التي  األخيرة  أفريقيا 
أطماع  محل  األول،  الدور  من  الوطني 
بعض النوادي األوروبية، التي أبدت رغبة 
الصيفية  اإلنتقاالت  فترة  خالل  ضمه  في 
فإن  ميركاتو،  فوت  موقع  وذكر  المقبلة. 
يتواجد  الهولندي،  “فالفيك”  نادي  مدافع 
الفرنسي،  ليون  أولمبيك  نادي  مفكرة  في 
وريال بيتيس اإلسباني، وفينورد الهولندي، 
أبلغ  توبة  فإن  المصدر،  ذات  وبحسب 
فترة  في  الرحيل  في  برغبته  ناديه  مسيري 

اإلنتقاالت الصيفية المقبلة.
جمعها : تاج الدين

إفريقيا  أبطال  رابطة  في  الجزائر  ممثال  يستقبل 
على  وفاق سطيف  و  بلوزداد  شباب  القدم،  لكرة 
البيضاوي  الرجاء  و  التونسي  الترجي  التوالي 
طابعا  تحمالن  ساخنتين  مواجهتين  في  المغربي، 
مغاربيا، يومي الجمعة و السبت في إطار الجولة 
الثانية لدوري المجموعات من المنافسة االفريقية 

الغالية.
و يسعى بطل الجزائر شباب بلوزداد الذي يتواجد 
في المجموعة الثالثة الى تحقيق أول فوز له ضمن 
المنافسة االفريقية بعد أيام قليلة من الجولة االولى 
حيث فرض التعادل على النجم الساحلي التونسي 
)0-0(، يوم الجمعة الفارط بملعب حمادي عقربي 

برادس.
و لعل الفوز الرمزي بلقب البطل الشتوي من شأنه تحفيز 
البلوزداديين أمام الترجي التونسي الذي يضم في تشكيلته 
ثالثة مدافعين جزائريين دوليين و هم عبد القادر بدران 
الغائب بسبب االصابة ، محمد أمين توغاي و لياس شتي.  
مرحلة  استهل  --الذي  التونسي  الترجي  يتنقل  جهته  من 
غاالسكي  جوانانغ  أمام  ساحق  بفوز  المجموعات 

مركز  تأكيد  بنية  الجزائر  الى   --)4-0( البوتسواني 
الريادة.

النهائي  ربع  الدور  إطار  في  تقابال  قد  الفريقان  كان  و 
من النسخة السابقة حيث أقصى ممثل تونس الشباب بعد 
 /2-0 االياب  و   0-2 )الذهاب  الترجيح  ركالت  سلسلة 

ركالت الترجيح : 3-2(.
و في اللقاء اآلخر من المجموعة الثالثة، يتنقل ممثل تونس 

الثاني النجم الساحلي الذي يلعب له المدافع الدولي 
لمالقاة  بوتسوانا  الى  بن عيادة  الجزائري حسين 
نتيجة  الى تحقيق  الذي يسعى  جوانانغ غاالسكي 

إيجابية للبقاء في المنافسة.
و ضمن المجموعة الثانية، تنتظر ممثل الجزائر 
عندما  صعبة  مواجهة  سطيف  وفاق  الثاني 
بكأس  الفائز  المغربي  البيضاوي  الرجاء  يستقبل 
الكونفدرالية االفريقية حيث يسعى إلى تأكيد الفوز 
الثمين الذي حققه خالل الجولة االولى أمام حوريا 
بكرسي  الظفر  بهدف   )1-0( الغيني  كوناكري 

الصدارة.
الوصيف  مركز  البيضاوي  الرجاء  يحتل  و 
البلجيكي  المدرب  قيادة  تحت  المغربية  بالبطولة 
أمازولو  أمام  كبيرة  بصعوبة  فاز  حيث  فيلموتس  مارك 
الجنوب االفريقي )0-1( خالل الجولة االولى التي جرت 

بتونس.
المقابلة الثانية من المجموعة الثانية ستجمع بملعب دوربان 
أمازولو الجنوب االفريقي بنظيره الغيني حوريا كوناكري 

بهدف الرجوع في المنافسة القارية.

جيرمان  سان  باريس  فريقه  مبابي  كيليان  قاد 
القتناص فوز هام ومثير من ضيفه ريال مدريد 
الدور  ذهاب  إطار  في  الثالثاء  رد  دون  بهدف 
أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  من  النهائي  ثمن 

لكرة القدم.
تاج الدين 

خرجت المباراة قوية وحماسية وتسيدها باريس 
العبيه  أن  إال  واضح  بشكل  جيرمان  سان 
أهدر  كما  للتسجيل  الفرص  من  العديد  أهدروا 
نجمه ميسي ركلة جزاء، وفي الدقيقة 94 تمكن 
مبابي من إحراز هدف الفوز للفريق الباريسي.

وسيقام لقاء العودة على أرض ريال مدريد يوم 
األربعاء التاسع من مارس القادم.

وأهدر ميسي في الدقيقة 61 ضربة جزاء بعد 
ركلة  وجاءت  ببراعة  كورتوا  لها  تصدى  أن 
سان  لباريس  المتتالي  الضغط  بعد  الجزاء 
جيرمان تخطى  مبابي كارفخال بمهارة إال أن 
الجزاء  مدافع ريال مدريد عرقله داخل منطقة 
ميسي  سددها  جزاء  ركلة  اللقاء  حكم  فاحتسب 

وتصدى لها كورتوا. كما سبق ذكره .
موقف  عن  يكشف  جيرمان  سان  مدرب 

»كوميدي مؤلم« تعرض له بعد هدف مبابي 

مدرب  بوكتينيو  ماوريسيو  األرجنتيني  كشف 
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن موقف 
»كوميدي مؤلم« تعرض له، بعد هدف كيليان 
ذهاب  في  مدريد  ريال  شباك  في  القاتل  مبابي 

ثمن نهائي دوري األبطال.
عند  المباراة  في  الوحيد  مبابي الهدف  وسجل 
الدقيقة الرابعة واألخيرة من عمر اللقاء، ليطلق 
»حديقة  ملعب  في  هيستيري  الحتفال  العنان 

األمراء« معقل النادي الباريسي.
وقال بوكتينيو في تصريح صحفي بعد المباراة، 
إنه تعرض لضربة قوية ومؤلمة في أنفه خالل 
االحتفال بهدف مبابي حتى ظن أن أنفه تعرضت 

للكسر ليذهب بعدها لطبيب الفريق.
مبابي  هدف  »بعد  األرجنتيني:  المدرب  وقال 
ثم  بالهدف  فرحا  القفز  األول  بشيئين،  شعرت 
الذي ضربني على  باريديس  تلقيت ضربة من 

أنفي بصدره وظننت أنه كسر أنفي«.
أن  ألخبره  الطبيب  إلى  »ذهبت  وأضاف: 
باريديس كسر أنفي هذا ما شعرت به بعد هدف 

مبابي في شباك ريال مدريد«.
أمس  تغلب  جيرمان  سان  باريس  أن  يذكر 
دون  بهدف  مدريد  ريال  ضيفه  على  الثالثاء 
النهائي من دوري  مقابل في ذهاب الدور ثمن 
الحسم  انتظار  في  القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال 
بمباراة اإلياب في مدريد في التاسع من مارس 

المقبل.

مباراة  تفاصيل  ماني،  ساديو  السنغالي  الدولي  ليفربول،  نادي  نجم  ستعاد 
منتخب  جمعت  والتي  بالكاميرون،  األخيرة  إفريقيا  أمم  كأس  بطولة  نهائي 

بالده بنظيره المصري.
وتوج منتخب السنغال باللقب القاري للمرة األولى في تاريخه بعد فوزه على 
نظيره المصري بركالت الترجيح 2-4، بعدما تعادال دون أهداف في النهائي 

الذي أقيم في السادس من فبراير الجاري.
وكانت أبرز اللقطات في المباراة النهائية، تلك التي جمعت ماني بزميله في 
ليفربول محمد صالح، وحارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل، خالل 

تصويب النجم السنغالي لركلة جزاء في بداية المباراة.
وقبل تسديد الركلة، توجه صالح إلى أبو جبل، وبدا وكأنه يقدم له معلومات 
عن الطريقة المفضلة لماني في تصويب ضربات الجزاء، وهنا تدخل ماني 

في محاولة لتشتيتهما، ولكن أبوجبل نجح في التصدي للركلة.
 Que« قناة  عبر  مقابلة  خالل  الواقعة  تلك  على  تعليقه  في  ماني  وقال 
Golazo«على منصة »يوتيوب«: »تذكرنا بالفعل أنا وصالح هذه اللقطة 
مؤخرا، لقد قال لي صالح لماذا أتيت لرؤية الحارس؟ فقلت له ألنك تتحدث 
معه وأنا متأكد من أنك ستلعب معي ألعابا ذهنية، فقررت مبادلتك الفكرة«.

وتابع: »رأيته يتحدث )مع أبو جبل( وأنا متأكد أنه لم يقل أشياء كثيرة، أعتقد 
أنها ألعاب ذهنية فأردت أن أشاركهم متعة هذه األلعاب، وقلت له اذهب يا مو 

وأخبره أنني سأسدد الكرة في الزاوية اليمنى«.
الواقعة  باألمس عن هذه  نتحدث  كنا  بيننا،  بمثابة دعابة  وأتم: »كان األمر 

وضحكنا كثيرا«.
ومن المرتقب أن يتواجه ماني وصالح مجددا، عندما تتقابل السنغال ومصر 
ذهابا وإيابا نهاية الشهر المقبل في الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة 

لمونديال »قطر 2022«.
ولكن قبل هذا الموعد، سيتزامل صالح وماني في مباريات فريقهما ليفربول، 
الذي سيخوض مساء اليوم اختبارا صعبا ضد إنتر ميالن في ذهاب الدور 

ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكاالت

ماني يكشف تفاصيل لقطته 
الشهيرة مع صالح وأبو جبل 

في أمم إفريقيا

مبابي يقود باريس سان 
جيرمان القتناص فوز مثير 

من ريال مدريد

الكشف عن عقوبة 
جيرارد بيكيه

أعلنت لجنة المنافسات في االتحاد اإلسباني لكرة القدم اليوم األربعاء عقوبات 
الجولة الـ24 من الدوري اإلسباني »الليغا«.

وحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فقد فرضت لجنة المنافسات 
عقوبة اإليقاف على جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، لمدة مباراة واحدة بعد 

طرده أمام إسبانيول، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل اإليجابي 2-2.
هو  صفراوين  بطاقتين  على  حصوله  بعد  الحمراء،  البطاقة  بيكيه  وتلقى 
في  بينهما  وقعت  التي  المشادة  بعد  إسبانيول،  العب  ميالميد،  ونيكوالس 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
عن  سيغيب  بيكيه  فإن  االنضباط،  لجنة  قانون  من   113 المادة  وحسب 
برشلونة لمباراة واحدة فقط، األمر الذي سيمنعه من التواجد مع الفريق أمام 

فالنسيا في الجولة المقبلة.
إسبانيول  العب  سيغيب  كما 

مواجهة  عن  ميالميد  نيكوالس 
األحد  يوم  إشبيلية  أمام  فريقه 

في الجولة ذاتها.
مانو  وتعرض 

العب  مورالنيس، 
إسبانيول،  وسط 

بعد  مباراتين  لإليقاف 
على  من  المباشر  طرده 

مقاعد البدالء وبالتالي سيغيب 
أمام إشبيلية وفياريال.

وكاالت

اإلسباني  تألق 
حارس  خيا  دي  دافيد 
في  يونايتد  مانشستر 
في  مرماه  عن  الذود 
فيها  فاز  التي  المباراة 
برايتون  على  فريقه 
الثالثاء  أمس   2-0
من  مؤجل  لقاء  في 
من   18 الـ الجولة 

لبريميريغ«. »ا
شبكة  وحسب 
العالمية  »سكواوكا« 

نظيفة  بشباك  خيا  دي  خرج  فقد  القدم،  كرة  إلحصاءات 
مانشستر  مع  مشاركاته  تاريخ  طوال   128 رقم  للمرة 
ليعادل رقم  الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري  يونايتد في 
بيتر  السابق، الدنماركي  الحمر«  »الشياطين  عرين  حامي 

المقبلة. المباريات  في  بإمكانه تجاوزه  وبات  شمايكل، 
البرتغاليان كريستيانو  اليونايتد سجلهما  أن ثنائية  يذكر 
و90+7   51 الدقيقتين  في  فرنانديز  وبرونو  رونالدو 

الترتيب. على 
وكاالت

دي خيا يعادل رقما تاريخيا 
حراسة  أسطورة  لشمايكل 

الحمر« »الشياطين 

الشق المالي يعترض انتقال قديورة 
لمولودية وهران

البرتغالي  لشبونة  سبورتينغ  مستضيفه  اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  نادي  اكتسح 
بخماسية نظيفة في معقله الثالثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم.
السابعة  الدقيقة  في  لسيتي  التسجيل  باب  محرز  رياض  الجزائري  الدولي  افتتح 
وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث 
في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 44 من عمر الشوط 
األول ليصبح مانشستر سيتي أول فريق يتقدم بفارق 4 أهداف في نهاية الشوط 

األول من مباراة خارج أرضه في األدوار اإلقصائية لدوري أبطال أوروبا.
وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة للـ«سيتيزنس« بالهدف الخامس 

بتسديدة جميلة في الدقيقة 58.
مدينة  في  الذي سيقام  العودة  لقاء  في  معقدة جداً  لشبونة  وباتت مهمة سبورتينغ 

مانشستر في التاسع من شهر مارس المقبل.

مانشسرت سيتي يقسو عىل سبورتينغ لشبونة ويضع قدمًا يف ربع النهايئ

رابطة أبطال إفريقيا 

مواجهات ساخنة بطابع مغاربي في انتظار وفاق سطيف وشباب بلوزداد

 ...  أخبــار محرتفينا 

عدالن  الجزائري  النجم  انتقال  صفقة  باتت 
قديورة، متوسط ميدان نادي شيفيلد اإلنجليزي، 
إلى صفوف مولودية وهران الجزائري مهددة 
االنتقاالت  نافذة  إغالق  من  أيام  قبل  بالفشل، 

الشتوية الجارية.
الوهراني  النادي  إدارة  مجلس  ويتفاوض 
أعماله،  ووكيل  قديورة  مع  أيام،  منذ  الجديد، 

شهرا،   30 لـ  يمتد  بعقد  الفريق  صفوف  إلى  باالنتقال  إقناعه  أجل  من 
مع إمكانية فسخه في حالة حصول الالعب على عرض من أحد األندية 
األوروبية. وعلم  من مصادر داخل النادي الوهراني أن مجلس اإلدارة لم 
يحصل على موافقة قديورة حتى اآلن، في ظل عدم اتفاق الطرفين على 

الشق المالي.

الرابطة  في  الناشط  قسنطينة  شباب  مدرب  قدم 
من  استقالته  حجار،  شريف  األولى،  المحترفة 
التقني  من  األربعاء  اليوم  علم  حسبما  منصبه، 
الجزائري. وقال حجار ›‹بعد اجتماع مع مسؤولي 
النادي، لقد اتفقنا على فسخ العقد بالتراضي. أضحى 
من المستحيل مواصلة العمل في ظل العوائق الكثيرة 

التي منعتني من القيام بواجبي’’.
لشباب  الفنية  بالعارضة  سنة(   56( حجار  والتحق 
أمضى  أين  الماضي  سبتمبر  شهر  في  قسنطينة 
على عقد لمدة موسمين، خلفا للمدرب السابق ميلود 

حمدي.
قائال  مليلة  عين  لجمعية  السابق  المدرب  واستطرد 
النادي خالل  في  المشاكل  من  العديد  واجهت  »لقد 

مرحلة الذهاب بسبب بعض األشخاص ذوي النوايا 
السيئة. كنت أود مواصلة العمل ولكن الظروف ال 

تسمح للقيام بذلك’’.
البطولة  من  الذهاب  مرحلة  قسنطينة  شباب  وأنهى 
 29 برصيد  السابعة  المرتبة  في  األولى  المحترفة 

نقطة، متخلفا عن الرائد شباب بلوزداد بسبع نقاط.
واختتم قائال ›‹لقد استقلت في الوقت الذي أنهى فيه 
النادي مرحلة الذهاب في مرتبة مشرفة وقريبة من 
متصدر البطولة. المجموعة متميزة وبإمكانها اللعب 

من أجل اللقب إذا وجدت الظروف المالئمة’’.
عبد  المساعد  المدرب  ›‹الشباب‹‹  إدارة  وكلفت 
الغاني عوامري لقيادة التشكيلة ›‹مؤقتا‹‹ في انتظار 

تعيين مدرب جديد.

رونالدو يفك صيامه عن التهديف 
أمام برايتون

كريستيانو  البرتغالي  قطع 
 6 من  سلسلة  رونالدو 
أهداف،  بدون  مباريات 
فوز  في  هدفا  بتسجيله 
يونايتد  مانشستر  فريقه 
ضمن   2-0 برايتون  أمام 
الـ18  الجولة  منافسات 
الدوري  من  والمؤجلة 

اإلنجليزي.
أرسل   ،51 الدقيقة  وفي 
 37 البالغ  البرتغالي 
الشباك  إلى  الكرة  عاما 
سكوت  من  تمريرة  بعد 

مكتوميناي.
الثاني  الهدف  جاء  فيما 
رصاصة  أطلق  الذي  فيرنانديز  برونو  عبر  الحمر«  للـ«الشياطين 

الرحمة على برايتون في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
ونجح رونالدو في فك صيامه الذي استمر لـ6 مباريات، وهو أسوأ انقطاع 

له منذ عام 2009.
وهو   ،2022 أهدافه لعام  أول  وّقع كريستيانو على  الهدف  وبهذا 
عودته  منذ  يونايتد  مانشستر  مع  مباراة   27 في  عشر  الهدف الخامس 
للنادي. وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة ليرتقي 
إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز 

التاسع.

مدرب شباب قسنطينة شريف حجار يرمي المنشفة



عين على الرياضة

اللقب  حامل  باكس  ميلووكي  حّقق 
على  باهراً  فوزاً  الماضي  الموسم 
إنديانا بايسرز بفضل المتألّق يانيس 

أنتيتوكونمبو.
يانيس  اليوناني  النجم  تعملق 
ميلووكي  صفوف  في  أنتيتوكونمبو 
باكس حامل اللقب الموسم الماضي 
بـ50  بايسرز  إنديانا  سلة  وأمطر 
نقطة ليقود فريقه إلى الفوز -128
السلة  كرة  دوري  ضمن   119
األميركي للمحترفين، في حين حقق 
بوسطن سلتيكس فوزه التاسع تواليا 
سفنتي  فيالدلفيا  على  ساحقا  وكان 

سيكسرز 135-87.
يانيس  سجل  األولى،  المباراة  في 
الرابعة  للمرة  أكثر  أو  نقطة   50
حقق  أن  له  وسبق  مسيرته.  خالل 
سفنتي  فيالدلفيا  ضد  االنجاز  هذا 
 2019 آذار/مارس  في  سيكسرز 
الثاني/ تشرين  في  جاز  يوتا  وضد 
نوفمبر من العام ذاته، وضد فينيكس 

في  الماضي  تموز/يوليو  في  صنز 
المباراة السادسة من الدور النهائي. 
وجرو  ميدلتون  كريس  وأضاف 
تواليا  نقطة  و14   19 هوليداي 
على  الرابع  فوزه  باكس  ليحقق 

بايسرز هذا الموسم. 
صفوف  في  مسجل  أفضل  أما 
 36 مع  هيلد  بادي  فكان  الخاسر 
من  ثالثية  رميات   8 بينها  نقطة 

أصل 12.
في  نقاط   7 بفارق  ميلووكي  تقّدم 
الربع األول بفضل 12 نقطة ليانيس 
علما بأن األخير سجل 19 نقطة في 
الربع األخير الذي حسم فيه الفريق 

النتيجة نهائيا لصالحه.
أن  بعد  المباراة  في  يانيس  وشارك 
ضد  األخيرة  المواجهة  عن  غاب 
فريقه  خسرها  والتي  بورتالند 
122-107 إلصابة في كاحله وقال 
بعد المباراة »كنت أشعر بأني بحالة 
في  الراحة  إلى  خلدت  لقد  أفضل، 

اليومين األخيرين«.
إنه شعور  الحال  وأضاف »بطبيعة 
رائع أن تسجل 50 نقطة لكن األهم 
مباراة  ثمة  الفوز.  هو  لي  بالنسبة 
أخرى لنا الخميس نريد أن نفوز بها 

أيضا قبل مباراة كل النجوم«.
سلتيكس يواصل التألّق

انتصاره  سلتيكس  بوسطن  وحقق 
فيالدلفيا  باكتساحه  تواليا  التاسع 
سفنتي سيكسرز بنتيجة 135-87. 
وجايسون  براون  جايلين  وساهم 
تاتوم في فوز فريقهما فسجل األول 
وأضاف  متابعات،  و8  نقطة   29

الثاني 28 نقطة و12 متابعة.
وقال براون »نحاول أن نحافظ على 
سلسلة انتصاراتنا، كان األمر ممتعا 

الليلة«.
وخاض سيكسرز المباراة في غياب 
جيمس هاردن الذي يعاني من تمزق 
األسبوع  إليه  انتقل  والذي  عضلي 

الماضي قادما من بروكلين نتس.

ريفرز  دوك  سيكسرز  مدرب  أما 
أفضل  المنافس  الفريق  »كان  فقال 
وفي  اللعب  في  شيء،  كل  في  منا 
هناك  كان  وإذا  التدريبية،  الخطة 
جانب آخر لكانوا تفوقوا فيه أيضا«.
مطلع  منذ  بقوة  سلتيكس  وضرب 
بعد  نقاط   10 بفارق  فتقدم  المباراة 
ثم   ،)14-4( دقائق  خمس  مرور 
وّسع الفارق إلى 28-49 في الربع 
الثاني، و31 نقطة في الربع الثالث 
في  وتيرته  وواصل   ،)75-44(
بفارق  المباراة  لينهي  األخير  الربع 

48 نقطة.
بالنسبة  الوحيدة  السوداء  النقطة  أما 
صانع  إصابة  فكانت  بوسطن  إلى 
ألعابه ماركوس سمارت بالتواء في 
كاحله قد يبعده لفترة عن المالعب.

صدارته  صنز  فينيكس  وعّزز 
لوس  على  بفوزه  الغربية  للمنطقة 
بفضل   103-96 كليبرز  أنجليس 
 36( بول  كريس  المخضرم  نجمه 
بول  وسجل  بوكر.  وديفن  عاما( 
السلة التي منحت التقدم لفريقه -93
بسلة  ساهم  ثم  المباراة  آواخر   90
لينهي  إضافية وتمريرتين حاسمتين 
المباراة مسجال 17 نقطة. أما بوكر 

فسجل 26 نقطة.
لوكا  المتألق  السلوفيني  وقاد 
إلى  مافريكس  داالس  دونتشيتش 
هيت  ميامي  على  مفاجئ  فوز 
متصدر المنطقة الشرقية 107-99 
متابعات  و10  نقطة   21 بتسجيله 

و6 تمريرات حاسمة.
وفي المباريات األخرى، فاز أتالنتا 
كافالييرز  كليفالند  على  هوكس 
تمبروولفز  ومينيسوتا   ،124-116
126- هورنتس  تشارلوت  على 
وممفيس  التمديد،  بعد   120
غريزليز على نيو أورليانز بيليكانز 

.121-109

الخميس 17 فيفري 2022 م
الموافق لـ 16 رجب 1443 هـ 

رئيسة االتحاد الرويس للجمباز 
اإليقايع: فالييفا ستبقى إىل 

األبد يف تاريخ الزتحلق

ضمن  الجليد  على  الهوكي  لمسابقة  النهائي  نصف  الدور  إلى  روسيا  منتخب  تأهل 
اليوم  بفوزه  وذلك  بكين،  في  المقامة  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  فعاليات 

.3-1 الدنماركي  نظيره  على  األربعاء 
وقت  في  سيجمع  الذي  اللقاء  من  الفائز  الذهبي،  المربع  في  الروسي  المنتخب  وينتظر 

والسويدي. الكندي  المنتخبين  بين  اليوم،  الحق 
حساب  على  المتأهلة  فنلندا  بين  النهائي،  نصف  الدور  في  الثانية  المباراة  وستجمع 
األمريكي  بالمنتخب  أطاحت  التي  وسلوفاكيا   ،5-1 بنتيجة  عليها  بفوزها  سويسرا 

)3-2(
الجمعة. غد  يوم  النهائي  نصف  الدور  مباراتا  وستقام 

تاس

14

منتخب روسيا يصعد لنصف نهائي 
مسابقة الهوكي على الجليد

الدوري األمريكي للمحرتفني 

»يانيس« يتعملق ويقود باكس 
لفوز كاسح على بايسرز

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

امتدحت رئيسة االتحاد الروسي للجمباز اإليقاعي، إيرينا فينر عثمانوفا، 
الجليد والتي تخطف  الفني على  التزحلق  فالييفا، نجمة  مواطنتها كاميال 

األضواء حاليا في األلعاب األولمبية ببكين.
فريدة  وشخصية  متزلجة  »كاميال  »تاس«:  لوكالة  عثمانوفا  وقالت 
المتزلجين  من  غيرها  مثل  التاريخ،  في  الفتاة  هذه  ستبقى  نوعها،  من 

المشهورين الذين أنجبتهم روسيا«.
وأضافت ممتدحة: »كاميال فتاة رائعة، شكرا للجنة الحكام )في األلعاب 
األولمبية ببكين( ألن أعينهم دائما مفتوحة على مثل هذا الجمال خارج 

كوكب األرض وهذا العمل الرائع الذي تقوم به الرياضية ومدربتها«.
وكانت فالييفا، خطفت األنظار األسبوع الماضي، في منافسات التزحلق 
البرنامج  في  الحركية  لجملتها  أدائها  عند  للفرق  الجليد  على  الفني 
االختياري، حيث نفذت بنجاح وألول مرة في تاريخ األولمبياد، قفزة مع 

أربع دورات في الهواء.
االختياري  البرنامج  في  األول  المركز  فالييفا  أحرزت  الرائع  وبأدائها 
برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد »الميدالية الذهبية« 

برصيد 74 نقطة.
وبعد إنجازها التاريخي، أعلنت وكالة االختبارات الدولية )ITA( العثور 
على عقار »تريميتازيدين« المحظور في عينة واحدة لفالييفا أخذتها وكالة 

مكافحة المنشطات الروسية »روسادا« في 25 ديسمبر 2021.
تكريم  حفل  تأجيل  تم  عنه،  الكشف  تم  الذي  اإليجابي  االختبار  وبسبب 
أصحاب الميداليات في مسابقة الفرق في التزحلق على الجليد في أولمبياد 

بكين، ولكنه سمح لفالييفا بمواصلة مشاركتها في األولمبياد.
وتصدرت صاحبة الـ15 عاما، أمس الثالثاء، منافسات البرنامج القصير 
 82.16 حصدها  بعد  الجليد،  على  الفني  التزحلق  في  السيدات  لفردي 
نقطة، لكنها لم تتمالك نفسها لتدخل في نوبة بكاء وهي تتزلج على الجليد 

في نهاية روتينها.
فالييفا  وتبدو  الخميس،  غد  بعد  االختياري  البرنامج  منافسات  وستقام 

مرشحة فوق العادة لحصد الذهبية.
وكاالت

الطبعة السابعة للعدو 
الريفي »عبد المجيد أوبيدة«  

بقسنطينة السبت المقبل
ترأس صباح االمس مدير الشباب و الرياضة لوالية قسنطينة رفقة ممثل عن 
األمين العام للوالية و مندوب األمن بالوالية لقاء تنظيميا حول الدورة الوطنية 
للعدو الريفي » عبد المجيد عبيدة » في طبعتها السابعة ، و التي ستجري 
فعالياتها يوم 19فيفري على مستوى غابة البعراوية ببلدية الخروب ، و كذا 

فعاليات السباق الجهوي الخاص بالمنطقة الشمال شرقية. 
أجل  التنظيمية من  األمور  مناقشة جميع  التحضيري  االجتماع  قد عرف  و 
إنجاح هذه التظاهرة الوطنية بمشاركة جميع األطراف الفاعلة و التي حضرت 
اللقاء على غرار : مندوب األمن ، ممثلين عن كل من مديريات : المجاهدين 
دائرة  الخروب ، رئيس  بلدية  الغابات ، رئيس  ،الثقافة ،الصحة ، محافظة 
اإلقليمية  المجموعة  ممثل عن   ، قسنطينة  أمن والية  ممثل عن   ، الخروب 

للدرك الوطني ، ممثل ديوان الثقافة و الرياضة و السياحة لبلدية الخروب.
ست  مشاركة  ستعرف  الوطنية  الرياضية  التظاهرة  هذه  بالذكر   الجدير 
أصناف من الذكور و ست أصناف من اإلناث ، و قد وصل عدد المسجلين 

لحد اآلن إلى أكثر من 600 مسجال .
هذا و ستتكفل مديرية الصحة بوضع مركز تلقيح ضد كوفيد 19 بمكان إجراء 

التظاهرة لتلقيح األشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 18 سنة.
الدعوة  فقط    لالشارة 
لحضور  للجميع  مفتوحة 
الرياضة  التظاهرة  هذه 
الذكرى  تصادف  التي 
للشهيد  الوطني  لليوم   33
أحد  إسم  تحمل  التي  و 

الشهداء االبرار.
مريم. بن جامع

فيالدلفيا سيفينتي سيكسرز يقدّم العبه الجديد 
جيمس هاردن لوسائل اإلعالم

قّدم فيالدلفيا سيفينتي سيكسرز لوسائل اإلعالم اليوم األربعاء العبه الجديد النجم جيمس هاردن.
ورفض هاردن الذي انتقل إلى الفريق في اليوم األخير من موسم االنتقاالت الشتوية للدوري 
األميركي لكرة السلة، الكشف خالل المؤتمر الصحافي عن أسباب رحيله عن بروكلين نتس، 

مبديا سعادته البالغة باالنضمام إلى صفوف فيالدلفيا.
هذا وسيرتدي النجم الملتحي الرقم 1 في فريقه الجديد، بدال من الرقم 13 الذي ارتداه في جل 
مسيرته، وذلك بسبب حجب هذا الرقم في نادي فيالدلفيا وتعليقه في سقف صالة الفريق مدى 

الحياة تكريما لألسطورة ويلت تشامبرلين.



الدوليـة  االتحاديـة  رئيـس  أعلـن 
لجمعيـات الهالل األحمـر والصليب 
روكا  فرانسيسـكو  السـيد  األحمـر 
فتـح  عـن  بالجزائـر  أمـس  أول 
مكتـب إقليمـي بالجزائـر فـي إطـار 
تعزيـز الشـراكة مع الهـالل األحمر 

الجزائـري.
الهلال  ملع  نظلم  لقلاء  وخلال 
رؤسلاء  ضلم  الجزائلري  األحملر 
هلذه الهيئلة عللى مسلتوى الواليات 
اللل 58 للوطن والشلركاء الوطنيين 
األحملر  للهلال  والدولييلن 
روكا  السليد  أشلاد  الجزائلري، 
بالجهلود التلي يبذلها الهال األحمر 
الجزائلري والعملل "الجبلار" اللذي 
سلنة  فلي  تأسيسله  منلذ  بله  يقلوم 

اليلوم. غايلة  اللى   1956
ذات  صلرح  الصلدد،  هلذا  فلي 
المسلؤول قائلا "نحلن بحاجلة اللى 
عللى  العملل  بهلذا  للقيلام  زعملاء 
سلنفتح  السلبب  ولهلذا  وجله  أكملل 
أجلل  ملن  بالجزائلر  إقليميلا  مكتبلا 
تقديلم المزيلد من المسلاعدة والدعم 

الجزائلري". األحملر  للهلال 
وقلد جلدد السليد روكا اللذي أعرب 
يقلوم  اللذي  بالعملل  عرفانله  علن 
الجزائلري  األحملر  الهلال  بله 
منلذ عقلود عللى الصعيلد الوطنلي 
لدعلم  هيئتله  "اسلتعداد  والدوللي 
فلي  الجزائلري  األحملر  الهلال 
تواجلده  وتعزيلز  الجوانلب  جميلع 
الجزائلر". سليما  المنطقلة  بكاملل 

المتحلدث  أكلد  أخلرى،  جهلة  ملن 
يؤديله  اللذي  الهلام  "اللدور  عللى 
العملل  فلي  المحليلون"  الفاعللون 
"قاعلدة  يشلكل  اللذي  االنسلاني 
لجميلع المنظملات السليما الصليلب 
األحملر االيطاللي" اللذي يترأسله.
ملن جهتهلا، وصفت رئيسلة الهال 
السليدة سلعيدة  الجزائلري  األحملر 
بلن حبيللس زيارة رئيلس االتحادية 
الهلال األحملر  لجمعيلات  الدوليلة 
الجزائلر  اللى  االحملر  والصليلب 
ب "الحلدث التاريخلي" ألن األملر 
بهلا  يقلوم  زيلارة  بلأول  يتعللق 
رئيلس منظملة انسلانية دوليلة اللى 

الجزائلر.
كملا صرحلت تقلول "سلتبرز هلذه 

الزيلارة جهلود الجزائلر وسياسلتها 
ومسلاهمة  االنسلاني  المجلال  فلي 
الجزائلري"  األحملر  الهلال 
سليقوم  روكا،  السليد  أن  مضيفلة 
ضملن برناملج زيارته إللى تندوف 
اللى  األربعلاء  اليلوم  المقلررة 
الصحراوييلن،  الاجئيلن  مخيملات 
عللى  لاطلاع  ميدانيلة  بزيلارة 
الجزائلري  األحملر  الهلال  عملل 

الحلدود". مسلتوى  عللى 
قلد شلهد هلذا اللقلاء حضلور سلفير 
بالجزائلر  سويسلرا  كونفدراليلة 
روزنكرانلس  للوكاس  السليد 
وممثلل سلفير ايطاليا فلي الجزائر، 
علدة  وممثللي  بوليتلي  أنطونيلو 
معتملدة  وبعثلات  أمميلة  منظملات 
االغذيلة  برناملج  سليما  بالجزائلر 
السلامية  والمحافظلة  العالملي 
لاجئيلن واللجنلة الدوليلة للصليلب 
األحملر والمنظملة الدوليلة للهجرة.
يقلوم  اللذي  روكا  السليد  واسلتقبل 
بزيلارة تلدوم ثاثلة أيلام بالجزائلر 
صبلاح أول أملس الثاثلاء ملن قبل 
عبلد  السليد  الجمهوريلة،  رئيلس 
معله  أجلرى  اللذي  تبلون  المجيلد 
حلول  ومثملرة  ثريلة  محادثلات 

والمهاجريلن. الاجئيلن  مسلألة 
منصلب  روكا  فرانسيسلكو  يشلغل 
الرئيلس الوطنلي للصليلب األحملر 
االيطاللي موازاة مع مهامه كرئيس 
االتحاديلة الدوليلة لجمعيلات الهال 

األحملر والصليلب األحمر.
تعلد االتحاديلة أكبلر شلبكة انسلانية 
المحللي  العملل  تدعلم  العاللم  فلي 
للهلال األحملر والصليلب األحملر 
وتضلم  بللد.   192 ملن  أزيلد  فلي 
بجنيلف  مقرهلا  الكائلن  االتحاديلة 

متطلوع. مليلون   14 قرابلة 
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... متفرقات ... رئيس االتحادية الدولية لجمعيات الهالل األحمر والصليب 
شاب يبيع الخمور يف مسكنه ..أمن باتنة األحمر يعلن عن فتح مكتب إقليمي في الجزائر 

يشدد الخناق عىل مروجي المؤثرات العقلية
 ، األول  أمللس  تمكنت،نهللار      n
عناصللر األمن الحضللري األول بعين 
للة مللن توقيللف شللخص يبلغ من  التوت
العمللر 23 سللنة محللل أمللر قضائي 
بتهمة السللرقة من داخل مسللكن، كما 
للم توقيف شللخصين آخريللن يبلغان  ت
للة  ن مللن العمللر 23 و 28 سللنة بمدي
للة بحوزتهمللا 08 أقللراص  عيللن التوت
للوع ريفوتريل  ية ن مللن المؤثرات العقل
يتم تقديم المشللتبه بهللم أمام الجهات  ل
يميا،وفللي  إقل المختصللة  للة  ي القضائ
ذات المجللال   تمكنللت عناصللر أمن 
دائللرة مروانة من توقيف شللخص يبلغ 
من العمر31 سللنة مسللبوق قضائيا، 
للوع  لله 09 أقللراص مهلوسللة ن بحوزت
بيع و  ل للأة ل للغ مهي يللن 300 مل ل بريغاب
بعللد اسللتصدار إذن بتفتيش مسللكنه 

للي بحللي 200 مسللكن بمروانة  ل العائ
للوع  للى 06 أقللراص ن للور عل للم العث ت

يلين 25 ملغ ت ب اميتري
 كمللا قامت،  فرقة الشللرطة القضائية 
للرة بريكة في ذات التخصص  بأمن دائ
للذي يخص محاربة  السللالف الذكر وال
ية،تم   التجارة بكل أنواع المؤثرات العقل
توقيف شللاب يبلغ من العمر 26 سنة 
ا الذي كان يستغل أحد  ي مسللبوق قضائ
المساكن بمدينة بريكة لتخزين و بيع 
للدون رخصة  ية ب المشللروبات الكحول
تفتيش و  ال للم اسللتصدار إذن ب ،حيث ت
حجز 1906 وحدة من مختلف األنواع 
و األحجللام  بعللد اسللتيفاء إجللراءات 
التحقيللق تم تقديم المشللتبه بهما أمام 
ا . يمي الجهات القضائية المختصة إقل

                         محمد دحماني 

العراقيـة، إحصائيـة  القضائيـة  الجهـات  نشـرت 
عـن عـدد حـاالت الطالق فـي البالد خـالل جانفي 
الماضـي، ووصلـت لنحـو 7 آالف حالـة طـالق، 

بواقـع 10 حـاالت كل سـاعة تقريبـا.
ملن  األول  بالمركلز  بغلداد  محافظلة  وجلاءت 
اإلحصائيلة،  وبحسلب  الطلاق،  حلاالت  حيلث 
فلي مختللف  6486 حاللة طلاق  فقلد حصللت 
كردسلتان،  إقليلم  علدا  العراقيلة،  المحافظلات 
حيلث تصلدرت محافظلة بغلداد حلاالت الطلاق 

حاللة. بلل2390 
تسلجل  التلي  األوللى  الملرة  ليسلت  أنهلا  ورغلم 
ملن  الكبيلر  العلدد  هلذا  العراقيلة  المحاكلم  فيهلا 
حلاالت الطلاق بيلن األزواج، لكلن تواصلل هذه 
طويللة  أشلهر  ملدى  عللى  المتصاعلدة  الوتيلرة 
يشلكل ناقلوس خطر يهلدد االسلتقرار المجتمعي، 
العراقيلة  األسلر  آالف  مسلتقبل  ويعلرض 
للضيلاع والتشلتت، حسلب الخبلراء االجتماعييلن 

الحقوقييلن. والناشلطين 
فلي  بارتفاعهلا  الثابتلة  األرقلام  هلذه  وحلول 
معلدالت الطلاق فلي المجتملع العراقلي، تقلول 
فلي  نافلع،  نلور  العراقيلة،  الحقوقيلة  الناشلطة 
"ملن  نيلوز عربيلة:  "سلكاي  موقلع  ملع  حديلث 
المؤسلف أن نسلب الطلاق فلي ارتفلاع سلنوي 
مباشلرة  بلكل  وهلذا  العلراق،  فلي  للغايلة  مقللق 
هلو دالللة مفجعلة عللى تفشلي التفلكك األسلري، 

عوائلل". وتشلرذم  بيلوت  إنهيلار  وعللى 
األسلباب وراء ذللك واضحلة تماملا، وفلق نلور، 
التلي  النفسلية  الحاللة  "أبرزهلا  تضيلف:  التلي 
بسلبب  العراقلي  الشلعب  أبنلاء  معظلم  يعيشلها 
البطاللة والفقلر وغيرها من األزملات االقتصادية 
والمعاشلية، التلي تؤثلر عللى بنلاء مسلتقبل آملن 
ألي زوجيلن كملا وقلد تكلون هنلاك عواملل ذاتية 
افتقلار  بسلبب  وهلذا  الطلاق،  تشلجع  شلخصية 
الزوجيلن للثقافلة والوعلي مملا يؤدي إللى اللجوء 

لحلل الطلاق عنلد أبسلط مشلكلة".
لممارسلات  هنلا  السللبي  اللدور  ننسلى  وال 

وحلوادث العنلف األسلري وزواج القاصرات في 
رفلع وتيلرة ظاهلرة الطلاق، كملا تقول الناشلطة 

العراقيلة.
الظاهلرة،  هلذه  لكبلح  المطلوبلة  الحللول  وعلن 
تلرد: "ال يمكلن الحد من ظاهلرة الطاق دون أن 
نؤسلس لوعلي مجتمعلي قائلم على أسلاس احترام 
الملرأة وعلدم تزويلج القاصريلن وأن يكون هناك 

رخلاء اقتصلادي فلي البلد".
العراقيلة،  الملرأة  حقلوق  منظملة  عضلو  أملا   
سلارة الحسلني، فتقلول فلي حلوار ملع "سلكاي 
ليلس  الطلاق  حلاالت  :"ارتفلاع  عربيلة"  نيلوز 
بجديلد خلال السلنوات األخيلرة بالعلراق، حيلث 
وسللوكية  مجتمعيلة  وتحلوالت  عواملل  طلرأت 
عديلدة، سلاهمت فلي ذللك منها ملا يرتبط بمسلألة 

القناعلة والترابلط األسلري وقللة حلاالت اللزواج 
سلابقا بيلن القاصريلن عللى عكلس الحاضلر".

وتضيلف: "ظهلور عواملل التكنولوجيلا ووسلائل 
التواصلل الحديثلة، والمفاهيلم األساسلية للعاقلة 
سلهولة  علن  فضلا  اختلفلت،  حتلى  الزوجيلة 
ارتلكاب الخيانلات الزوجيلة وملن كا الطرفيلن 
التواصلل  مواقلع  انتشلار  بسلبب  البعلض  للدى 

قبلهلم". ملن  وتوظيفهلا  اسلتخدامها  وسلوء 
الوضلع المعيشلي كذللك أصبلح جلزءا محوريلا 
ملن هذه األسلباب، كملا توضح الحسلني، بالقول: 
االسلتقالية  وعلدم  كمثلال  األهلل  ملع  "فالسلكن 
بالتاللي  يقلود  مسلكن  توفيلر  صعوبلة  بسلبب 
لمشلاكل أسلرية حلادة، ملا يقلود للطلاق غالبلا.

للح  مصال سللجلت      n
الشرطة القضائية بأمن والية 
جيجل خال شهر جانفي من 
السللنة الجارية،347 قضية 
للت فللي 156  ل فللة، تمث ل مخت
بالمسللاس  خاصللة  للة  قضي
للكات شللملت قضايا  ل الممت ب
الموصوفللة،  السللرقات 
السرقات البسلليطة، محاولة 
الدراجللات  سللرقة  السللرقة، 

للة، أفعللال الهللدم والتخريب،  ناري ال
للل  للة، سللرقة الكواب الحرائللق العمدي
األمللاك  للى  عل تعللدي  ال للة   ي الهاتف
خاصللة  للة  قضي  128 للة،  العقاري
أبرزهللا  باألشللخاص،  بالمسللاس 
قضايا الضللرب و الجللرح العمدي، 
و  للة  اإلهان منللزل،  حرمللة  انتهللاك 
التعدي على موظف، السب التهديد، 
العنللف اللفظي ضد األصول، القذف 
للة، باإلضافللة إلى  و الوشللاية الكاذب
تسجيل 34 قضية  خاصة بالمساس 

بالشلليء العمومي ، و كذا 21 قضية 
م المعلوماتية ،فيما تم  خاصة بالجرائ
تسللجيل 08 قضايا أخرى في مجال 
المسللاس باألسللرة و اآلداب العامللة  
الفعل المخللل بالحياء ضد  خاصللة ب
قاصللر، وتم  إصدار أحللكام بالحبس 
غيللر نافذ و غرامللات مالية ضد 20 
شللخص و اإلفراج عن 03 أشللخاص 
آخرين، مع إرسللال 87 ملف قضائي 
للة المختصة،  ي إلى الجهللات القضائ
في حين يبقى البحث جاريا عن 04 

أشخاص في حالة فرار.             

ارتكاب 347 قضية إجرامية تورط
 فيها 287 شخصا بجيجل 

تسجيل 10 حاالت طالق كل ساعة في العراق 

n    سجلت مصالح األمن العمومي 
بأمن والية جيجل خال شللهر جانفي 
المنصللرم، 226 جنحللة فللي قانون  
المرور والتنسيق، انحصرت مجملها 
تأميللن غيللر سللارية  فللي  شللهادة ال
يادة مركبة مع  المفعللول أو انعدامها ق
انعللدام رخصة السللياقة، االسللتمرار 
للرار تعليق  في السللياقة بالرغم من ق

رخصللة السللياقة، رفللض الخضللوع 
قللة بالشللخص و  المتعل لتحقيقللات  ل
للكاب  للال ارت ث للة، رفللض االمت المركب
انعللدام  جسللماني،  مللرور  حللادث 
الوثائق الخاصة بالمركبة و الدراجة، 
للة و 119   يللف 153 مركب للم توق و ت

دراجة نارية.
                   نصرالدين - د

..وأمن جيجل يسجل  226 جنحة يف 
قانون المرور ويوقف 153 مركبة  

n     تمكنت،أمللس، فرقة البحث 
والتدخللل بأمن والية سللكيكدة من 
توقيللف شللخص يبلغ مللن العمر 
"السللرقة  28 سللنة عللن قضيللة 
الموصوفللة المتعددة وإتاف ملك 
للارة العموميللة(  الغيللر )شللبكة إن
ومحللل أمر بالقبللض الصادر عن 

محكمة سكيكدة.
حيثيات القضية تعود الى التحقيق 
للوح مللن طرف فرقللة البحث  المفت
والتدخل حول وجود شبكة إجرامية 
تحتللرف سللرقة الكوابللل الخاصة 
للى  بشللبكة اإلنللارة العموميللة عل
طول الشريط الساحلي العربي بن 
مهيدي الى غاية بلدية فلفلة حيث 
تم وضع خطة امنية محكمة ترتكز 
للى تكثيف الدوريللات لعناصر  عل
الفرقللة خاصللة خللال السللاعات 

ليل. المتأخرة من ال
عناصر الفرقة وبناء على الخطة 
الموضوعللة مللن طرفهللم تمكنوا 
من توقيف المشللتبه فيه متلبسللا 
السللتخراج وقطللع وسللرقة كوابل 
الشللبكات اإلنللارة العموميللة مللع 
يللة كوابل  اسللترجاع خللال العمل
كهربائيللة متعللددة الطول)كابللل 
كهربائي نحاسللي بطللول 14متر 

،وكابل آخر بطول 23متر( .
بفرقللة  القضائيللة  الضبطيللة   
البحللث والتدخللل وبعللد تأسللس 
بلدية سللكيكدة كطللرف مدني في 
للم انجاز ملللف جزائي  القضيللة ت
نيابة  ضد المشتبه وتقديمه امام ال
المختصللة لدى محكمة سللكيكدة 

أين تم إيداعه الحبس.
                   نورالدين .ب

توقيف  شخص تورط يف رسقة الكوابل 
الخاصة بشبكة اإلنارة العمومية  



الجماعيــة  الذاكــرة  تســتحضر 
للشــعب والجزائر تحتفــل باليوم 
الوطنــي للشــهيد المصــادف لـــ 
18 فيفــري من كل ســنة، أرواح 
شــهدائنا األبــرار الذيــن قدمــوا 
دماءهــم الغالية قربانا على مذبح 
الحريــة. ومــن هــؤالء األبطــال 
خليفــي  الرشــيد  عبــد  الشــهيد 
التهامــي الذي حبــاه هللا بموهبة 
الشــعر، وكان لــه شــرف التتلمذ 
على يــد شــاعر الجزائــر الكبير 
محمــد العيــد آل خليفة بمدرســة 
العرفان بمدينة عين مليلة. وكان 
يفتخر فــي قصائده بأعمال ومآثر 
رجاالت جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين، وفي طليعتهم الشيخ 
عبــد الحميد بن باديس والشــيخ 

محمد البشير اإلبراهيمي.
وبهذه المناســبة الخالــدة نقدم عنه 
بطاقــة تعريــف قصيــرة، خاصة 
وأنه سقط شــهيدا يوم 11 نوفمبر 
1960 حتــى ننفــض عنــه غبار 
النسيان، مســاهمة منا في التنقيب 
على تراثه األدبي، ودراسة ديوانه 

الشعري المخطوط الذي اختار له 
عنــوان )ديوان الصبــي( وهو ال 
يزال يبحث عن األيادي المخلصة 
التــي بإمكانها إخراجــه الى النور 
حتى يستفيد منه شباب اليوم، وإن 
كرم بإطالق اســمه على متوسطة 
بمدينة عين مليلة بعد االستقالل. 

ولد الشــهيد عبــد الرشــيد خليفي 
التهامي عــام 1930 بمدينة عين 
مليلــة، تعلم القرآن الكريم ومبادئ 
الكتابــة علــى يــد والــده الشــيخ 
الــزواوي الــذي كان لــه الفضــل 
الكبيــر في افتتاح مدرســة خاصة 
ببيتــه لتعليــم األوالد، واســتطاع 
عبد الرشــيد من حفظ القرآن وهو 
ال يتجــاوز العاشــرة مــن عمره. 
بعدها أرســل الى بلدة سيدي عقبة 
من والية بسكرة لتلقي علوم اللغة 
وأصــول الفقه بمســجدها العامر، 
ومكــث بــه مــدة عاميــن، وبعــد 
رجوعه الى مســقط رأســه فوجئ 

بوفاة والده. 
عنــد افتتــاح أول مدرســة حــرة 
بالمنطقــة وهي مدرســة العرفان، 

انتســب إليهــا وبقي بهــا مدة 06 
سنوات، حيث اســتفاد من دروس 
وتوجيهات أستاذه ومدير المدرسة 

الشاعر محمد العيد آل خليفة.  
بكتابــة  قــام   1952 ســنة  فــي 
مســرحية وطنية تندد باالستعمار 
وشــارك فــي تمثيلهــا، ممــا أدى 
بالســلطات الفرنســية إلى التحقيق 
معــه وتصنيفــه ضمــن الرجــال 
الخطيرين. انتقل بعدها إلى مدينة 
قســنطينة لمزاولة دراســته بمعهد 
الشيخ عبد الحميد بن باديس وبقي 

به مدة عامين.  
حاول الســفر إلى مصر لاللتحاق 
بجامع األزهــر واالســتفادة أكثر 
من علومه، لكــن الصعوبات التي 
وضعتهــا الحكومة الفرنســية في 
طريقه حالت بينه وبين تحقيق هذه 
الرغبة، لكن طموحه جعله يلتحق 
بجامع الزيتونة المعمور، وقضى 
بــه عاما واحــدا، ومنــه اتجه إلى 
فرنســا للعمل. وقد عين كمسؤول 
على منطقة )فونتين بلو( التي تبعد 
عن العاصمــة باريس بحوالي57 
نشــاطه  اكتشــاف  وبعــد  كلــم، 
السياســي مــن طــرف الســلطات 
القبض  إلقــاء  الفرنســية حاولــت 
عليه، لكنــه تمكن من االنتقال الى 
منطقة أخرى، وبقي في سرية مدة 
06 أشــهر حتى اســتطاع العودة 
إلــى أرض الوطــن. وكــون خلية 
أشرف عليها مدة 06 أشهر بمعية 
عفيف الديــن بن مهيــدي المدعو 
حمودي تتشــكل من ستة أفراد، ثم 
التحــق بصفوف جيــش التحرير، 
حيــث اتخذه الشــهيد عبــد المجيد 
مقــدم كاتبا لــه وأمين ســر لحفظ 

الوثائق. 
وفــي المعركة التي شــهدها دوار 
)أوالد زايــد( تمكــن عبد الرشــيد 
خليفي التهامي وبأمر من مسؤوله 
أن ينجــو بالوثائــق علــى ظهــر 
حمار، وبقي زميله في الجهاد عبد 
المجيــد مقدم يقاوم قوات االحتالل 

إلــى أن ســقط شــهيدا يــوم 28 
سبتمبر 1960 بعد إسقاطه طائرة 
حربيــة. هــذه النهايــة المأســاوية 
لزميله تركت أثرا حزينا في نفسية 

شاعرنا. 
 1960 11 نوفمبــر  يــوم  وفــي 
نشــبت معركــة فــي جبــل )نيف 
النسر( التي ال زال يتذكر وقائعها 
ســكان المنطقة بدوار أوالد بلعقل 
حيث شارك العدو بأسلحته الثقيلة 
وطائراتــه الحربيــة، وقــدم فيهــا 
عبــد الرشــيد التهامــي خليفي كل 
خبرته إلى أن سقط شهيدا، ولسانه 
يرسل تباشير الفجر اآلتي مخاطبا 

الشعب: 
أيها الشعب تيقن

إنما النصر قريب
إننا ال شك فزنا

عن عدو مستريب 
قد سألت هللا أن 

يرعى حمانا عن قريب
فهو بالعبد رؤوف

وهو للداعي مجيب 
وأختتم هــذه الوقفــة القصيرة 
بأبيــات مــن قصيدتــه )إلــى 
الشباب المعهدي( التي يعترف 
الشــيخ محمــد  فيهــا بجهــود 
البشير اإلبراهيمي في النهضة 
الفكرية والتربوية التي تشهدها 
البــالد بفضــل تأسيســه معهد 
الشيخ ابن باديس سنة 1947 

يقول:  
حصن يتيه على البالد بعزة 
فغدا بفضل العلم بيت المقصد

والفضل )للعربي( ليث عريننا 
وإمام نهضتنا )البشير( األمجد 

إن )البشير( بشيرنا وأميرنا 
ونصيرنا في كل خطب مجهد
فهو الذي لبني الجزائر كلهم
يهدي الجهول بفكره المتوقد
ساس البالد بفطنة ونباهة 

حتى غدت تسعى بدون تردد
سن المشورة للبالد وقادها 
للمجد واألخالق بعد تعبد.

الخميس 17 فيفري  2022 م16
الموافق لـ 16 رجب 1443 هـ

مع الصادقين من الشهداء:

الشاعر الشهيد عبد الرشيد خليفي التهامي 
بقلم: أ / االخضر رحموني

عين على الثقافة والفن

عودة مهرجان أدب الجريمة 2022 
يف أوروبا بعد عامني من التوقف 

n بعد ســنتين مــن التأجيل يعود 
مهرجان أدب الجريمة إلى أوروبا 
وذلك بين12 و15 ماي 2022.

الجريمــة  أدب  مهرجــان  ويعــد 
واحدا من أشهر المهرجانات التى 
تحتفى بالخيــال في عالم الجريمة، 
فــي أوروبا، والذي اختفى بســبب 
الجائحة وأعلن منظموه عن عودته 
في شــهر ماي، حيث سيشارك فيه 
مجموعــة مــن المؤلفيــن األكثــر 
مبيًعا، سواء بالحضور أو بالحديث 
عــن أســرار كتابــة رواياتهم التى 
حققت شــهرة عالمية كبيرة، خالل 
تواجدهــم فــى مكتبــة مانشســتر 
ســتحتضن  التــى  المركزيــة، 

التظاهرة في هذه الدورة.
يســتضيف  آخــر  حــدث  وفــى 
المهرجــان الكاتبة البريطانية كاث 
ستينكليف، المشهورة برواياتها في 
عالم الجريمــة، والكاتب جوزيف 
نوكس الذي وصلت روايته األولى 
Sirens إلــى قائمة الكتب األكثر 
 ،Sunday Times مبيًعــا فــي
وترجمت حتى اآلن إلى 18 لغة.

وفــى ختــام فعاليــات المهرجان، 
يضــع كتــاب روايــات الجريمــة 
جمهــور المهرجــان فــى موضع 
المحققيــن في عالــم الجريمة لحل 
لغز جريمة غاضمة ســيتم الكشف 

عنها خالل التظاهرة.

أكرث الكتب المنتظرة يف 2022

الن سامنثا تشانج تصور محاكمة األبناء فى "عائلة تشاو" 

تعد رواية »عائلة تشــاو« لالن ســامنثا تشانج، 
أحد أكثر الكتب المنتظرة لعام 2022 في األوساط 
األدبية وقراء Goodreads لعام 2022، وقد 
صدرت مؤخــرا في الواليات المتحــدة األمريكية 
بطبعات مختلفة منهــا طبعات مخصصة ألمازون 
وكينــدل وصنفتهــا قائمة نيويــورك تايمز ضمن 
قوائم األكثر الكتب المنتظرة خالل العام الجاري.

 the family chao »في رواية عائلة تشاو أو 

» تعــود الروائية الشــهيرة الن ســامنثا تشــانج بـ 
»لغــز أدبــي رائع وجــذاب« يستكشــف تأثيرات 
األســرة، والخيانة، والعاطفــة، والعرق، والثقافة، 

والحلم األمريكي.
وفى الرواية يتناول سكان هافن بوالية ويسكونسن 
العشــاء في الطعــام الصيني األمريكــي اللذيذ في 
مطعم فاين تشــاو لمدة خمســة وثالثين عاًما، وهم 
راضــون عن تجاهل أي همســات بغيضة عن ليو 
تشــاو وزوجتــه، وينــى، قبل أن يحصــل أبناؤهم 
الثالثة على منح دراســية لكليــات محترمة، ولكن 
عندما يجتمع اإلخوة في هافن تظهر أخيًرا أسرار 

عائلة تشاو.
قبــل مضي وقــت طويــل، تــم العثور علــى ليو 
»األب« الجــريء والكاريزمي ميًتا- يُفترض أنه 
مقتول- وتســلط المحاكمة التي تلــت ذلك الضوء 
على الدوافع المحتملة لجميع اإلخوة الثالثة: داجو 
رئيس الطهاة المتهور فــي المطعم؛ مينج، الناجح 
مالًيــا الذي تعــرض للتعذيب شــخصًيا؛ وجيمس 
الطالب الجامعي بينما تشــتد األضواء على األخوة 
يجب على داجو ومينج وجيمس أن يحسبوا حساًبا 
إلرث والدهــم الضخــم وبقائهم على قيد الحياة في 

المستقبل.

وبطريقة مليئة بالحسرة والكوميديا والتشويق، تقدم 
عائلة تشــاو صورة متأللئة ومســلية للغاية لعائلة 
أمريكيــة صينيــة تتصــارع مع التيارات الســفلية 

المظلمة لمدينة صغيرة في الواليات المتحدة.
ولدت مؤلفة الرواية الن ســامانثا تشانج في مدينة 
أبليتون بويسكونســن، حيث حصلــت على درجة 
البكالوريوس في دراســات شــرق آسيا من جامعة 
ييل ثم عملت في النشــر في مدينة نيويورك لفترة 
وجيــزة قبــل أن تحصــل علــى MPA مــن كلية 

كينيدي لإلدارة الحكومية بجامعة هارفارد.
تــدور روايتها األولــى الميــراث )2004( حول 
عائلــة مزقهــا الغــزو اليابانــي خــالل الحــرب 
العالميــة الثانية. أما » نوتينغ إيز لوســت أول إيز 
فورغوتــن«2011، فتتبع شــاعرين وصداقتهما 

أثناء استكشافهما ألعماق صناعة الفن وتكاليفها.
بصفتهــا المدير الخامس لورشــة عمل كتاب أيوا، 
لعبت الن سامنثا تشانج دورا أساسًيا لزيادة التنوع 
العرقي والثقافي والجمالي داخل البرنامج، وقامت 
بتوجيه عدد من الكتاب الناشئين، في عام 2019، 
 Michael J. Brody حصلــت علــى جائــزة

.Regents وجائزة
                                             ق/ث

"نشيد اإلنشاد الصويف"... رصد لتجربة
 الشاعر هادي الربيعي

n صــدر للكاتب العراقي جاســم 
عاصــي كتــاب »نشــيد اإلنشــاد 
الصوفــي« الذي يكــرس لتجربة 
الشــاعر الراحل هــادي الربيعي، 
اســتذكار  كلمــة  يتضمــن  حيــث 
للشاعر تحت عنوان )ليس رثاء( 
تنــاول فيها عالقته بالشــعر طيلة 
أكثر من خمســين ســنة. ثم تالها 
بمقدمــة تتنــاول فيهــا خصائص 
عنــد  الشــعرية  الكتابــة  تجربــة 
الشــاعر، ثم حوار أجــراه الكاتب 

مع الشاعر قبل الرحيل. 
وتواصل الكتاب وفق ما يلي:

ــ قراءة ديوان »البحث عن الزمن 
األبيض«/ »البحث عن السواد«.

ــــ قــراءة ديــوان »ارتحــاالت« 
ارتحال باتجاه الرمز.

ــــ »عالــم المالئكة« الشــعر من 
المعانــي الظاهرة إلى األســطورة 

المخلقة.
ــ قصيدة »خطيئة المالك بُطرس« 

رحلة في فضاء الروح.
ــــ قصيدة »نشــيد محمــد« النمط 

الصوفي في الشعر.
ــــ ديــوان »نقــوش علــى نصب 

الشهيد« نقوش النصب األزلية.
ــ ديوان »العشاء األخير« الوليمة 

المسيحانية.
ــ ديوان »عربات اآللهة« عربات 

تهتدي بإلهام اآللهة.
ــــ ديــوان »يــدي التــي تحترق« 

احتراق وانبعاث الرماد.
صــدر الكتــاب عــن دار تموزــــ 

دمشق 2022. 
                                        ق/ع 
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هند صبري تتحدث ألول مرة عن مرضها النفسي

n كشفت الفنانة هند صبري عن 
معاناتهــا مــع مرض الوســواس 
يوميــا  وشــعورها  القهــري، 
بالخــوف من اســتقبال خبر وفاة 
أحد المقربيــن، مؤكدة أن الحالة 
زادت حدة في الســنوات األخيرة 
بســبب مرض والدتهــا ودخولها 
والدهــا  وابتعــاد  المستشــفى، 
عنهــا، وزيــادة حــاالت الوفــاة 
المفاجئة، ولكنهــا تحاول التغلب 
علــى المرض باســتخدام »طاقة 
الفــرح« ألنها المعــادل ل«طاقة 

الخوف«.
وأضافــت هنــد صبــري خــال 
جلسة صراحة مع اإلعامي أنس 

 :AB talks بوخش، في برنامجه
أنا شخصية حساسة وأمتلك حدسا 
عاليــا وأشــعر باألشــخاص غير 
الحقيقيين، ودائما أشــعر بالخوف 
أو ال،  ناجحــة  أم  كونــي  حــول 
وأحاول التغلب على طاقة الخوف 

بالحب.
مــن  أعانــي  وتابعــت صبــري: 
الوســواس القهــري ولكني أتغلب 
عليــه بطاقة الحب بــدال من طاقة 
الخــوف؛ ألن طاقــة الحب عكس 
طاقــة الخــوف، وأصبحت أبحث 
عــن الحب فــي كل مــكان، وفي 
أبسط األشياء خصوصا أننا نعيش 

في عالم يتحكم به الخوف.

ووصلــت هند صبــري: أصبحنا 
نتوقــع األمــور الســيئة والفقدان 
والعالــم  األخيــرة،  الفتــرة  فــي 
دخــل مرحلــة جديــدة وكل يــوم 
أثنــاء تصفحي لمواقــع التواصل 
االجتماعي انتظر خبر وفاة جديد، 
حيث أصبــح الموت قريبــا مننا، 
ويأخــذ من هــم فــي األربعينيات 

والثاثينيات.
وأكــدت هنــد صبــري أن ســبب 
شعورها الدائم بالخوف هو دخول 
والدتها المستشفى منذ فترة، وبعد 
والدهــا عنهــا، وكثــرة الوفيــات 
والحوادث، وتحاول أن تبتعد عن 
كل الطاقــات الســلبية عن طريق 

رؤية الحب في كل شيء.
مسلســل  نجــاح  هامــش  وعلــى 
»البحــث عن عــا« تحدثت هند 
صبري عن أسباب زيادة معدالت 
الطاق في العالم العربي، وقالت: 
أعتقــد أن إهمــال األزواج لقيمهم 
المختلفة هو ســبب ارتفاع نســب 
الطاق في العالــم العربي، حيث 
ــا بالماديات قبل  يهتم األهــل دائّمً

الزواج، ولكن ال أحد يهتم 
وتابعت: المشــكلة أن نسبة كبيرة 

من النســاء في الوطــن العربي ال 
تعلم أسباب الزواج ولكنها تتزوج 
لمجرد الزواج، ورأيي أن الخيانة 
مســئولية مشــتركة وليــس خطــأ 
طــرف واحــد فقط، وال أســتطيع 
الحكــم على األمــور دون معرفة 
كل التفاصيــل التــي أدت للخيانة، 
إال إذا كان أحدهمــا خائًنــا بطبعه 

هذا شيء آخر.
وكشــفت هند صبــري مواصفات 
شــريك حياتهــا، قائلــة: ال أحــب 
الشخص المتحكم والمتسلط والذي 
يســتمد قوته من ضعفي أو نظرته 
لــي أني إنســانة تابعــة وناقصة، 
وأحب أن يحترم مهنتي وقراراتي 
أســرتي علمتنــي  أن  خصوًصــا 
اتخاذ القرارات بنفســي والثقة في 

طريقة تفكيري.
واختتمــت هنــد صبــري حديثها 
مؤكــدة أن زواجها ألكثر من 14 
عاّمــا لــم يكــن ســهًا، وواجهت 
العديد مــن التحديــات واألزمات 
ولكنهــا تتغلب عليهــا وتحاول أن 
تكون علــى طبيعتهــا وال تحاول 
ادعــاء الرقة أو أي صفات أخرى 

ال تمتلكها.

الموسم الثاين من مسلسل بنت البالد
 يف شهر رمضان 

n كشــفت الممثلــة ليليــان بركان 
عنــد حلولهــا ضيفــة علــى إحــدى 
البرامج التلفزيونيــة التي تبثها قناة 
خاصة أن الجزء الثاني من مسلســل 
بنت البالد ســيعرض موســمه الثاني 

في شهر رمضان على قناة النهار.
لإلشــارة مسلســل بنت البــاد، الذي 

حقق نجاحا كبيرا في موســمه األول، 
يسلط الضوء على شــرائح اجتماعية 
موجــودة في المجتمع الجزائري، كما 
نال إستحســان الجمهــور الذي تداول 
علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي 

أخبار عودة الجزء الثاني للمسلسل.
                                    دالل. ب

انطالق تصوير الموسم الثاين 

من سلسلة "يف التسعني "

n انطلقــت قبــل أيــام تصوير 
الموسم الثاني من سلسلة »في 
التسعين«، بمشاركة كوكبة من 
نجوم الفن الجزائري على غرار 
كل مصطفــى لعريبي، مصطفى 
هيمون، ويعرف الموسم الثاني 
مــن السلســلة انضمــام الممثلة 
ُســهيلة مّعلــم التي باشــرت في 
تصويــر أولــى مشــاهدها فــي 
السلســلة مــع محمــد خســاني 
وإخــراج  لعريبــي  ومصطفــى 
فني لعبد القــادر جريو من أجل 

عرضه في رمضان 2022.
وقد عــاد المخــرج عبــد القادر 
جريــو رفقــة فريــق العمــل في 
الموســم األول من سلســلة »في 
التسعين« بالجمهور إلى سنوات 
التسعينيات من خال تناوله عديد 
القضايــا والظواهــر االجتماعية 
داخل ديكور يسافر بالمشاهد إلى 
تســعينيات القرن الماضي سواء 
مــن ناحيــة مابــس الممثلين أو 

حتى محتوى السلسلة.   
                            دالل.ب 

قيص خويل يف رحلة محفوفة بالمخاطر يف "الوسم"

n بــدأ العــد العكســي النطــالق 
المسلسل الدرامي الجديد »الوسم« 
مــن بطولــة النجم الســوري قصي 
 VIP »خولي عبر منصة »شــاهد

اليوم الخميس.
 وتحاكــي فكرة العمــل ما يدور في 
عالمنا العربــي من أحداث وخاصة 
فــي الســنوات األخيرة ومــا ترافق 
معهــا من حروب ومــآٍس، ويطرح 
قضايــا هامــة فــي ســوريا ومصر 
ولبنــان وغيرهــا مــن دول الجوار 
وكذلــك فــي اليونان التــي لجأ إليها 
الكثير من الشــباب العربي كمحطة 

أولى في رحلة نزوح إلى أوروبا.
والمسلسل هو فكرة وإشراف قصي 
خولــي، كتابــة وســيناريو وحــوار 
بســيم الريس، معالجة درامية براءة 
زريــق، منال غانم، ســنان معوض 
وفادي رفاعي، إخراج ســيف الدين 
 »VIP إنتــاج »شــاهد  الســبيعي، 

وشركة »إيبا الدولية« لإلنتاج.
ويجّسد قصي في هذا العمل المليء 
والبوليســية  المشــوقة  باألحــداث 
شــخصية “نــورس” ونــراه يدخــل 
عالــم المافيــا والجريمــة ويتحــّول 
مــن ضحية إلــى جاد مــع أحداث 
وأكشــن تدور ما بين أوروبا وآسيا 
وأفريقيا، ويُوظف شــجاعته وثقافته 
فــي رحلة صعــود محفوفة بالخطر 
والموت لدى مغادرته ســوريا عبر 
البحــر متجهاً إلــى اليونــان، حيث 

يتوّرط مع مافيــا دولية هناك توكل 
إليــه عمليات إجراميــة فيتحّول إثر 
تنفيذهــا إلــى جاد يبطــش بكل من 

يقف في وجهه.
ويضم مسلسل “الوسم”، وهو سلسلة 
من أربعة أجــزاء متتالية يتألف كل 
جزء من سبع حلقات، مجموعة من 
الممثلين من ســوريا ومصر ولبنان 
وهم إســماعيل تمر، جوان خضر، 
كفــاح الخــوص، جابــر جوخدار، 
ميرفا القاضي، ميســون أبو أســعد، 
جــال شــموط، وائل زيــدان، عبد 
الرحمــن قويــدر، رشــا بــال، آدم 
ســيرجي، محمــد مهران، محســن 
صبــري، محمــد دســوقي، فاطمة 

محمد، مهند قطيش ولبنى ونس.
وقبيــل عــرض العمل علــى منصة 
“شاهد”، أطلقت المنصة في اليومين 
الماضيين مسلســل »الوسم« خال 
حفــل أقيم فــي بيروت ضــّم صنّاع 
العمــل ونجومــه الذين مــّروا على 
الســجادة الحمــراء أمــام عدســات 
المصوريــن، وتــّم عرض حصري 
للحلقــة األولى، وتحــدث بعده بطل 
العمــل قصي خولي عن تجربته في 
الكتابــة، معلنــاً أن »الجميــع يملك 
أفكاراً، لكن األصعب هو اســتثمار 
ذات  لتصبــح  وإنجاحهــا  الفكــرة 
قيمة«، وأكد أنه »ال يّدعي صناعة 
دراما جديدة، بل هي تكملة لما قدمه 
مــن قبل، مــع اختاف فــي طريقة 

التقديم التي يمكن من خالها منافسة 
األعمال التي تقدم من خارج الوطن 

العربي«.
وأشــار إلــى »تخــّوف الكثيــر من 
شــركات اإلنتاج مــن تنفيــذ العمل 
الــذي بــدأ بكتابتــه قبــل نحو ســت 
ســنوات بســبب ما يتطلبه من تكلفة 
عاليــة، ومــا يتضمنــه من مشــاهد 
صعبــة التنفيذ إنتاجيــاً وإخراجياً«، 
مؤكداً »أن منصة -شاهد- لم تتردد 
في دعم فكرة العمل وتصّدت لمهمة 
إنتاجــه الضخــم بمشــاركة شــركة 

»إيبا الدولية«.
وأوضح »أن المسلســل يتطرق إلى 
أحداث وقعت في الوطن العربي«، 
مســلّطاً »الضــوء على مــا لها من 
آثار ســلبية على اإلنســان، ســبّبتها 
فــي المجمــل الظــروف السياســية 

ممــا  واالقتصاديــة،  والمعيشــية 
أجبــر النــاس علــى إيجــاد حلــول 
بديلــة والبحث عن حيــاة في أماكن 

أخرى«.
من جهته، رأى المخرج سيف الدين 
ســبيعي »أن المسلســل هو مختلف 
وغيــر تقليدي من حيــث الرؤية في 
شــكل القصة ومضمونهــا«، وهذا 
مــا لفتــه خــال قراءتــه ألحــداث 
الحلقــات. وأشــار إلــى أن الدراما 
العربية ينقصها اليــوم هذه النوعية 
من القصــص البوليســية وإنتاجات 
األكشن، فضًا عن تطوير األدوات 
الازمة لهذا النمط اإلنتاجي ســواًء 
من حيث اإلمكانيات المادية والفنية 
أو مــن حيــث النصــوص الجيــدة 
والجهد المبذول في تقديم هذا النمط 

من األعمال.

هبة طوجي تخوض تجربة التلحني
n تنشــغل النجمــة اللبنانية هبة 
طوجــي باإلعداد أللبومهــا الغنائي 
الجديــد باللغــة العربية مــن إنتاج 
وألحان المؤلف الموسيقي اللبناني 
أســامة الرحبانــي، وهــذا األلبــوم 
هــو الرابع مــن نوعه لهبــة التي 
ســتخوض غمــار التلحيــن للمرة 
األولــى لبعــض األغنيــات في هذا 

األلبوم الذي تعمل عليه.
مــن جهــة أخــرى، تتحّضــر هبة 
طوجــي لتقديم حفليــن غنائيين في 
العاصمــة الســورية دمشــق حيث 
الجمهــور  األولــى  للمــرة  تلتقــي 

الســوري على مســرح دار األوبرا 
وذلك في التاســع والعاشر من شهر 
مــارس المقبــل، حيث مــن المقّرر 
أن تُقــدم مجموعة منوعة من أجمل 
أغانيها التي قدمتها طوال مشوارها 
الفني منذ 15 عاماً، وسترافقها في 
حفليها أوركســترا أوفيــوس بقيادة 
المايســترو أندريه معلولي واإلدارة 
الفنية للفنان أســامة الرحباني الذي 

سيرافقها عزفاً على البيانو.
ونشــرت هبــة البوســتر الدعائــي 
لحفليهــا عبر حســاباتها الرســمية 
على مواقع التواصــل االجتماعي، 

للقــاء  حماســتها  عــن  وأعلنــت 
الجمهــور الســوري للمــرة األولى 
بقولها :«ال يســعني االنتظار أكثر 

للقائكــم جميعاً« حســب مــا كتبت 
باللغة اإلنكليزيــة تعليقاً على مقطع 

فيديو.
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تقف الدار الحمراء شــامخة وســط 
ساحة الشــهداء بالعاصمة، لتوثق 
لماضــي وحاضر   المدينة وتســرد 

قصتها منذ عهد الداي حسين. 
التخريــب  عانــت  التــي  فالــدار 
الهويــة خــال  ومحاولــة طمــس 
االحتــال الفرنســي و طيلــة 132 
ســنة، اســتعادت مكانتهــا كقلعــة 
علمية وسياحية وتاريخية بشهادة 

منظمة اليونسكو.
تعــرف »الــدار الحمــراء« باســم 

»دار مامي أميوت« وتتواجد بزنقة 
»عين الحمــراء« وكان يطلق على 
هــذا المــكان اســم »صباط ســيدي 
الفاســي« أثنــاء الفتــرة العثمانيــة، 
وطريــق »فيليب« أثنــاء االحتالل 
الفرنسي، وتحمل اليوم اسم »الشهيد 

محمد بوراس«.
يرجع تاريخ البناية إلى سنة 1818 
بأمر مــن الداي حســين، واختارها 
ملجــأ له أثناء االســتيالء الفرنســي 
علــى القصبة يوم 9 جويلية 1830 

قبل أن يغادر الجزائر.
كانت طريق الــدار مغطاة كما يدل 

عليها اســمها بصباط ثم هدم مع ما 
كان يحملــه مــن الــدار ألن غرف 
الطابــق العلوي حتى الســطح غير 
موجــودة، إذ تجد علــى الواجهة 3 
نوافــذ بكل دور تطل مباشــرة على 

الطريق.
وتعرضت الدار التي تعد تراثا محميا 
من طرف منظمة »اليونسكو«، إلى 
تعديالت وإلى هدم جانب كبير منها 
من طرف االحتالل ســنة 1860 ، 
لتحــل محله بناءات أروبية ، والدار 
مكّونــة من 3 قصور، بها مدخل ثم 
وسط الدار والسطح وغيرها، وهي 
مصممــة وفــق العمــارة العثمانيــة 
اإلســالمية، لذلك نجد مثال الســطح 
عال جدا كي ال يشــاهد المارة حريم 
الــداي عنــد خروجهن إلى الســطح 

واالستمتاع بالشمس والبحر..
يتميــز مدخل البنايــة بوجود أقواس 
على شكل عقد دائري مرتكز على 4 
أعمدة، ويؤدي المدخل إلى الســقيفة 
التي تؤدي بدورها إلى ســقيفة ثانية 
مزينــة بمقاعد على الجانبين تعلوها 
أعمدة، ومن هذه السقيفة يعرج سلم 
إلــى الطابق األول أو الســفلي الذي 
كان يســتعمله الجيش االنكشــاري، 

وجزء منه مخصص للخدم.
أما »وســط الــدار« بالطابق األول 
فهو مبلط بالرخــام األبيض ومزين 
بأعمــدة ملتويــة وأقــواس، وتزينه 
علــى مســتوى الجــدران مربعات 

من الخزف الملــون، غرف القصر 
تزينهــا مربعات مــن الزليج، وهي 
مزخرفــة بالجــص علــى مســتوى 
األقــواس وأعلــى الجــدران، كمــا 
مزخــرف  ســقف خشــبي  يّزينهــا 
بأشــكال هندســية ونباتيــة مختلفة، 
ومطلي بألــوان ذهبيــة، إلى جانب 

اللون األخضر واألحمر.
أمــا الديــوان الواقــع فــي الطابــق 
الثاني، فهو تحفــة في حد ذاته وهو 
اليوم عبــارة عن قاعــة اجتماعات 
نحت أعلــى جدرانها بعض األبيات 

الشعرية منها:
»العــز والهنا وبلوغ المنى - - العز 

واالنشراح بالمساء والصباح«
وأيضا

»الــدار من قــد زارهــا فرحت - - 
واستبشرت ثم باست موضع القدم

مــا يميز هذا الموقــع األثري أبوابه 
التــي بقيت على حالهــا، إضافة إلى 
وجــود األبــواب المزدوجة للغرف 
أي باب من زجاج وخشــب ثم باب 

خشبي منقوش.
وللســطح  رونقــه بنســيمه البحري 
العليــل، حيث يوجد بــه باب يؤدي 
إلى ســطح أصغر وأعلى، والناظر 
منــه يطــل علــى وســط العاصمــة 
والواجهــة البحريــة، وعلــى باقــي 
المواقع األثرية منها »حصن 23« 
و«مســجد علــي بتشــين« وتبــدو 

القصبة وكأنها فوقه مباشرة.

عامل بريطاين ينفق 10 آالف جنيه إسرتلينى الدار الحمراء قلعة تحكي سحر فن العمارة العثمانية 
لتصميم مسار بألعاب بالستيكية 

n اشــترت إيلين برومفيلد حبيبة 
تونــي ســيفير الــذي يعمــل بأحد 
المســتودعات مجموعــة ألعاب« 
Scalextric »منــذ ســنوات، 
والتى ّحولها لمســار ضخم احتل 
مــكان كبيــر داخل غرفتــه، حيث 
أمضــى ســيفير البالغ مــن العمر 
53 عاًمــا، ســت ســنوات وأنفق 
فــي  إســترليني  10000 جنيــه 
بنــاء مخطــط 12 قدًمــا فــي 8 
أقدام مســتوحى من مســار سباق 
 Isle of »دراجات نارية ودورة

.».Man TT
ويوجد 165 قدًما من المســار مع 
37 منحنى على الحلبة تتميز بنفق 
»موناكــو غــرون بري« نســخة 
طبق األصل من جسر »دانلوب« 
في–« دونيغتون بارك » بأنجلترا 
مــع وجود 200 ســيارة، وفقاً لما 
ذكــره موقع صحيفة »ديلى ميل« 

البريطانية. 
قــال ســيفير، الذي شــاهد مقاطع 
موقــع  علــى  تعليميــة  فيديــو 
»يوتيــوب« الــذي ســاعده على 
تصميم المســار، حيث قــال: »أنا 
ممتــن جــًدا ألن صديقتــي تتفهــم 
شغفي، على الرغم من أنها تشعر 
بالدهشــة في كل مــرة تصل فيها 

شحنة أخرى للسيارات!«
وقالــت رفيقــة ســيفير برومفيلد، 
البالغــة مــن العمــر 59 عاًمــا، 
»غرفــة  فــي  »تونــي  مازحــة: 
ألعابه« طوال الوقت ... يناســبني 

عدم رؤيته كثيًرا!«.
ويحتــوي المســار المفصــل على 
أضــواء كاشــفة وحواجــز أمــان 
ولوحات إعالنية وحراس ســالمة 
المضمــار،  حــول  منتشــرون 
ومدير ســباق يلوح بعلم المربعات 
ومتفرجون يجلســون في أكشــاك 

مختلفة.

سجل إجازات الموظفني.. الفراعنة
 يف الصدارة

غيــاب  تســجيل  تقليــد  إن   n
الموظفيــن عن العمــل ليس تقليدا 
مرتبطــا بالعصــر الحديــث الــذي 
شــهد ثورة إدارية، لكنه يعود إلى 
العصــور الغابرة وتحديدا في عهد 

المصريين القدماء: الفراعنة.
»مايمودرنمــت«  موقــع  وقــال 
إن أصحــاب األعمــال فــي العهد 
الفرعونــي كانــوا يســجلون على 
ألواح صخرية أيام إجازات العمال 

لديهم.
ويوجــد لوح من هــذه في المتحف 
البريطانــي ويعــود تاريخــه إلــى 
عام 1250 قبــل الميالد، وتظهر 

التوازن بين العمل والحياة.
وأدرج في هــذا اللوح 40 عامال، 
حيث يتم وضع عالمة عند كل يوم 

عمل يغيبون عنه، ألسباب تتراوح 
وااللتزامــات  المــرض  بيــن  مــا 

العائلة.
مــن  المصنــوع  واللــوح   
باســم  يعــرف  الجيــري  الحجــر 
»أوستراكون«، وعليه كتابة باللغة 
األحمــر  باللونيــن  الهيراطيقيــة، 

واألسود.
ويتم في اللوح تمييز األيام حســب 
الموســم والرقــم، فمثــالن هنــاك 
الشــهر الرابع من الشتاء وفي يوم 
24 منــه غاب عامــل بينيوب ألن 

والدته كانت مريضة.
وغــاب موظفــون آخرون بســبب 
إصابتهــم بالمرض، كمــا اضطر 
العديد من الموظفين إلى أخذ إجازة 

لتحنيط أقاربهم المتوفين.

ألماين يعيد كتاًبا لمكتبة بعد 60 عاما من استعارته
فى واقعــة طريفة، أعاد رجل ألمانــي، كتاباً كان 
قد اســتعاره من مكتبة في مدينة مونشــنجادباخ 
األلمانية، وذلــك بعد مرور 60 عاماً من التاريخ 

المقّرر السترداده.
وكشــفت المكتبــة األلمانية، إنها تلقــت الكتاب فى 
طرد من جنوب فرنســا مع رسالة اعتذار مكتوبة 
بخــط اليد مكونة مــن صفحتين، مشــيرة إلى أنها 
تنازلــت عــن الغرامــات المتأخــرة، وفقــا لموقع 
»الرؤيــة«، وأرســل مســتعير الكتــاب البالغ من 
العمــر 80 عاماً، رســالة اعتذار عــن تأخيره في 

إعادة الكتاب.
وكان الرجل قد استعار كتاباً لالشتراكي والثوري 
وقالــت   ،»1895-1820« إنجلــز  فريدريــش 
المكتبــة فى بيانهــا:« مكتبة المدينة ســعيدة بعودة 
ممتلكاتها، ويمكنها اآلن شــطب عنوان الكتاب من 

القائمة الطويلة للكتب المفقودة«، ويوجد أكثر من 
850 كتابــاً آخر مفقوداً منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية«.
ومــن جهــة أخرى هنــاك أرقــام صادمة كشــفها 
تقرير المعهــد القانوني للمالية العامة والمحاســبة 
CIPFA، فــى المملكــة المتحــدة، بشــأن أعــداد 
المكتبــات، والزيارات التى شــهدتها خالل الســنة 
المالية 2020 / 2021 مقارنة بالسنة التى قبلها، 

وتأثير جائحة فيروس كورونا عليها.
وأظهــرت األرقــام الصــادرة حديثــاً، أن عــدد 
الزيــارات الشــخصية للمكتبات انخفضت بنســبة 
٪72 في الســنة المالية 2020/21 مقارنة بالعام 
الســابق، وأن هناك 59.7 مليون زيارة فقط حتى 
مارس 2021، مقارنة بـ 214.6 مليون في العام 

السابق.

كمــا كان هنــاك انخفــاض كبيــر في عــدد الكتب 
الصــادرة، تمثــل فــى 72.9 مليــون مقارنــة بـ 
165.9 مليون في العام الســابق، بانخفاض قدره 
٪56. ومع ذلك، اســتمر عدد زيارات إلى مواقع 
المكتبات اإلليكترونية في النمو، حيث ارتفع بنسبة 
٪18 إلــى 154.7 مليون خالل هذه الفترة، ومع 
ذلك، فقد زاد عدد المكتبات الثابتة والمتنقلة بنسبة 

٪5 ليصل إلى 3842 مكتبة.

إيطاليا تسعى إلدراج " اإلسربيسو " يف الرتاث العالمي

تشــكل قهوة اإلسبريســو اإليطالية 
طقســاً اجتماعياً وثقافيــاً ُينظر إليه 
علــى أنه كنز وطني تســعى إيطاليا 
إلــى إدراجه على قائمة اليونيســكو 
للتــراث غير المادي، حســب وكالة 

الصحافة الفرنسية. 
يحتســون  اإليطالييــن  أن  ويُذكــر 
إسبريســو  مليــون جرعــة  ثالثيــن 

يومياً فــي فناجين من الخزف أو في 
أكــواب صغيرة مــع إضافــة القليل 
مــن الحليــب أو مــن دونــه. ويرى 
ماسيميليانو روساتي، صاحب مقهى 
»غامبرينــوس« فــي نابولــي الذي 
ساهم في تحضير ملف ترشيح قهوة 
اإلسبريســو لدخول قائمة اليونيسكو 
للتراث غير المادي أّن »اإلسبريسو 

ُحجــة إلخبــار صديــق أنــك مهتــم 
به«، مضيفــاً: »نشــربه يومياً وفي 
أي وقــت، إنّهــا لحظــات مشــاركة 

ولحظات سحرية«.
وتهتز اآللة الموضوعة خلف طاولة 
البيــع الرخامية عندمــا يضع عامل 
تحضيــر القهوة الحبــوب المطحونة 
فــي وعــاء صغيــر ثــم يدخلهــا في 
الماكينة قبل الضغط على زر تشغيل 
المــاء شــبه المغلي فوق المســحوق 

المطحون المعطر برائحة القهوة.
ويوضح معهد اإلسبريســو اإليطالي 
الــذي تأســس عــام 1998 لتثبيــت 
القواعد الُمعتمدة لتحضير هذه القهوة 
المحّضــر  اإلسبريســو  فنجــان  أّن 
على األصــول يجــب أن يضم نحو 
25 مليلتراً مــن القهوة وعلى مذاقه 
أن يكــون قويــاً وأن يعبــق بروائــح 
الزهر والفاكهة والشوكوالته والخبز 

المحّمص.
ويشير المعهد إلى ضرورة أن تكون 
نكهــة اإلسبريســو في الفــم قوية مع 
درجــة مقبولة من المرارة، من دون 
إغفــال الكريمة ذات اللــون البندقي 
المائل إلى األسود مع انعكاسات بنّية 

على الوجه. وأرسلت وزارة الزراعة 
طلبــاً للجنــة اليونيســكو الوطنية في 
إيطاليــا إلدراج اإلسبريســو ضمــن 
قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي، 
وينبغــي علــى اللجنة بدورهــا تقديم 
الطلــب بحلول 31 مــارس إلى مقر 

الوكالة في باريس.
وأدرجت اليونيســكو عدداً كبيراً من 
التقاليد اإليطالية على قوائم التراث، 
بــدءاً من قطف الكمأ وصواًل إلى فّن 
تحضير البيتزا فــي نابولي ومروراً 
بحميــة البحــر األبيــض المتوســط 
وصناعة الكمان في كريمونا. وتؤّكد 
أنّا ماريا كونتي، وهي معلمة متقاعدة 
تبلغ 70 عامــاً وزائرة دائمة لمقهى 
»غامبرينــوس« الذي يقع قرب دار 
أوبرا ســان كارلو الشهير أّن شرب 
قهوة »هو طقس مقدس إلى حد ما«.
ويقول ماسيميليانو روساتي: »عندما 
أسافر، أرى األشخاص ينتظرون في 
طوابير لشــراء القهوة، يقف بعضهم 
وراء بعــض ويســتعملون هواتفهــم 
الذكيــة أو يجلســون بمفردهــم فــي 
إحــدى الزوايــا ويقرأون كتابــاً. إّن 
األمر ال يحصل بهذه الطريقة هنا«.

عين الجزائر
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ANEP N° : 2225000734عين الجزائرعدد: 294 / 17 - 02 - 2022  

الخميس 17 فيفري 2022 م
الموافق لـ 16 رجب 1443 هـ

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

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ :  حومة عباس

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية مقابل المحكمة الجديدة  برج بوعريريج

الهاتف : 035.76.48.17/ 0772.74.62.26
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن 

عن البيع بالمزاد العلني 
المواد :448_449 _450  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

 لفائدة : بولعراس عمر بن البشير مقدما عن المحجور عليه : بولعراس لخضر العنوان : حي 
12 هكتار ، شارع )و( رقم 04 والية برج بوعريريج  

 نحن االستاد حومة عباس محضر قضائي  لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  االن 
مكنبه بالعنوان المذكور اعاله، و الواضع ختمه و نوقيعه اسفله  

بنــاء علــى احكام المــواد 450-449-448 من قانــون االجراءات المدنيــة و االدارية . قمنا 
بإيداع قائم شروط البيع التي بموجبها سوف يباع بالمزاد العلني للعقار المبين ادناه بقاع البيوع 
العقارية بمحكمة المنصورة بتاريخ 15/12/2021 تحت رقم 14/2021 طبقا للمواد 737 

الى 787 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
بناء على الســند التنفيذي المتمثل في : رخصة بالتصرف في مناب قاصر صادرة عن رئيس 

قسم شؤون االسرة بمحكمة منصورة بتاريخ : 23/09/2021 ، تحت رقم : 158/21
 بنــاء علــى امر تحديد جلس البيع بالمزاد العلني الصادر عن الســيد رئيس محكمة المنصورة 
بتاريــخ 31/01/2022 تحــت رقم : 56/2022 .     تعيين العقار : حقوق عقارية مشــاعة  
متمثلة في القطع االرضية الواقعة ببلدية ثنية النصر مساحتها االجمالية تقدر بـ : 2533 متر 
مربع و التي تنتمي الى القسم 23 مجموعة ملكية 417 بها بناية سكنية /مناب المحجور عليه 

7/2 اي بمساحة 361.86 متر) مربع  (
 السعر االفتتاحي : 18.093.00 دج ) ثمانية عشر الف و ثالثة و تسعون دينار جزائري (.
نعلــن للجمهــور : بانــه تم تحديد جلــة البيع بالمزاد العلنــي العلى عرضو اخــر مزايد يوم : 
15/03/20222 على الســاعة الثاني و النصف )14:00( مســاء بقاعة الجلســات بمحكمة 
منصــورة  .  مالحطــة : لمعلومــات اكثر و لالطالع على قامة شــروط البيع يرجى االتصال 
بمكتب االســتاد حومة عباس محضر قضائي بــدارة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  
الكائن مكتبه بالعنوان المدكور اعاله او بامانة ضبط محمة المنصورة و اثباتا لما دكر و تحت 

سائر التحفطات حررنا هدا المحضر للعمل بموجبه قانونا.
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ :  حومة عباس

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية مقابل المحكمة الجديدة  برج بوعريريج

الهاتف : 035.76.48.17/ 0772.74.62.26
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن 

عن البيع بالمزاد العلني 
المواد :448_449 _450  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

 لفائدة : بولعراس عمر بن البشير مقدما عن المحجور عليه : بولعراس لخضر العنوان : حي 
12 هكتار ، شارع )و( رقم 04 والية برج بوعريريج  

 نحن االستاد حومة عباس محضر قضائي  لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  االن 
مكنبه بالعنوان المذكور اعاله، و الواضع ختمه و نوقيعه اسفله

 بنــاء علــى احكام المــواد 450-449-448 من قانون االجراءات المدنيــة و االدارية . قمنا 
بإيداع قائم شروط البيع التي بموجبها سوف يباع بالمزاد العلني للعقار المبين ادناه بقاع البيوع 
العقارية بمحكمة المنصورة بتاريخ 15/12/2021 تحت رقم 15/2021 طبقا للمواد 737 

الى 787 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
بناء على الســند التنفيذي المتمثل في : رخصة بالتصرف في مناب قاصر صادرة عن رئيس 
قسم شؤون االسرة بمحكمة منصورة بتاريخ : 23/09/2021 ، تحت رقم : 158/21                                                                                                                       
 بنــاء علــى امر تحديد جلس البيع بالمزاد العلني الصادر عن الســيد رئيس محكمة المنصورة 

بتاريخ 31/01/2022 تحت رقم : 55/2022 .           
تعييــن العقــار : حقوق عقارية مشــاعة  متمثلة في القطع االرضية الواقعــة ببلدية ثنية النصر 
مســاحتها االجمالية تقدر بـ : 39971 متر مربع و التي تنتمي الى القســم 23 مجموعة ملكية 

418 )مناب المحجور عليه 2/7أي بمساحة 11420.29متر مربع(  مربع  (
 الســعر االفتتاحي : 571.014.50 دج ) خمســماة و واحد وسبعون الف و اربع عشر دينار 

جزائري و خمسون سنتيم (.
نعلــن للجمهــور : بانــه تم تحديد جلــة البيع بالمزاد العلنــي العلى عرضو اخــر مزايد يوم : 
15/03/20222 على الســاعة الثاني و النصف )14:00( مســاء بقاعة الجلســات بمحكمة 
منصــورة  .  مالحطــة : لمعلومــات اكثر و لالطالع على قامة شــروط البيع يرجى االتصال 
بمكتب االســتاد حومة عباس محضر قضائي بــدارة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  
الكائن مكتبه بالعنوان المدكور اعاله او بامانة ضبط محمة المنصورة و اثباتا لما دكر و تحت 

سائر التحفطات حررنا هدا المحضر للعمل بموجبه قانونا.
المحضر القضائي   

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ :  حومة عباس

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية مقابل المحكمة الجديدة  برج بوعريريج

الهاتف : 035.76.48.17/ 0772.74.62.26
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن 

عن البيع بالمزاد العلني 
المواد :448_449 _450  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

 لفائدة : بولعراس عمر بن البشير مقدما عن المحجور عليه : بولعراس لخضر العنوان : حي 
12 هكتار ، شارع )و( رقم 04 والية برج بوعريريج  

 نحن االستاد حومة عباس محضر قضائي  لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  االن 
مكنبه بالعنوان المذكور اعاله، و الواضع ختمه و نوقيعه اسفله  

بنــاء علــى احكام المــواد 450-449-448 من قانــون االجراءات المدنيــة و االدارية . قمنا 
بإيداع قائم شروط البيع التي بموجبها سوف يباع بالمزاد العلني للعقار المبين ادناه بقاع البيوع 
العقارية بمحكمة المنصورة بتاريخ 15/12/2021 تحت رقم 12/2021 طبقا للمواد 737 

الى 787 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
بناء على الســند التنفيذي المتمثل في : رخصة بالتصرف في مناب قاصر صادرة عن رئيس 

قسم شؤون االسرة بمحكمة منصورة بتاريخ : 23/09/2021 ، تحت رقم : 158/21
 بنــاء علــى امر تحديد جلس البيع بالمزاد العلني الصادر عن الســيد رئيس محكمة المنصورة 
بتاريــخ 31/01/2022 تحــت رقم : 53/2022 .     تعيين العقار : حقوق عقارية مشــاعة  
متمثلة في القطعة المســماة – ماجن لكحل – مســتيك تقع ببلدية ثنية النصر مساحتها االجمالية 
تقدر بـ : 1160 متر مربع فسم 23 مجموعة ملكية  423 بها بناية --- مناب المحجور عليه 

2/7 أي بمساحة. 165.71 منر مربع ---
 السعر االفتتاحي : 8.285.50  دج )ثمانية االف  و مئتان و خمسة و ثمانون دينار جزائري 

و خمسون سنتيم(.
نعلــن للجمهــور : بانــه تم تحديد جلــة البيع بالمزاد العلنــي ألعلى عرضو اخــر مزايد يوم : 
15/03/20222 على الســاعة الثاني و النصف )14:00( مســاء بقاعة الجلســات بمحكمة 
منصــورة  .  مالحظــة : لمعلومــات اكثر و لالطالع على قامة شــروط البيع يرجى االتصال 
بمكتب االســتاد حومة عباس محضر قضائي بــدارة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  
الكائن مكتبه بالعنوان المذكور اعاله او بأمانة ضبط محمة المنصورة و اثباتا لما دكر و تحت 

سائر التحفظات حررنا هدا المحضر للعمل بموجبه قانونا.
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ :  حومة عباس

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية مقابل المحكمة الجديدة  برج بوعريريج

الهاتف : 035.76.48.17/ 0772.74.62.26
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن 

عن البيع بالمزاد العلني 
المواد :448_449 _450  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

لفائدة : بولعراس عمر بن البشــير مقدما عن المحجور عليه : بولعراس لخضر العنوان : حي 
12 هكتار ، شارع )و( رقم 04 والية برج بوعريريج  

 نحن االستاد حومة عباس محضر قضائي  لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  االن 
مكتبه بالعنوان المذكور اعاله، و الواضع ختمه و نوقيعه اسفله  

بنــاء علــى احكام المــواد 450-449-448 من قانــون االجراءات المدنيــة و االدارية . قمنا 
بإيداع قائم شروط البيع التي بموجبها سوف يباع بالمزاد العلني للعقار المبين ادناه بقاع البيوع 
العقارية بمحكمة المنصورة بتاريخ 15/12/2021 تحت رقم 13/2021 طبقا للمواد 737 

الى 787 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
بناء على الســند التنفيذي المتمثل في : رخصة بالتصرف في مناب قاصر صادرة عن رئيس 
قسم شؤون االسرة بمحكمة منصورة بتاريخ : 23/09/2021 ، تحت رقم :158/21                                                                                                                                    
 بنــاء علــى امر تحديد جلس البيع بالمزاد العلني الصادر عن الســيد رئيس محكمة المنصورة 
بتاريــخ 31/01/2022 تحــت رقم : 57/2022 .     تعيين العقار : حقوق عقارية مشــاعة  
متمثلــة في القطعة االرضية الواقعة ببلدية ثنية النصر مســاحتها االجمالية تقدر بـ : 10191 
متر مربع و التي تنتمي الى القســم 23 مجموعة ملكية  425 --- مناب المحجور عليه 2/7 

أي بمساحة 2911.71 منر مربع ---
 الســعر االفتتاحي : 145.585.50 دج )مائة و خمســة و اربعون الف و خمسمائة و خمسة 

و ثمانون دينار جزائري و خمسون سنتيم  (.
نعلــن للجمهــور : بانــه تم تحديد جلــة البيع بالمزاد العلنــي ألعلى عرضو اخــر مزايد يوم : 
15/03/20222 على الســاعة الثاني و النصف )14:00( مســاء بقاعة الجلســات بمحكمة 
منصــورة  .  مــالح !ة : لمعلومــات اكثر و لالطالع على قامة شــروط البيع يرجى االتصال 
بمكتب االســتاد حومة عباس محضر قضائي بــدارة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  
الكائن مكتبه بالعنوان المذكور اعاله او بأمانة ضبط محمة المنصورة و اثباتا لما دكر و تحت 

سائر التحفظات حررنا هدا المحضر للعمل بموجبه قانونا.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية : برج بوعريريج

دائرة: مجانة 
بلدية: مجانة

الرقم : 2022 /01
وصل تسجيل التصريح بتأسيس النادي الرياضي للهواة نادي الفروسية 

لبلدية مجانة
طبقــا ألحــكام  المــادة 09 من القانــون رقم 06-12 المؤرخ فــي 18 صفر 1433 هـ 

الموافق ل 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات 
تم هذا اليوم 2022/01/05 تســليم وصل التصريح بتأســيس النادي الرياضي للهواة : 

نادي الفروسية لبلدية مجانة ذات طابع رياضي
المسماة

النادي الرياضي للهواة »نادي الفروسية لبلدية مجانة«
الكائن مقرها : ببلدية مجانة
يترأسها السيد : نايلي هشام

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ :  حومة عباس

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية مقابل المحكمة الجديدة  برج بوعريريج

الهاتف : 035.76.48.17/ 0772.74.62.26
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن 

عن البيع بالمزاد العلني 
المواد :448_449 _450  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

لفائدة : بولعراس عمر بن البشــير مقدما عن المحجور عليه : بولعراس لخضر العنوان : حي 
12 هكتار ، شارع )و( رقم 04 والية برج بوعريريج  

 نحن االستاد حومة عباس محضر قضائي  لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  االن 
مكنبه بالعنوان المذكور اعاله، و الواضع ختمه و نوقيعه اسفله  

بنــاء علــى احكام المــواد 450-449-448 من قانــون االجراءات المدنيــة و االدارية . قمنا 
بإيداع قائم شروط البيع التي بموجبها سوف يباع بالمزاد العلني للعقار المبين ادناه بقاع البيوع 
العقارية بمحكمة المنصورة بتاريخ 15/12/2021 تحت رقم 16/2021 طبقا للمواد 737 

الى 787 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
بناء على الســند التنفيذي المتمثل في : رخصة بالتصرف في مناب قاصر صادرة عن رئيس 
قسم شؤون االسرة بمحكمة منصورة بتاريخ : 23/09/2021 ، تحت رقم : 158/21                                                                                                                                     
بنــاء علــى امر تحديد جلــس البيع بالمزاد العلني الصادر عن الســيد رئيس محكمة المنصورة 
بتاريخ 31/01/2022 تحت رقم : 54/2022 .      تعيين العقار : حقوق عقارية مشــاعة  
متمثلــة فــي القطعة االرضية الواقعة ببلدية ثنية النصر مســاحتها االجمالية تقدر بـ : 11567 
متر مربع و التي تنتمي الى القسم 23 مجموعة ملكية 112  - مناب المحجور عليه 2/7 اي 

بمساحة 3304.86 متر مربع -
الســعر االفتتاحــي : 165.243.00  )مائــة و خمســة و ســتون الــف و و مئتــان و ثالثة و 

اربعون دينار جزائري(.
نعلــن للجمهــور : بانــه تم تحديد جلــة البيع بالمزاد العلنــي العلى عرضو اخــر مزايد يوم : 
15/03/20222 على الســاعة الثاني و النصف )14:00( مســاء بقاعة الجلســات بمحكمة 
منصــورة  .  مالحطــة : لمعلومــات اكثر و لالطالع على قامة شــروط البيع يرجى االتصال 
بمكتب االســتاد حومة عباس محضر قضائي بــدارة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  
الكائن مكتبه بالعنوان المذكور اعاله او بأمانة ضبط محمة المنصورة و اثباتا لما دكر و تحت 

سائر التحفظات حررنا هدا المحضر للعمل بموجبه قانونا.
المحضر القضائي 

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

بلديـــة :  خليل  
مكتب الجمعيات 

الرقم : 02 /2022
وصل استالم التبليغ بتجديد الهيئة التنفيذية

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 صفر عام 1433 
المرافــق ل 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيــات ، تم اليوم :23/10/2021 
استالم محضر الجمعية العامة االنتخابية المؤرخ في 13 فيفري 2022 المتعلق 

بتجديد تشكيلة الهيئة التنفيذية من السادة 
جمعية : حي عويشات الصيد

العنوان :حي عويشات الصيد بلدية خليل 
الرئيس 1 - بن جبل فارس 

نائب الرئيس 2 - دراج ع الحليم 
أمين مال 3 - بن عصمان عبد الباقي 

الكاتب 4 - شرابة سمير 
مساعد الكاتب 5 - بلعايب فيصل 

عضو 6 - ساري الشريف 
عضو 7 - بن ظاهر نورالدين 

رئيس الجمعية : بن جبل فارس 
تاريخ ومكان الميالد : 20/03/1981 بعين تاغروت 

العنوان : حي عويشات الصيد خليل 
مالحظة: العهدة االنتخابية لهذا المكتب )03( سنوات 

ابتداء من تاريخ : 13 فيفري 2022
طبقا للمادة 25 من القانون االساسي للجمعيات 

رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمـقراطـية الشعبــية
األستاذ نوفل اسماعيل محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء سطيــف
الكائن مقره بحي 80 مسكن - بيزار –
رقم 02 مقابل مديرية التربية سطيف

رقـم الهاتـف 036749515
المحــمـول 0554162228    

اعالن عن بيع مناب عقاري لقصر بالمزاد العلني مع انقاص 
عشر الثمن االساسي

لفائــــــــدة : حفيـــــان سليمة ولية امر اوالدها القصـــــر صغاغرة مهدي، صغاغرة ريحان، 
صغاغرة هاجر، الساكنة بحي شوف لكداد سطيف. ـ

بناء على رخصة التصرف في اموال قاصر الصادر عن الســيد رئيس محكمة ســطيف بتاريخ 
21/12/2020 تحت رقم 590/20 . ـ 

بنــاء علــى محضر ايــداع قائمة شــروط البيع المودعــة بكتابة ضبط محكمة ســطيف بتاريخ 
28/10/2021  تحت رقم االيداع  57/2021 

يعلن االســتاذ / نوفل اســماعيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء سطيف ان جلسة 
البيع بالمزاد العلني التي كانت مبرمجة بقاعة الجلسات بمحكمة سطيف يوم :18/01/2022 
على الساعة التاسعة صباحا 09:00 أجلت ليوم 01/03/2022 على الساعة التاسعة صباحا 
للعقــار المعيــن كما يلي : عقار معد للســكن و الكائن بحي شــوف لكداد ســطيف قســم 335 

مجموعة ملكية 02 سعة المسح 135 م² يتكون من : 
اوال: الطابــق االرضــي يتكون مــن : رواق، صالون، غرفتين، مطبــخ، مرحاض ومرحاض 

و فناء. 
ثانيــا: الطابــق االول يتكون من : رواق، صالون، غرفتين، مطبــخ، و مرحاض يضاف لذلك 

مساحة خارجية متكونة من شرفتين.
كما حدد سعـــــر انطالق عملية بيع المناب العقاري المذكـــور اعــاله بعد انقاص العشر بمبلغ 

قدره : 12.600.000,00دج  اثنا عشر مليون و ستمائة الف دينار جزائري. ـ
شــروط البيع : اضافة الى الشــروط المذكورة في دفتر الشــروط فان الراسي عليه المزاد يدفع 
حال انعقاد الجلسة خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة ويدفع المبلغ المتبقي في اجل 

اقصاه ثمانية )08( أيام بامانة ضبط المحكمة . ـ
ولمزيــد مــن المعلومات ولالطــالع على دفتر الشــروط االتصال بكتابة الضبــط لدى محكمة 

سطيف او بمكتب المحضر القضائي.
المحضـر القضائـــي



n صالة العصر :هــي الفريضة الثالثة التي يؤّديها 
المســلم في النهار بعد صالة الفجر والظهر، وتأتي 
فــي المنتصف، وهي مــن الصلــوات المهمة، فقد 
ورد في أهميّة الحفــاظ عليها العديد من النصوص 
الشــريفة ، وال تختلــف صــالة العصر عــن باقي 
الصلوات من حيث طريقة األداء، وهي مثل صالة 
الظهــر تُصلّى ســًرا بخفض الصوت فــي القراءة 

فيها، ويبلغ عدد ركعاتها أربع ركعات.
وقتها حدده رســول هللا -صلى هللا عليه وسلم- بأنه 
يبــدأ حين يصير ظل كل شــيء مثــل طوله والذي 
زالت الشــمس عليــه، ويمتّد وقتها إلــى أن تصفّر 
الشــمس، وانتهاؤه يقســم إلى ثالثــة أوقات، أولهما 
وقــت اختيار ويكــون فيه طول ظل الشــيء مثلّي 
طوله الحقيقي، ووقت الجواز وهو إلى أن يستحال 
لون الشمس أصفر، أما وقت االضطرار فهو وقت 

غروب الشمس.
وقت صالة العصر له أهمية كبيرة ليس ألن صالة 
العصر هي إحدى الصلوات الخمس اليومية، حيث 
فــرض هللا  ســبحانه وتعالى علينا خمــَس صلواٍت 

فــي اليــوم والليلة، ولكــن ألن صــالة العصر تلك 
الصالة الوسطى لها مكانة خاصة، حيث ورد الحث 
بالمحافظة عليهــا في القرآن الكريم، فقال تعالى: ) 
ٰى َوُقوُموا  اَلِة اْلُوْســطَ لََواِت َوالصَّ َحاِفُظوا َعلَى الصَّ
( اآليــة 238 من ســورة البقرة، لذا فإن  ِ َقاِنِتيــنَ ِلَّ
وقــت صالة العصــر ينبغي الحــرص عليه ، وإن 
كان لكّل صالٍة من الصلوات الخمس وقتها الخاص 
وعــدد ركعــات مختلٍف عــن الصلــوات اأُلخرى 
مــن حيث اقترانها بُســنة أم ال، فقــد كانت فرضيّة 
الصلوات في أساســها لتحقيق العبــادة، فالصالة أم 
اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر  العبــادات، قال تعالى: )َوأَِقــِم الصَّ
ــيَِّئاِت َذلَِك  اِت ُيْذِهْبَن السَّ َوُزلًَفا ِمَن اللَّْيِل إِنَّ اْلَحَســنَ

اِكِريَن(. ِذْكَرى لِلذَّ
ال شــك أنه عظيم ليس فقط ألنهــا إحدى الصلوات 
الخمــس اليومية المكتوبة، وإنمــا كذلك ألن صالة 
العصــر هي الصالة الوســطى لهــا مكانة خاصة، 
حيــث ورد الحــث بالمحافظــة عليهــا فــي القرآن 
الكريــم، كما ســبق ذكره ، بما يــدل على أن فضل 
صــالة العصر فــي وقتهــا عظيم ، وقــد ال يعرفه 

البعض لــذا يتهاونون في هذه الصالة ويؤخرونها، 
النشغالهم بأمور الدنيا.

فضل صالة العصر في وقتها
1 - مــن يُصلي الفجر والعصــر حاضًرا لن يدخل 

النار.
2 - ســيدخل الجنة مباشــرة دون سابقة عذاب وال 
عقاب، ففي صحيح مســلم عن ُعَماَرَة ْبــِن ُرَؤْيَبَة، 
َعــْن أَِبيِه، َقاَل: َســِمْعُت َرُســوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 
َوَســلََّم، َيُقوُل: »لَْن َيلَِج النَّــاَر أََحٌد َصلَّى َقْبَل ُطلُوِع 
ْمِس، َوَقْبَل ُغُروِبَها« - َيْعِني اْلَفْجَر َواْلَعْصَر . الشَّ

3 - صالة العصر هي الصالة الوسطى ، التى قال 
اَلِة اْلُوْسَطٰى  لََواِت َوالصَّ تعالى: » َحاِفُظوا َعلَى الصَّ
ِ َقاِنِتيَن « اآلية 238 من ســورة البقرة  َوُقوُموا ِلَّ
، ألن الناس إذا ُشــغلوا عن الفجر بنومهم ، ُشــغلوا 

عن العصر بمعاشهم.
4 - من صلى العصر في جماعة كتبته المالئكة من 
الســاجدين الراكعين الُمصلين القائمين الخاشــعين، 
وصعــدت إلى هللا تعالى تقول: يــارب عبدك فالن 
جئنــاه وأتينــاه وهو يُصلي، وتركنــاه وهو يُصلي، 
حيث تتناوب المالئكة في هذين الوقتين، في صالة 

العصر والفجر.
5 - صالة العصر تجعل المالئكة تشهد لك عن هللا 

سبحانه وتعالى.
6 - والدعاء بعد صالة العصر مستجاب، حيث إن 
الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مســتجاب ، وصالة 

العصر أوسطها.
صالة العصر .. أمور منهي عنها

 جــاء النهي عن الصالة بعد صالة العصر، وحتى 
غروب الشــمس، وذلك فيمــا أورده أهل العلم، عن 
رســول هللا -صلى هللا عليــه وســلم-، وفيما يتعلق 
بالصلــوات التي لها ســبب شــرعي؛ كصالة تحية 
دخول المســجد، فهناك اختالف فيهــا؛ حيث ذهب 
بعضهم إلى كراهتها، في حين ذهب البعض اآلخر 
إلــى جواز فعلهــا والقيام بهــا، هذا وقــد ورد عن 
رســول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »رحم هللا 
امرًءا صلى قبل العصر أربًعا«، وهو من األحاديث 

الحسنة وفق بعض أهل العلم.
 أما فيما يتعلق بتأخير صالة العصر عن موعدها، 
فــإن ذلك من األعمال المنكرة المخافة لســنة النبي 
-صلــى هللا عليــه وســلم-، التــي يأثم فاعلهــا، لذا 
فإن على من قام بذلك لغير ســبب أو علة شــرعية 
المبــادرة فــي طلب المغفرة والعفــو من هللا تعالى، 
مــع المداومة علــى أدائها في وقتهــا بعد ذلك، وقد 
ورد عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- أنه قال: 
»مــن فاتته صالة العصر فكأنما وتر أهله وماله« 

متفق عليه 

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللَُّهمَّ إنِّي أُعوُذ بَك ِمَن الُبْخِل، وأَُعوُذ بَك 
ِمَن الُجْبِن، وأَُعوُذ بَك أْن أَُردَّ إلى أْرَذِل الُعُمِر، 
اِل-  جَّ ْنَيا -َيْعِني ِفْتَنَة الدَّ وأَُعوُذ بَك ِمن ِفْتَنِة الدُّ

وأَُعوُذ بَك ِمن َعَذاِب الَقْبِر.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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اَلِة اْلُوْســَطٰى  لَــَواِت َوالصَّ n  فقــال تعالــى: ) َحاِفُظــوا َعلَى الصَّ
ِ َقاِنِتيَن ( اآلية 238 من سورة البقرة َوُقوُموا ِلَّ

n  قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : » لَْن َيلَِج النَّاَر أََحٌد َصلَّى 
ْمِس، َوَقْبَل ُغُروِبَها« رواه مسلم  َقْبَل ُطلُوِع الشَّ

n العصــر : الَعْصــُر : الوقــت في آخر النهــار إِلى احمرار 
ُن  ــْمس. الَعْصُر في القرآن  : معنــاُه: الزماُن الذي يتكوَّ الشَّ
مــن الليِل والنهاِر في عمــِر الدنيا، إقســاُمه تعالى بالعصر 
حى، ففي اآلياِت األخرى أقسَم  كإقساِمه بالليِل والنهاِر والضُّ
بأجزاء ِمن الزمان، وفي سورة العصِر أقسَم بجملِة الزمان.

n  لم يكن أهل الخير في عصر من عصور التاريخ أكثر 
عدداً من أهل الشرك أو يساوونهم ، و لكن عصور الخير 
هي التي تمكن فيها أهل الخير من توجيه دفتها                                          
                                          مصطفى السباعي

 

الســؤال: حدثونــا عن صــالة العصر جزاكم هللا خيراً، إذ ســمعت بعــض حديث عن 
رسول هللا يقول: من ترك صالة العصر حبط عمله؟

الجــواب: صــالة العصر أمرها عظيم وهي الصالة الوســطى، وهي أفضل الصلوات 
ى ]البقرة:238[  الِة اْلُوْســطَ لََواِت َوالصَّ الخمس قــال هللا جل وعال: َحاِفُظوا َعلَى الصَّ
فخصها بالذكر زيادة، فالواجب على كل مســلم وكل مســلمة أن يعتني بها أكثر، وأن 
يحافظ عليها، ويجب أن يحافظ على جميع الصلوات الخمس بطهارتها والطمأنينة فيها 
وغيــر ذلك، وأن يعتني بها في الجماعــة الرجل، وخصها النبي أيضاً بقوله: من ترك 
صالة العصر حبط عمله، وقال: من فاتته صالة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني: 
ســلب أهله وماله، وهذا يدل على عظمة شأنها، والصواب أن من ترك بقية الصلوات 

يحبط عمله أيضاً؛ ألنه قد كفر على الصحيح، لكن تخصيص النبي بذكر صالة العصر 
يدل على مزية عظيمة، وإال فالحكم واحد؛ من ترك صالة الظهر أو المغرب أو العشاء 
أو الفجر تعمداً بطل عمله ألنه يكفر بذلك، البد أن يحافظ على الصلوات الخمس كلها، 
فمن ترك واحدة فكأنما ترك الجميع، فالبد من المحافظة على الصلوات الخمس جميعاً 
في أوقاتها من الرجل والمرأة، ولكن صالة العصر لها مزية عظمى في شــدة العقوبة 

وشدة اإلثم، وفي عظم األجر لمن حافظ عليها واستقام عليها مع بقية الصلوات. 
إعداد :  إيناس شروانة                                                                            من فتاوى ابن باز 
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فضل صالة العصر  
واألمور المنهى عنها  

تفقه في دينك
فضل صالة العصر والتحذير

 من تركها



لتسوية دعوى خصوصية بشأن تتبع مستخدمين.. 
فايسبوك تدفع 90 مليون دوالر

عين على التكنولوجيا
21 الخميس 17 فيفري  2022 م
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سمكة من خاليا قلب اإلنسان تسبح 
بفضل »نبضات القلب«

  

ــي  n ابتكــر باحثــون مــن جامعت
هارفــارد وإيمــوري ســمكة هجينية 
بيولوجيــة مــن خاليــا عضلــة قلب 
اإلنســان، يمكنها الســباحة بصورة 
مســتقلة عدة أشــهر مادامت الخاليا 

تنبض. 
ــى أن  وتشــير مجلــة Science، إل
الهــدف مــن هــذا المشــروع يبــدو 
ــى خطوة غيــر واضحة  للوهلــة األول

نحو إنماء قلوب عاملة لزرعها.
وتضيف، ليس هذا أول روبوت يجمعه 
ــا القلب. فقبل  فريــق البحث من خالي
بضعــة أعــوام تمكن هــذا الفريق من 
ابتــكار قنديل البحر مــن خاليا قلب 
الجــرذ. وبعد ذلك ســمكة غضروفية 
مسطحة من فصيلة الشفنينيات، كان 
يمكنهم التحكم بها بواســطة نبضات 

ضوئية.
ولكن فــي هــذه المرة اســتخدم فريق 
ــا الجذعية لعضلة قلب  البحث الخالي

اإلنســان البتكار ســمكة روبوت، كل 
جانــب من جوانب الزعنفة الذيلية هو 
من خاليا عضلة القلب، التي تنقبض 
وتنبســط بصورة دورية ما يسمح لها 

بالسباحة ذاتيا أكثر من 100 يوم. 
ــى أن الســمكة  ــون إل ويشــير الباحث
الهجينــة الحيويــة اصبحــت بانتهاء 
الشــهر األول من االختبارات، تســبح 
يــه فــي بداية  أفضــل ممــا كانــت عل
رحلتهــا، نتيجــة تطور تنســيق عمل 
التقلصــات،  واتســاع  العضــالت، 
وســرعة الســباحة مع نضــوج خاليا 
العضالت - خاليا عضلة القلب. وفي 
النهايــة، أصبح الهجين الحيوي قادرًا 
على الســباحة بســرعة وببراعة مثل 

سمكة الزرد الحية.
ــول رئيــس فريــق البحــث كيــت  ويق
ــا النهائي هــو ابتكار  باركــر، »هدفن
قلب اصطناعي، يمكن أن يكون بديال 

لقلب المولود المعيب خلقيا«.

ــى دفــع 90  n وافقــت فيســبوك عل
مليون دوالر لتســوية دعوى خصوصية 
استمرت 10 سنوات تتهمها بتتبع نشاط 
ــى اإلنترنــت حتى بعد  المســتخدمين عل
تســجيل خروجهــم مــن موقــع التواصل 

االجتماعي. 
وُقدمت تسوية أولية مقترحة إلى المحكمة 
ــة فــي ســان خوســيه  ــة األميركي ي الجزئ

يفورنيا وتتطلب موافقة القاضي، كما  بكال
ــب االتفاق أيضا من فيســبوك حذف  يتطل
بيانات التي جمعها بشكل غير قانوني. ال

ا  ت تابعة لمي واتهم مستخدمون فيســبوك ال
انتهــاك القوانين االتحادية  بالت فورمز ب
ــة  بالخصوصي قــة  المتعل ــة  ي والمحل
ــى المكالمــات باســتخدام  والتنصــت عل
فــات  مل لتخزيــن  مســاعدة  ــات  برمجي

ــم تتبعها عند  ــي ت ت ــاط، ال ب تعريــف االرت
زيارتهم لمواقــع اإلنترنت الخارجية التي 
ــوي على عالمة »أعجبني« الخاصة  تحت

بفيسبوك.
وثمــة مزاعم بأن فيســبوك قامت بعد ذلك 
بتجميع ســجالت تصفح المستخدمين في 

نين. لمعل ملفات شخصية باعتها ل
فــي  ُرفضــت  قــد  ــة  القضي وكانــت 
اســتئناف  محكمــة  لكــن  جــوان2017، 
اتحادية عاودت نظرها في أفريل 2020، 
إذ قالت إن المســتخدمين يمكنهم محاولة 
ــارك، ومقرهــا  ــو ب ل ن ــات أن شــركة مي ب إث
يفورنيا، اســتفادت بشــكل غير عادل  كال

وانتهكت خصوصيتهم.
ــم تنجح جهود فيســبوك الالحقة إلقناع  ول
يا األميركية بنظر القضية. المحكمة العل

تسوية لتجنب المخاطر
ونفت الشــركة ارتكاب أي مخالفات لكنها 
ســوت القضية لتجنــب تكاليف ومخاطر 

المحاكمة، وفقا ألوراق التسوية.

ا  ت وقال درو بوســاتيري المتحدث باسم مي
البريد اإللكتروني إن التسوية  في رسالة ب
»تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا 

ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة«.
وتغطي التسوية مســتخدمي فيسبوك في 
ــات المتحــدة الذيــن زاروا بين 22  الوالي
أفريل 2010 و26 سبتمبر 2011 مواقع 
ابعــة لفيســبوك والتي  ــر ت ــة غي ي إلكترون
عرضــت عالمــة »أعجبنــي« الخاصــة 

بموقع التواصل االجتماعي.
ــب أتعاب  يخطــط محامــو المدعين لطل
ــى 26.1 مليون دوالر أو  قانونية تصل إل
المئة من أموال التسوية، التي بدأت  29 ب

في فيفري 2012.
يذكر أن فيســبوك واجهــت دعاوى أخرى 
ــق بالخصوصية، ففي يوليو 2019،  تتعل
وافقت على تعزيز ضمانات الخصوصية 
ــة  االتحادي التجــارة  ــة  لجن تســوية  فــي 
ــي تضمنــت أيضــا غرامة  ت ــة ال األميركي

يارات دوالر. قدرها 5 مل

ــًدا  ــا جدي ًث n أصــدرت آبــل تحدي
لنظام macOS Big Sur يســمى 
تحديــث macOS 11.6.4، حيــث 
ــي مزوًدا بمجموعة من إصالحات  يأت
ــر أيًضــا تحديــث أمان  األمــان ويوف

.macOS Catalina
ا لمالحظات إصدار آبل، سيؤدي  ًق ووف
 macOS Big Sur تطبيق كل مــن
 macOS Catalinaو  11.6.4
 Security Update 2022-002
ــى تعزيز أمان macOS، لكن آبل  إل
ليســت محددة بشــأن نوع التحسينات 

األمنية التي يأتي معها التحديث.
 macOS وقــد أصدرت آبــل تحديث

إصدارهــا  مــن  ــام  أي بعــد  الجديــد 
macOS Monterey 12.2.1، وقد 
 macOS Monterey قــام تحديــث
بإصالح عيــب Webkit، والذي كان 
من الممكن أن يسمح بتنفيذ تعليمات 

برمجية عشوائية. 
 ،macOS Monterey ومع تحديث
ــا أيًضــا  أصــدر عمــالق التكنولوجي
 Safari 15.3 ـــ تحديثــات األمــان ل
و  macOS Big Sur ــى  عل
macOS Catalina التي جاءت مع 

.WebKit إصالحات لمشكلة
وإلى جانب الحصــول على تحديثات 
 macOS Monterey األمان، جــاء

12.2.1 أيًضــا مع إصالح »مشــكلة 
ألجهــزة كمبيوتــر »ماك« المســتندة 
إلى »إنتال« والتي قد تتسبب في نفاذ 
البطارية أثناء السكون عند االتصال 

بأجهزة بلوتوث الطرفية.«

ولتنزيــل آخــر التحديثــات، يحتــاج 
أو   macOS Big Sur مســتخدمو 
التوجــه  ــى  إل  macOS Catalina
فــي   Software Update ــى  إل

تفضيالت النظام.

آبل تطلق تحديثات أمان جديدة

ــي  ف الهنــد  حظــرت  بعدمــا   n
ــد مــن التطبيقات  وقت ســابق العدي
الصينيــة، قالت جوجــل إنها حظرت 
ــى التطبيقات التي  ا الوصول إل مؤقًت

ــم اإلخطار بها على متجر »بالي«،  ت
كمــا قامــت »آبــل« أيًضــا بســحب 
ــد من هذه التطبيقــات، بما في  العدي
ذلــك »غارينا فري فاير«، من متجر 

التطبيقات الخاص بها.
التطبيقــات األخــرى المحظــورة هي 
 Music Plus - MP3 Player,
 equaliser Pro - Volume
 Booster & Bass Booster,
 Video Player Media All
 Format, Music Player -
 Equaliser & MP3, Volume
 Booster - Loud Speaker &
 Sound Booster, CamCard
 for SalesForce Ent, Isoland
 2: Ashes of Time Lite, Rise
 of Kingdoms: Lost Crusade,
 APUS Security HD (Pad
 Version)، Parallel Space

 Lite 32 Support, Viva Video
 Editor - Snack Video Maker
 with Music, Nice video
 baidu, AppLock, Astracraft

والمزيد.
وتعد هذه أول مجموعة من التطبيقات 
تحظرهــا الحكومــة هــذا العــام بعــد 
ا منذ عام  ًق ي ــي 270 تطب حظــر إجمال
2020، فيما تمتلك شركة Sea التي 
تتخــذ مــن ســنغافورة مقراً لهــا لعبة 
تــي تم  »Garena’s Free Fire« ال
 Google Play ســحبها من متجــر
فــي   Apple App Store ومتجــر
 battle royale الهند، كمــا أن لعبة
لديها ماليين المستخدمين في الهند.

أبل وجوجل تزيالن تطبيقات صينية من متاجر التطبيقات التابعة لها

مجــال  ــي  ف مصــادر  أعلنــت     n
الصناعــة العســكرية الروســية أن 
الخبراء في البالد باشــروا بعمليات 
تعمــل  ــدة  جدي غواصــات  تطويــر 
بالديزل والكهرباء من فئة »الدا«. 

 وقــال بيــان صــادر عــن الخدمــة 
يــة  ــاء الســفن االميرال ألحــواض بن
المختصــون  ــدأ  ب  « الروســية 
الهيــاكل  بتشــكيل  المصنــع  فــي 
الرابعــة  للغواصتيــن  المخصصــة 
تيــن  ل والخامســة مــن فئــة الدا، وال
تطورهما روســيا في إطار المشروع 
الغواصتان  ــم 677..  الحكومــي رق
تطوران في إطار عقود وقعت سابقا 

مع وزارة الدفاع الروسية ».
غواصــة  أن  ــى  إل بيــان  ال وأشــار 
كرونشــتات التي تعتبر أول غواصة 
تسلســلية مــن فئــة »الدا« كانــت 
ــاه ألول مــرة  ــى المي قــد أنزلــت إل

م  عام2018، ومن المخطط أن تســل
للجيش الروسي العام الجاري.

تــي  ال »الدا«  غواصــات  وتنتمــي 
تطورها روســيا في إطار المشــروع 
ــى فئــة غواصــات الجيــل  677 إل
الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على 
الديــزل والكهرباء تصــدر معدالت 
يلة جدا من الضجيج أثناء الحركة  قل
مــا يجعل هــذه الغواصــات عصية 

على االكتشاف من قبل العدو.
ــغ طول غواصة مــن هذا النوع  ويبل
66.8 م، وعرضهــا 7.1 م، ومقــدار 
لمياه يعــادل 1765 طنا،  إزاحتهــا ل
يمكن لهــذه الغواصات العمل بعيدا 
ـ  عــن قواعدها في مهمات تســتمر ل
45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة 
بحرية، فضال عن أنها مسلحة بست 
منصــات إلطــالق طوربيــدات من 

عيار 533 ملم.

روسيا تطور "غواصات صامتة" جديدة 

n قالــت هيئة مراقبة الخصوصية 
األوروبيــة إنهــا ســتطلق تحقيقات 
مشــتركة مــع 22 جهــة تنظيميــة 
الخدمــات  اســتخدام  ــي  ف وطنيــة 
ــى الســحابة مــن قبل  المســتندة إل
القطــاع العام للتحقــق مما إذا كانت 
الخصوصيــة  لضمانــات  تمتثــل 

الخاصة بها.
بيانــات  ال حمايــة  مجلــس  وقــال 
األوروبــي (EDPB) إن التحقيقــات 
ســتغطي أكثر مــن 80 هيئــة عامة 
في جميع أنحاء المنطقة االقتصادية 
األوروبيــة، بمــا في ذلك مؤسســات 
االتحاد األوروبــي، وتغطي قطاعات 
مثــل الصحــة والتمويــل والضرائب 
والتعليم ومقدمــي خدمات تكنولوجيا 

المعلومات.
وتعمل شــركات الحوســبة السحابية 

 Amazon’s AWS األمريكية مثل
و   Alphabet’s Google و 
 Microsoft Azure و   Oracle
ــى بنــاء مراكز بيانــات في جميع  عل
للطلــب  اســتجابة  ــا  أوروب أنحــاء 
المتزايــد مــن مؤسســات القطاعيــن 

العام والخاص.
وقالــت هيئــة االتحــاد األوروبي في 
يــد 19- أدى إلى  بيــان إن جائحة كوف
تحــول رقمــي للعديد من مؤسســات 
القطاع العام وقد تواجه صعوبات في 
ــى المنتجات والخدمات  الحصول عل
بيانات  التي تتوافق مع قواعد حماية ال

في االتحاد األوروبي.
وقد تم تصميم الالئحة العامة لحماية 
بيانات (GDPR) المميزة لالتحاد  ال
األوروبي لحماية حقوق الخصوصية 
ألفراد االتحاد األوروبي وتنطبق على 

جميع الشركات التي تعالج أو تتحكم 
في المعلومات الشــخصية للمقيمين 

في االتحاد األوروبي.
وفتح المشــرف األوروبي على حماية 
بيانــات العــام الماضــي تحقيقات  ال
بشأن اســتخدام المفوضية األوروبية 
والبرلمان األوروبي لخدمات الحوسبة 
أمــازون  تقدمهــا  تــي  ال الســحابية 
ومايكروســوفت بسبب مخاوف بشأن 
بيانات الشخصية إلى الواليات  نقل ال

المتحدة.
تعتمــد كل مــن الهيئــات الحكوميــة 
والخاصة بشكل متزايد على الخدمات 
المزوديــن  كبــار  مــن  الســحابية 
بالتشريعات  المحكومين  األمريكيين 
بــة  المراق بأنشــطة  تســمح  تــي  ال
غيــر المتناســبة من قبل الســلطات 
األمريكية، وسينشــر EDPB تقريرًا 
عن نتيجة هذا التحليل قبل نهاية عام 
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االتحاد األوروبي يحقق في استخدام الخدمات السحابية من قبل القطاع العام
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إستراحة

ــاج على منبر مكتوًبا: »قل تمتَّع بُكفرك قليــًا إنَّك من أصحاب الجحيم«، فكتب تحته:  n َجــد الحجَّ
دور«. »قل موتوا بغيظكم إنَّ هللا عليم بذات الصُّ

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

عالم الرياضيات والفلك ابن الهائم اإلشبيلي  
يف رحاب العلم واإلميان  

n هو عبد الحق الغافقي اإلشــبيلي، ُيكنى 
بأبو محمد، ُعرف في زمانه باسم ابن الهائم 
اإلشــبيلي، كان عالمــاً رياضيــاً وفيلســوفاً 
وفلكّيــاً عربيــاً ُمســلماً، حقــق العديــد من 
اإلســهامات واإلنجازات التــي كان لها دوراً 
كبيــراً وواضحاً فــي تقّدم وازدهــار الدولة 
العربية واإلســامية، إلــى جانب دورها في 

زيادة مكانته وقيمته العلمية والثقافية.
كان ابــن الهائــم من مواليــد مدينة إشــبيلية 
فــي األندلس، التي كان قــد مكث فيها ُمعظم 
حياته، كما أّن أولى دراساته كان قد مارسها 
في مســقط رأســه، لم يتم ذكر تاريخ مياده 
بالتحديد في أي من الروايات أو األقاويل، إّل 
أّن هنــاك من يقول أنّه بــزغ في بداية القرن 
الثامن عشر للمياد، ولكن لم يتم ذكر الكثير 
عن ســيرة حياته، إل أنه ُعرف عنه أنّه كان 
ينتمــي لواحدة من األســر المعروفــة والتي 
اشــتهرت بعلمها ودراســاته، كما أنّها كانت 
تحث علــى ضرورة التــزام الفــرد بأعماله 
واعتماده على ذاته؛ األمر الذي جعل من ابن 

الهائم شخصيًة عملية قبل أن تكون علمية.
لم تقتصر اهتمامات وميولت ابن الهائم على 
علــوم الرياضيات ومجالتــه فقط، بل كانت 
لــه العديد مــن الهتمامات في شــتى العلوم 
األخرى كاألدب والشعر والفلسفة إلى جانب 
اهتمامــه في علوم الفلــك والرصد والتنجيم؛ 
األمــر الــذي جعله يُحقــق شــهرًة كبيرة في 

زمانه وحتى بعد وفاته.
إضافــًة إلى ذلك فقد اســتطاع ابن الهائم من 
دراســة علم الحساب والعدد والُمقارنة، حتى 
أنّــه حقق نجاحاٍت كبيرة وواضحة ســاعدته 
فــي الحصول علــى العديــد مــن الُمكافئات 
والتقديــرات والجوائــز؛ حيث يعود الســبب 
وراء ذلــك إلى تأثيره الكبير في تطّور وتقّدم 
علم الفلك بشكٍل خاص في المغرب العربي.

ُعــرف عن ابــن الهائم أنّه كان كثير الســفر 

والتنّقــل والترحال، فقد جــاب ُمعظم مناطق 
ودول العالم؛ حتى أّن شــهرته زادت بشــكٍل 
كبير وواضح فــي العديد من الدول الغربية، 
كما أنّه تمّكن من تقديم جميع أبحاثه ودراساته 
في كل مــكان كان يزوره؛ األمر الذي جعله 
يحظى باهتمام العديد مّمن عاصره من علماء 

وحكماء وفاسفة.
كان ابــن الهائــم يُقيــم العديــد مــن الندوات 
والمحاضرات التي يحضرها كبار الشــيوخ 
والعلمــاء واألســاتذة، كمــا أنّــه أخــذ عنهم 
العديــد من علومهم ومعارفهــم أمثال صاعد 
األندلســي الذي كان له دوراً كبيراً وواضحاً 
في ُمساعدته على تقديم واحداً من أهم وأشهر 
انجازاتــه وهي تقديم مجموعــة من الجداول 
الفلكية التي تم استخدامها للتنبؤ بحركات كل 
من الشمس والقمر وباقي كواكب المجموعة 

الشمسية بالنسبة إلى النجوم الثابتة.
اشتهر ابن الهائم بذكائه وفطنته وحنكته، إلى 
جانب أنّه كان صاحب رأي ســديد وصائب، 
ل يرضى بالظلم واإلهانة، ُمحباً للخير، كثير 
العمل والعلم، واســع المعرفــة، كما أنّه كان 
يتمتع بذاكرٍة قوية ساعدته بشكٍل واضح على 

تطوير فكره وثقافته وعلومه.
كان ابن الهائــم واحداً من أهم وأكبر العلماء 
فــي ذلــك الزمــان، حيــث قــّدم العديــد من 
اإلنجــازات والكتشــافات التــي زادت مــن 
علومــه ومعرفتــه إلى جانب دورهــا الكبير 
والواضــح في تقّدمه وزيادة مكانته ودرجته، 
كما أنّه كان يتمتّع بمكانٍة عالية في نفوس من 

عاصره من علماء وأساتذة.
ُعــرف عن ابــن الهائم أنّــه كان دائم البحث 
والدراســة، إلى جانــب أّن تجاربه التي كان 
يعتمد في تقديمها علــى أهم الدلئل والوقائع 
التي أمامــه للتأكد من نجاحهــا، حيث أنّه لم 
يُقّدم أي اكتشاف أو نتيجة دون التأكد من أنّها 

صحيحة خالية من األخطاء.

تولّى ابن الهائم العديد من المهام والمناصب 
التي جعلت منه شخصيًة أكثر شهرة وتطور، 
كما أّن مكانته وقيمته زادت في نفوس العديد 
من الممالك والحّكام والســاطين، حيث بذل 
العديــد من الجهود والتضحيــات ليتمّكن من 

تحقيق كل ما ُوّكل إليه من مهام.
إنجازات ابن الهائم:

تمّكــن ابــن الهائــم مــن تحقيــق عــدداً من 
النجاحات واإلســهامات التــي كان لها دوراً 
كبيــراً وواضحــاً في تطــّور علمه ونفســه، 
حيــث تمّكن من تقديــم مجموعة من البيانات 
والمعلومــات التاريخيــة حــول أشــهر وأهم 
علمــاء الفلك مثل ابراهيم بن يحيى الزرقالي 
الذي كان من أعظــم راصدي الفلك في ذلك 

الزمان.
إلــى جانب ذلك فقد تمّكن ابن الهائم من تقديم 
عــدداً من البتكارات في علــوم الرياضيات 
بشــكٍل خاص، حيث كان مــن أوائل العلماء 
الذيــن توّصلــوا إلــى المعــادلت الُمثلثيــة 
الكروية، كما أنّه أطلق لقب مســار الشــمس 

على خط الطول”″49 درجة.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن من اخترع اإلنترنت هو العالم لورنس 
روبرتس. 

* أن من اخترع المقص هو ليوناردو دافنشي. 
* أن من قام باختراع الكرسي الكهربائي هو طبيب أسنان. 

*أن اليابان هي أول بلد تم فيها اختراع الساتر المعدنية. 
* أن من قام باختراع مشبك الورق هو يوهان فايلر وهو من دولة النرويج.

1776 - بدء تشغيل أول إنارة عمومية بالغاز الطبيعي في 
الواليات المتحدة بمدينة بالتيمور.

1855 - القائد العثماني »عمر باشا« يهزم الجيش 
الروسي في »معركة جوزلوفا« في شبه جزيرة القرم.

1878 - بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالواليات 
المتحدة مكونة من 18 هاتف وذلك في مدينة سان 

فرانسيسكو.
1933 - صدور العدد األول من مجلة نيوزويك األسبوعية األمريكية.

1938 - بدء أول عرض للتلفزيون الملّون على الجمهور في لندن والذي اخترعه 
االسكتلندي »ج. بيرد« عام 1928.

1947 - إذاعة صوت أمريكا تبدأ إرسالها إلى االتحاد السوفيتي لتكون جزء من حملة 
الدعاية األمريكية ضد االتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة.

1959 - إطاق أول قمر صناعي لرصد الطقس والذي يحمل اسم »فانكارد 2«.

اختصم أعرابيان فقال أحدهما: إن 
لطمتك لطمًة لتبلغن بك المدينة!  فقال 

اآلخر: اتبعها بأخرى لعل هللا يكتب لنا 
الحج على يديك.

                         
                                                                 مسكنات األوجاع: المشي الطويل واالنشغال بما ُيفرح اإلنسان

                                                         ابن سينا

الخالية تقلب غشها يف خديداتها وال يف وليداتها

يضرب المثل في الشخص الذي يجلس دون القيام بعمل أو شيء 
مفيد يلهي به نفسه.

       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 17 فيفري  2022 م
الموافق لـ 16 رجب 1443 هـ

عبد الواحد بن عاشر   
n عبد الواحد بن عاشر )990 هـ - 1040 هـ( 
هو أبو محمــد عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن 
عاشــر األنصاري، المعروف بابن عاشــر، وهو 
من حفدة الشيخ أبي العباس ابن عاشر الساوي 
)ت 765هـ(فيلســوف فقيــه وعالم من المغرب. 
يعــد من أبرز علمــاء المذهب المالكي واشــتهر 
بمنظومته »المرشــد المعين على الضروري من 
علــوم الديــن« والتي نظــم فيها الفقــه المالكي، 
باإلضافــة إلى باب العقيدة والتصّوف، والتي تعد 
مرجع مهم عند علماء المذهب المالكي. وســاهم 
ابن عاشــر في توفيــر الغطاء الشــرعي لحركة 

المجاهد العياشي. 
  ولــد بمدينــة فاس عــام 990هـــ/1582م. بدأ 
تحصيل علومه بحفظ القــرآن الكريم، فقرأه على 
يد الشــيخ أبــي العباس أحمد بن عثمــان اللمطي، 
وأخذ القراءات الســبع على يد الشيخ أبي العباس 
الكفيــف، ثــم علــى الشــيخ أبــي عبــد هللا محمد 
الشريف التلمســاني)ت1052هـ(، كما أخذ الفقه 
عن جماعة من شيوخ عصره، أمثال: أبي العباس 

ابن القاضي المكناســي )ت1025هـ(، وابن عمه 
أبي القاســم، وابــن أبي النعيم الغســاني، وقاضي 
الجماعــة بفاس علــي بن عمــران، وأبي عبد هللا 
الهــواري، وقــرأ الحديــث علــى العامــة محمد 
الجنان)ت1050هـــ(، وعلــى أبي علي الحســن 
البطيوي، وكان يتردد على الزاوية الدلئية، فأخذ 
عــن علمائهــا المبرزين، وحضــر مجالس محمد 
بن أبــي بكــر الدلئي)ت1046هـ( في التفســير 

والحديث. 
لعبــد الواحد ابن عاشــر مشــاركة قويــة في جل 
القــراءات،  علــم  والعلــوم، خصوصــاً  الفنــون 
والرســم، والضبــط، والنحو، واإلعــراب، وعلم 
الكام، واألصول، والفقــه، والتوقيت، والتعديل، 
والبيــان،  والمنطــق،  والفرائــض،  والحســاب، 
والعــروض، والطب، وغيرها. تولــى التدريس، 
والخطابــة، من أبــرز طلبته: أبو عبــد هللا محمد 
بــن أحمــد ميــارة )ت1072هـــ(، وأحمــد بــن 
محمد الزمــوري الفاســي)ت1057هـ(، ومحمد 
الزويــن )ت1040هـــ(، وعبــد القــادر الفاســي 

ســودة  بــن  محمــد  والقاضــي  )ت1091هـــ(، 
)ت1076هـ(، وغيرهم. 

مؤلفاته
ألف الشيخ ابن عاشر أربعة عشر كتاباً، كان أهمها 
وأشهرها نظمه في قواعد اإلسام الخمس ومبادئ 
التصــوف، الــذي ســماه: »المرشــد المعين على 
الضروري من علوم الدين«، وبه اشتهر وعرف، 
داخل المغرب وخارجه. ومن تآليفه أيضاً: »شرح 
مورد الظمآن في علم رســم القرآن«، و«شــرح 
علــى مختصر خليــل، من النــكاح إلــى العلم«، 
و«رسالة في عمل الربع المجيب«، و«تقييد على 

العقيدة الكبرى للسنوسي«، وغيرها. 
وفاته

توفي ابن عاشــر عن عمر يناهز الخمســين سنة، 
إثــر إصابتــه بمرض مفاجئ يســمى على لســان 
العامــة بـ: »النقطة«، وهو داء عصبي يؤدي إلى 
الشلل الكلي، وقيل: مات مسموماً بسبب سم وضع 
له في نوار الياسمين، عام 1040هـ/الموافق لـ 3 

جويلية 1631م.

إنَّ اهلل عليم بذات الصُّدور



n أوضــح محجوب العوني أســتاذ 
وســط  بالمنســتير  الصيدلــة  كليــة 
يمثــل  »دلتاكــرون«  أن  تونــس، 
إصابــة مزدوجــة بمتحــوري »دلتا« 
و«أوميكــرون« ولــن يشــكل خطــرا 

علــى الوضع الوبائي في العالم.
وقــال العونــي فــي تصريــح لوكالــة 
تونس إفريقيا لألنباء وصف اكتشــاف 
ســالة »دلتاكــرون« باألمــر المهــم 
جدا مــن الناحيــة العلميــة، مؤكدا في 
المقابل أن ذلك لن يكون له أثر ســلبي 
علــى الوضع الوبائي فــي العالم حتى 
ولوعرفــت هــذه الســالة طريقها إلى 

االنتشــار باعتبــار الرصيــد المناعي 
الهــام الذي اكتســبته الشــعوب بفضل 

ارتفاع نســبة التاقيح ضد الفيروس.
وذكــر العونــي أن العديد مــن العلماء 
حول العالــم ينكبون حاليــا على مزيد 
دراســة ســالة »دلتاكرون« للتعرف 
علــى مــدى قدرتهــا علــى االنتشــار 
ومستوى خطورة اإلصابة بها، مشيرا 
إلــى أنــه ال يمكــن في الوقــت الحالي 

تقديــم معطيات دقيقة وضافية حولها.
ســالة  اكتشــاف  بــأن  وأفــاد 
»دلتاكــرون« جاء إثر إجراء سلســلة 
مــن التقطيعــات الجينيــة علــى عينــة 

مــن األشــخاص المصابيــن بفيروس 
أن  ليتبيــن  بريطانيــا،  فــي  كورونــا 
عــددا منهــم مصابــون بســالة تحمل 
مزيجا من جينات الفيروســين »دلتا« 

و’’أوميكرون’’.
ســالة  رصــد  تــم  أنــه  وأوضــح 
»دلتاكــرون« منذ أســابيع في قبرص 
ولكن لــم يلق هذا االكتشــاف المتابعة 
الازمــة حيث اعتبر عــدد من العلماء 
أنــه مجــرد خطأ في التشــخيص، لكن 
تكرر ظهور هذه الســالة في بريطانيا 
لفــت انتباهــم فقامــوا بالتحــري أكثر 
حولهــا ليقــروا فــي نهايــة المطــاف 

بوجود هذه السالة الجديدة.
والحــظ أن ظاهــرة اإلصابة بســالة 
مزدوجة مكونــة من طفرتين من نفس 
الفيــروس ليســت األولى مــن نوعها، 
حيــث من الممكن أن يصاب اإلنســان 
بأكثــر مــن فيــروس أثنــاء االنتشــار 
المتزامــن ألكثــر مــن ســالة، وذلك 
عندمــا تكــون لهــذه الســاالت نفــس 
المفاتيــح للولــوج إلى الخليــة الواحدة 

داخلها. والتضاعف 
                                  الوكاالت

آخرالكالم
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بحسب أستاذ في علم الفيروسات  

المتحور المزدوج »دلتاكرون« لن يشكل أي 
خطر على الوضع الوبائي في العالم 

المؤكــد أن الصدي اإليجابي الذي خلفه القرار الذي 
اتخــذه رئيــس الجمهوريــة، في االجتمــاع  األخير 
لمجلــس الوزراء، و القاضــي بتجميد كل الضرائب 
و الرســوم التــي جــاءت بقانــون الماليــة 2022  
خاصــة منها تلــك المطبقة على المــواد الغذائية إلى 
إشــعار آخر، وكــذا إلغاء كل الضرائب والرســوم، 
النقالــة  والهواتــف  اإللكترونيــة،  التجــارة  علــى 
الفردية، ووسائل اإلعام اآللي الموجهة لاستعمال 
الفردي، والمؤسســات الناشئة، مؤشر قوي على أن 
هــذا القرار جاء فــي وقته، ليس فقــط لتأكيد الطابع 
االجتماعــي للدولــة، و إنما لنزع فتيــل أزمة حقيقية 
كانت تهدد باشــتعال الجبهة االجتماعية، الســيما مع 
موجة الغاء الجنوني الذي شــهدته أســعار مختلف 

المواد االســتهاكية في المدة األخيرة.
و لئن كان اللجوء إلى توســيع الضرائب و الرسوم، 
بالنســبة إلــى أيــة حكومــة هــو الطريق الســهل و 
الســريع لزيادة موارد الخزينــة العمومية، و تقليص 
مســتويات العجــز فيها، إال أنه يبقــى طريقا محفوفا 
بالمخاطــر، و بمجازفة قــد تكون لها عواقب وخيمة 
علــى المســتويين االقتصــادي و االجتماعي معا. و 
يحيلنــا هذا إلى النظريــة القائلة بأن »كثرة الضريبة 
تقتــل الضريبــة«. كمــا اإلكثــار مــن الضرائب و 
الرفــع من نســبها المئوية، أثبتــت التجارب عندنا و 
عنــد غيرنا بأنه يقود و بســرعة إلى نتائج عكســية؛ 
فالمؤسســات، و بخاصــة الناشــئة منها تجد نفســها 
وجهــا لوجــه أمــام ارتفاع األعبــاء و زيــادة تكلفة 
اإلنتــاج، مــا يدفعها فــي الغالب إلى رفع األســعار 
و تقليــص عــدد العمــال، و قد تضطر المؤسســات 
المتعثــرة إلــى التوقف نهائيا تحت ضغط الكســاد و 

السوق. الشرسة في  المنافسة 
و بالنســبة للمواطن، فــإن الصدمة تكون مباشــرة، 
و تــزداد عنفا كلمــا تدنى الدخل الشــهري للفرد. و 
قــد تجلى ذلــك بوضوح و بصــورة مقلقة في موجة 
التذمر الشــعبي التي أخذت منحنيــات تصاعدية في 
أعقــاب دخــول الضرائــب و الرســوم الجديدة حيز 
التطبيــق، مع بدء العمل بقانون المالية   2022. و 
ال يمكننــا تجاهل المشــهد المتأزم للجبهة االجتماعية 
التي كانت تعيش غليانــا حقيقيا بفعل التراجع الكبير 
للقدرة الشــرائية لدى أغلبية المواطنين بفعل التهاب 
األسعار و ارتفاع مستوى التضخم، و حصول ندرة 

المواد االستهاكية. في بعض 
و مــن البديهي أن غليــان الجبهة االجتماعية ال يقود 
إال لمزيــد مــن اإلضرابــات و االحتجاجــات، التي 
يمكن أن تشــّل العديــد من القطاعات الحساســة، ال 

ســيما التعليم، الصحة و النقل.
و من شــأن تجميد الضرائب التي نص عليها قانون 
المالية للســنة الجارية المســاهمة علــى نحو ملموس 
في خفض األســعار و تحسين القدرة الشرائية،لذوي 
الدخل المحدود و المتوســط، بما يؤدي إلى تحســين 

االجتماعية. أوضاعهم 
الضرائــب والرســوم، علــى  إلغــاء كل  أن   كمــا 
التجــارة اإللكترونيــة، والهواتــف النقالــة الفردية، 
ووسائل اإلعام اآللي الموجهة لاستعمال الفردي، 
والمؤسســات الناشئة، ســيكون له أثر ايجابي مباشر 
على المؤسســات الناشــئة بالخصوص، على اعتبار 
أن أغلــب هــذه المؤسســات العاملــة فــي الخدمات 
واإلعــام اآللــي، و من ثمــة ال يمكن تشــجيع هذه 
المؤسســات من جهــة وفرض قيــود عليها من جهة 

أخرى.
آخــر الــكالم.. من شــأن اإلجــراء األخيــر لرئيس 
الجبهــة  تهدئــة  فــي  يســاهم  أن  الجمهوريــة، 
االجتماعية، الســيما بعد إجراءات رفع قيمة النقطة 
االســتداللية و إلغاء وتخفيض الضريبة على الدخل 

الفئات. بحسب 
                          محمــد مصبــاح 

نزع الفتيل..

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
 تفكيك شبكة اجرامية منظمة 

تتاجر بالمخدرات يف خنشلة

n تمكنت فرقة البحث و التدخل خنشلة ، من تفكيك شبكة 
إجرامية تنشــط في مجال اإلتجار غير المشروع بالمخدرات 
مــع حجز 428 غرام مــن المخدرات ، 52 كبســولة من نوع 
الين،اضافــة إلى ســاح أبيض من الصنف الســادس   بريغاب
ســكين ذو ثاثة نجوم ومن خال اســتغال المعلومات التي 
يها قوات الشرطة بفرقة التدخل، تم التوصل إلى  تحصلت عل
يا ينشطون ضمن  تحديد هوية ثاث أشخاص مسبوقين قضائ
شــبكة إجرامية منظمة لإلتجار غير المشروع بالمخدرات و 
بعد ترصد مكان تواجد المشتبه فيهم ،تمكنت هذه األخيرة من 
ية التلمس الجســدي  توقيف المشــتبه فيهم و إخضاعهم لعمل
أين عثر بحوزة أحد المشــتبه فيهم على ســاح أبيض سكين 
م اقتيادهم إلى مقر المصلحة األمنية من  يت ذو ثاث نجوم ، ل
تنســيق مع الجهات  ال أجل اســتكمال اجراءات التحقيق ، و ب
القضائية لدى محكمة خنشلة و بعد استكمال كافة اإلجراءات 
تنقل إلى مســكن أحد المشــتبه فيهم الكائن  م ال ــة ، ت ي قانون ال
م العثور  تفتيش ت ل المدينة الجديدة خنشلة ، و بعد إخضاعه ل ب
ــى أربعــة  صفائح و نصــف من المخــدرات راتنج القنب  عل
ــغ مالي معتبر  ل ـ420 غ ، مب الهنــدي بوزن اجمالي يقــدر ب
ـ92.000 دج ، بعد ذلك تم اخضاع  من العملة الوطنية يقدرب
إقامة البهجة خنشــلة  ثاني الكائــن ب مســكن المشــتبه فيه ال
تفتيــش أين تم العثور على 08 قطع مــن المخدرات راتنج  ل ل
ـ08 غرام  بيع ، بوزن اجمالي يقدر ب ل أة ل قنــب الهندي، مهي ال
الين ،  ، اضافة إلى 52 كبســولة مــن مؤثر عقلي نوع بريغاب

قاطع كيتور.
في نفس الســياق تم إنجــاز ملفات جزائية في حق المشــتبه 
ــغ عددهم 03 أشــخاص ، و تقديمهم أمام الجهات  ال ب فيهــم ال
القضائية لدى محكمة خنشــلة بموضوع حيازة و التخزين و 
ــع للمخدرات بطريقة غير شــرعية ، حيث صدر في حق  ي ب ال
ـ 12 سنة حبسا نافذة و  المشــتبه فيه الرئيســي حكم يقضي ب
انــي صدر في حقه  ث 05 ماييــن دج غرامــة نافذة  المتهم ال
ية تقدر  ـ10 ســنوات حبــس نافذ ، غرامــة مال حكــم يقضي ب
ثالث تم الحكم  يــن دج ،و فيمــا يخص المتهــم ال ـــ  05 ماي ب
ـ 05  ــة تقدر ب ي افــذة غرامة مال يه بســبعة ســنوات حبس ن عل

مايين دج
                                                    ابتسام سكيو

 قدمــت الضبطيــة القضائيــة بأمــن 
نيابة المحلية  دائرة عيــن عبيد، أمام ال
شــخصين لتورطهما في قضية تكوين 
جمعية أشرار لغرض اإلعداد الرتكاب 
جنايــات و جنــح ضــد األشــخاص و 
ناريــة  أســلحة  حيــازة  ــكات،  ل الممت
الصنــع وذخيــرة حيــة دون  يديــة  تقل
ــة قانونا  رخصــة مــن الســلطة المؤهل
، حيــازة أســلحة بيضــاء دون مبــرر 
ــازة المخــدرات لغــرض  شــرعي ، حي

الترويج.
    حيثيات القضية  حســب ما أفاد به 
يــة االتصال ألمن  بيــان صادر عن خل
ــى معلومات  واليــة قســنطينة تعود إل
ــوات الشــرطة بذات  تحصــل عليهــا ق
ــام مجموعة من  ي المصلحــة مفادهــا ق
األشــخاص باســتغال مســكن بأحــد 
نائيــة بمدينة عيــن عبيد في  القــرى ال
إخفاء أســلحة نارية يدويــة الصنع و 
أســلحة بيضاء، يحتمل استغالها في 
إطار عصابــات األحياء على إثرها تم 
تكثيــف األبحــاث و التحريات لمعرفة 

القضية.  مابسات 
التحقيقــات مكنــت عناصر الشــرطة 
بعد إذن من الســلطات المؤهلة قانونا 
تنقل إلى عين  بتمديد االختصاص و ال
المكان و تفتيش المسكن أين تم ضبط 
يــة تقليديــة الصنع وســاح ناري  بندق
فــردي يدوي الصنع، و كذا ذخيرة حية 
و أسلحة بيضاء محظورة ، مع منظار 
يصنــف كعتاد خاص، باإلضافة لقطع 

مخــدرات معــدة للترويج مــع توقيف 
المشــتبه فيهمــا وتحويلهمــا إلى مقر 
اإلجــراءات  الســتكمال  المصلحــة 

الازمة. القانونية 
 بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم 
إنجــاز ملف إجــراءات جزائية في حق 
نيابة  المعنييــن قدمــا بموجبه أمــام ال

لمحلية. ا
                                دالل.ب

حجز أسلحة نارية و أسلحة بيضاء يحتمل استعمالها 
من طرف عصابات األحياء بقسنطينة 

سوناطراك تقدم إعانات مالية 
بقيمة مليار سنتيم لـ 69 جمعية 

وناٍد يف بشار  

n منحت الشــركة الوطنية للمحروقات سوناطراك إعانة 
فائدة 69 جمعية وأندية رياضية  ية بقيمة 10 مايين دج ل مال
بوالية بشار في إطار دعم الحركة الجمعوية المحلية حسبما 

أفادت به  األربعاء مصالح الوالية
ية أداة مرافقة من طرف سوناطراك   وتشــكل هذه اإلعانة المال
ــة الرياضية الهاوية فــي إطار دعم  لهــذه الجمعيات واألندي
ــة  ــة الرياضي ــة واألندي ــر أنشــطة الحركــة الجمعوي وتطوي
ــة كما جرى شــرحه. ونظــم حفل توزيع هــذه اإلعانة  ي المحل
ية  المالية أمس الثاثاء بمقر الوالية بحضور السلطات المحل
وممثلي الجمعيات والفرق الرياضية المســتفيدة ومسؤولين 

من المديرية العامة لسوناطراك.
وتجســد هذه المبادرة مســاهمة ســوناطراك بصفتها مؤسسة 
مواطنة في تدعيم الحركة الجمعوية المحلية والوطنية والتي 
فائدة جمعيات أخرى  ســتتواصل من خال مبادرات مرتقبة ل
بهدف دعم وترقية الحركة الجمعوية مثلما أوضح من جهتهم 
ممثلي الشــركة. وبرمجت دورة وطنية في كرة القدم للشــباب 
)14-12 ســنة( ببشــار بمبادرة من ســوناطراك والتي تندرج 
انية وأنشطة األندية الرياضية  في إطار ترقية المواهب الشــب

الهاوية.
                                                               ربيع م 
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