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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
الجزائريين و  للعمال  العام  لتأسيس االتحاد  المزدوجة  الذكرى  تزامنا مع 
تأميم المحروقات أشرفت السلطات الوالئية يوم الخميس على وضع حيز 
كوفيد  عن  »الكشف  الميكروبيولوجية  و  العلمية  البحوث  لمخبر  الخدمة 

19« و الذي وضع على مستوى جامعة عباس لغرور بوالية خنشلة .
تفاعل  بتقنية  التحليل  بجهاز  المزود  العملي  المخبر  هذا  على  ويشرف 
في  مختصين  آر(  سي  بي  )ارتي  العكسي  للنسخ  المتسلسل  البوليمراز 
بطاقة  طبي  وشبه  طبي  وطاقم  الدقيقة  األحياء  وعلم  الجزيئية  البيولوجيا 
180 فحصا يوميا، و هذا ما أشار له والي الوالية علي بوزيدي على أن 
هذا األخير مهيئ من كل المستلزمات ألجل استقبال ساكنة والية خنشلة و 
الواليات المجاورة لها عموما ، كما أن تقنية التحليل تستخدم على نطاق 
و  الفيروس خاصة  بهذا  اصابتهم  المشتبه  األشخاص  تشخيص  في  واسع 
لكل الفيروسات عامة أيا كانت ، و هذا ما أكده عميد جامعة عباس لغرور 
شالة عبد ،اضافة على أن تكلفة هذا المشروع قدرت بـ 50 مليون دينار 

جزائري .
ابتسام سكيو

ع س ل
لـسع 

  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
ش.ذ.م.م رأس مالها :00. 100.000 دج
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 مصلحة اإلشهار: 
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 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:
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SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

وضع حيز الخدمة لمخبر البحوث العلمية و 
المكروبيولوجية للكشف عن »كوفيد 19 » بخنشلة

االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تداول 
يتصدى  أوكراني  لمواطن  فيديو  مقطع 
لمنعها  دبابات عسكرية روسية  لقافلة  بنفسه 

من التقدم نحو غزو بالده.
انتشر مقطع فيديو تبلغ مدته 30 ثانية كانت 
 HB األوكرانية  األخبار  قناة  نشرته  قد 
يوثق لحظة إلقاء مواطن بنفسه أمام دبابات 

إليقافها. روسية  عسكرية 
في  تجاوزه  حاولت  الدبابات  أن  ورغم 
الرجل  بسرعة  ركض  أنه  إال  البداية 
محاولة  في  أخرى  مرة  طريقهم  ليعترض 
على ما يبدو إلعاقة تقدمهم نحو غزو بالده.
حسابها  عبر  الفيديو  مقطع  القناة  نشرت 
األوكرانيون  »يدفع  وكتبت:  تويتر،  على 
يمر  ال  حتى  العدو  دبابات  تحت  بأنفسهم 

المحتلون«.
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  قارن 
الذي  الصيني  المواطن  بصورة  المشهد 
تيانانمين  بميدان  دبابات   4 وجه  في  وقف 

بكين. العاصمة  في 
أصبحت الصورة المتداولة التي تم التقاطها 
قمًعا وحشًيا  الصينية  الحكومة  بعد أن شنت 
للديمقراطية،  المؤيدة  االحتجاجات  على 
وتم  االستبداد،  وجه  في  للتحدي  رمًزا 
صورة   100 أكثر  من  كواحدة  تصنيفها 

مؤثرة على اإلطالق.
وكاالت

حبس مروجين خطيرين للمخدرات 
بمدينة العلمة في سطيف

لمنعها من دخول بالده.. 
مواطن أوكراين يلقي بنفسه 

أمام الدبابات الروسية
تدخلت، فجر أمس، فرق اإلنقاذ و اإلطفاء للوحدة الثانوية 
سكيكدة، في حدود الساعة 02 سا و 59 د ، ألجل عملية 
إخماد حريق لـ »06« خيم لبيع الخضر و الفواكه مبنية 
االخوة  حي  مستوى  على  بالستيكي،  غطاء  و  بالقصب 
عياشي في سكيكدة كانت السنة النار قد اشتعلت فيها في 
المدنية من  الحماية  ظروف مجهولة. حيث تمكن أعوان 
 »10« لحوالي  انتشاره  منع  و  إنقاد  مع  الحريق  إخماد 
خيمات المجاورة بحي االخوة عياشي و هذا بدون خسائر 
بشرية و من ثمة تجنيب المنطقة الكارثة بتفحم كل السوق 

مالبسات  في  تحقيقا  فتحت  المختصة  االمن  جواره...مصالح  الى  المركونة  السيارات  بعض  حتى  و 
الحريق.

نورالدين ب

5 أشخاص  تفكيك شبكة دعارة بعيل منجيل وتوقيف 
تمكنت قوات الشرطة باألمن الحضري الخامس، بأمن دائرة علي منجلي من توقيف 05  أشخاص  تتراوح 

أعمارهم ما بين 20  و 43 سنة  لتورطهم في قضية إلنشاء محل للدعارة و الممارسة .
حيثيات القضية تعود إلى بالغ من مواطنين بخصوص شقة مشبوهة بالوحدة الجوارية 18 ، ليتم مباشرة 
التحريات من قبل قوات الشرطة و التأكد من النشاط المشبوه ، و بالتنسيق مع النيابة المحلية تم الحصول 
الميداني تم مداهمة الشقة وتوقيف 05 أشخاص بينهم  على إذن بتفتيش الشقة المشبوهة ،و بعد الترصد 
امرأتين ، إحداهما مسبوقة في قضية مماثلة ، كما تم ضبط اثنين من الموقوفين في حالة تلبس .بعد االنتهاء 

من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.
د.ب

الحريق أتى على 6 خيم ..إنقاد سوق يومي من التفحم في سكيكدة

من  سطيف،  والية  امن  مصالح  االسبوع،  ،نهاية  تمكنت 
المؤثرات  ترويج  يحترفان  خطيرين  شخصين  توقيف 
العقلية، مع حجز إثر هذه العملية  2250 قرصا مهلوسا 
عائدات  من  يعتبر  دج،  ألف   35 بــــ  قدر  ماليا  ،ومبلغ 
تستغل  كانت  نفعية  مركبة  حجز  و  السموم،  هذه  ترويج 

لتسهيل تنقالت المروجين وتمويه نشاطهم اإلجرامي.
مكافحة  بفرقة  القضائية  الضبطية  أطرتها   العملية 
القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة  المخدرات 
شخصين  بتورط  تفيد  معلومات  استغالل  إثر  ،وجاءت 
في عمليات ترويج للمؤثرات العقلية بمدينة العلمة، شرق 
كمية  اقتناء  إلى  لجوؤهما  يفترض  قد  الوالية،  عاصمة 
هامة منها، ليتم الترصد للمشتبه فيهما ومتابعة تعامالتهما 
أسابيع قالئل ،حيث  بعد  بالنجاح  العملية  لتكلل  المشبوهة، 
تم توقيف المعنيين في حالة تلبس بحيازة كمية معتبرة من 
وذلك  قرصا،   2250 الــ  ناهزت  التي  العقلية  المؤثرات 
السيار  الطريق  بين  الرابط  الدوران  محور  مستوى  على 

العلمة. ومدينة 
ملف  أعد  الالزمة،  القانونية  لإلجراءات  استكمال  بعد 
حيازة  مؤثرات  تهمة  فيهما  عن  المشتبه  ضد  جزائي 
رخصة،  بدون  المتاجرة  لغرض  أجنبي  منشأ  ذات  عقلية 
أمرت  التي  المختصة  القضائية  الجهة  أمام  بموجبه  أحيل 

بإيداعهما الحبس المؤقت.
نورالدين بوطغان

وسادتك قد تكون مصدر قلقك 
الليلي.. فمتى يجب تبديلها؟

وأنت  أوتستيقظ  بسهولة  ليال  النوم  تستطيع  ال  كنت  إذا 
تشعر بالدوار، مع التهاب الحلق أوألم في الرقبة، يكون 
النوم  خبير  كشف  وسادتك.  الستبدال  حان  قد  الوقت 
إذا كانت  ألية تساعد على معرفة فيما  مارتن سيلي عن 
الوسادة التي يستخدمها اإلنسان، أحد مسببات النوم القلق 
تقديم  طريق  عن  وذلك  االستيقاظ،  بعد  التعب  أو  ليال 
الحديثة.  الدراسات  اليها  وصلت  التي  المعلومات  أهم 
مباشرة  االستيقاظ  بعد  الحلق  في  بألم  الشعور  حال  ففي 
حال  وفي  المنزلي،  العث  يملؤها  الوسادة  أن  يعني  هذا 
الشعور بألم في الرقبة فهذا يعني أن الوسادة غير مناسبة 
أو أصبحت قديمة جدا، وفي كلتا الحالتين يجب استبدال 

الوسادة.
التنفيذي  والرئيس  النوم  سيلي« خبير  »مارتن  وقال 
بتغيير  »يوصى   »MattressNextDay»في
وسائدك كل عام أوعامين، لكن ذلك يعتمد حقا على عدد 
من العوامل، مثل نوع الوسادة ووضعية نومك«. وتابع 
مارتن »من العالمات الشائعة التي تشير إلى أن الوسادة 
بحاجة إلى استبدالها، من بينها أنها تستغرق بعض الوقت 
لتغفو لياًل ألن وسادتك تشعر بعدم االرتياح، أو أن رأسك 
وكتفيك لم يعدا مدعومين، أو قد تستيقظ مصابا بصداع 
دعم  نقص  بسبب  يكون  أن  المحتمل  من  والذي  توتري 

الرأس.«
ديلي ميل وجه الحرب الدامي يف أوكرانيا  
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لم يتوان في انتقاد بيروقراطية متحجرة أدت إلى خلق اقتصاد فساد

عبد المجيد تبون.. رئيس على كل الجبهات

n  إن اســتعادة ســلطة الدولــة و مكافحــة 
الفســاد و الحــرب علــى البيروقراطيــة و التنميــة 
االقتصاديــة و االجتماعيــة و عــودة الجزائــر 
ــرة، تشــكل  ــف الذاك ــة و مل ــى الســاحة الدولي ال
جلهــا ســباقا مــع الوقــت يتزامــن و معــارك 

ــات. ــف الجبه ــى مختل ــة عل جانبي
ــي  ــون ف ــد تب ــد المجي ــس عب ــتطاع الرئي ــد اس لق
ظــرف ســنتين معظمهــا فــي ظــل الجائحــة، 
و رغــم الصعــاب، ان يحافــظ علــى االهــداف 
السياســية التــي رســمها عبــر التزاماتــه ال54...   
فــا شــيء يوقــف الرئيــس تبــون، الــذي يمضــي 
قدمــا فــي تحقيــق التزاماتــه مــن اجــل بنــاء 
ــادرة  ــة ق ــة و عادل ــة قوي ــدة، بدول ــر الجدي الجزائ

علــى اداء كل المهــام االساســية.

بشــرعيته و  القــوي  الرئيــس،  اليــوم  يحظــى 
اولئــك  جميــع  لــدى  كبيــرة  بآمــال  شــعبيته، 
مزدهــرة،  و  قويــة  بجزائــر  يحلمــون  الذيــن 
فمــن الســهل اليــوم التأكيــد مــن خــال االرقــام، 
ــد  ــد االصاحــات و االجــراءات ق ــى ان عدي عل
تمــت بنجــاح بالرغــم مــن البيروقراطيــة التــي ال 

ــدم. ــول ه ــكل مع ــت تش زال
وفــي هــذا الصــدد لــم يتــوان الرئيــس تبــون فــي 
انتقــاد التقاعــس و الحــذر الزائــف لبيروقراطيــة 
ــاوي و  ــق اقتصــاد مافي ــى خل ــرة، أدت ال متحج
اقتصــاد فســاد، تطــور و تقــوى خــال عديــد 
الســنوات. إذ يجــدر انــه و منــذ بــدء عهــد تبــون 
لــم يتــم تســجيل اي قضيــة فســاد، و الســبب 
يكمــن فــي كــون رئيــس الجمهوريــة عــازم علــى 

تخليــص البــاد مــن هــذه اآلفــة.
ان هــذه المعركــة ضــد الفســاد لــم تــرق للجميــع، 
ابتــداء مــن القــوة االســتعمارية الســابقة التــي 
الجزائــر  مدمــري  مــع  وفــاق  علــى  كانــت 
ــت  ــا حظي ــة لفرنســا لطالم ــح االقتصادي فالمصال
بالحمايــة و الرعايــة مــن قبــل نظــام بيروقراطــي 
و قــوى غيــر دســتورية باعــت الجزائــر كقطــع 

ــية. ــات الفرنس ــار للوبي غي
ــك  ــة لتل ــواق االعامي ــان االب ــك ف ــل ذل ــن اج م
اللوبيــات الفرنســية، مــا فتئــت تقــوم وباســتمرار 
انهــم  يبــدو  اذ  الجزائــر،  صــورة  بتســويد 
مصابــون بالعمــى مــن حيــث انهــم ال يبصــرون 
اال القطــارات المتأخــرة فــي حيــن ان هنــاك 

ــا. ــي وقته ــي ف ــدة تأت ــارات عدي قط
و  تعافــى  قــد  الجزائــري  االقتصــاد  ان  كمــا 
ــات التــي الزالــت وبعــد  ــك اللوبي تحــرر مــن تل
المفقــود،  الفــردوس  60 ســنة تتحســر علــى 
خــال  مــن  الكــذب  فــي  االســتمرار  فلمــاذا 
الترويــج لفكــرة ان االقتصــاد الجزائــري يعانــي 
مــن صعوبــات جمــة؟ فــي حيــن ان الصعوبــات 
ــد  ــي يوج ــا الت ــي فرنس ــة ف ــة ملموس االقتصادي

نصــف ســكانها فــي معانــاة اجتماعيــة.
مــن  يعانــون  الفرنســيين  مــن   %  36« ان 
يتغــذون  ال   %  20 و  ماليــة  صعوبــات 
ــر فرنســي ســابق  ــده وزي بانتظــام«، حســبما اك

اقتصاديــة. لمجلــة  حديــث  فــي  للصناعــة 
لــم  الفرنســي  السياســي-اإلعامي  النظــام  ان 
ــدة فــي الجزائــر،  يحــط علمــا بالمعطيــات الجدي
ــا  ــد فرنس ــرا ض ــتياء  كبي ــذي اس ــا يغ ــو م و ه
لــدى الشــعب الجزائــري الموحــد خلــف رئيســه 

ــه. و جيش
                                                              ق ـ و

قوجيل يؤكد عقب تزكيته رئيسا لمجلس األمة لعهدة ثانية

الجزائر يف الطريق الصحيح و نجاح زيارات الرئيس أكرب دليل عىل ذلك

n زكــى أعضــاء مجلــس األمــة، 
الملتحقيــن  عضويــة  إثبــات  بعــد 
منهــم  المنتخبيــن  الجــدد   
والمعينيــن، عضــو الثلــث الرئاســي 
صالــح قوجيــل، علــى رأس الغرفــة 
البرلمانيــة الثانيــة لعهــدة تشــريعية 
ثانيــة تمتــد مــن 2022 2024-.
قوجيــل،  صالــح  تزكيــة  وتمــت   
بعــد  أمــس،  أول  الغرفــة  لرئاســة 
 122 المــواد  لنــص  االحتــكام 
الدســتور  مــن  و133   124 و 
النظــام  مــن  و4   3 2و  والمــواد 
الداخلــي للغرفــة. وتــم وفــق ذلــك 
ــت برئاســة  ــب مؤق ــد جلســة مكت عق
أكبــر األعضــاء ســّنا، ممثــا فــي 
عــن  مصــار،  يوســف  الســيناتور 
الثلــث الرئاســي  وعضويــة أصغــر 
نشــيمة  عصــام  وهمــا  نائبيــن 
وحمــزة بوحفــص، تــم بعدهــا منــاداة 
المنتخبيــن  الجــدد  الســيناتورات 
للمحكمــة  النهائــي  وفــق اإلعــان 
قبــل  مــن  والمعينيــن  الدســتورية 
رئيــس الجمهوريــة، وفقــا للمرســوم 

.71/22 رقــم  الرئاســي 
وبعــد إثبــات عضويــة األعضــاء 
خاصــة  لجنــة  قبــل  مــن  الجــدد 
بعدهــا  تــا  بالقاعــة،  والتحاقهــم 
ــكام  ــت، األح ــب المؤق ــس المكت رئي
الضابطــة النتخــاب رئيــس مجلــس 
األمــة كمــا هــو معمــول بــه مــع كل 

عمليــة تجديــد نصفــي.
وتدخــل ســاعد عروس، رئيــس كتلة 
الثلــث الرئاســي، ليعلــن عن ترشــيح  
الغرفــة  لرئيــس  ودعمهــا  الكتلــة 
الثانيــة صالــح قوجيــل، لمواصلــة 
ثانيــة،  تشــريعية  لعهــدة  رئاســته 
عرفانــا بجهــوده وحنكتــه فــي إدارة 
المنتهيــة رغــم الظــروف  واليتــه 
ــر  ــا الجزائ ــي مــرت به ــة الت الصعب
وأيضــا لتاريخــه وماضيــه الثــوري، 
الــذي مكنــه مــن المحافظــة علــى 
باقــي  داعيــا  المجلــس،  اســتقرار 
الكتــل إلــى دعــم اقتراحــه الــذي أيــده 
ــة األخــرى  ــل البرلماني رؤســاء الكت
وممثلــو األحــزاب المنضويــة تحــت 

ــة. ــس األم ــة مجل قب

رئيــس  جبــان،  مصطفــى  وأشــاد 
جبهــة  لحــزب  البرلمانيــة  الكتلــة 
ــه  ــل ل ــي تدخ ــي، ف ــر الوطن التحري
الحــزب  الرجــل وتطلــع  برصيــد 
فــي  التنمويــة،  األهــداف  لتحقيــق 
نفــس ســياق تدخــل النائــب علــي 
حــزب  كتلــة  رئيــس  سنوســي، 
الديمقراطــي،  الوطنــي  التجمــع 
ــة األحــرار لزهــر  ــي كتل ــه ف وزميل

بــن طاهــر.
ــو األحــزاب السياســية  ــزم ممثل والت
بالغرفــة الثانيــة، بتأييــد االقتــراح 
ــان، عــن  حيــث تعهــد زكــري بوزي
بدعمــه  الوطنــي  البنــاء  حركــة 
جديــدة  تشــريعية  عهــدة  لتولــي 
ــرا  ــر وتقدي ــة الجزائ ــة لمصلح خدم
ــف  لتاريخــه المشــّرف، ضمــن موق
ــل،  ــر غزي ــه الطاه ــه زميل ــده في أي
ــيناتور  ــتقبل والس ــة المس ــن حرك ع
صــوت  عــن  ســاحلي،  محمــد 

الشــعب.
بعــد  قوجيــل،  صالــح  وتــرأس 
عمليــة  التصويــت جلســة ألعضــاء 

والجــدد،  منهــم  القدمــاء  المجلــس 
عنــد  يكــون  أن  خالهــا  التــزم 
التــي  الكبيــرة  ”الثقــة  مســتوى 
مجــددا  شــخصه”،  فــي  وضعــت 
المســؤولية  تحّمــل  علــى  عزمــه 
التاريخيــة والهامــة التــي أنيطــت 
بــه، متعهــدا بــأن يكــون رئيســا لــكل 
األعضــاء مهمــا كانــت توجهاتهــم 
مهامهــم  وتســهيل  السياســية، 
ــمة  ــريعية المتس ــرة التش ــال الفت خ
ــا  ــر به ــي تم ــة الت ــروف الدقيق بالظ
الجزائــر ,ولفــت قوجيــل، النظــر 
إلــى المهــام الكبيــرة التــي تنتظــر 
الجزائــر  تبقــى  األعضــاء، حتــى 
مرفوعــة الــرأس وكلمتهــا مســموعة 
بعــد  الدوليــة”  المحافــل  كل  فــي 
تجــاوز مرحلــة تتســم بالصعوبــة 
ــي هــرم  ــي ف وأوصــى الرجــل الثان
مــن  بالنهــل  األعضــاء  الدولــة، 
ــورة  ــادئ ث ــن ومب مواقــف المجاهدي
ــم وتجــاوز  ــي أداء مهمته ــر ف نوفمب
الخافــات الداخليــة والتمييــز بيــن 
ــة الثابتــة والحكــم المتغيــر ،  ” الدول
كــون هــذا األخيــر رهيــن خيــارات 
ثابتــة  فهــي  الدولــة  أمــا  الشــعب 
األعضــاء  نصــح  كمــا  وباقيــة 
الدســتور  تدابيــر  فــي  بالتبصــر 
ــر  ــح الجزائ ــوم مصطل ــد لمفه الجدي
السياســي  والعمــل  الجديــدة، 
فــي كل  الديمقراطيــة  والممارســة 
بــإدراج  مستشــهدا  المســتويات، 
منحــت  التــي  الجديــدة  بالفــرص 
للمعارضــة عندمــا تســتطيع تشــكيل  
تشــكيل  فــي  ذلــك  وأثــر  أغلبيــة 

. األولــى  الــوزارة  أو  الحكومــة 
وأكــد قوجيــل، أن الجزائــر تســير 
فــي االتجــاه الصحيــح بعــد تجاوزها 
ســنتين  مدتهــا  صعبــة  مرحلــة 
ونصــف، بدليــل النجــاح  الكبيــر 
الــذي كللــت بــه زيــارة الســيد رئيس 
تبــون،  المجيــد  عبــد  الجمهوريــة 
ــى مصــر الشــقيقة ودولتــي قطــر  إل

ــف  ــى أن مواق ــت، مشــيرا إل والكوي
ــا فخــرا  ــة ” تزيدن رئيــس الجمهوري
ــر رفعــت رأســها  وتؤكــد أن الجزائ
ــا مســموعا”، وهــو  ــح صوته وأصب
الجهــد الــذي يتعيــن علــى األعضــاء 
الدبلوماســية  آليــة  عبــر  دعمــه 
ــى مســتوى البرلمــان  ــة عل البرلماني
واإلســامي  اإلفريقــي  و  العربــي 
والمنابــر األخــرى، بالتنســيق مــع 
وزارة الخارجيــة ووفقــا لتوجيهــات 
علــى  للــرد  الجمهوريــة،  رئيــس 

الحاقديــن علــى الجزائــر.
ــي  ــة، ف ــس األم ــس مجل ــر رئي وذك
التــي  القوانيــن  بمشــاريع  كلمتــه 
تنتظــر األعضــاء، ومنهــا خاصــة 
مشــروع قانــون البلديــة والواليــة 
لـــالديمقراطية  يؤســس  الــذي 
المحليــة، مشــيرا إلــى لقــاء ســيعقده 
قريبــا مــع الوزيــر األول أيمــن بــن 
عبــد الرحمــان، ووزيــر الداخليــة 
وتهيئــة  المحليــة  والجماعــات 
القانــون  اإلقليــم إلثــراء مشــروع 
ــس  ــات رئي ــا لتوجيه ــيده وفق وتجس

الجمهوريــة.
وأشــار الســيد قوجيــل، إلــى أنــه 
يكــون  أن  الوالــي  علــى  يتعيــن 
المســتوى  علــى  ناجحــا  منســقا 
المحلــي مــع جميــع الفاعليــن، كــون 
البلديــة هــي النــواة األساســية ضمــن 
وتوقــف  الدولــة  وهيــاكل  هيئــات 
للحديــث  األمــة،  مجلــس  رئيــس 
عــن الرمزيــة الكبيــرة التــي تمثلهــا 
ذكــرى تأميــم المحروقــات كمحطــة 
الســيادة  اســتكمال  فــي  مفصليــة 
السياســية، باالســتقال االقتصــادي، 
تحريــر  علــى  البالغــة  وآثارهــا 

الشــعوب.
ــب أن  ــب يج ــذه المكاس ــال إن ه وق
تثّمــن مــن قبــل جيــل االســتقال 
األعــداء،  اليــوم  تغيــض  ألنهــا 
مســتحضرا بالمناســبة التضحيــات 
المجاهــدون  قدمهــا  التــي 

االســتقال  بعــد  والمســؤولون 
لضمــان ســير المؤسســات رغــم قلــة 
اإلمكانيــات الماديــة، مشــيرا إلــى أن 
ــى  ــن عل ــوا قادري ــن كان ”الجزائريي
المســؤولية”، ضمــن نهــج يتعيــن 
فــي  عليــه  الســير  الجميــع  علــى 

الراهــن. الوقــت 
ولــم يفــوت قوجيــل، اإلشــادة بالــدور 
الكبيــر الــذي لعبــه وال يــزال الجيش 
حمايــة  فــي  الشــعبي  الوطنــي 
مكاســب الثــورة والــذود عــن كل 
ــه  ــدى، كون ــن المف ــن الوط ــبر م ش
ويتميــز  التحريــر  جيــش  ســليل 
عــن الجيــوش األخــرى بارتباطــه 
الوثيــق بالوطــن والشــعب، مســتدال 
فــي  بامتــداده  المتســمة  بتركيبتــه 

عمــق الشــعب.
رئيس البرلمان العربي يهنئ 

قوجيل ويؤكد حرصه على تعزيز 
التعاون مع مجلس االمة

الرحمــن  عبــد  بــن  عــادل  هنــأ 
البرلمــان  رئيــس  العســومي 
العربــي، صالــح ڨوجيــل إنتخابــه 
لعهــدة  األمــة  لمجلــس  رئيســا 
المناســبة  بهــذه  جديــدة ,  مؤكــدا 
علــى  العربــي  البرلمــان  حــرص 
ــات التنســيق  ــز وترســيخ عاق تعزي
 والتعــاون بيــن البرلمــان العربــي 

األمــة ومجلــس 
وبعــث رئيــس البرلمــان العربــي 
رســالة تهنئــة تمنــى مــن خالهــا 
والنجــاح  التوفيــق  دوام  لڨوجيــل 
ــة  ــا لدول ــح العلي ــق المصال ــا يحق بم
العربــي  محيطهــا  فــي  الجزائــر 
ــادل  ــال ع ــي ,وق ــي والدول واإلقليم
ان  العســومي  الرحمــن  عبــد  بــن 
فــي  محوريــة  دولــة  الجزائــر 
بجهــود  وتقــوم  العربيــة  المنطقــة 
بنــاءة لتعزيــز التضامــن العربــي 
ــى  ــة عل ــر مقبل ــة وان الجزائ خاص
ــة. ــة القادم ــة العربي ــتضافة القم إس
                             ربيع م 

n يتــرأس رئيــس الجمهورية, 
القائد األعلى للقوات المســل  حة, 
وزيــر الدفاع الوطني, الســيد عبد 
المجيــد تبون, اليوم األحد اجتماعا 
لمجلس الوزراء, يخصص لدراسة 
مشروعي قانونين يتعلقان باإلعام 
البصــري,  الســمعي  النشــاط  و 
بقطاعــي  خاصيــن  وعرضيــن 
 , والصحــة  الخارجيــة  الشــؤون 
حســب ما أفــاد به, اليوم الســبت, 

بيان لرئاسة الجمهورية
 وجاء في  بيان لرئاسة الجمهورية 
يتــرأس الســيد عبد المجيــد تبون, 

رئيــس الجمهورية القائــد األعلى 
للقــوات المســلحة, وزيــر الدفاع 
فيفــري   27 األحــد  الوطنــي, 
2022, اجتماعا لمجلس الوزراء, 
مشــروعي  لدراســة  يخصــص 
قانونين, يتعلقان باإلعام, والنشاط 
,وعرضيــن  البصــري  الســمعي 
الشــؤون  بقطاعــي  خاصيــن 
الخارجيــة والصحــة , كما يتناول 
مجلس الوزراء مسائل ذات الصلة 
المواطن وفقا للمصدر  بانشغاالت 

ذاته.
                              ربيع ـ م

يرتأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء

مشاريع تتعلق بالخارجية، اإلعالم والصحة 
عىل طاولة الرئيس تبون اليوم
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حافظ  العدل,  وزير  أشرف   n
طبي  الرشيد  عبد  االختام, 
بناني, هنري خوري,   ونظيره الل
التوقيع  على  ببيروت  السبت 
القضائي  للتعاون  اتفاقية  على 
وأخرى  الجزائي  المجال  في 

تتعلق بتسليم المجرمين. 
عقب  التوقيع  مراسم  وتمت 
بين  جرت  التي  المحادثات 
مشاركة  هامش  على  الوزيرين 
ال37  الدورة  في  العدل  وزير 
لمجلس وزراء العدل العرب الذي 
بنانية,  ل ال العاصمة  تحتضنه 
بأواصر  أشاد  أن  وبعد  بيروت. 
الراسخة  التاريخية  الصداقة 
وانسجام  بنان  ول الجزائر  بين 
المستويين  على  بلدين  ال مواقف 
السيد  أكد  والدولي,  االقليمي 
الحثيثة  الجهود  أن  طبي 
من  الجزائر  طرف  من  المبذولة 

اتفاقي  اطار  قواعد  ارساء  أجل 
تتماشى  بناني,  ل ال الشريك  مع 
حملها  التي  الكبرى  وااللتزامات 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
في  القائمة  و  عاتقه  على  تبون 
المصالح  مراعاة  على  مجملها 
وشركائها  بالدنا  بين  المشتركة 
الدول  وباالخص  االستراتيجيين 
يتزامن  كما  والصديقة,  الشقيقة 
االتفاقيتين,  هاتين  على  التوقيع 
الوزير, مع االصالحات  يضيف 
في  العدالة  قطاع  يشهدها  التي 
دستور  عن  والمنبثقة  الجزائر 
تضمن  والذي   2020 نوفمبر 
تكرس  مسبوقة  غير  أحكاما 
القضائية  السلطة  استقاللية 
الشعب  تطلعات  يحقق  بما 
المسعى  عن  فضال  الجزائري, 
تبون  الرئيس  أقره  الذي  الشامل 
المنهوبة  االموال  السترداد 

المهربة للخارج
وزير  اعتبر  االطار,  هذا  وفي   
تعد  االتفاقيات  هذه  أن  العدل 
التهرب  لمجابهة  االمثل  االلية 
مضيفا  الجزائية  المسائلة  من 
أن الرهانات كبيرة وال يمكن ألي 
دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه 
على  االجرام  مظاهر  بمفردها 
جرائم  خاصة  أشكاله  مختلف 
الفساد وتبييض االموال وتهريبها 
تكاثف  قال-  يستوجب-كما  مما 
الظاهرة  هذه  لمجابهة  الجهود 
أو  ثنائيا  المستويات  كل  على 
يا. كما تعد, حسبه,  اقليميا أو دول
في  القضائي  التعاون  اتفاقيات 
المجال الجزائي وفي مجال تسليم 
المجرمين بمثابة الحصن المنيع 
الظواهر االجرامية  لمواجهة هذه 
بلدين  ال مصالح  تهدد  قد  التي 
شانها  من  اتفاقية  أطر  وهي 

تذليل كل العقبات التي يمكن أن 
تكون عائقا أمام تحقيق العدالة. 
بالتوقيع  لذلك, يضيف الوزير, ف
نكون  االتفاقيتين  هاتين  على 
جامعا  اطارا  بلدينا  ل أسسنا  قد 
التهديدات  من  يحصنهما  مانعا 
منيعا  درعا  ويكون  االجرامية 
المجرمين من  يحول دون افالت 
المتابعة والعقاب ال سيما بالنظر 
والتي  تضمنتها  التي  لالحكام 
بصد  بلدين  ل ل السماح  شانها  من 
قد  التي  والمنافذ  الشقوق  كل 
واحقاق  فيهما  العدل  اقرار  تهدد 
مبادئ  وهي  القانون  سيادة  مبدأ 
يا تخدم االمن و السلم  مكرسة دول

العالميين.
قدما  االتفاقيات  هذه  وستدفع   
ثنائية  ال التعاون  بمسار عالقات 
والقضائي  القانون  المجالين  في 
المستوى  الى  بها  واالرتقاء 
أخرى  داللة  وستكون  المنشود 
الجزائرية- العالقات  على عمق 

بنانية, يضيف السيد طبي. ل ال
وفي ختام كلمته, أكد وزير العدل, 
ضرورة  على  االختام  حافظ 
التمام  ثنائية  ال الجهود  تضافر 
كافة أطر التعاون القضائي ذلك 
التمام  بلدين  ال خبراء  لقاء  بعقد 
اتفاقية  مشروع  أحكام  تدارس 
المجال  في  القضائي  التعاون 
لتوافق عليها  ل والتجاري  المدني 
مذكرة  بنود  حول  التشاور  وكذا 
بين  اعدادها  المقترح  تفاهم  ال
من  بما  بلدين  ل ل العدل  وزارتي 
شأنه أن يساهم في بناء القدرات 
عن  معبرا  وتنميتها,  القضائية 
أمله في أن تتوج الجهود بالتوقيع 

عليهما قريبا بالجزائر.
                                ربيع م 

لمواجهة الظواهر اإلجرامية التي تهدد أمن البلدني

الجزائر ولبنان توقعان اتفاقيتني للتعاون القضايئ 
وتسليم المجرمني

n  افتكت الجزائر السبت الجائزتين 
الجائزة  والثالثة في مسابقة  األولى 
دكتوراه  أطروحة  ألفضل  العربية 
والقضائية  القانونية  العلوم  في 
وذلك بمناسبة الدورة ال37 لمجلس 
وزير  بمشاركة  العرب  العدل  وزراء 
العدل حافظ األختام عبد الرشيد طبي 

.
السراي  بمقر  تتويج  ال حفل  وجرى 
انية بيروت  ن ب ل الحكومي بالعاصمة ال
بحضور وزير العدل, حافظ االختام, 
في  يشارك  الذي  طبي  الرشيد  عبد 
العدل  وزراء  لمجلس  ال37  الدورة 
ركاب  أمينة  باحثة  ال فازت  و  العرب 
أطروحتها حول  االولى عن  بالجائزة 
ا  والضحاي والخبراء  الشهود  »حماية 
الجزائري«  الجزائي  قانون  ال في 
لباحث  ل ثة  ال ث ال الجائزة  عادت  فيما 
عن  اللي  عبد  سفيان  الدكتور 
القضاء  »دور  الموسومة  أطروحته 
الدولي  قانون  ال تطوير  في  الوطني 

لحقوق االنسان«.
المناسبة, أشاد وزير العدل بجهود  وب

باحثين الجزائريين, معتبرا  وعزيمة ال
مجال  أي  في  المتفوقين  تكريم  أن 
خاصة لما يكون بمستوى اقليمي أو 
وتزيدهم  معنوياتهم  من  يرفع  دولي 
الجهود  من  المزيد  لبذل  حماسا 
العدل  وزير  وأكد  البحث  لمواصلة 
هذه  اقرار  أن  طبي  األختام   حافظ 
المركز  قبل  من   2019 في  الجائزة 
قانونية والقضائية  لبحوث ال العربي ل
على  باحثين  ال تشجيع  في  سيساهم 
قانونية  ال وتجاربهم  ممارسات  رصد 
ومعالم  أطر  الى  الوصول  بغرض 
قانون والقضاء العربي وكذا تدعيم  ال
المجال   هذا  في  الدراسات  وتكريس 
تشجيع  الى  الجائزة  هذه  تهدف  كما 
والتطبيقية  الميدانية  الدراسات 
تلك  سيما  ال  الصلة,  ذات  المقارنة 
التي تتعامل مع مشكالت واقعية وكذا 
نحو  مستقبال  الدراسات  توجيه  الى 
العربية  القومية  االحتياجات  خدمة 
قانونية والقضائية لتكون ذات فائدة  ال

داننا في هذين المجالين. ل ب أكبر ل
                                    ربيع م

n أكد وزير المجاهدين و ذوي 
السبت  ربيقة،   العيد  الحقوق 
الشعب  مالحم  أن  تقرت  بوالية 
فترة  التي خاضها طيلة  الجزائري 
االحتالل الغاشم تعكس مدى تمسكه 
بحقه في الحرية واالنعتاق وأوضح 
افتتاح  على  إشرافه  لدى  الوزير 
الوطنية  التاريخية  الندوة  أشغال 
المدنيين  »دور  بعنوان  الثانية 
الجزائرية  التحريرية  الثورة  في 
تنظمها  التي   »1962/1954
أن  بتماسين  التيجانية  الزاوية 
البطولية  الجزائري  الشعب  مالحم 

االحتالل  فترة  طيلة  خاضها  التي 
مدى  تعكس  الغاشم  الفرنسي 
تمسكه بحقه في الحرية واالنعتاق 

وسيادته على أرضه.
لإلستكانة  رفضه  أيضا  تؤكد  كما 
وأشار  للغزاة  الخضوع  و  الظلم  و 
الجزائري  الشعب  مقاومة  أن 
األولى  الحمالت  منذ  لالحتالل 
على  قائمة  معادلة  تكن  لم  للغزو 
العدة و العتاد بقدر ما كانت قائمة 
اإليمان  قوة  و  العقيدة  رسوخ  على 
تؤكده  ما  وذلك  التضحية,  وروح 
و  تعدد صور  الوزير,  أضاف  كما 

أساليب المقاومة التي أشعل فتيلها 
والتي  الزوايا  شيوخ  منها  الكثير 

كان جنودها تالميذهم و أتباعهم.
أن  السياق  ذات  في  وأبرز   
قد  مهيدي  بن  العربي  الشهيد 
الذي  الملهم  قائد  ال بمهارات  تميز 
يملك  و  عصره  روح  يتحسس 
ومستوى  بمجتمعه  دقيقة  معرفة 
الوعي الذي بلغه, حين قال مقولته 
الشارع  إلى  بالثورة  ألقوا  الشهيرة 
الشعب  وهو  الشعب,  يحتضنها 
إال  سالح  كل  من  أعزل  كان  الذي 
إيمانه و تعلقه بالحرية وقد وضعت 
المجيدة  التحريرية  الثورة  قيادة 
كافة  مكنت  شاملة  استراتيجية 
أبناء الشعب الجزائري من اإلسهام 
هياكل  التحرري ضمن  الكفاح  في 
والعسكرية,  منها  السياسية  الثورة 
وفق  وذلك  ومكانه,  موقعه  من  كل 
تعميق  في  ساهم  محكم  تنظيم 
شمولية  رسخ  الذي  الثوري  العمل 
على  استندت  التي  قوتها  و  الثورة 
مثلما  الشعب«,  وهي  حاضنتها 
وذوي  المجاهدين  وزير  أضاف 
الحقوق. وذكر السيد ربيقة أن هذا 
من  جوانب  يبرز  التاريخي  لقاء  ال
مواجهة  في  نوفمبر  جيل  عبقرية 
التحديات الكبرى و تجاوز العقبات 

األهداف  بلوغ  سبيل  في  الكبرى 
المرسومة.

 وأعرب عن أمله في أن تسفر هذه 
الندوة عن نتائج تكون إضافة جادة 
الذي ترعاه وزارة  الوطني  للمجهود 
في  الحقوق  ذوي  و  المجاهدين 
األبحاث  و  الدراسات  تعميق  ميدان 
لكتابة  التاريخية  المادة  توفير  و 
لألجيال  تبليغه  و  الوطني  تاريخنا 
بقوله«  أيضا  أكد  كما  الصاعدة. 
انطالقا  يكون  أن  لقاء  ال لهذا  نريد 
مثمرة,  أخرى  تقيات  ومل لندوات 
ويثري  البحث  واجب  يتطلب  بما 
بحثي  منهج  وفق  الوطني  تاريخنا 
الخاصة  األهمية  يعزز  بما  علمي, 
التي يوليها رئيس الجمهورية السيد 
تثمين  لمسألة  تبون  المجيد  عبد 
مكانة  تعزيز  و  والعلماء  العلم  قيم 
و  العلمية  و  التربوية  المؤسسات 

البحثية في المجتمع الجزائري.
 وقد شارك في هذه الندوة التاريخية 
الكبرى  القاعة  تحتضنها  التي 
التيجانية  بالزاوية  للمحاضرات 
بتماسين ثلة من الباحثين واألساتذة 
جهات  مختلف  من  الجامعيين 
مداخالت  ينشطون  الذين  الوطن 

ذات صلة بعدة محاور.
                                         ربيع م

وزير المجاهدني يؤكد من تقرت:

مالحم الشعب الجزائري طيلة فرتة االحتالل الغاشم تعكس تمسكه بحقه يف الحرية

األمني العام لحزب الكرامة محمد الداوي يؤكد:

الوحدة ومؤسسات الدولة خط أحمر
 ال يمكن تجاوزه

الكرامة  لحزب  العام  األمين  صرح   n
محمد الداوي،  السبت بورقلة أن الوحدة 
الوطنية ومؤسسات الدولة الجزائرية خط 

أحمر ال ينبغي تجاوزه
ندوة  تنشيطه  لدى  الداوي,  وأوضح   
الحميد  عبد  الصحافة  بدار  صحفية 
تشكيلته  أن  الوالية,  بعاصمة  نجاح 
في  تأسيسها  منذ  ساهمت,  قد  السياسية 
فترة عصيبة سميت بالربيع العربي, في 
وثوابت  الوطنية  الوحدة  على  المحافظة 
الجزائرية  الدولة  ومؤسسات  المجتمع 
و  السياسي  حزبه  أسس  اعتبرها  التي 
جهة  ومن  تجاوزه.  ينبغي  ال  أحمر  خط 
الحزبي  المسؤول  ذات  ثمن  أخرى, 
من  الدولة  بها  بادرت  التي  اإلصالحات 

لبالد  ل الدستوري  المسار  استكمال  أجل 
وذلك منذ االنتخابات الرئاسية األخيرة إلى 
مجلس  ألعضاء  النصفي  التجديد  غاية 
واإلنتخابات  التشريعيات  ب مرورا  األمة 
اإلصالحات  هذه  أن  إلى  مشيرا  المحلية, 
ستتواصل بتنصيب, في القريب, المجلس 
األعلى للشباب واقترح محمد الداوي, أمام 
المناسبة  بهذه  حزبه  وأنصار  مناضلي 
الذكرى  إحياء  إطار  في  تندرج  التي 
ترسيم  الكرامة,  حزب  لتأسيس  العاشرة 
ا  ي يوما وطن  1962 فبراير   27 مظاهرات 
انتظره,  طالما  التي  الوطنية  للوحدة 
فيهم  بما  الوطن  جنوب  ساكنة  حسبه, 
أعضاء األسرة الثورية.                       
                              ربيع ـ م

يف أشغال الدورة ال37 لوزراء العدل العرب

الجزائر تفتك جائزتني يف المسابقة العربية 
ألفضل أطروحة دكتوراه يف العلوم القضائية

لجنة  عن  برلماني  وفد  يقوم    n
بالمجلس  والسياحة  واالتصال  الثقافة 
ببعثة  السبت,  من  الوطني,   الشعبي 
سوف  وادي  والية  الى  استعالمية 
للوقوف على وضعية النشاط السياحي 
بيان  حسب  الوالية,  بهذه  والثقافي 

لوزارة االتصال.
الوفد  برنامج  أن  المصدر  وأوضح 
يتضمن  سوف  وادي  الى  البرلماني 
ترافل«  »أوراق  السياحة  وكالتي  زيارة 
ومقر  واالسفار«  للسياحة  خليل  و«ابو 
واقامة  يدية  تقل ال الصناعات  غرفة 
الذهبي«  »الغزال  وفندق  »قصي« 

دبيبي-دبيبي  »غوط  زيارة  الى  اضافة 
العتيق )مسجد  الرياح« والمسجد  بلدية 
وفد  كما سيزور  الرقم  بلدية  ب العدواني( 
العهد  الى  تعود  ابتدائية  الشعب  نواب 
االذاعة  ومقر  كوينين  بلدية  ب الفرنسي 
قمار  تيجانية  ال والزاوية  المحلية 
الى  اضافة  بالوادي,  قديم  ال والمتحف 
سوق هذه المدينة قبل أن يختتم برنامج 
البعثة االستعالمية بزيارة عميد االغنية 
السوفية »عبد هللا مناعي« بمقر اقامته. 
الى  البرلماني  الوفد  زيارة  أن  الى  أشار 
والية وادي سوف تدوم إلى يوم غد االثنين
                                    ربيع م

وفد برلماين يقوم بزيارة استعالمية 
لوالية الوادي



العاصمة،  بالجزائر  السبت  يوم  وعسكريون  خبراء  أكد 
على أن ظاهرة اإلرهاب في إفريقيا كانت من صنع غربي 
استخدمها كحجة للتغلغل في القارة السمراء لنهب خيراتها, 
القارة  شعوب  لدى  للوعي  تناميا  هناك  ان  على  مؤكدين 

الرافض للتواجد الفرنسي في المنطقة.
أمير,  الدين  نور  البروفيسور  الجزائري,  الخبير  أكد  و 
للدراسات  »الشعب  مركز  نظمها  ندوة  في  كلمته  خالل 
والبحوث« حول »الوضع في مالي والساحل ودور الجزائر 
ان »الغرب صنع  الشعب,  بجريدة  المنطقة«  استقرار  في 
ظاهرة اإلرهاب وجعلها حجة للتغلغل في القارة االفريقية 

ال سيما في دولتي مالي والنيجر«.
وذكر البروفيسور امير في مداخلته ب«الدور الكبير« الذي 
من  بالرغم  بمفردها  االرهاب  محاربة  في  الجزائر  لعبته 
والتوعية  للتحذير  ولمساعيها  لها  الدولي  المجتمع  تجاهل 
بالقول ان  العالم بأسره, مضيفا  الظاهرة على  من مخاطر 
»دوال غربية وحتى دوال جارة على غرار المغرب ساندت 

ودعمت هذه الظاهرة في الجزائر«.
غير ان الجزائر -يضيف الخبير االممي- »تمكنت بفضل 
قوة مؤسستها العسكرية وجيشها و ارادة شعبها من هزيمة 
حذرت  التي  مقاربتها  صحة  عقود  بعد  وأثبتت  االرهاب 
على الدوام من انتقال االرهاب الى عقر الديار االوروبية 

والغربية«.
ويرى الخبير أن الجزائر, التي »غابت لسنوات عن الساحة 
الدولية بسبب بعض العراقيل التي وضعتها دول غربية في 
طريقها لمنعها من تحقيق االستقاللية االقتصادية التي كانت 
ماضية فيها في سبعينيات القرن الماضي, قد عادت اليوم« 

الى الواجهة.
القيام  نفسه  له  »تسول  من  كل  السابق  الدبلوماسي  وحذر 
من  بشبر  المس  أو  الجزائر  تجاه  استفزازية  بأعمال 
حدودها«, فإنه سيجد -كما قال- »ردا قويا من كل ابنائها 
الذين غرس فيهم حب غير طبيعي للوطن ومن جيشها القوي 

الذي يواصل الدفاع بكل استماتة عن مصالحها العليا«.
للدراسات  الوطني  للمعهد  العام  المدير  اثار  جهته,  من 
مجاهد,  العزيز  عبد  المتقاعد  اللواء  الشاملة,  االستراتيجية 
في مداخلته, مسألة المغالطات التي ينقلها االعالم الفرنسي 
تواجدها  لتبرير  البالد  في  الرسمية  السلطات  لسان  على 
العسكري في مالي, هذا في الوقت الذي تؤكد سلطات مالي 
من جهتها انها طلبت دعما لوجستيا معلوماتيا وسندا جويا 

وليس بتواجد بري عسكري على اراضيها.
وهنا يوضح السيد مجاهد ان »الشعب والسلطات في مالي 
يعون جيدا المخططات االستعمارية الفرنسية السابقة وظلوا 

متخوفين من اطماعها المتواصلة في المنطقة«.

ب«التلميذ  البعض  يصفها  كما  فرنسا,  ان  على  وشدد 
تجاربها  »استخالص  اليوم  حد  الى  تتمكن  لم  الفاشل«, 
ان  مؤكدا  بالفشل«,  كلها  باءت  التي  السابقة  االستعمارية 
المشاكل التي يعاني منها مالي, سواء االجتماعية والسياسية 
بالمقاربة  حلها  يمكن  ال  الثقافية  وحتى  واالقتصادية 
التغييرات  ظاهرة  فإن  مجاهد,  السيد  وحسب  العسكرية. 
عدد  تعيشها  التي  العسكرية  االنقالبات  او  الدستورية  غير 
من دول القارة في الفترة االخيرة, كانت في رأيه »بإيعاز 
من شعوب المنطقة« التي »اكدت ان التواجد الفرنسي في 
ظاهرة  تنامي  يعكس  ما  وهو  به  مرحب  غير  بات  القارة 
الوعي لدى األفارقة الذين باتوا يرفعون شعارات خالية من 

لغة الخوف ويطالبون برحيل فرنسا من المنطقة«.
الى  مالي  في  السطات  بتعرض  مجاهد  السيد  وندد 
»ضغوطات غير قانونية« من قبل دول الجوار اثر قرار 
مجموعة االيكواس بفرض عقوبات عليها و اغالق الحدود 
لممارسة  بحري  منفذ  اي  يمتلك  ال  الذي  البلد  هذا  »لخنق 
والذي  الدولي  القانون  يمنعه  الذي  االمر  وهو  تجارته, 
انها  من  بالرغم  المنطقة(  )في  تكريسه  في  فرنسا  تواصل 

عضو في مجلس االمن الدولي«.
االوكرانية  المسألة  الى  التطرق  اللقاء  خالل  تم  لإلشارة 
وتداعياتها على القارة االفريقية, حيث دعا المشاركون في 
وراء  كانت  التي  األسباب  في  البحث  الى ضرورة  الندوة 
العملية العسكرية الروسية وسبب تواجد قوات حلف شمال 
الصورة  لتتضح  الروسية,  الحدود  االطلسي على مشارف 

أكثر عن التطورات التي تشهدها المنطقة.
ق ـ و

خرباء اقتصاد لـ »عني الجزائر«:

الجزائر تعتمد على تنويع مصادر تموينها 
بالقمح ومخزونه لن يتـأثر بحرب أوكرانيا

  عين على الحدث
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وزارة الخارجية تؤكد حرصها 
عىل ضمان سالمة أفراد 

الجالية الوطنية بأوكرانيا

والجالية  الخارجية  الشؤون  وزارة  أعلنت 
أمس،  أول  لها،  بيان  في  بالخارج  الوطنية 
في  األوضاع  لتطورات  متابعتها  تواصل  أنها 
سالمة  ضمان  على  حرصها  وتؤكد  أوكرانيا 
البلد  هذا  في  المقيمين  الوطنية  الجالية  أفراد 
من خالل السفارة الجزائرية بكييف وبالتنسيق 
)بولونيا(   وارسو  في  الجزائر  سفارتي  مع 

وبوخارست )رومانيا(.
الشؤون  وزارة  »تواصل  البيان  في  جاء  و 
متابعتها  بالخارج  الوطنية  والجالية  الخارجية 
أوكرانيا  جمهورية  في  األوضاع  لتطورات 
الجهود  تضافر  و  للعمل  التام  وتؤكد حرصها 
من أجل سالمة أفراد الجالية الوطنية المقيمين 
الجزائرية  السفارة  خالل  من  البلد  هذا  في 
في  الجزائر  سفارتي  مع  وبالتنسيق  بكييف 

وارسو وبوخارست«.
و في هذا االطار, يضيف ذات المصدر, »تجدد 
الوزارة نداءها ألعضاء الجالية المتواجدين في 
التي  واالرشادات  بالتوجيهات  للتقيد  أوكرانيا 
العاصمة  في  الجزائرية  السفارة  بها  أحاطتهم 
األوكرانية كييف, وتسهر في الظروف الصعبة 
معهم  تواصل  في  البقاء  على  حاليا،  السائدة 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة«.
األخضر  بالرقم  جديد  من  الوزارة  تذكر  و 
أبناء  تصرف  تحت  وضعه  تم  الذي  المجاني 
الجالية الجزائرية بهذا البلد للتواصل مع سفارة 
إضافة   ،500068-0800 بكييف   الجزائر 
الذي   021  504500 األخضر  الرقم  إلى 
الخارجية  وزارة  مستوى  على  استحداثه  تم 

والجالية الوطنية بالخارج.
ق ـ و

بطاقة استيعاب تصل إىل 2500 طن لكلتاهما

نفطال تعزز نشاطها يف 
مجال الزتويد بالوقود البحري 

بباخرتني جديدتني
استلمت مؤسسة نفطال  باخرتي »الغوفي« و 
السفن  وتزويد  لنقل  المخصصتين  »القنادسة« 

التجارية بالوقود البحري. 
وستدخل الباخرتان التوأمان الخدمة في القريب 
 2500 إلى  تصل  استيعاب  بطاقة  العاجل 
لكلتاهما، مما سيسمح لمؤسسة »نفطال«  طن 
بالوقود  التزويد  مجال  في  نشاطها  بتعزيز 
ألقاها مراد منورالرئيس  البحري. و في كلمة 
المدير العام بالمناسبة، أول أمس، أكد  األهمية 
بالوقود  التزويد  لنشاط  نفطال  توليها  التي 
في  كبير  بقسط  يساهم  أصبح  الذي  البحري 
رقم أعمال المؤسسة و عزمه على تدعيم هذا 

النشاط بالوسائل المادية و البشرية المالئمة. 
كوادر  يبذلها  التي  بالمجهودات  منور  نٌوه  كما 
وأطقم البواخر من اجل استمرارية هذا النشاط 
و حثهم على الحفاظ على هذا التجند و دعاهم 
كلفتا  اللتين  الباخرتين  بهاتين  االعتناء  الى 
المؤسسة مبلغا معتبرا في ظروف مالية صعبة. 
س-م

خرباء يف الشؤون األمنية يؤكدون:

الغرب استخدم ظاهرة اإلرهاب كوسيلة 
للتغلغل يف إفريقيا

الجزائر: سناء-م

في  األوكرانية  الروسية  الحرب  تسببت 
إثارة مخاوف دولية تتعلق بالطاقة و األمن 
التساؤالت  من  العديد  الغذائي، وطرحت 
على  وامتداداتها  األزمة  هذه  تأثير  حول 
الدول التي تستورد من روسيا و أوكرانيا 
رأسها  وعلى  الحبوب  و  الطاقة  المواد 
القمح، وعلى الرغم من أن الجزائر تبدو 
إال  أسباب  لعدة  التأثيرات  بعيدة عن هذه 
منها  انعكاسات  الحرب  لهذه  تبقى  أنه 

ايجابية ومنها سلبية على الجزائر.  
وفي هذا الصدد يقول الخبير االقتصادي، 
ل«عين  تصريح  في  ناصر،  سليمان 

الحرب  تأثير  بخصوص  الجزائر«،  
الروسية األوكرانية على الجزائر وتخوف 
الروسية  اإلمدادات  نقص  من  البعض 
الجزائر  إن  بالقمح،  يتعلق  فيما  للجزائر 
لن تضرر من ناحية تأمين القمح، كونها 
ال  و  مصادرها،  تنويع  على  دائما  تعمل 
تكون  قد  لذا  و  واحد،  مورد  على  تعتمد 
لهذه الحرب غير مؤثرة من هذا الجانب  
لكنها-أي الجزائر- قد تتأثر بارتفاع أسعار 
المواد الغذائية األخرى، و المواد األخرى 
التامة التي تدخل في إنتاجها الطاقة، حيث 
قال إنه سيكون هناك »تضخم مستورد«. 
وإن  النفط،  أسعار  ارتفاع  وبخصوص 
سليمان  قال  الجزائر،  سيخدم  هذا  كان  

ناصر، يمكن أن تستفيد الجزائر من هذا 
االرتفاع من خالل تحويل فائض ارتفاع 
النفط عن السعر المرجعي الذي حدد في 
قانون المالية 2022، وتسد به جزء من 
يبقى ل«جزء  لكنه  الموازنة،  في  العجز 
أنه  غير  العجز«،  كل  يغطي  ال  و  فقط 
بارتفاع  نفرح  أن  يجب  »ال  أنه  اعتبر 
أسعار النفط ما دام سيكون هناك تضخم 
النقل، و كل  عالمي، حيث ترتفع أسعار 
الطاقة  إنتاجها  في  تدخل  التي  المنتجات 
جنيه  يمكن  فما  األولية،  المواد  كذا  و 
النفط،  أسعار  ارتفاع  نتيجة  أرباح  من 
المسجلة  الجديدة  للزيادات  دفعه  سيتم 
في األسعار و التي ارتفعت بفعل ارتفاع 

أسعار الطاقة. 
االقتصادي،  الخبير  قال  جانبه،  من 
ل«عين  تصريح  في  خرشي  إسحاق 
الروسية  األزمة  إن  الجزائر«، 
النفط،  أسعار  على  أثرت  األوكرانية 
حيث شهدت األسعار ارتفاعا، و بالمقابل 
تسبب في ارتفاع أسعار منتجات أخرى 
في السوق العالمية، فهذه األزمة بالنسبة 
للجزائر هي سالح ذو حدين، فهي تخدم 
التي  النفط  أسعار  خالل  من  الجزائر 
أخرى  جهة  من  لكن  ارتفاعا،  شهدت 
أسعار  بارتفاع  الجزائر  تتأثر  سوف 
المنتجات و السلع التي تستوردها و التي 
ارتفاعا  أسعارها  شهدت  األخرى  هي 
نتيجة  أيضا  و  المعروض  قلة  نتيجة 

ارتفاع أسعار النفط، و أزمة الحبوب. 
لهذه  االيجابية  »الناحية  أن  أوضح 
األزمة بالنسبة لجزائر، أن أسعار النفط 
األسبوع  نهاية  تداوالت  في  بلغت  التي 
يحقق  سوف  للبرميل  دوالرا   104
تستخدمها  قد  إضافية  عائدات  للجزائر 
قد  الميزانية و  الموجود في  العجز  لسد 
من  الطلب  من  المزيد  لتلبية  تستخدمها 
أو  المنتجات  من  المزيد  استيراد  خالل 
الصرف  احتياطي  من  للرفع  تستخدمها 

األجنبي. 
المواد  على  يكون  السلبي  التأثير  أما 
المستوردة من الخارج ، منها السلع التي 
يدخل في إنتاجها النفط و الغاز، كما أن 
من  فالعديد  النقل،  بسبب  ترتفع  تكلفتها 
وهذا  مسارها،   غيرت  الشحن  طائرات 
للكيروزان-وقود  أكبر  استهالك  يتطلب 
للنقل  بالنسبة  ذاته  واألمر  الطائرات-، 
سوف  النقل  تكاليف  بالتالي  و  البحري، 
ترتفع أكثر، وهذا أيضا سيكون له تأثير 

على أسعار باقي المنتجات المستوردة. 

س-م
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الصحراوية  العربية  الجمهورية  قطعت 
تأسيسها،  من  سنة   46 بعد  الديمقراطية 
أركانها  بناء  مسيرة  في  معتبرة  أشواطا 
منها  واالدارية  السياسية  وهياكلها 
انجازات  تحقيق  من  مكنتها  واألمنية، 
ودوليا  اقليميا  نفسها  خاللها  من  فرضت 

الطعن فيها. كحقيقة راسخة ال يمكن 
الذي  الصحراوي,  الشعب  يواصل  و 
 46 ال  بالذكرى  األحد  اليوم  يحتفل 
ثابتة  بخطى  السير  جمهوريته,  لتأسيس 
تأسيس  وجاء  واالستقالل.  التحرر  نحو 
بعد  الصحراوية  العربية  الجمهورية 
عقب  اإلسباني  االستعمار  انسحاب 
يوم  الثالثية  مدريد  اتفاقية  على  التوقيع 
الصحراويون  ليجد   ,1975 نوفمبر   14
لكن  جديد,  عدوان  مواجهة  في  أنفسهم 
الذي غزا  المغربي  الجار  من  المرة  هذه 

أراضيهم في نفس السنة.
للتمدد  حد  لوضع  منها  محاولة  في  و 
الصحراوية  القيادة  تمكنت  المغربي, 
إعالن  من   1976 فبراير   27 يوم 
الصحراوية  العربية  الجمهورية  تأسيس 
حكومة  أول  وتشكيل  الديمقراطية 
ببئر  مارس  من  التاسع  في  صحراوية 

لحلو برئاسة محمد األمين أحمد.
الجمهورية  فتئت  ما  التاريخ,  ذلك  منذ  و 
السديدة  الحكمة  بفضل  الصحراوية 
الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية  للجبهة 
باعتبارها  )البوليساريو(,  الذهب  ووادي 
والممثل  الصحراوية  الجمهورية  نواة 
الصحراوي,  للشعب  والوحيد  الشرعي 
وبكفاءات  بثبات  مؤسساتها  بناء  تستكمل 
مرحلة  الى  تحضيرا  بحتة,  صحراوية 

اإلستقالل.
مكنت  التي  البناء  مسيرة  خضم  في  و 
كل  امتالك  من  الصحراوية  السلطات 
بالعديد  والظفر  الحقيقية  الدولة  مقومات 
والقانونية,  الدبلوماسية  المكاسب  من 
طغت على المشهد الصحراوي تطورات 
على  االرض  أصحاب  أجبرت  جديدة 
الى  بالعودة  مقاومتهم  اساليب  تغيير 

العسكري.  الخيار 

بنكهة  البناء  استمرار مسيرة 
والقانونية الدبلوماسية  االنتصارات 

الصحراوي  الشعب  لدى  يقينا  بات  لقد   
قبل أزيد من أربعة عقود, أولوية إعالن 
الجمهورية و أهمية بناء مؤسسات إدارية 
النضال  وتقود  تؤطر  متكاملة  وقانونية 
المؤسسات  هذه  حققت  وبالفعل  السياسي, 
مكاسب عديدة, حيث انتزعت الجمهورية 
أقامت  و  الدولي  االعتراف  الصحراوية 
على  عالوة  واسعة,  دبلوماسية  عالقات 

اإلفريقي. اإلتحاد  لمقعدها ضمن  شغلها 
أن  الصحراوية  الجمهورية  تمكنت  و 
من  موجودة  حقيقية  كدولة  نفسها  تفرض 
المواعيد  من  العديد  في  مشاركتها  خالل 
كان  والتي  والدولية,  والقارية  الجهوية 
آخرها أشغال القمة المشتركة بين االتحاد 
التي جرت  األوروبي  واإلتحاد  اإلفريقي 
بالعاصمة  فبراير    18 و   17 يومي 

بروكسل. البلجيكية 
الصحراوي  الرئيس  هنا شكل حضور  و 

بالده  وفد  رأس  على  غالي  ابراهيم 
للدبلوماسية  قويا  مكسبا  األشغال  في 
على  جديد  من  أكدت  التي  الصحراوية 
»حقيقة  الصحراوية  الجمهورية  أن 
فيها  يشكك  أن  أحد  ألي  يمكن  وال  قائمة 
االنتصارات  تتوقف  لم  و  ينفيها«.  أو 
الدبلوماسية الصحراوية عند هذا الحد بل 
شكل أهم انتصار قضائي انتزعته القضية 
الحكم  الماضية,  األشهر  في  الصحراوية 
االوروبي  االتحاد  محكمة  أصدرته  الذي 
ألغت  و  الماضي,  سبتمبر   29 في 
اللتين  والزراعة  الصيد  اتفاقيتي  بموجبه 
األوروبي  باالتحاد  المغرب  تربطان 
الغربية  الصحراء  إلى  الموسعتان  و 
استشارة  وجوب  على  مؤكدة  المحتلة, 
الشعب الصحراوي صاحب السيادة على 

ثرواته قبل أي تعامل اقتصادي.
للمحكمة  الجديد  القرار  هذا  عزز  و 
 2016 في  الصادر  الحكم  األوروبية, 
األوروبي  لالتحاد  العدل  محكمة  عن 

بين  الشراكة  اتفاق  أن  على  نص  والذي 
ينطبق  ال  والمغرب  األوروبي  االتحاد 
تصنف  التي  الغربية  الصحراء  على 

المغربية. المملكة  عن  منفصال  إقليما 
التي  االقتصادية  المعركة  تأتي  و 
أمام  خاصة  البوليساريو  جبهة  تخوضها 
وقف  بهدف  األوروبية,  العدل  محكمة 
الغربية  للصحراء  الطبيعية  الموارد  نهب 
التصديرية  الزراعات  السيما  المحتلة, 
تسعى  كما  األسماك,  وصيد  والفوسفات 
التي  األوروبية  الشركات  إجبار  إلى 
اإلقليم  في  شرعية  غير  بطريقة  تستثمر 

المغادرة.  على  المحتل 
الصحراويون أكثر إصرار على 

الكفاح إلى غاية االستقالل مواصلة 
لتأسيس   46 ال  الذكرى  احياء  يأتي   
أكثر  بعد  الصحراوية  الجمهورية 
الصفر  مربع  الى  العودة  من  سنة  من 
الجانب  على  العسكري  الخيار  وفرض 
التفاق  المغرب  خرق  بعد  الصحراوي 

جبهة  مع  الموقع  النار  إطالق  وقف 
العدوان  اثر   ,1991 سنة  البوليساريو 
الصحراويين  المدنيين  على  العسكري  
 13 في  بالكركرات  العازلة  المنطقة  في 

.2020 فيفري 
الشعب  الحرب على  خيار  كان فرض  و 
األخير  ليثبت  جديدة  فرصة  الصحراوي 
او  للمساومة  القابل  غير  بحقه  تمسكه 
حيث  والحرية,  االستقالل  في  التفاوض 
ملحمة  في  الصحراوية  الجماهير  هبت 
الشرعي,  بممثلها  التفت  و  مسبوقة  غير 
على  إصرار  وكلها  البوليساريو,  جبهة 

التحرر. الكفاح إلى غاية  مواصلة 
هذه  طيلة  الصحراوية  القيادة  تمكنت  و 
الفترة من تحقيق »انتصارات عسكرية« 
التي سلطت  اثارت اهتمام الدول الغربية 
على  الضوء  المناسبات  من  العديد  في 
التحرير  جيش  يخوضها  التي  المالحم 
تخندقات  ضد  يوميا  الصحراوي  الشعبي 

الغزاة على طول الجدار الرملي.
قوة  على  الصحراوي  الجيش  أبان  و 
الفاصل  الجدار  حولتا  كبيرتين  وشجاعة 
تتكبد  التي  المغربية  للقوات  مقبرة  الى 
والعتاد  األرواح  في  خسائر  يوميا 
الدفاع  وزارة  بيانات  يوميا  عنها  تكشف 

الصحراوية.
اعلن  الجاري,  فيفري  شهر  بداية  مع  و 
من  عدد  مقتل  عن  الصحراوي  الجيش 
اسبوع  خالل  االحتالل  جيش  قيادات 
خاللها  تمكن  النوعية,  العمليات  من  فقط 
منطقة  في  صواريخ  راجمة  تدمير  من 
قيادة  ومقر  المحبس  بقطاع  الشيظمية 

المحبس. بقطاع   43 الفيلق 
من  أخرى  فرصة  هذه  المناسبة  لعل  و 
التصعيدية  األوضاع  استعراض  اجل 
الصحراوية  االراضي  في  المسبوقة  غير 
قبل  من  ترهيبا  تشهد  التي  المحتلة 
من  بالرغم  والتي  المغربية  القوات 
عزيمة  تثبيط  من  تتمكن  لم  هذا  كل 
الحرية  الى  التواق  الصحراوي  الشعب 

واالستقالل.
ق ـ د

الشعب الصحراوي يحتفل اليوم بمرور 46 سنة عن تأسيس جمهوريته 

ملحمة كفاح لم تتوقف

»األحالم  أن  الطويل  الطاهر  المغربي  الكاتب  قال 
إلى  تحولت  ما  سرعان  المغربية  للحكومة  الوردية 
الصاروخية  الزيادات  جراء  المغاربة  لدى  كابوس 
أصبح  و  االستهالكية,  المواد  مختلف  أثمان  في 
واقعه  في  المرة  الحقيقة  يجابه  المغربي  المواطن 

اليومي«.
العربي«  »القدس  يومية  في  نشره  مقال  في  و 
»التجمع  حزب  أن  الطويل  أوضح  اللندنية, 
الذي يقود االئتالف الحكومي,  الوطني لألحرار«, 
»جعلت  خطابه  في  مغرية  تسويقية  خطة  اختار 
فاشلة ومحبطة  بعد تجربة  باألمل,  يتمسكون  الناس 
لحزب العدالة والتنمية«, لكن »المفارقة أنه ما إن 
حتى  الجديدة,  الحكومة  تشكيل  على  يوم   100 مر 
العاجل,  بالرحيل  يطالبها  شعارا  الكثيرون  رفع 
فضاء  االجتماعي  التواصل  منصات  وكانت 

الميادين«. في  يتجسد  أن  قبل  السريع  النتشاره 
االحد  يوم  تردد  الشعار  »نفس  أن  الطويل  قال  و 
والنساء  الشباب  حناجر  به  )...( صدحت  الماضي 
لحقت  التي  بالزيادات  االكتواء  نتيجة  والكهول, 
»ارحل«  شعار  أن  مضيفا  األساسية«,  بالمواد 
صداه  وجد  أخنوش  حكومة  »وجه  في  رفع  الذي 
العربية  التلفزيونية  القنوات  من  مجموعة  في 
والعالمية » , كما » لم يقتصر األمر على نشرات 
التفاعلية,  البرامج  بعض  حتى  شمل  بل  األخبار, 
المرفوعة  المطالب  جل  القنوات  تلك  أبرزت  حيث 
في  المتتالية  الزيادات  من  الحد  في  والمتمثلة 

بينما  االجتماعية,  األوضاع  وتحسين  األسعار, 
باإلعالم  االستعانة  يواصل  التنفيذي  الجهاز  كان 
من  منه,  المقربة  اإللكترونية  والمواقع  الرسمي 
الغارق  الوعود والخطاب  للمزيد من  الترويج  أجل 

الخشب«. لغة  في 
األمر  يتعلق  »حين  انه  المقال  صاحب  أكد  و 
الحكومة  تتعلل  الشعب,  سخط  مثار  بالزيادات 
النفط!«,  برميل  أثمان  الرتفاع  العالمي  بالسياق 
براميل  استقرار  لها  يضمن  من  »لكن   : متسائال 

فورتها؟«. انطفاء  أو  الغضب 
محللين  خطابات  المقال  انتقد  أخرى,  جهة  من 
و  الصهيوني  الكيان  قنوات  بعض  في  مغاربة 
الصهيونية  االقتصاد  وزيرة  زيارة  على  تعليقاتهم 
اليهود  السياح  بخصوص  حذر  كما  الرباط.  إلى 
يسرقون  أنهم  »من  المغرب,  على  يفدون  الذين 
الكهربائية,  والمصابيح  واألغطية  المناشف 
من  وغيرها  والمالعق  والكؤوس  الماء  وغاليات 
عربي  سي  بي  بي  قناة  نقلته  مثلما  العالم,  فنادق 
فنادق  شكاوى  عن  متحدثة  سنة,  من  أكثر  منذ 
وهو  إسرائيليين«,  سياح  سلوكيات  من  اإلمارات 
أكثر  في  دولية  وقنوات  أكدته صحف صهيونية  ما 

مناسبة. من 
نقله  ما  المغربي  الكاتب  أبرز  االطار,  هذا  في 
األنصاري  الخزرج  العزيز  عبد  القطري  المدون 
المعارض للتطبيع, عن أصحابه من أرباب الفنادق 
السياح  الى نماذج من سرقات  لما تطرق  في دبي, 

الصهاينة . وعلق عليه أحد رواد شبكات التواصل 
وقد  ذلك  يفعلون  ال  »كيف  بالقول:  االجتماعي 

فلسطين. الى  إشارة  في  بكامله!«,  بلدا  سرقوا 
يضعوا  إن  »ما  الصهاينة  أن  عن  المقال  كشف  و 
العالمية,  أو  العربية  الفنادق  أحد  في  أقدامهم 
وزارة  أصدرتها  التي  السلوك  مدونة  ينسون  حتى 
ما  ذلك  على  مثاال  و  الظالم,  نظامهم  في  السياحة 
في  جرى  ما  على  )اسرائيلية(  صحيفة  ذكرت 

ثالثة  إيقاف  عن  شهرين,  حوالي  منذ  دبي  مطار 
من  معفاة  بضائع  سرقتهم  بعد  إسرائيليين  سياح 

الحرة«. السوق  في  الجمركية  السوق 
أن  السلوك  هذا  على  معلقا  المغربي  الكاتب  ختم  و 
»من يسرق بيضة دجاجة, قد يسرق وطنا بكامله, 
وهذه  المغتصب,  العدو  دماء  في  تسري  فالسرقة 

معه«. البئيس  التطبيع  ثمرات  أولى 
ق ـ د

الكاتب المغريب الطاهر الطويل:

األحالم الوردية للحكومة سرعان ما تحولت إىل كابوس لدى املغاربة



أكد البنك المركزي الروسي أن بطاقات جميع أنظمة 
بشكل  روسيا  في  العمل  تواصل  روسيا  في  الدفع 
غربية  دول  فرضت  أن  بعد  ذلك  ويأتي  طبيعي، 

عقوبات على مصارف روسية.
يتم  أنه  له، على  بيان  الروسي، في  المركزي  وشدد 
حفظ جميع أموال العمالء من جميع البنوك الروسية 
في  لهم  وإتاحتها  بالبطاقات  المرتبطة  الحسابات  في 

أي وقت.
عمالء  أن  من  حذر  الروسي  المركزي  أن  إال 
الغربية  العقوبات  قائمة  أدرجت في  التي  المصارف 
لن يتمكنوا من إجراء عمليات شراء بواسطة خدمتي 

.»GooglePay»و »ApplePay«
البنوك  المركزي الروسي: »لن يتمكن عمالء  وقال 
 Sovcombankو  VTB( للعقوبات  الخاضعة 
 Promsvyazbank و   Novikombank و 
في  البنوك  هذه  ببطاقات  الدفع  من   )Otkritie و 
الخارج واستخدامها للدفع مقابل الخدمات في المتاجر 
التي  البلدان  في  المسجلة  والشركات  اإلنترنت  عبر 
خدمتي  بواسطة  الدفع  كذلك  أيضا.  العقوبات  تدعم 

.»GooglePayو ApplePay
العقوبات  من  جديدة  حزمة  أمس  الغرب  وفرض 
روسية  مصارف  وطالت  »بالشديدة«،  وصفت 
و«سوفكم  و«سبيربنك«  بي«  تي  »في  وهي 
بنك«  و«نوفيكم   )Sovcombank( بنك« 
بنك«  سفياز  و«بروم   )Novikombank(
و«أوتكريتيا«   )Promsvyazbank(

.)Otkritie(
الروسي  المركزي  البنك  أعلن  سابق،  وقت  وفي 
والحكومة الروسية عن دعمهما للبنوك الروسية التي 

طالتها العقوبات الغربية.
ق ـ إ

المتحدث باسم الرئاسة 
الروسية، دميرتي بيسكوف:

العقوبات الغربية ستخلق 
مشاكل لكنها قابلة للحل

دميتري  الروسية،  الرئاسة  باسم  المتحدث  أقر 
قطاعات  على  الغربية  العقوبات  بأن  بيسكوف، 
»ستخلق  الروسي  االقتصاد  في  الفائقة  التكنولوجيا 

مشاكل«، لكنه أكد أن هذه المشاكل قابلة للحل.
وقال بيسكوف للصحفيين: »تم تقليص هذا االعتماد 
الهدف  وكان  األخيرة،  السنوات  في  منهجي  بشكل 
هو  العقوبات،  فرض  استمرار  ظل  في  الرئيسي، 
الكامل  واالستبدال  الكامل  الذاتي  االكتفاء  ضمان 
الهدف، في  تم تحقيق  للواردات، وفي مجاالت عدة 
حال عدم بلوغ الهدف بالكامل، هناك إمكانية لتحقيق 
لكنها  مشاكل،  هناك  ستكون  بالتأكيد  سريع،  إنجاز 

ليست مستعصية«.
الرئيس  ردا على تصريح  بيسكوف  كلمات  وجاءت 
األمريكي جو بايدن بأن الحزمة الجديدة من العقوبات 
صناعات  على  المدى  طويل  تأثير  لها  سيكون 
التكنولوجيا الفائقة في روسيا مثل الفضاء والصناعة 

النووية وغيرها.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس األمريكي جو بايدن 
عن فرض عقوبات وصفها »بالقاسية« على روسيا. 
تأثير  لها  ليكون  العقوبات  تصميم  تم  أنه  وأضاف 

طويل المدى على موسكو.
ق ـ إ

7 األحد 27 فيفري 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 26 رجب 1443 هـ 

ذكرت وكالة »بلومبرغ« نقال عن مصادرها أن واشنطن 
تدرس مع شركائها األوروبيين بجدية فصل روسيا عن 

نظام »سويفت« الدولي للتعامالت المصرفية.
وحسب المصادر، فإن ممثلي إدارة الرئيس األمريكي جو 

بايدن يبحثون إمكانية ممارسة الضغط على قيادة االتحاد 
األوروبي من أجل فصل روسيا في تحرك مشترك عن 

نظام »سويفت«.
تنسيقها  يتم  الشأن  بهذا  الخطط  أن  إلى  الوكالة  وأشارت 

كهيئة  يعمل  الذي  األمريكي،  الفيدرالي  االحتياطي  مع 
المتحدة. وأكدت  الواليات  في  إشراف على »سويفت« 
الوكالة أن القرار النهائي بشأن هذه القضية لم يتخذ بعد.
عن  اآلن  حتى  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات  وامتنعت 
فصل المؤسسات المصرفية والمالية الروسية عن نظام 

»سويفت«.
 وفي رده على أسئلة الصحفيين الخميس أقر بايدن بأن 
بعض الدول تعارض تلك الخطوة وسط مخاوف من أن 
تؤثر سلبا على العالقات المالية واالقتصادية مع شركائها 

الروس.
فكرة  تسحب  لم  واشنطن  إن  بايدن  قال  الجمعة  ويوم 
فصل روسيا عن »سويفت« من الطاولة وأن مناقشتها 

»ستستمر«.
ترودو  جاستين  الكندى  الوزراء  رئيس  قال  جانبه،  من 
إن بالده تدعم إقصاء روسيا من نظام »سويفت«. وحث 
الناتو  قادة  البريطاني بوريس جونسون  الوزراء  رئيس 
يتعلق  فيما  اتخاذ »إجراءات فورية« ضد روسيا  على 
بشأن  مترددة  ألمانيا  تزال  ال  فيما  »سويفت«،  بنظام 

جدوى هذه الخطوة.
العملية  على  الغربية  األفعال  ردود  ضمن  ذلك  يأتي 
الخميس  أوكرانيا  في  روسيا  أطلقتها  التي  العسكرية 
السالح  ونزع  دونباس  حماية  تقول،  حسبما  بهدف، 
األراضي  من  الصادرة  التهديدات  إلزالة  أوكرانيا  من 

األوكرانية ألمن روسيا.
ق ـ إ

بحسب وكالة »بلومربغ«

واشنطن تدرس »بجدية« فصل روسيا
عن نظام »سويفت« الدولي للمدفوعات

البنك المركزي الرويس 
يوضح طريقة عمل 

البطاقات المرصفية يف ظل 
العقوبات الغربية

في  الروسية  الحرب  خلفية  على  الحديث  كثر 
أوكرانيا عن عقوبات مالية ضد روسيا تتعلق بنظام 

سويفت اإللكتروني، فما هو نظام سويفت؟
للتّسمية:  اختصار  كلمة  هي  سويفت   SWIFT و 
 Society for worldwide interbank

.financial telecommunication
 Hulpe سويفت عبارة عن شركة دولية مقرها في
سويفت  إدارة  مجلس  ببلجيكا  بروكسل  من  بالقرب 
مصرفي  مجتمع  من  كلهم  عضوا   25 من  يتألف 
مباشر  غير  حامل لصوت  منهم  واحد  كل  و  دولي 

لبلده.
ما هو نظام سويفت؟

هذه الشركة هدفها ال يتمثل في تحقيق األرباح بل في 
تأمين عمل سير شبكة دولية لالتصاالت اإللكترونية 
وسيلة  توفير  و  المالية،  األسواق  ممثلي  بين  ما 
بإدخال  ذلك  و  المدفوعات  لتسوية  آليا  مضمونة 

مقاييس موحدة في العالقات المصرفية الدولية.
بنكا   239 بواسطة   1973 عام  سويفت  تشكلت 
الشركة شبكة  ثم أسست هذه  بلدا   15 موزعا على 
عام  سويفت  ذاته  االسم  تحت  المالية  للتحويالت 
التحويالت  في  حديثة  تقنيات  واستخدمت   1977
آمنا  يكن  لم  الذي  التلكس  عن  عوضا  المصرفية 
وحتى عام 2010 يستخدم الشبكة نحو 9 أالف بنك 

في 208 دولة والرقم ارتفع بعد ذلك .
ما هي مهام سويفت؟

أّول مهمة للشبكة هي أن تضمن عدم نكران معاملة 
أحد  ال  أنه  بمعنى   non répudiation التبادل 
تمت،  قد  وجود صفقة  نفي  يستطيع  المتعاملين  من 
المعامالت  توثيقي في مجموع  بمثابة فعل  فسويفت 
المنجزة مهما كان المبلغ و هذا لحماية المساهمين، 
فإن قام بنك بدفع مبلغ لبنك آخر فالبنك الّدافع يطالب 

بضمان استالم لهذا الّدفع.
به  تعاملت  برنامج  من  آنذاك  سويفت  فكرة  جاءت 
ظروف  تحسين  أجل  من  الكبيرة  الطيران  شركات 
أماكنهم  لتمكنهم من حجز  التعامل مع زبائنها، هذا 

على متن الطائرة.
تّشجعت بعض البنوك األمريكية الكبرى على تطوير 
مؤسسة  في  بتوحيدها  األمر  وانتهى  الفكرة  هذه 

ببلجيكا
نظام سويفت والخصوصية

في عام 2006 كشفت الواليات المتحدة األمريكية 
قانوني  غير  بشكل  تجسست  سويفت  بمساعدة  أّنها 
تعّقب  بهدف  الّدولية  المالية  التّعامالت  على 

في  المشتبه  األشخاص 
األموال  بتبييض  صلتهم 
ّضد  المكافحة  إطار  في 
هجمات  منذ  األعمال  هذه 
وزودت  سبتمبر   11
مدار  على  سريا  سويفت 
المخابرات  وكالة  سنوات 
عن  بمعلومات  األمريكية 
وبالرغم  الصفقات  ماليين 
أحدثه هذا  الذي  الجدل  من 
 ، هذا  يومنا  فحتى  األمر 
 SWIFT سويفت  تعد 
األداة األكبر واألكثر كفاءة 

لتحويل األموال الدولي.
روسيا ونظام سويفت

مليون رسالة   42 إجراء  أرقام سويفت عن  تكشف 
استحوذت   2020 وفي   ،2021 عام  في  يوميا 
روسيا على نحو 1.5 في المئة من الحركات المالية 
تفكر  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  وبعد  سويفت،  عبر 
إبعاد  في  أخرى  غربية  ودول  المتحدة  الواليات 
روسيا من هذا النظام وأيدت فرنسا وأستراليا إبعاد 

روسيا من نظام سويفت.
ماذا يعني إبعاد روسيا من نظام سويفت؟

إرسال  المالية  للمؤسسات  المستحيل  من  سيصبح 
يجعل  ما  روسيا  خارج  إلى  أو  داخل  إلى  األموال 
لكن  صدمة،  حالة  في  الكبرى  الروسية  الشركات 
وهو  األمر  هذا  على  ستترتب  إنسانية  معاناة  هناك 
الروس في  بين  المالية  الحواالت  تنفيذ  يمكن  أنه ال 
ال  فاألمر  العكس  أو  الداخل  في  وأقاربهم  الخارج 

يقتصر على الحواالت التجارية فقط.
سويفت  نظام  عن  إيران  عزل  تم  دولية  سابقة  في 
تسبب  عقوبات  عليها  فرضت  أن  بعد   2012 في 
من  يقرب  ما  طهران  وخسرت  النووي،  برنامجها 
في   30 وتضررت  النفط،  تصدير  عائدات  نصف 

المئة من حركة تجارتها الخارجية.
من جهته قال محمد عبد الوهاب المحلل االقتصادي 
للتطوير والتنمية  العربي  المالي لالتحاد  والمستشار 
التابع لمجلس الوحدة االقتصادية التابع لجامعة الدول 
العربية ، إنه بعدد تهديد أوروبا لروسيا بحذفها من 
الحرب على  في  استمرارها  حال  في  نظام سويفت 
أوكرانيا يتساءل الكثيرون عن ما هو سويفت وهل 
سيكون مؤثر اذا ما استخدم على االقتصاد الروسي.

كيف استعدت روسيا لعقوبة »سويفت«؟

أكد محمد عبد الوهاب المحلل االقتصادي والمستشار 
المالي لالتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس 
الوحدة االقتصادية التابع لجامعة الدول العربية عبد 
حالة  في  صحيحا  يكون  التصور  هذا  أن  الوهاب، 
روسيا  ولكن  تستعد،  ولم  لذلك  تنتبه  لم  روسيا  أن 
اعتقد أنها استعدت لتلك العقوبة هي األخرى حيث 
أطلق البنك المركزي الروسي نظام مشابه لذلك في 
النظام  استخدام  وتم   SPFS باسم  عرف   2014
بشكل فعلى وتم االعالن أن عدد الدول المشاركة في 
النظام والتي تتعامل من خالله بلغت 23 دولة من 
الى  هذا  المشتركة  المصالح  صاحبة  الحليفة  الدول 
لورسيا  االستراتيجي  الحليف  الصين  اطالق  جانب 
 CIPS باسم  يعرف  وهو   2015 عام  في  نظامها 
في  النظامين  بين  الفعلي  الربط  عن  االعالن  وتم 
دخولها  عن  روسيا  اعالن  جانب  إلى  هذا   2019

سوق العمالت الرقمية.
وحلفائها  استعدت  روسيا  أن  الوهاب  عبد  وكشف 
تلوح  ما  التي دوما  االقتصادية  للمعركة  بشكل جيد 
الدولتين  مواجهة  في  األوروبية  والدول  أمريكا  بها 
لها  يكون  لن  األن  العقوبات  تلك  ان  اعتقدت  والتي 

التأثير الكبير على تلك الدول.
وشدد عبد الوهاب على أن النظام االقتصادي العالمي 
سوف يشهد تغيرا كبيرا في المرحلة المقبلة وأمريكا 
الضعيفة صاحبة اليد المرتعشة وأوروبا العجوز لن 
القوى  التغيير  موجة  مواجهة  في  صرخاتهم  تفلح 
الجديد  العالمي  للنظام  االستعداد  عليهم  تلك ووجب 
ووجب علينا أن نحدد على أي طرف يجب أن نكون 

وفق مصالحنا وأهدافنا االستراتيجية.
ق ـ إ

ما هو نظام »سويفت« وكيف استعدت روسيا للتغلب عليه؟..



   

n تعتبــر محــات الغلوب ســابقا  قلب 
التجار في قســنطينة خصوصا و انها اقع 
فــي موقع اســتراتيجي يقصــده الناس من 
كل فــج، اال انها تقرر غلقها لمدة ســنوات 
طويلــة  مما أثر علــى حالتها و أصبحت 
وكــرا للقوارض و النفايــات ،االمر الذي 
دفع الســلطات المعنية  بإعادة  البحث في 
اســتغال محات الغلوب الواقعة في نهج 
ديدوش مراد )نهج فرنسا سابق( باإلضافة  
الى محات ســوق الفاح التــي كانت لها 

دورا كبيرا فيما مضى.
و عقدت  مصالح دائرة قســنطينة اجتماعا  
أوال تحت إشراف رئيس الدائرة وبحضور 
مدير غرفــة التجــارة و الصناعة  رئيس 
المجلــس الشــعبي لبلدية قســنطينة،ممثل 
مديريــة المصالح الفاحيــة، و ممثل من 
مديريــة التجــارة و  مدير غرفــة التجارة 

والصناعة الرمال
 باإلضافــة الــى ممثــل مديريــة االتحــاد 
العام للتجــار و الحرفييــن التجارة لوالية 
قســنطينة، قصد درلسة.وضعية التي آلت 

اليهــا محــات الغلوب و ســوق الفاح و 
االســواق الجواريــة  للبحــث و للدراســة 

استغالها من جديد.
و عــرف االجتمــاع اتخاد عــدة قرارات 
فيمــا يخص هــذه االخيرة حيــث نتج عنه  
توزيــع المحــات غيــر المســتغلة علــى 
الشــباب من جهة و من جهة أخرى إلغاء 
استفادة أصحاب المحات غير المستغلة، 
باإلضافــة إلــى وضــع األســواق غيــر 
المســتغلة في المزاد العلنــي مع االحتفاظ 
بهــا و الحفظ على النشــاط الذي أنشــئت 
من أجله.و التحقيق فــي الطبيعة القانونية 
ألســواق الفــاح و األروقــة الجزائريــة 
ســابقا، مــع إمكانيــة وضعهــا فــي خانة 

االستغال لفائدة األحياء المتواجدة فيها.
 و في السياق ذاته تم اتخاد قرارات بتنظيم 
خرجــات ميدانيــة للنظر مع المســتفيدين 
حــول العراقيل التي حالت دون اســتغال 
هــذه األســواق و إعطــاء حلــول لهاتــه 

المشاكل.
                           مريم. ب
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إعادة النظر يف محالت "الغلوب" و إعادة 

توزيع محالت االسواق الجوارية

من هنا وهناك  

األحد 27 فيفري  2022 م
الموافق لـ 26 رجب 1443 هـ

في اليوم العالمي لألمراض النادرة 

إحصاء 600 حالة بقسنطينة ودعوة إلى تجنب الزواج من األقارب 

n دعــا أخصائيــون يــوم أمس 
العالمــي  اليــوم  فعاليــات  خــال 
لألمراض النادرة إلى تجنب زواج 
األقــارب والتي تســاهم في ظهور 
األمــراض النــادرة، هــذه األخيرة 
التــي اعتبروهــا أمــراض وراثية 

بالدرجة األولى.
هــذا  فــي  المتدخلــون  وقــدم    
نظمتــه  الــذي  التوعــوي  اليــوم 
ضــد  واألمــل  التحــدي  جمعيــة 
مرض الشــلل العضلي بمشــاركة 
بالمركــز  األعصــاب  مصلحــة 
قســنطينة  الجامعــي  االستشــفائي 
بفندق الحســين بالمدينــة الجديدة، 
النــادرة،  باألمــراض  التعريــف 
ومــن هو الشــخص الــذي يصاب 
بهــذا المــرض، حيث تعتبــر هاته 
األمــراض التــي تصيــب األطفال 
أو األشــخاص فــي أي عمر حتى 
في الكبر، والتحدث حول أســبابها 
،حيث أرجع بعــض المتدخلين أن 
الســبب هــو وراثي أي أنهــا تنتقل 
عبر الجينات أو الميزات المســجلة 
في الخايا الموروثة عن الوالدين، 
وأيضــا زواج األقــارب التــي من 
أهم أســباب ظهورها، كما أشاروا 
إلى األعــراض المتنوعة والمعقدة 
والتــي يمكن أن تؤثــر على بعض 
الوظائف األخــرى كالكلى الجهاز 
الهضمــي، األعصاب، العضات، 
باإلضافــة إلــى التطــرق للعــاج 
وكيفية التكفل المتكامل بالمصابين 
بهذه األمراض مــن أجل االندماج 

العائلي و المدرسي والعلمي.
نويــوة  الدكتــورة  أوضحــت  و 
األمــراض  فــي طــب  أخصائيــة 
العصبيــة فــي تصريــح لهــا على 
ضرورة تحســيس المجتمع بتجنب 
زواج األقارب لما فيه من أثر على 
األطفال وإصابتهم بهاته األمراض 
»الشــلل  غــرار  علــى  النــادرة 

العضلي...(
وقــدم الدكتور رابــح بن ياوو تقييم 

التجربــة الجزائريــة مــع التجربة 
الفرنســية وتقييم كلتا التجربتين مع 
األمــراض النــادرة، كمــا حث في 
مداخلته عن ضرورة شــرح وضع 
المــرض وخطره علــى المريض 
واألجيــال القادمــة، كمــا أكد على 
ضــرورة تشــخيص المريض قبل 
ظهور األعــراض، وذكر الحاالت 
الخاصــة مــن اإلختبــار مــا قبــل 
األعــراض للقصــر أهمهــا عندما 
يكــون الشــخص المعنــي باألمــر 

قاصرا بموافقة السلطة األبوية.
مــن جهتهــا قدمــت البروفيســور 
مــع  الجزائريــة  التجربــة  ســيفي 
والتجربــة  النــادرة  األمــراض 
الفرنســية ،وخاصــة أن الفعاليات 
عرفت مشــاركة ثاثة مستشــفيات 
فرنســية معروفــة علــى مســتوى 
العالم بغرض أخــذ اإليجابيات من 

هاته المستشفيات.
تشخيص أكثر من 200شخص 
خال سنة 2021 من المرض 

النادر 
وأكد رئيس جمعية مكافحة مرض 
الشلل العضلي لعين الجزائر السيد 

أحمد بوشــلوخ أن هــذا اليوم ينظم 
للمرة الثانية على مستوى قسنطينة 
بحضــور 23 واليــة مــن مختلف 
التــراب الوطنــي، كمــا أردف أن 
الجزائر شــخصت حوالي 1600 
نــوع مــن المــرض النــادر، ومن 
بيــن األمــراض النادرة المنتشــرة 
بالجزائــر ،نجد أربعــة أنواع هي 
الضمــور  الشــوكي،  الضمــور 

العضلي، والوهن العضلي.
وأوضــح أن هذا اليــوم يهدف إلى 
التحســيس بهذه األمراض، مؤكدا 
دور  وأن   ، موجــود  الــدواء  أن 
الجمعيات هو المطالبة بالتكفل بهذه 
األمراض وخاصــة منها الضمور 
الشوكي، مضيفا لن جمعيته تأسست 
ســنة 2001 وترافق المريض في 

مساره العاجي بالمستشفى.
أزيد من 600حالة من األمراض 

النادرة بقسنطينة
كشف يوم أمس مدير الصحة لوالية 
قسنطينة في تصريح لعين الجزائر 
،وذلك علــى هامش الفعاليات التي 
نظمــت بمناســبة اليــوم العالمــي 
لألمراض النادرة أن قسنطينة تضم 

أكثر مــن 600حالة من األمراض 
إحصاؤهــا،  تــم  التــي  النــادرة 
باإلضافــة إلى أكثر من 30أســرة 
تتابع عاجها على مستوى مصلحة 
األعصــاب بالمستشــفى المركزي 
ويضيــف  بقســنطينة،  الجامعــي 
خاصــة أن هنــاك عائــات تحوي 
أكثر من شــخص مريض، وهذا ما 
اعتبره مســؤولية كبيرة سواء على 
مســتوى األســر أو على مســتوى 
المصالــح االستشــفائية التــي تقوم 
تشخيص ومتابعة المريض، وثمن 
مديــر الصحة دور المبــادرة التي 
قامت بها الجمعيــة خاصة أن هذه 
األمراض تعرف انتشــار أكثر من 
سنة إلى أخرى حســبه، وأشار أن 
بعــض العائــات ال تقــوم بإجراء 
االختبــارات لذا ال يمكــن إحصاء 

العدد الكامل لهذه الحاالت.
كمــا أكــد أن مستشــفى قســنطينة 
يتعامل مع مخابر فرنســية إلجراء 
التحليــل للوصــول الــى النتائــج.
وحث المرضى للتقــرب لمصلحة 
األعصاب للتشــخيص المبكر الذي 

يساهم في شفاء المريض.

رقم اليوم 
20 مرشوعا بـ 60 مليارسنتيم 

لم تجسد ببلدية قسنطينة  
ــم  يت أ،  المرتقــب  مــن   n
ــة  ل المقب األســابيع  خــال 
بعــث 20 مشــروعا متعثــرا 
حيــث   ، قســنطينة  ببلديــة 
ــم تنطلق منذ ســنوات  أنهــا ل

ــغ مالي  ل رغــم تخصيــص مب
هــام قــدره 60 مليار ســنتيم 
لتجســيدها ، وهــي مشــاريع 
فــي معظمها تخص تحســين 

معيشة المواطنين.  

بسبب غياب التسيري الحرضي اإلهمال يف عاصمة الرشق  

الوايل يصدر قرارات بالتحرك الستعادة مكانتها   

قســنطينة  ــي  وال أقــدم   n
مســعود جــاري نهاية األســبوع 
ــى تنصيــب اللجنــة الوالئية  عل
لمتابعــة المرفــق العــام ،وذلــك 
بحضور كل مــن الوالي المنتدب 

للمقاطعة االدارية علي منجلي، 
ــرة قســنطينة ، رئيس  رئيس دائ
ــرة الخروب ، رؤســاء بلديات  دائ
مــدراء  والخــروب،  قســنطينة 
الهيئــة التنفيذية، مديــر االدارة 
التعمير،النقل،  مــدراء  المحلية، 
العموميــة،  البيئة،األشــغال 

مؤسســة  والســياحة،  الثقافــة 
ومديــر  وســونلغاز  »ســياكو« 
ديــوان الميــاه والتطهيــر لوالية 
قســنطينة ، مــدراء المؤسســات 

بلدية والوالئية. العمومية ال
وأكد الوالي خــال االجتماع على 
ضرورة النهوض واالرتقاء بمدينة 
قسنطينة وتحسين وجهها واالطار 
أن  حيــث  للمواطــن،  المعيشــي 
وضعيــة المدينــة أصبحت مقلقة 
جدا من ناحية التسيير الحضري 
الغائب تماما، واالهمال الذي مس 
عــدة مجــاالت على غــرار غياب 
االنــارة العموميــة فــي الشــوارع 
ثانويــة ، تســربات  الرئيســية وال
المياه بعدة نقاط، انتشار االوساخ 
فــي أماكن مختلفة ، ظاهرة وجود 
الحيونــات فــي المدينــة ، تدهور 
المســاحات الخضراء  الطــرق و 
و االماكــن الســياحية والمرافــق 
العموميــة ، وعلى ضــوء كل هذه 
نقائــص  ال و  الســيئة  المظاهــر 
العديــدة التي تعانــي منها الوالية 
أصدر الوالي عدة تعليمات وأوامر 
لمختلف المسؤولين على مستوى 

الواليــة التحلي بالمســؤولية التي 
ــى عاتق كل مســؤول في  تقع عل
منصبه من أجــل متابعة المرافق 
ــا إلى  العموميــة وترقيتهــا. داعي
تظافــر الجميــع وتوفيــر أحســن 
الظروف لجميــع الهيئات المالية 
لتكفل بكل  والماديــة والبشــرية ل
النقاط  ــى  النقائص،والقضــاء عل
السوداء المرورية بإنجاز األضواء 
الثاثية وكل ما من شأنه القضاء 
نقــاط. باإلضافة إلى  على هــذه ال
إصــاح جميــع تســربات قنوات 
المــاء الشــروب والصــرف الص
حي..                                             

ــي  وفــي الســياق ذاتــه قــام الوال
بتحديد مهلة أسبوع من أجل وضع 
مخطــط لمتابعــة وتحديــد نقــاط 
المتدخلين  التدخل مــع مختلــف 
ــى  والشــروع فــي العمــل فورا،إل
جانــب تقييــم يومــي مــن طرف 
رئيس ديــوان الوالي ومدير اإلدارة 
تــي  ــكل التدخــات ال يــة ل المحل
يقوم بها مختلف المســؤولين في 
قطاعاتهــم منفردين أو بمشــاركة 
قطاعات وهيئات ومؤسسات بلدية 

أو والئية .

األمن يواصل تكثيف جهوده يف البحث 
عن الطفل أنيس

n أعلنت الشــرطة في قسنطينة 
أنهــا تواصل جهودها في البحث عن 
الطفــل أنيس بوذراع النــوري البالغ 
من العمر 15 سنة، الذي اختفى منذ 
أيام بحي بن شــرقي، حيث تتواصل 
عملية البحث عنه، لحد اآلن حســب 

منشور لألمن.
و قــد تــم تكثيــف عمليــات البحــث 
باســتخدام كل الصاحيات القانونية، 
النيابــة، و مباشــرة  بالتنســيق مــع 
التحقيــق الــذي أفــرز عــن بعــض 
البحــث  يــزال   المؤشــرات،وال 
متواصا بتســخير كافــة اإلمكانيات 
المادية و البشرية وفق ذات المصدر.
كل  يدعــو  قســنطينة  واليــة  أمــن 
المواطنيــن الذين لديهــم أية معلومة 
قد تفيد في العثور على الطفل التبليغ 
عنهــا و تضع تحت تصرفهم االرقام 

الخضراء : 1548 _ 17 _ 104 و كذا 
رقم المجمــع الهاتفــي :031911777. 

أو التواصل عبر صفحة شــرطة قسنطينة 
على الفايسبوك.

                         مريم .ب

قسنطينة : دالل بوعالم 

الجمعية السياحية لتنمية الرتاث 
واإلبداع  ترى النور 

n تــم صبــاح ، أمس ، بدار 
الشــباب بوجريو بوســط مدينة 
الجمعيــة  تأســيس  قســنطينة 
التــراث  لتنميــة  الســياحية 
واإلبداع لوالية قسنطينة، وذلك 
ومحضرة  المؤسسين  بحضور 

قضائية .
الجمعية التي يرأســها األســتاذ 
إليــاس تجمــع عــدد  بشــيري 
هــام مــن المثقفيــن والمؤثرين 
مــن بينهــم أســاتذة جامعييــن 
وإعامييــن وأســاتذة ومهتمين 
بالشأن السياحي، ومن المنتظر 
أن تقــدم هــذه الجمعيــة الكثير 

الشــرق  بعاصمــة  للســياحة 
الطمــوح  لبرنامجهــا  بالنظــر 

ولمؤسسيها . 
                          دالل.ب 

قسنطينة : مريم بن جامع 



عين على الشرق 
9 األحد 27 فيفري  2022 م

الموافق لـ 26 رجب 1443 هـ

n   كشــف،أمس، رئيس المجلس 
فــي  الحــروش  لبلديــة  الشــعبي 
ســكيكدة، عزالديــن تومــي، بأن 
مصالحــه باشــرت الترتيبــات و 
اإلجــراءات لفتــح ســوق يومــي 
للخضــر و الفواكه قــرب محطة 

المسافرين البرية.
وذلك باســتغالل جزء من أرضية 
الســوق األســبوعي ليوم الجمعة، 
التجــارة  إمتصــاص  بهــدف 
الفوضويــة التــي غــزت  المدينة 
إلــى  باإلضافــة  الفــت،  بشــكل 
التفكيــر في إعادة إنشــاء ســوق 
للنســاء الذي سبق و أن كان سوقا 
قارا قبل أن يتم قبل عشر سنوات، 
إزالته بســبب احتجاج الجمعيات 

نتيجة للفوضى و غياب الشــروط 
المطلوبة.

»عيــن  المتحــدث  أوضــح  و 
الجزائر«، بأن الذهاب إلى إنشاء 
ســوق للخضر و الفواكــه، أماله 
انتشار ظاهرة التجارة الفوضوية 
لهــذا النوع من النشــاط، الســيما 
بالطريــق المــؤدي إلــى المحطة 
دمــاغ  شــارع  مــن  بالقــرب  و 
العتــروس و المحــاذي للمحكمة، 
ممــا أعطى صورة مشــوهة عن 
المدينــة التي تتطلــع، مثلما قال، 
إلى اســترجاع رونقهــا الجمالي، 
من خــالل القضاء علــى التجارة 

الفوضوية....
                            نورالدين ب

نحو إنجاز سوق يومي للخرض و الفواكه 
يف الحروش بسكيكدة

متفرقات 
نسبة تغطية مساكن جيجل بالغاز تقفز الى 72.5 بالمائة                  

سكان أوالد الشلي وبني وجهان بالعنصر بستحسنون ربط بيوتهم بالغاز الطبيعي   

n أستبشــر سكان منطقة أوالد 
الشــلي  وبنــي وجهــان ببلديــة 
العنصــر 50 كلم شــرقي الوالية 
جيجل تجســيد حلمهــم الذي طال 
انتظــاره في االســتفادة من الغاز 
الطبيعــي ،العمليــة هذه تدخل في 

اطــار برنامج ربط الزبائن  الجدد 
الذي تكفلت  به البلدية بعد أن تم 
تسديد 50 بالمائة  من مستحقات 
يقــارب  مــا  لفائــدة  المشــروع، 

2600 مواطن.
 وحســب المعطيــات المســتقاة من الشــركة 
الجزائريــة لتوزيــع الكهرباء والغــاز إمتياز 
التوزيع جيجل ،فإن طول الشبكة سيصل الى 
20 كلــم ألجــل ربط 400 مســكن بالمنطقة 

،وبلغــت التكلفــة اإلجمالية ألشــغال التوزيع 
تبلــغ  حيــن  ،فــي  33878000.00دج 
تكلفة الزبــون الواحــد 84700.00دج،هذا 
وســتتكفل شــركة »قازوالك »بعملية إنجاز 
مشــروع توصيــل الكهربــاء لســكان منطقة 
الشــلي وبني وجهان فــي مدة محددة بـ 330 

يوماحسب البطاقة التقنية للمشروع.
وحســب مصادرنــا مــن الشــركة الجزائرية 
لتوزيع الكهرباء والغاز ،فإن بلديات العنصر 
والجمعــة بني حبيبي وبلهــادف وخيري واد 
عجــول التابعــة لدائرة العنصر قد أســتفادت 
في اطار البرنامج الخماســي 2010/2014 
من الغاز الطبيعــي ،بعد أن تم ربط  3930 
مســكنا على مستوى 09 مناطق تقع في إقليم 
الدائــرة ،أما فــي اطــار البرنامــج التكميلي 
2013،فقد شهدت 05 مناطق ببلدية العنصر 
من اإلســتفادة من الغاز بشبكة طولها 47.1 
كلم شملت 1095 مســكنا ،03 مناطق منها 
التزال األشغال لم تنطلق في اعمالها، بينما تم 
ربط 224 مســكنا على مستوى 224 منطقة 
ببلديــة الجمعة بني حبيبي  بالشــبكة وهذا في 

اطار البرنامج الممون على عاتق الوالية.
أمــا في اطــار برنامــج الضمــان والتضامن 
للجماعات المحلية التزال اشــغال ربط 583 
مســكن بالعنصــر متوقفــة ،فيمــا اســتفادت 
بلديــة بلهادف على مســتوى 04 مناطق من 

برنامــج ربــط 417 مســكنا بالغاز بشــيكة 
طولها 18.07 كلم ،ولم تنطلق األشــغال اال 
على مســتوى منطقة واحدة فقط،فيما اشارت 
مصادرنــا الــى انطالق األشــغال في إيصال 
الغــاز الــى 2690 مســكن يقع فــي مناطق 
الظل على مســتوى بلديات العنصر وبلهادف 
وخيري واد عجول بشــبكة طولها 182.59 
كلــم ،حيث تعانــي 09 مناطق مــن بين 20 
مــن التأخر فــي اإلنجاز ،وتشــير المعطيات 
العامــة الــى غايــة 31/12/2021 الى أن 
عدد المســاكن الموصولة بشــبكة الغاز على 
مســتوى بلدية العنصر قد وصل الى 2154 
بنســبة تغطيــة 52 بالمائة ،و2564 مســكنا 
ببلديــة الجمعة بني حبيبي بنســبة 70 بالمائة  
و1299 مسكنا ببلدية بوراوي بلهادف بنسبة 
42 بالمائة و1218 مسكنا ببلدية  خيري واد 

عجول بنسبة تغطية بلغت 64.2 بالمائة .
يشــار الى أن الوالية جيجل تعد من الواليات 
التــي قطعت أشــواطا معتبــرة فــي التموين 
بالغــاز الطبيعي رغم طابعهــا الجبلي ،حيث 
بلغت نســبة التغطيــة العامة الــى غاية نهاية 
الســنة الماضية 72.5 بالمائــة بعد أن كانت 
18 بالمائة فقط ســنة 1999شــملت العملية 
22 بلديــة من بيــن 28 تقع بالواليــة ،إذ تم 
ربط 113.227 مســكنا بهذه المادة الحيوية 

في إقليم عاصمة الكورنيش.

جيجل : نصرالدين دربال

تأخر مشاريع التنمية بمناطق الظل  يف الوالية

وايل تبسة يهدد بفسخ الصفقات  

ا على الوضعّية  ّي n بغيــة الوقوف ميدان
يــة ونســب تقــّدم األشــغال لعدد  الميدان
ابعة لقطاع  ّت من المشــاريع التنموّية ال
ــة المبرمجــة لفائــدة  األشــغال العمومّي
ما  تبّسة،الســّي واليــة  يــم  إقل ــات  بلدّي
مناطق الّظل بها ، واإلشراف على وضع 
حّيزالخدمة للمنتهية األشغال بها  تّنقل 

ّســة  ــي واليــة تب صبــاح أول أمــس ،وال
د البركة داحــاج« مرفوقا برئيس  »محّم
المجلس الّشعبي الوالئي » ومسؤولين 
مدنيين وعســكريين  إلى كل من بلديات 
الحّمامات، مرسط بئر الذهب وبكارية.

ة الحّمامات أشــرف الوالي  ديّ ل ــم ب ي ل إق  وب
ــه وبحضــور رئيــس  وفــد المرافــق ل وال
ّشــعبي  دائرة بئر مقّدم ورئيس المجلس ال
امــات« بن خذير »   بلدية الحّم ــدي ل ل ب ال
ي  نّ ف لمنشــأ ال ــز الخدمة ل ــى وضع حيّ عل

ة الّطريق الوطني رقم 10 الّذي  بإزدواجيّ
يشــهد ثقال في حركة المركبات ولحماية 
بأساســات  الجســر  أنجــز  يه،  مســتعمل
ـ  ــة فاقــت ال يّ فــة مال عميقــة جــّدا وبتكل
قــت  ــذي إنطل يــر ســنتيم وال 10.5 مالي
األشــغال به فــي 14/11/2019 وانتهت 
فــي أوت 2021 بمــّدة آجــال 9 أشــهر.                                                                 

.
قني  تّ لعــرض ال ــي وبعد اإلســتماع ل وال ال
ة  المقّدم من طرف مدير األشغال العموميّ
أعــاب على عــدم احترام آجــال اإلنجاز 
مؤكدا على احترام دفتر الشــروط، وأثناء 
ــق بمشــروع  لعــرض المتعلّ االســتماع ل
إنجــاز الفاصــل بالخرســانة المســلّحة 
ــم -10 طريق  ــى الّطريق الوطني رق عل
ــم والّذي  قســنطينة- على مســافة 10 كل
ــار  ي ــة »5« مل يّ ــه المال فت تجــاوزت تكل
ــذي  وال أشــهر،  أربعــة  بآجــال  ســنتيم 
انطلقت األشــغال به في 13/10/2021. 
ــيد الوالي مرّة أخــرى على عدم  ّس ــد ال أّك
تجاوز آجال اإلنجاز مشّددا على تطبيق 
فة  تأخير على المقــاوالت المكلّ عقوبة ال
باإلنجــاز، وفيما تعلّق  بمشــروع إنجاز 
ّطاقة  ال ــارة ب ــى مــن أشــغال اإلن ّق ب مــا ت

ة الطريق  ة على مستوى إزدواجيّ الشمسيّ
امــات – على  ــم 10 – الحّم ــي رق الوطن
فته  مســافة » 10 كلم » والذي بلغت تكل
يار ســنتيم انطلقت  ــة »8.6 » مل يّ المال
األشــغال به في 12/10/2021 وحّددت 
ــيد  ّس مّدة اإلنجاز بســبعة أشــهر، أّكد  ال
ــى  ــاح عل ــى ضــرورة االنفت ــي عل وال ال
تّطور  ــات الجديدة فــي ظّل ال كنولوجيّ تّ ال
ــات مدمجة  الحاصــل واســتخدام بّطاري
تفادي تخريبها وســرقتها  ة ل يديّ ل ق ت بدل ال

وتكاليف حراستها.  
ــارة كانــت فرصة لســاكنة المنطقة  ّزي ال
ــيد  ّس لرفــع إنشــغاالتهم عــل مســامع ال
قة بتمكينهــم من ممرّات  ــي والمتعلّ وال ال
ــى مشــاتيهم القريبة  ة للوصول إل يّ ل ســف
من الّطريق وتســهيل ممارسة نشاطاتهم 
ــة، وفي رّده على هــذه المطالب  الفالحيّ
ه  أنّ تها طمأنهــم ب ــر بمشــروعيّ ــي أّق ت الّ
ة  يماته لمدير األشغال العموميّ أسدى تعل
ّدراسة وإيجاد الحلول  نّظر في ال إلعادة ال
ــرات علوية أو  الاّلزمــة لتمكينهم من مّم
ية أو محــور دوران مع وضع جميع  ســفل
اإلشارات الاّلزمة حفاظا على سالمتهم.     

n   فــي مبادرة القت استحســان 
،قــام   بميلــة   المدنــي  المجتمــع 
نهار أمــس االول رئيس المجلس 
الشعبي البلدي باديس حيور،رفقة 
ممثليــن مديريات كل مــن الثقافة 
والتعميــر  والمجاهديــن  والبيئــة 
والبنــاء  المعماريــة  والهندســة 
والشؤون الدينية والموارد المائية 
والرقابــة  العموميــة  واألشــغال 
التقنيــة للبنــاء ،إضافــة إلى أمن 
والية ميلة و ممثل سونلغاز ،وكذا 
جمعيــة حي ميلة القديمة وبعض، 
ممثلــي المجتمع المدنــي بخرجة 
ميدانيــة إلى  المدينــة العتيقة ميلة 
القديمة من أجل الوقوف والمعاينة 
الفعليــة والمباشــرة علــى جملــة 

للنقاط السوداء بالمنطقة. 
وجــاءت هذه الخرجــة كخالصة 
،أو نتيجــة لالجتماع الــذي انعقد 
مــن قبل بمقــر بلديــة ميلة وجمع 
مختلف هــذه القطاعات لدراســة 
الوضع بالحــي، العتيق ومختلف 

اإلشكاالت التي يعاني منها بحيث 
اجمع ممثلــو هذه المديريات على 
ضــرورة القيــام بمعاينــة ميدانية 
لتقييــم الوضع والوقــوف الفعلي 
على مجمل النقاط السوداء المثارة 

خالل االجتماع.
وقد وقف رئيس المجلس الشــعبي 
البلدي أثنــاء هذه الخرجة وبمعية 
ممثلي المديريات على هذه النقاط 
والتي  تتمثل في تنظيف المدينة و 
إعادة تأهيــل البعض من معالمها 
،الســيما ترميم منازل المجاهدين 
عبــد الحفيظ بو الصوف ولخضر 
بــن طوبــال و العربي بــن رجم، 
و تخليــص المدينــة  من  البنايات 
ترحيــل  ،و  بالســقوط  المهــددة 
الســكان المتضررين من الزلزال 
إلــى  مســاكن جديــدة و تشــجيع  
علــي  الحفــاظ  علــي  الســكان 
المــوروث الثقافــي و التاريخــي 

للمدينة.
                         محمد بوسبتة 

وضعية كارثية للمدينة القديمة بميلة

تبسة : هواري غريب

 حجز 14 قنطارا من السميد موجه للمضاربة

وضع تاجرني تحت الرقابة القضائية يف سكيكدة 

n نجحت، أول أمس، مصالح األمن 
الحضــري الرابع في ســكيكدة ، من 
حجــز مــا يقــدر ب 1415 كلــغ من 
مادة السميد الغذائية، كانت موجهة 

للبيع عن طريق المضاربة.
و حســب بيــان لخلية اإلعــالم ألمن 
والية ســكيكدة،، فــإن العملية جاءت 
بعــد اســتغالل معلومات تفيــد بقيام 
أحد األشــخاص بحي اإلخوة عياشي 
فــي ســكيكدة، بعرض مادة الســميد 
لبيع خارج المحل التجاري الخاص  ل
ــم  تت بــه عــن طريــق المضاربــة، ل
معاينة تواجد شــخصين يقومان ببيع 
مــادة الســميد المحتفــظ بهــا بكمية 
لبيع داخل شــاحنتين  معتبــرة معدة ل
ــا »، بعيدا  ــوع شــيري و كي »مــن ن

عن المحــل التجاري الخــاص بهما 
»شريكان« و المتواجد بعمارة أخرى 
لتمويــه و تضليل  فــي ذات المكان ل
ــح الرقابة، ليتم حجــز الكمية  مصال
المذكــورة و تقديــم المعنييــن أمــام 
نيابة المختصــة بتهمة المضاربة  ال
بالرفــع المصطنع  غير المشــروعة 
في أسعار السلع و البضائع، بغرض 
إحــداث اضطــراب فــي األســعار و 
هوامش الربح المحــدد قانونا، حيث 

وضعا تحت الرقابة القضائية.
و في عملية أخرى، ضبطت مصالح 
األمن الحضري الثالث بسكيكدة،أول 
أمــس، كميــات معتبــرة مــن المواد 

الغذائية منتهية الصالحية.
العملية تمت، حســب بيــان مصالح 
األمن، أثناء مراقبة ميدانية للمحالت 
التجاريــة، حيــث قــام بهــا عناصر 

فرقة الشــرطة بالتنســيق مــع أعوان 
قمع الغــش لمصالح التجــارة لوالية 
ســكيكدة وأثناء مراقبة أحد المحالت 
التجارية بوســط المدينة و المختص 
و  لتوابــل  ل بالتجزئــة  تجــارة  فــي 
المخلالت و مــواد الحمية الغذائية و 
التجميــل و التنظيــف البدني، حيث 

تمــت معاينة و رفــع مخالفة محاولة 
خداع المســتهلك بعرض و بيع مواد 
غذائيــة منتهيــة الصالحيــة، حيث 
تم حجــز و إتــالف 1216 وحدة من 
مختلــف المنتجــات الغذائيــة، مــع 
اتخــاذ اإلجراءات اإلدارية و القانونية 

تجاه المخالف. 

سكيكدة : نورالدين .ب



حرب أوكرانيــا األحد 27 فيفري 2022 م10
الموافق لـ 26 رجب 1443 هـ 

حلف  أعلن  تاريخه  في  األولى  للمرة 
الناتو تفعيل »قوة الرد« كإجراء دفاعي 
الروسية  العسكرية  العملية  على  ردا 

الدائرة في أوكرانيا.
اإلخبارية  إن  إن  سي  شبكة  وذكرت 
الجنرال  الناتو  لحلف  األعلى  القائد  أن 
متعددة  القوة  تنشيط  أعلن  ولترز  تود 
برية  قوات  من  تتألف  التي  الجنسيات 
العمليات  وقوات  وبحرية  وجوية 
الخاصة من الحلفاء والتي يمكن نشرها 

بسرعة لدعم قوات الحلف.

أي  أن  يعني  ال  الرد  قوات  تفعيل  لكن 
قوات أمريكية أو أخرى تابعة لـ«الناتو« 
العضو  غير  الدولة  أوكرانيا،  ستدخل 
في الحلف. وكان الرئيس األمريكي جو 
بايدن أعلن مرارا أن القوات األمريكية 
لدعم دول  الشرقية  أوروبا  في  ستنتشر 
»الناتو« لكنها لن تقوم بأية أعمال قتالية 

في أوكرانيا.
تاريخية  لحظة  »هذه  والترز  وقال 
والمرة األولى التي يستخدم فيها الحلف 
في  هذه  العالية  الجاهزية  ذات  قواته 

أن  على  مؤكدا  والدفاع«،  الردع  دور 
وتعزز  حكيمة  هذه  الردع  »إجراءات 
سرعتنا واستجابتنا وقدرتنا على حماية 
على  أقسمنا  مواطن  مليار  وحماية 

حمايتهم«.
وتضم قوة الرد الكاملة للناتو 40 ألف 
جندي ومحورها قوة العمليات المشتركة 
المكونة من 8000 مقاتل بقيادة فرنسا 
حاليا. وتضم القوة لواء متعدد الجنسيات 
وكتائب مدعومة بوحدات جوية وبحرية 

وقوات خاصة.

حيث  القتالية  بالمرونة  القوة  وتتميز 
يمكن استخدامها بطرق متعددة.

الرد  لقوات  الرئيسية  المهمة  وتعتبر 
االستجابة لألزمات الطارئة في غضون 
على  أيضا  قادرة  لكنها  تقريبا،  أيام   5
عند  ساعة   48 غضون  في  االنتشار 

الضرورة
يُذكر أن حلف شمال األطلسي »الناتو« 
ذلك  منذ  وتوسع   ،1949 عام  تأسس 

ليضم 30 دولة.
ق ـ د

تفعيل القوة متعددة الجنسيات

الناتو يدخل حالة استنفار قصوى

قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن هناك أوامر 
صدرت لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم 
في جميع االتجاهات، عقب إعالن الرئاسة األوكرانية 

رفض التفاوض مع روسيا.
أن  بعد  »باألمس،  الروسية:  الدفاع  بيان  في  وجاء 
أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق 
الرئيسية  االتجاهات  في  النشطة  العدائية  األعمال 

للعملية«.

وأضاف: »بعد أن تخلى الجانب األوكراني عن عملية 
التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير 

هجوم في جميع االتجاهات وفقا لخطة العملية«.
وأضاف البيان: »تعمل مجموعات من قوات جمهورية 
المسلحة  القوات  ناري من  بدعم  ولوهانسك  دونيتسك 
الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات 

المسلحة ألوكرانيا«.
وعلى الرغم من محاوالت هجومه، وسعت اليوم قوات 

لوغانسك تقدمها حيث وصلت إلى عمق يصل إلى 46 
كيلومترا، بعد أن دخلت بلدتي مرادوفا، وشاستيه.

كما تقدمت قوات دونيتسك في اتجاه بيتريفسكي بعمق 
10 كيلومترات أخرى ودخلت إلى ستاروغناتوفكا و 

أكتيابرسكايا وبافلوبول.
وأوضح البيان أن تورط السكان المدنيين في أوكرانيا 
القوميين سيؤدي  المتطرفين  مع  العدائية  األعمال  في 

حتما إلى وقوع حوادث وسقوط ضحايا.
ودعت وزارة الدفاع الروسية الشعب األوكراني إلى 
التحلي بالحكمة وأال »يستسلم الستفزازات نظام كييف 

ويعرض نفسه وأحباءه لمعاناة ال داعي لها«.
من جانب آخر لفت بيان الوزارة إلى أنه وفق البيانات 
نشر  األوكران  القوميون  يواصل  االستخبارية، 
الصواريخ والمدفعية في المناطق السكنية في كييف، 
والمدن األوكرانية األخرى، ما قد يؤدي إلى عواقب 

وخيمة.
وجددت الوزارة تأكيدها أن القوات المسلحة الروسية 
ال تشن أي ضربات على المناطق السكنية في أوكرانيا.
حصيلة  الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  والسبت، 
قبل  أطلقتها  التي  أوكرانيا  في  العسكرية  عملياتها 

يومين.
وأكدت الدفاع الروسية نجاحها في تدمير 821 منشأة 
و9  مروحيات  و7  طائرات   7 وإسقاط  عسكرية 

مسيرات في أوكرانيا.
حربية  زوارق   7 تدمير  في  نجاحها  إلى  وأشارت 
العسكرية  عملياتها  سلسلة  ضمن  أيضا  أوكرانية 

المتواصلة.
ق ـ د

إن  األمريكية  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  قالت 
الروسي  الرئيس  ذهن  في  يدور  ما  قراءة  أساء  الغرب 

فالديمير بوتين.
وذكرت الصحيفة أن ضابط المخابرات السوفيتية السابق 
الباردة  الحرب  بعد  ما  نظام  في مهاجمة  أمضى سنوات 
وأرسل إشارات متكررة بشأن اعتزامه توسيع دائرة نفوذ 

روسيا.
ورأت الصحيفة أن القوى الغربية وحلفاءها الذين اتحدوا 
الرئيس  يقودها  التي  العسكرية  العملية  معارضة  في 
لم  إنه  القول  يستطيعون  أوكرانيا، ال  بوتين في  الروسي 

يوجه إليهم تحذيرات بأنه سيقوم بذلك.
وأضافت أن بوتين سعى منذ 15 عاما إلى شجب الهيمنة 
األمريكية على الشؤون العالمية وانتقد بشدة النظام األمني 
الثانية، بصفته تهديداً  العالمية  الدولي في أعقاب الحرب 
لدولته. وخالل السنوات التي تلت ذلك، قام بضم أجزاء 
من جورجيا، وشبه جزيرة القرم، وأرسل قوات إلى إقليم 

دونباس شرق أوكرانيا.
توسيع  اعتزامه  إلى  متكررة  بإشارات  بوتين  بعث  كما 
شمال  حلف  توسع  ووصف  الروسي،  النفوذ  نطاق 
وجودي  تهديد  بأنه  أوروبا  شرق  في  الناتو،  األطلسي، 
أوكرانيا جزءا من روسيا،  أنه يرى  ألمن روسيا، وأكد 

بحسب الصحيفة.
وقت  »حتى  أنه  إلى  جورنال«  ستريت  »وول  وتشير 
أن  يعتقدون  الغربيين  القادة  من  قليل  عدد  كان  قريب، 
ولم  أوكرانيا،  ضد  النطاق  واسع  غزوا  سيشّن  بوتين 
يقّدروا بشكل صحيح إصراره على استخدام القوة، بنفس 
الطريقة التي قام خاللها االتحاد السوفييتي السابق بغزو 
تشيكوسلوفاكيا في عام 1968، للسيطرة من جديد على 

الدول الواقعة على أطراف روسيا«.
ونقلت عن الجنرال المتقاعد هربرت ماكمستر، المستشار 
السابق لألمن القومي األمريكي في عهد الرئيس السابق 
النرجسية  من  حالة  هناك  :«كانت  قوله  ترامب،  دونالد 
واأليديولوجية  العاطفة  تقدير  في  والفشل  االستراتيجية، 
المحيطة  األمنية  واألجهزة  بوتين  يدفع  الذي  والطموح 

به«.
أوكرانيا  على  الشامل  بوتين  هجوم  أن  الصحيفة  وترى 
يسعى  حيث  للغاية،  ضعيف  موقف  في  الغرب  وضع 
زعيم  على  والتأثير  الكرملين  عدوان  لردع  سبل  إليجاد 
روسي أبدى صراحة ازدراءه للغرب وأثار الشكوك بشأن 

استعداده التخاذ إجراءات حاسمة.
من  هي  أوكرانيا  أن  جورنال«  ستريت  »وول  وذكرت 
يتحمل اآلن تكاليف فشل الغرب في ردع روسيا، والتي 
استراتيجية,  معاناة  حالة  في  عاًما   14 مدى  على  ظلت 
فقد كان في انتظار الحصول على عضوية منظمة حلف 
شمال األطلسي، لكنها لم تقبل على اإلطالق االنضمام إلى 

الحلف والضمانات األمنية التي قدمتها.
وعلى المدى الطويل، مزق الغزو العالقات الباردة بالفعل 

بين التحالف الغربي وموسكو.
وخالل األشهر األخيرة، أعلن كبار المسؤولين األمريكيين 
خطط غزو بوتين. لكن سوء قراءة بوتين مر عبر العديد 

من اإلدارات األمريكية، بحسب الصحيفة األمريكية.
ق ـ د

عقب إعالن الرئاسة األوكرانية رفض التفاوض

روسيا توسّع زحفها على جميع 
المحاور في أوكرانيا

صحيفة »وول سرتيت جورنال« األمريكية:

الغرب أساء قراءة ما يدور 
يف ذهن الرئيس بوتني

ألكسندر  بيالروسيا،  زعيم  عرض 
لوكاشينكو، يوم السبت، توفير منصة 

للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا.
الستضافة  مبادرة  ثاني  وهذه 
يعلنها  البلدين،  بين  المفاوضات 

لوكاشينكو في 3 أيام.
رئيس  عرض  الماضي،  والخميس 
بيالروسيا، استضافة محادثات سالم 
العاصمة  في  وروسيا  أوكرانيا  بين 

البيالروسية مينسك.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية )بيلتا( 
عنه القول: »من الممكن ومن الواقعية 
تماما وقف هذا الصراع، وحل جميع 

القضايا.. ربما سوف يصغون لي«. 
إال أنه قال إن روسيا لن تجلس على 
استجابت  إذا  إال  محادثات  طاولة 
موسكو  مطالب  جميع  إلى  أوكرانيا 
األمنية. وأشار على وجه الخصوص 
إلى المطالب الروسية الخاصة بنزع 
أوكرانيا  وتخلي  أوكرانيا،  سالح 
لعضوية حلف شمال  االنضمام  عن 
الهجمات  ووقف  )ناتو(،  األطلسي 
على جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك 

االنفصاليتين بشرق أوكرانيا.
في  وأوكرانيا  روسيا  ووقعت 
العاصمة البيالروسية مينسك االتفاق 

األول في 5 سبتمبر/أيلول 2014، 
بل خرق  به،  االلتزام  يتم  لم  أنه  إال 
بعد ساعات فقط على توقيعه بسبب 
إقليمي  في  دارت  التي  المعارك 
منطقة  في  ودونيتسك  لوغانسك 

دونباس.
وتم التوصل إلى اتفاق »مينسك 2« 
من  وكان   ،2015 فيفري   12 في 
مينسك  اتفاقات  تنهي  أن  المفترض 
أوكرانيا،  الصراع في شرق  للسالم 
تحل  ولم  القتال  توقف  لم  لكنها 

األزمة.
ق ـ د

بيالروسيا تعرض استضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قالت وكالة الالجئين التابعة لألمم المتحدة إن ما يقرب 
أوكرانيا  من  اآلن  حتى  فروا  شخص  ألف   120 من 
العسكرية  العملية  أعقاب  في  المجاورة  البلدان  إلى 

الروسية.
السامية  المفوضية  باسم  المتحدثة  مانتو،  شابيا  وقالت 
من  يقرب  ما  »إن  الالجئين:  لشؤون  المتحدة  لألمم 
هذا  اآلن..  حتى  الدولية  الحدود  عبروا   116000

كل  ويتغير  دقيقة  كل  يتغير  إنه  يرتفع،  قد  الرقم 
ساعة«.

ماليين  أربعة  إلى  يصل  ما  يفر  أن  الوكالة  وتتوقع 
أوكراني إذا تدهور الوضع أكثر.

بولندا  إلى  يتجهون  معظمهم  بأن  مانتو  وصرحت 
المجاورة،  وسلوفاكيا  ورومانيا  وهنغاريا  ومولدوفا 

وحتى البعض اآلخر إلى بيالروس.

لديها  تكن  لم  الوكالة  بأن  ب«  »أ  وكالة  وأفادت 
األكبر  األعداد  لكن  البلد،  األعداد حسب  تفاصيل عن 
مليوني  حوالي  استقر  حيث  بولندا،  إلى  تصل  كانت 

للعمل في السنوات األخيرة. أوكراني 
وأعلنت بولندا فتح حدودها أمام األوكرانيين الفارين، 

حتى لمن ليس لديهم وثائق رسمية.
أكثر  أن  السبت  صباح  البولندية  الحكومة  وذكرت 

البولندية  الحدود  عبروا  أوكراني  ألف   100 من 
48 ساعة الماضية. األوكرانية خالل الـ 

عن  نقال  البولندية   »4 إن  في  »تي  محطة  وأوردت 
المركبات  من  طابورا  أن  الحدود  عبروا  أشخاص 
ينتظر دخول بولندا امتد 15 كيلومترا داخل أوكرانيا 

الحدودي. ميديكا  عند معبر 
ق ـ د

وكالة الالجئني األممية: فرار ما يقرب من 120 ألف أوكراين إىل دول مجاورة
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عقد  بلماضي  جمال  الجزائري  الوطني  الناخب  قرر 
. الجزائر  إلى  بعد عودته  األحد  اليوم  مؤتمر صحفي 

الدين تاج 
اللقاء  عن  الخضر  مدرب  يتحدث  أن  المنتظر  من  و 
مارس  شهر  في  الكاميرون  أمام  الخضر  ينتظر  الذي 
كأس  بطولة  في  الخضر  مشوار  إلى  ،باإلضافة  المقبل 
الوطني  الناخب  يعتبرها  والذي  األخير  إفريقيا  أمم 

نكسة. بمثابة 
كوت  مباراة  نهاية  أعقاب  في  بلماضي  يخف  ولم 
أمور  عن  سيتحدث  أنه  إفريقيا  أمم  كأس  في  ديفوار 
سيكشف  وأنه  حينها  في   الخضر«   « مشارة  تخص 

عدة أمور .
في سياق متصل من المرتقب أن يكشف اليوم بلماضي 
قبل  بكتيبته  تلتحق  أن  يمكنها  التي  األسماء  بعض  عن 
مع  خاصة   ، الكاميرون  ضد  الذهاب  مقابلة  موعد 
وأجنبية  وطنية  إعالمية  أوساط  في  أسماء  عدة  تداول 
قديورة  عودة  وإمكانية  وزدادكة  يطو  بن  غرار  على 

وبن طالب وقضية غويري وديلور .

5 أندية اوروبية تتنافس 
عىل خدمات براهيمي

العب  أن  اليوم  صحفية  تقارير  أكدت 
المنتخب الوطني الجزائري ياسين براهيمي 
مرشح لمغادرة ناديه الريان خالل الميركاتو 

الصيفي القادم
براهيمي  ياسين  أن  التقارير  ذات  وأكدت 
أجل  من  المالية  مطالبه  لتخفيض  مستعد 

العودة إلى أوروبا .
العديد  إهتمام  براهيمي محل  ياسين  ويوجد 
من األندية األوروبية أبرزها : ريال بيتيس 
، كليرمون فوت، رين، غرناطة و ويست 

هام .
الجزائري  الدولي  عقد  أن  بالذكر  جدير 
الريان  ناديه  رفقة  ينتهي  براهيمي  ياسين 

شهر جوان القادم .

آدم زرقان يريد اللعب  
الولمبيك ليون 

آدم  الجزائري  الوطني  المنتخب  أكد العب 
يحلم  أنه  شارلوروا  ميدان  متوسط  زرقان 
بإرتداء قميص نادي أولمبيك ليون الفرنسي

وقال زرقان في حوار مع قناة ايالفن :”أنا 
من أنصار نادي أولمبيك ليون في فرنسا”

وتابع حديثه قائال :” أود أن أرتدي قميص 
أولمبيك ليون يوماً ما ”

قريب  كان  زرقان  آدم  أن  بالذكر  جدير 
ليون خالل  أولمبيك  نادي  إلى  االنتقال  من 

الميركاتو الشتوي الماضي.
تاج الدين

في  الجزائر  اتحاد  نجح 
االرتقاء الي مركز الوصافة 
العام، ولو  الترتيب  في 
بالمواجهة  فوزه  إثر  مؤقتا، 
حسين  نصر  ضد  العاصمية 
داي )0-1(، في حين اكتفى 
التعادل  بنقطة  بارادو  نادي 
الشلف  أولمبي  ميدان  من 
في  الجمعة،  )0-0(، يوم 
الـ  الجولة  مباريات  افتتاح 
من  اإلياب(  )مرحلة   18
المحترفة  الرابطة  بطولة 

األولى لكرة القدم.
في  الجزائر  اتحاد  حقق  ببولوغين,  حمادي  ملعب عمر  في 
زالتكو  الصربي,  الجديد,  مدربه  إشراف  تحت  خرجة  أول 
كرمبوتيك, فوزا ثمينا ضد نصر حسين داي بأقل نتيجة )-1
األول  الشوط  في  أيمن محيوص  المهاجم  بفضل هدف   ,)0

عن طريق ضربة جزاء.
مقابالت   8( االيجابية  واصل »االتحاد« ديناميكيته  وبهذا 
دون هزيمة(, ليتمكن من االنفراد مؤقتا بمركز الوصافة )33 

ن( وبفارق ثالث خطوات عن رائد البطولة.
بالمقابل عجزت »النصرية« عن تحسين الوضعية الصعبة 
التي يتواجد فيها الفريق حاليا في الترتيب )الـ15, 14 ن( 
في بداية الظهيرة انتهت ثالث مباريات بنفس النتيجة, حيث 
عادت الغلبة ألصحاب الضيافة بواقع 0-1. ففي تيزي وزو, 
المدرجات  إلى  أنصارهم  بعودة  القبائل  شبيبة  العبو  احتفل 
أولمبي  معاناة  في  استثمروا  حينما  طريقة,  بأفضل  )نسبيا( 
إلى  بذلك  »الكناري«  ليرتقي   ,)1-0( به  وأطاحوا  المدية 
الصف الرابع )31 ن( مناصفة مع اتحاد بسكرة. هذا األخير 
فاز هو االخر بقواعده  بفضل هدافه هشام مختار )د 13(, 
في  »األمل«  يبقى  حين  في   ,)1-0( األربعاء  أمل  على 

المركز الـ11 )21 ن(.
جدول  متذيل  على  مقرة  نجم  تفوق  الحضنة,  منطقة  وفي 

1-( تلمسان  الترتيب وداد 
الضيافة  أصحاب  لينال   ,)0
بهم  يدفع  الذي  الزاد  كامل 
 22( العاشرة  المرتبة  إلى 

ن(.
غرقا  »الوداد«  يزداد  بينما 
 9 برصيد  الترتيب  قاع  في 
يتجه  أن  ويبدو  فقط,  نقاط 
القسم  نحو  ثابتة  بخطوات 

األدنى.
وبملعب »محمد بومزراق« 
االولمبي  اكتفى  بالشلف, 
لتتوقف   ,)0-0( بارادو  نادي  ضيفه  مع  السلبي  بالتعادل 
الجوالت  في  المسجلة  ن(   21 )الـ11,  »الشلفاوة«  استفاقة 
األخيرة من خالل تحقيق ثالثة انتصارات متتالية. في حين 
عاد أبناء »األكاديمية« بنقطة, تراجعوا على اثرها للمركز 

الثالث )32 ن(, مناصفة مع شبيبة الساورة.
المدرب  بقياة  مولودية وهران  انتفض  البالد,  أما في غرب 
العارضة  المنصب مؤخرا على رأس  القادر عمراني,  عبد 
الفنية للفريق, وذلك بالفوز على شباب قسنطينة )1-2(, حيث 
حقق »الحمرواة« األهم مبكرا بهدفين من إمضاء بلمختار )د 

2( و جعبوط )د 10( من ركلة جزاء.
الـ11  الصف  إلى  الوهرانية«  المولودية  ارتقت  وبهذا 
برصيد 21 نقطة بمعية أمل األربعاء. بالمقابل, تجمد رصيد 
»السياسي« -الذي استغنى عن خدمات مدربه شرف حجار- 

عند النقطة 29 التي تضعه في المركز التاسع.
وتجرى هذه الجولة الـ 18 مبتورة من ثالث مقابالت: سريع 
العيد-وفاق  شلغوم  الساورة, هالل  غليزان-شبيبة 
بسبب  وذلك  الجزائر,  بلوزداد-مولودية  و شباب  سطيف, 
وفاق  الساورة و  بلوزداد وشبيبة  مشاركة أندية: شباب 
و  األبطال  لألندية )رابطة  اإلفريقية  المنافسات  سطيف في 

كأس الكونفدرالية(.

في  والرياضة  الشباب  وزارة  قررت 
متفرج  ألف   60 بحضور  السماح  مصر 
السنغال  منتخب  مع  الفراعنة  مباراة  في 
قطر   FIFA العالم  كأس  تصفيات  ضمن 

.2022
ضيفه  مع  مصر  منتخب  لقاء  ويقام 
اإلفريقي  الملحق  ضمن  السنغال  منتخب 
قطر   FIFA العالم  إلى كأس  المؤهل 
من  والعشرين  الخامس  في   ،™2022

لقادم. ا مارس 
 29 في  الحاسم  اإلياب  لقاء  يقام  بينما 
إفريقيا،   أبطال  أرض  على  مارس  
الذي  الجديد  الوطني  ضمن الملعب 

أيام. قبل  السنغال  دشنته 
وكاالت

العبين  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  إصابة  القدم،  لكرة  البرازيلي  باهيا  نادي  أعلن 
بجروح عندما انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع داخل حافلة الفريق، وهم في 

طريقهم إلى مباراة.
ونشر النادي صورا لمقاعد حافلة ملطخة بالدماء ونوافذ متضررة على حسابه 

الرسمي في »تويتر«.
وذكرت تغريدة من النادي أن حارس المرمى دانيلو فرنانديز نقل إلى المستشفى 

بسبب إصابات في الوجه نتيجة تطاير الزجاج المحطم.
في  سيرينو  مارسيلو  والمهاجم  باهيا  ماتيوس  األيسر  الظهير  أصيب  كما 

االنفجار.
وتضررت سيارة كانت بجوار حافلة الفريق من جراء االنفجار.

كان  من  على  يعلق  ولم  المتفجرة  بشأن  أخرى  تفاصيل  بأية  يدل النادي  ولم 
بإمكانه زرع العبوة أو إلقاؤها.

وبدأت الشرطة تحقيقا في االنفجار الذي وقع في مدينة سلفادور، مسقط رأس 
النادي.

وأكمل الالعبون الذين لم يصابوا بأذى طريقهم للمباراة عقب الحادث.
بكرامة  »الفريق  فيريرا:  جوتو  الفريق  مدرب  وقال 

واحترافية، سيذهب للملعب ورفع ألوان النادي«.
وذكرت تقارير إعالمية محلية أن مشجعي الفريق من بين المشتبه بهم، فيما 

بدا أنها محاولة لتخويف الالعبين لتحقيق نتائج أفضل.
وهبط باهيا في العام الماضي إلى الدرجة الثانية من الدوري البرازيلي، وفي 

الموسم الحالي حقق انتصارا واحدا في آخر 6 مباريات.

إصابة 3 العبني برازيليني إثر 
انفجار عبوة ناسفة

تصفيات كأس العالم FIFA قطر2022

السماح بحضور 60 ألف متفرج 
في مباراة مصر والسنغال

رئيس برشلونة 
يضحي بالعب مهم إلنجاز 

صفقة هاالند
ذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية أن خوان البورتا رئيس نادي 
إيرلينغ هاالند  النرويجي  التعاقد مع  لتقديم تضحية من أجل  برشلونة مستعد 

مهاجم بوروسيا دورتموند األلماني في الصيف.
مينو رايوال،  لقاء مع  أن البورتا عقد  تحدثت  التقارير قد  العديد من  وكانت 

وكيل هاالند، من أجل مناقشة الصفقة.
موناكو،  في  عقد  ورايوال  البورتا  لقاء  فإن  اإلسبانية،  وحسب الصحيفة 
بحضور جوردي كرويف، أحد أعضاء الهيكل التنظيمي واإلدارة الرياضية 

بالنادي الكتالوني.
وقالت مصادر مقربة من البورتا، إن رئيس برشلونة أبلغ رايوال بأن النادي 

الكتالوني سيقاتل في الصفقة حتى اللحظة األخيرة.
وأوضح البورتا أن برشلونة مستعد للتخلص من العب مهم في الفريق، للتعاقد 

مع هاالند، دون معارضة قانون اللعب المالي النظيف.
وأشارت المصادر إلى أن البورتا ليس مهتما بهاالند ألنه ماكينة أهداف فقط، 
سيساعد  كما  الجديد،  نو«  »الكامب  مشروع  لنجاح  أساسية  قطعة  يراه  لكن 

النادي في تحسين عقود الرعاية.
وكشفت الصحيفة أن برشلونة يدرك أن صفقة هاالند ستتخطى 100 مليون 
يورو، مقسمة إلى 75 مليونا لبوروسيا دورتموند، باإلضافة إلى 20 مليونا 

عمولة رايوال، ومثلها لصالح والد النجم النرويجي.
وكاالت

انتر يعود من جنوى بتعادل مخيب 
ويرفض هدية جاره ميالن

اعتماد تقنية" الفار" 
بالجزائر، مرهون بتوفر 

متعامل تكنولوجي
بيان  في  القدم  لكرة  السويدي  االتحاد  أعلن 
المنتخب  خوض  عدم  السبت  اليوم  رسمي 
نظيره  ضد  »محتملة«  مباراة  السويدي 
الروسي، ضمن الملحق األوروبي المؤهل إلى 

كأس العالم بكرة القدم »قطر 2022«.
يرفض  بيانه أنه  في  السويدي  وقال االتحاد 
مارس،  شهر  في  الروسي  المنتخب  مواجهة 
بغض النظر عن مكان إقامة المباراة اعتراضا 
روسيا  بها  تقوم  التي  العسكرية  العملية  على 

لحماية دونباس.
موسكو  العاصمة  تستضيف  أن  المقرر  ومن 

كأس  إلى  المؤهلة  األوروبي  الملحق  مباراة 
العالم »قطر 2022« بين المنتخبين الروسي 

والبولندي في الـ24 من مارس المقبل.
في  أرضه  المواجهة، على  الفائز من  سيلعب 
الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد 
والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال 
قطر عن المسار الثاني في الملحق األوروبي.

أعلن  قد  القدم  لكرة  البولندي  االتحاد  وكان 
نظيره  مواجهة  رفضه  اليوم  سابق  وقت  في 

الروسي لذات السبب.

المنتخب السويدي يقرر »عدم مواجهة« نظريه الرويس ضمن 
الملحق األورويب المؤهل لمونديال قطر

الرابطة األولى )الجولة الـ18(:
اتحاد الجزائر في مركز الوصافة مؤقتا

 ...  أخبــار محرتفينا 

برر رئيس اللجنة الفيديرالية للتحكيم لالتحادية الجزائرية 
لكرة القدم، محمد بيشاري يوم الجمعة، التأخر المسجل 
للتحكيم(  المساعد  )الفيديو  الفار  تقنية  استعمال  في 
بالجزائر،  بغياب متعامل تكنولوجي متخصص في هذا 

المجال.
الوطنية  اإلذاعة  أمواج  على  بيشاري  أوضح  و 
بالجزائر،  --الفار--  تقنية  اعتماد  مسألة  إن  قائال:« 
التابعة  الفار«  تسجيلها على »قاعدة  بعد  جدا  متقدمة 
لالتحادية الدولية لكرة القدم )فيفا( من طرف المكلف 
بالمشروع، كما تم تنصيب المستشارين، لكن بقي عامل 
متعامل  على  العثور  وهو  و ضروري  أساسي  واحد 
تكنولوجي. وهو ملف ستأخذه االتحادية الجزائرية بعين 
االعتبار«. و كان محمد بيشاري قد أعلن قبيل انطالق 
تقنية »الفار«  الموسم الكروي، 2022-2021، بأن 
ستكون جديد بطولة الرابطة األولى. لكن يبقى استعمالها 
دائما في االنتظار، في الوقت الذي تدخل فيه منافسة 
الثامنة عشرة.  جولتها  الجمعة،  اليوم  األولى  الرابطة 
و أشار بيشاري :« بأنه  في حال العثور على متعامل 
تكنولوجي، سيتم بعث هذه التقنية في أقرب وقت في 
منافسة البطولة، كما أن الفيفا ستوافق على استعمال هذه 
التقنية« مضيفا:« لقد قمنا بتنظيم ملتقى خاص بالفار 
بواسطة التواصل المرئي عن بعد، اشرف عليه الحكم 
السنغالي مالنغ ديدهيو الذي دام خمسة أيام. هذا الملف 
متقدم جدا. و يبقى عنصر واحد يجب حله وهو المتعامل 
التكنولوجي. و على رئيس االتحادية الجزائرية لكرة 
سيتم  و  الموضوع«.  هذا  في  حاسم  قرر  اتخاذ  القدم 
استعمال تقنية »الفيديو المساعد للتحكيم«‹ ألول مرة 
الجزائر  بين  الدولية،  المباراة  خالل  الجزائر،  في 
والكاميرون المقررة يوم 29 مارس بملعب مصطفى 
المباراة  إياب  لحساب  30ر20(  )سا  بالبليدة  تشاكر 

الفاصلة لكأس العالم2022- بقطر.
ويقول بيشاري في هذا السياق:« سيالحظ الجميع بأن 
كل  بأن  فرصة  ستكون  الجزائر-الكاميرون،  مباراة، 
مستوى  على  التقنية  لهذه  الحسن  للسير  جاهز  شيء 
مالعبنا«. و ختم مسؤول لجنة التحكيم بالفاف قائال:« 
لقد شرعنا في تكوين الحكام لتلقي أبجديات هذه التقنية، 
 30 سيكون  الخمسة،  الدوليين  الحكام  إلى  باإلضافة 
حكما أخر«.     وأج

ثنائية خارقة.. هاري كني وسون يكتبان 
التاريخ يف الدوري اإلنجلزيي

يونايتد  ليدز  مباراة  شهدت 
التي  هوتسبير،  توتنهام  ضد 
في  السبت  ظهر  أقيمت 
الدوري  من  الـ27  الجولة 
رقما  تدوين  اإلنجليزي، 

قياسيا جديدا.
الفريق  بفوز  انتهت  المباراة 
اللندني برباعية دون رد من 
توقيع مات دوهيرتي وديجان كوسوفيفسكي وهاري كين وهيونج 

مين سون.
المهاجم  من  تمريرة  بعد  سون  الجنوبي  الكوري  هدف  وجاء 
اإلنجليزي هاري كين، ليسجل الثنائي رقما تاريخيا في البريميرليج.
الدوري  تاريخ  في  تهديفية  ثنائية  أفضل  وسون  كين  وأصبح 

اإلنجليزي، بعدما تشاركا في تسجيل 37 هدفا فيما بينهما.
وتفوق ثنائي السبيرز على اإليفواري ديدييه دروجبا واإلنجليزي 
فرانك المبارد، اللذين تشاركا في 36 هدفا، مع تشيلسي اإلنجليزي.
ويأتي ثنائي أرسنال السابق؛ تييري هنري وروبرت بيريز، في 
المركز الثالث برصيد 29 هدفا، بالتساوي مع سيرجيو أجويرو 

وديفيد سيلفا )مانشستر سيتي سابقا(.
يذكر أن فوز توتنهام منحه فرصة االرتقاء للمركز السابع بوصوله 
لدوري  المؤهلة  المراكز  نحو  ليقطع خطوة إضافية   ،42 للنقطة 

أبطال أوروبا، في ظل خوضه مباراتين أقل من منافسيه.

فخ  في  ميالن  إنتر  سقط 
مضيفه  أمام  السلبي  التعادل 
التي  المباراة  في  جنوى 
ضمن  الجمعة  يوم  جمعتهما 
من  الـ27  الجولة  منافسات 
لكرة  اإليطالي  الدوري  عمر 

»الكالتشيو«. القدم 
إنتر من هز  يتمكن العبو  ولم 
يصارع  الذي  جنوى  شباك 
األضواء  دوري  في  للبقاء 
من  بدأت  كما  المباراة  لتنتهي 

دون أهداف.
متأخرا  نقطة   55 إلى  الثاني  المركز  في  إنتر رصيده  التعادل، رفع  وبهذا 
أمام  اليوم  سابق  وقت  في  تعادل  الذي  ميالن  المتصدر  عن  بنقطتين 

.1-1 بنتيجة  ضيفه أودينيزي 
وقبل األخير. الـ19  المركز  17 نقطة في  إلى  كما رفع جنوى رصيده 

تتجه  الترتيب،  صدارة  إلى  ميالن  بجاره  اللحاق  في  إنتر  فشل  بعد 
نقطة والذي   54 الثالث برصيد  المركز  نابولي صاحب  األنظار إلى فريق 

األحد. بعد غد  يحل ضيفا على التسيو 
الصدارة. ميالن على  لمشاركة  نابولي سيصعد  فوز  وفي حال 

شباب قسنطينة يتوصل إلى اتفاق مع مدرب أجنبي 
أعلن نادي شباب قسنطينة، اليوم السبت، توصله إلى اتفاق مع مدرب جديد، سيشرف على 
تدريبات الفريق األول في ما تبقى من الموسم، خلفا للمدرب المستقيل، شريف حجار. وكان 
شريف حجار، قد تقدم باستقالته لمجلس إدارة النادي القسنطيني، بسبب الضغط المفروض 

عليه من الشارع القسنطيني، إلى جانب خالفه الدائم مع المدير العام، رمزي قاسمي.
القسنطيني في بيان عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«: »من المرتقب  النادي  وقال 
أن يحل المدرب الجديد بأرض الوطن، من أجل ترسيم عقده، ومباشرة مهامه على رأس 
الجهاز الفني«. ونوه بيان النادي، بأن مجلس اإلدارة تأخر في إعالن اسم المدرب الجديد، 

إلى غاية انتهاء إجراءات فسخ عقد المدرب السابق، شريف حجار.

..وبولندا ترفض مواجهة روسيا أيضا
في  الروسي،  نظيره  أمام  األول  منتخبه  مباراة  القدم رفضه خوض  لكرة  البولندي  االتحاد  أعلن 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وكتب سيزاري كوليشا، رئيس االتحاد البولندي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على »تويتر«: »ال 
مزيد من الكلمات، حان وقت العمل! بسبب تصاعد عدوان روسيا على أوكرانيا، ال ينوي المنتخب 

البولندي خوض مباراته الفاصلة ضد روسيا«.
وأضاف كوليشا: »هذا هو القرار الصحيح الوحيد. نحن نجري محادثات مع االتحادات الوطنية 
المنتخب  يواجه  أن  المقرر  ومن  القدم«.  لكرة  الدولي  لالتحاد  مشترك  موقف  لتقديم  المختلفة، 
الملحق  لحساب  »لوجنيكي«،  ملعب  على  المقبل  مارس  شهر  نهاية  البولندي  نظيره  الروسي 

األوروبي المؤهل لتصفيات مونديال قطر 2022.

رابطة أبطال افريقيا

الوفاق ينهزم أمام امازولو 
بهدف دون رد

سطيف،  وفاق  نادي  أمس،  اول  مساء  تعثر، 
مرة اخرى، في المقابلة التي جمعته مع ممثل 
الجولة  برسم  امازولو،   فريق  افريقيا  جنوب 
الثالثة للمجموعة الثانية من دور المجموعات 
،حيث  افريقيا   ابطال  رابطة  منافسة  في 
بهدف  الكوكي  نبيل  المدرب  تشكيلة  انهزمت 
بقذفة   الشوط االول  نهاية  دون رد ،سجل في 

لم تكن قوية، اال ان الحارس باغتته.
وبهذه النتيجة المخيبة يبقى الوفاق في المرتبة 
الرجاء  بنادي  مسبوقا،  نقاط  ب3  الثالثة 
البيضاوي المغربي، وفريق امازولو ،و متقدما 

على الفريق الغيني حوريا كوناكري.
الرابعة  الجولة  في  العودة  لقاء  ان  نشيرالى 
،حيث  المقبل  مارس  11و12  يومي  مبرمج 
سيستضيف النسر االسود فريق امازولو ،أين 
للتأهل  قائمة  الحظوظ  لبقاء  الفوز عليه  يتعين 

للدور ربع النهائي.
سطيف:نورالدين بوطغان



عين على الرياضة

لم يخيّب جيمس هاردن اآلمال في 
سفنتي  فيالدلفيا  مع  األول  ظهوره 
و12  نقطة   27 فسّجل  سيكسرز، 
الفوز  إلى  ليقوده  حاسمة،  تمريرة 
تيمبروولفز  مينيسوتا  مضيفه  على 
دوري  في  الجمعة   133-102

للمحترفين. األميركي  السلة  كرة 
في  العب  أفضل  هاردن،  وكان 
 ،2018 لعام   »NBA« دوري 
مع  األولى  مباراته  يخوض 
بروكلين  من  قدومه  بعد  سيكسرز 
نتس في صفقة ضخمة قبل اغالق 
شباط/  10 في  االنتقاالت  باب 

الجاري. فبراير 
غاب  التي  الفترة  عن  عّوض 
فبرز  عضلية،  إصابة  بسبب  عنها 
حيث  القوس  خارج  من  خصوصاً 

سجل 5 رميات من 7 محاوالت.
الفارق  يوّسع  فيالدلفيا  كان  وفيما 
في  نقطة   24 إلى  مضيفه  أمام 
الكاميروني  كان  األخير،  الربع 
تجاه  رضاه  عن  يعبّر  إمبيد  جويل 

الجديد. زميله 
العمالق  أشاد  المباراة،  قبل  حتى 
شخص  »هو  القادم  بالهداف  إمبيد 
أن  اللطيف  يبتسم دوماً. من  رائع. 

الفريق  مع  حضوره  هنا.  يتواجد 
وفي أرض الملعب غيّر الكثير من 

األمور منذ قدومه«.
اللعب  بعد  أكثر عن سعادته  وعبّر 
يصنع  »كان  »اللحية«:  بجانب 
تسديد، صناعة  لنا جميعا.  الكرات 
من  ربما  ذلك  الحظتم  الكرات، 
خالل تعابير وجهي. لم يحصل لنا 

شيء مماثل من قبل«.
أفضل  هاردن،  قال  جهته،  من 
الدوري  في  مرات  ثالث  هّداف 
اللعب  لصناعة  سعيداً  سيكون  إنه 
أفضل  ليكون  المرشح  إمبيد  وراء 

مستعد  »أنا  الدوري  في  العب 
واحد  لدينا هدف  بأي شيء.  للقيام 
نفسي  إلثبات  هنا  لست  مشترك. 

نثبته كفريق«. لدينا ما  فردياً. 
مسجل  أفضل  إمبيد  وكان 
و10  نقطة   34 مع  لسيكسرز 
ماكسي  تايريز  وأضاف  متابعات 
فيالدلفيا رصيده  ليرفع  نقطة،   28
في  خسارة  و23  فوزاً   36 إلى 
المنطقة  ضمن  الثالث  المركز 

الشرقية.
فيالدلفيا  يأمل  هاردن،  قدوم  ومع 
ميامي  ومنافسة  أكثر  االرتقاء  في 
بولز  وشيكاغو   )39-21( هيت 

)21-39( على صدارة الشرقية.
فاز  المواجهات،  باقي  وفي 
تورونتو  على  هورنتس  تشارلوت 
رابتورز 125 93-، وأوكالهوما 
بايسرز  إنديانا  على  ثاندر  سيتي 
التمديد،  بعد   129-125
هيوستن  على  ماجيك  وأورالندو 
وسان   ،119-111 روكتس 
واشنطن  على  سبيرز  أنتونيو 
ويزاردز 153-157 بعد التمديد، 
نيويورك  على  هيت  وميامي 
أورليانز  ونيو   ،115-100 نيكس 
117- بيليكانز على فينيكس صنز 
داالس  على  جاز  ويوتا   ،102
ولوس   ،114-109 مافريكس 
أنجليس كليبرز على لوس أنجليس 

ليكرز 105-102.  
سبورت بيين 
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وفاة "الرجل األقوى يف آسيا"..

سوريا تنعي الرباع طالل النجار

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

بداية موفقة لهاردن مع 
فيالدلفيا

طالل  الرباع  السورية  األولمبية  واللجنة  العام  الرياضي  االتحاد  نعى 
النجار الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 69 عاما.

وقال االتحاد في بيان له: »إن النجار من أعالم الرياضة السورية الذين 
وكانت  والدولية  والقارية  والعربية  المحلية  المحافل  في  بصمتهم  تركوا 
خمسين  من  بأكثر  ترجمت  التي  باإلنجازات  حافلة  الرياضية  مسيرته 

ميدالية براقة«.
وحقق الراحل النجار وفق البيان ذهبية محافظة حمص برفع األثقال في 
أول مشاركة له عام 1970 وبعدها بعام فضية بطولة الجمهورية وفي 

عام 1973 ذهبية بطولة الجمهورية أيضا.
مشاركاته  في  النجار  الراحل  البطل  مسيرة  الذهبية  الميداليات  ورافقت 
العربية حيث حقق ذهبية ببطولة العرب في بيروت عام 1974 ثم ذهبية 
العرب  بطولة  وذهبية   1976 عام  دمشق  في  الخامسة  العربية  الدورة 
في ليبيا عام 1978 باإلضافة إلى ذهبية بطولة آسيا في تايالند 1978 
أما في عام 1979 فحقق ذهبية بطولة البحر المتوسط التي أقيمت في 

يوغسالفيا.
عام  موسكو  أولمبياد  في  والمتوسطي  واآلسيوي  العربي  الرقم  وحطم 
1980 ليتابع حصاده بذهبية في بطولة آسيا في اليابان عام 1981 وحقق 

في العام نفسه بطولة الصمود والتصدي في ليبيا وفي عام 1982 .
وحاز المركز األول في الدورة اآلسيوية التاسعة في الهند والمركز األول 
في بطولة آسيا بدمشق عام 1983 وفي العام نفسه نال لقب بطولة الدورة 

اإلسالمية في إيران.
السادسة  العربية  الدورة  في  األول  المركز  النجار  الراحل  حقق  كما 
العربية  البطولة  في  األول  المركز  بعام  وبعدها   1985 عام  بالمغرب 
بدمشق واختتم مشاركاته بثالث برونزيات في دورة ألعاب المتوسط التي 

أقيمت في الالذقية عام 1987.
يشار إلى أن الراحل النجار عمل بعد اعتزاله مدربا ومن ثم رئيسا للجنة 
الفنية للعبة في حمص ومن ثم نائبا لرئيس االتحاد العربي السوري لرفع 

األثقال.
وكالة سانا

بالمرتبة  شادلي  بن  نهاد  الجزائرية  توجت 
األولى في البطولة العالمية االفتراضية داخل 
القاعة للتجديف والكانوي كاياك ألقل من 23 

سنة في مسافة 500 متر.
و حققت رياضية نادي التجديف الوهراني 
وسبعة  ثانية  و27  دقيقة   1 قدره  توقيتا 
زمالي  التونسية  ثانية  حلت  فيما  أعشار, 
صارة )1 د, 38 ثا, 1 ع(, أما المركز 
تابية ويالند  األلمانية  إلى  فقد عاد  الثالث 

)1 د, 42 ثا, 3 ع(.
انجاز  لتحقيق  شادلي  بن  نهاد  تسعى  و 
الثاني  اليوم  خالل فعاليات  مماثل 
خالل  السبت  هذا  تقام  للبطولة التي 
مشاركتها في مسابقة اختصاص 2000 متر.
و تشارك هذه الرياضية بألوان ناديها التجديف 

الجزائرية  االتحادية  أن  باعتبار  الوهراني 
اختارت  كاياك  والكانوي  التجديف  لرياضة 
يتعلق  واألمر  لتمثيلها  فقط  واحدا  رياضيا 

بالدولي سيد علي بودينة.
على  رسمي  بيان  في  االتحادية  أوضحت  و 
باقي  بأن  الفيسبوك  على  الرسمية  صفحتها 
المختلفة  انديتهم  تمثيل  ›‹بإمكانهم  الرياضيين 
راجع  ذلك  بأن  مضيفة  أشخاصهم‹‹,  أو 
البطولة  لهذه  التسجيل  منصة  أن  ›‹لكون 
مفتوحة لكل الرياضيين وبدون  ترخيص من 

اإلتحادية«.
وأج

تجديف-البطولة العالمية داخل القاعة: الجزائرية 
نهاد نب شاديل األوىل يف صنف أقل من 23 عاما

أفسد اإلسباني رافائيل نادال على الروسي دانييل مدفيديف صدارته 
التصنيف العالمي لالعبي التنس، بفوزه عليه 3-6 و3-6 في نصف نهائي 

دورة أكابولكو المكسيكية. وعجز مدفيديف عن الثأر لخسارته أمام نادال 
الشهر الماضي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، حيث قلب الماتادور 
تأخره بمجموعتين، ليحرز لقبه الحادي والعشرين في البطوالت الكبرى 

وينفرد بالرقم القياسي. كن الالعب الروسي البالغ 26 عاما سيغادر 
المكسيك وهو مدرك أنه سيتربع على رأس التصنيف العالمي، الذي 

سيصدر االثنين، وذلك بعد خسارة الصربي نوفاك دجوكوفيتش في ربع 
 نهائي دورة دبي، الخميس.

ورفع نادال المصنف الخامس عالميا رصيده في 2022 إلى 14 فوزا 
دون خسارة، كما حقق فوزه الخامس أمام ميدفيديف في 6 مواجهات 

بينهما. ويبحث ابن مايوركا عن لقبه الـ91 في الدورات االحترافية والرابع 
في أكابولكو )األخير في 2020(، حين يلتقي البريطاني كاميرون نوري 

في النهائي، والذي حقق فوزه الثامن تواليا على حساب اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس 4-6 و6-4.

وكاالت

نادال يفسد فرحة مدفيديف 
بصدارته التصنيف العالمي

السباعي  للريغبي  الجزائري  المنتخب  انهزم 
للرجال وكذا السيدات، يوم الجمعة، في مبارياته 
العربية  البطولة  اليوم األول، من  الثالث لحساب 
ملعب  يحتضنها  التي  السباعي2022-،  للريغبي 
التونسية )25-26  بالعاصمة  »الشاذلي زويتن« 

فيفري(
أمام  بخسارة  الدورة  الجزائر  رجال  استهل  و 
أيضا  ينهزموا  أن  قبل   ,5-17 بنتيجة  اإلمارات 
ثقيلة  بنتيجة  السقوط   ثم   ,)00-24( مصر  أمام 
أمام  منتخب تونس )2( بواقع 56-00, لحساب 

اللقاء الثالث واألخير.

العام  الترتيب  النتائج يتذيل  هذه  ضوء  على  و 
منتخب  يتصدرها  التي  األولى,  للمجموعة 
ذلك  ورغم  انتصارات.  ثالثة  بفضل   )2( تونس 
النهائي  ربع  الدور  ستخوض الجزائر السبت, 
تصدر  الذي   ,)1( تونس  منتخب  بمواجهة 
ثالثة  تحقيقه  عقب  الثانية  المجموعة  جهته  من 

انتصارات متوالية.
بنتيجتين  الجزائريات  خسرت  السيدات,  لدى  أما 
تونس  و   )00-38( مصر  من  كل  ضد  ثقيلتين 
5-( اإلمارات  أمام  ثالثة  وهزيمة   ,)00-45(

.)17

السبت,  يوم  الجزائر  فتيات  ستخوض  بهذا,  و 
التونسيات  ضد  النهائي  نصف  الدور  مباشرة 

الالئي سيطرن على المرتبة األولى.
ضمن  )رجال(  الوطني  الفريق  يتواجد  و 
 )2( تونس  منتخب  بمعية  األولى  المجموعة 
)يشارك البلد المنظم بفريقين(, مصر و اإلمارات 
العربية المتحدة. في حين تتشكل المجموعة الثانية 

من تونس )1(, سوريا, ليبيا والعربية السعودية.
و لدى السيدات, تجرى الدورة العربية بمشاركة 
مصر  تونس,  الجزائر,  وهي:  بلدان  أربعة 

واإلمارات العربية المتحدة.

ريغبي سباعي/البطولة العربية2022- /الجزائر:
ظهور شاحب لمنتخبي الرجال والسيدات

نقل مباريات الدوري األورويب للسلة خارج روسيا
قررت رابطة الدوري األوروبي لكرة السلة، نقل المباريات التي كانت ستقام في األراضي الروسية إلى دول أخرى.

وجاء ذلك في اجتماع لمسؤولي 18 ناديا يشاركون في البطولة، الجمعة.ويؤثر هذا القرار أيضا على لقاء تسيسكا موسكو وبرشلونة، الذي كان من المقرر 
إقامته يوم األحد المقبل ولكن تم تأجيله. وستلعب مباريات الفرق الروسية في بطولة الدوري األوروبي )تسيسكا موسكو، زنيت سان بطرسبورغ، يونكس 

قازان( خارج روسيا.



وسـيط  مـراد،  ابراهيـم  صـرح 
الجمهوريـة ،علـى هامـش زيارتـه 
االسـبوع،  ،نهايـة  قادتـه  التـي 
الواليـة  أن  سـطيف   لواليـة 
المجـال  فـي  رائـدة  دائمـا   كانـت 
بـه  يحتـذى  ومثـاال  االقتصـادي 

،مشـيرا الـى انـه كـوال قديـم كان 
أغلـب الواليـة يتمنـون العمـل بهـا 
مـن  مسـاعدة  مـن  يجدونـه  لمـا 
اهلهـا ،وخاصـة مـن قواهـا الحيـة 

. والمسـتثمرين 
وذكـر ان رئيـس الجمهوريـة يهمـه 
تعهداتـه  ،وان  المواطـن  ازدهـار 
ال54 تهـدف الـى خدمـة المواطن، 

وهـذا لـن يكون اال بتحريك الشـغال 
االقتصـاد  فـي  الحركيـة  واطـاق 

الوطنـي.
 وقـام وسـيط الجمهوريـة بزيارتـه 
للواليـة ،مـن خـال  التنقـل  بلديـة 
بازر سـكرة، بدائـرة العلمة ،لزيارة 
الحديديـة  المـواد  تحويـل  وحـدة 
العاشـر  المسـماة:  والباسـتيك 

المسـتمرين  ألحـد  رمضـان  مـن 
مسـبك  وحـدة  وزيـارة  الخـواص، 
قبـل  خـاص،  لمسـتثمر  االلمنيـوم 
لزيـارة  العلمـة  بلديـة  الـى  التوجـه 
بالمنطقـة  الخشـب  تحويـل  وحـدة 
ثـم  الخـواص،  ألحـد  الصناعيـة 
الواليـة،  ،جنـوب  مزلـوق  بلديـة 
لمعاينـة وحـدة إنتـاج مـواد التجميل 
ومنتوجـات التطهيـر الجسـدي، قبل 
العـودة الى عاصمـة الوالية لزيارة 

الهوائيـة. االطـر  انتـاج  مصنـع 
بمقـر  لـدى حلولـه  انـه  إلـى  نشـير 
الواليـة ،اسـتمع ذات المسـؤول الى 
عـرض حـول االجـراءات المحليـة 
المشـاريع  علـى  القيـود  لرفـع 
بحضـور  والمنتهيـة  العالقـة 
توجيهـات  اطـار  فـي  المسـتثمرين 
رئيـس الجمهوريـة مـن اجـل رفـع 
العراقيـل علـى المسـتثمرين ،قصـد 
تحريـك االقتصـاد الوطنـي وتوفيـر 

. الشـغل  مناصـب 
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... متفرقات ... وسيط الجمهورية من سطيف    

عنارص أمن دائرة عني جارس تحجز قرابة 300 تعهدات رئيس الجمهورية تصب في خدمة المواطن
لرت من مادة زيت المائدة موجهة للمضاربة

n     قامــت، مؤخــرا، عناصــر أمن 
ــة بعمليات  ن ات ب ــرة عيــن جاســر ب دائ
مراقبة عبر مختلف األسواق والمحات 
ــة عين جاســر تم من  ن ــة بمدي التجاري
خالها ضبط تاجر يبلغ من العمر 54 
ســنة يقوم بالمضاربة غير الشــرعية 
ــذي كان  في أســعار زيــت المائدة وال

يعرض قارورات هذه المادة ذات ســعة 
بيع بســعر 300 دج أين تم  ل ــر ل ت 02 ل
حجــز 143 وحدة بمجمــوع 286 لتر 
التنسيق مع مصالح مديرية التجارة  وب
قانونية الازمة  ــم اتخاذ اإلجــراءات ال ت

ضد السالف الذكر.
                  محمد دحماني

فصلهمـا  علـى  عامـا   13 بعـد 
التوأمـان  وجـه  السـعودية،  فـي 
حسـن  المصريـان  السـياميان 
وعرفـان  شـكر  رسـالة  ومحمـود 
للملـك السـعودي والدكتـور الجـراح 
المملكـة  وإلـى  الربيعـة،  عبـدهللا 

. شـعبها و
مـع  لقـاء  خـال  التوأمـان  وتمنـى 
برنامـج "يـا هـا" على قنـاة "روتانا 
بـن  سـلمان  الملـك  لقـاء  خليجيـة" 
األميـر  عهـده  وولـي  عبدالعزيـز 
محمـد بـن سـلمان، لشـكرهما وكذلك 
العاهـل  يـد  تقبيـل  فـي  لرغبتهمـا 

السـعودي.
تأسـيس  بيـوم  احتفـا  أنهمـا  وكشـفا 
الجـراح  الدكتـور  مـع  السـعودية 
مكتبـه،  فـي  الربيعـة  عبـدهللا 
الشـماغ  أهداهمـا  أنـه  موضحيـن 
فـي  بهمـا  ظهـرا  اللذيـن  والعقـال، 

المتداولـة. الصـور 
وأكـدا أنهمـا قدمـا المملكـة إلجـراء 
لمعرفـة  والتحاليـل،  الفحوصـات 
تأثيـر عمليـة الفصل طوال السـنوات 

الماضيـة.
بالدكتـور  التقيـا  التوأمـان  وكان 
الربيعـة، وكانـت سـعادتهما  عبـدهللا 

كبيـرة بـأول لقـاء يجمعهمـا بـه بعـد 
عمليـة الفصـل، حيـث كانـا فـي كل 
بالذهـاب  والديهمـا  يطالبـان  مـرة 
الربيعـة. لرؤيـة  للسـعودية  والسـفر 
حضنـاه  "عندمـا  التوأمـان:  وقـال 
بالضبـط،  والدنـا  مثـل  بأنـه  شـعرنا 
عـن  انفصلنـا  كنـا  لمـا  ولـواله 

مشـاركة  علـى  وحرصـا  بعضنـا" 
السـعودية فـي احتفـاالت ذكـرى يوم 
التأسـيس، حيـث قامـا بارتـداء الزي 

السـعودي.
السـياميين  التوأميـن  والـد  أكـد 
المصرييـن أنـه "لن يوفي السـعودية 
وقيادتهـا وشـعبها الشـكر والتقديـر".

للتوأميـن  الفصـل  عمليـة  وأجريـت 
الملـك  بمدينـة   ،2009 عـام  فـي 
عبدالعزيـز الطبيـة للحـرس الوطنـي 
بالريـاض، حيـث تـم خالهـا فصـل 
االلتصاقـات فـي األمعـاء والمسـالك 

والحـوض. والتناسـلية  البوليـة 
                              روتانا خليجية

بعد 13 عاما على فصلهما بالسعودية.. توأم سيامي مصري يوجهان 
رسالة للعاهل السعودي

n   توفي 8 أشخاص وأصيب 407 
آخــرون بجــروح في حــوادث مرور 
ـ 48 ســاعة األخيرة  وقعت خــال ال
ــات من الوطن، حســب ما  بعدة والي
أفاد به أمس الســبت، بيان لمصالح 

الحماية المدنية.
ــت ذات المصالح من أجل  كما تدخل
إسعاف 27 شخصا كانوا يعانون من 
تنفس جراء استنشاقهم  صعوبة في ال
الكربــون  أكســيد  أحــادي  لغــاز 
تدفئة  )CO(، المنبعــث من أجهزة ال
ــاه داخــل منازلهم،  ومســخنات المي
وذلك بواليات قســنطينة، أم البواقي، 

عنابة، المدية والجلفة.
قــة  المتعل النشــاطات  وبخصــوص 
يــروس  ف انتشــار  مــن  ــة  الوقاي ب
ــد19-(، قامت وحدات  ي كورونا )كوف
ــة المدنية خــال نفس الفترة  الحماي
ية  ـــ 28 عمل ــر التراب الوطني ب عب
فائدة المواطنين تحثهم  تحسيســية ل
ــى ضــرورة االلتزام  مــن خالها عل
تباعــد االجتماعــي، إضافــة إلى  ال ب
ــر  ــم عب ي ــة تعق ي ـــ 31 عمل ــام ب ي ق ال
ــة وخاصة  ــاكل عمومي منشــآت وهي
الســكنية  المجمعــات  جانــب  ــى  إل

والشوارع.

وفاة 8 أشخاص وإصابة 407 آخرني بجروح 
يف حوادث المرور خالل الـ 48 ساعة األخرية 

متفرقـة،  نوعيـة  عمليـات  فـي   
قامـت بهـا شـرطة بريكـة دائـرة 
مكنتهـا  األسـبوع  نهايـة  بريكـة 
مـن توقيف عدة أشـخاص وحجز 
المؤثـرات  مـن  معتبـرة  كميـات 
العقليـة، ذخيـر حيـة وأزيـد مـن 
المشـروبات  مـن  وحـدة   2600

لكحوليـة. ا
الشـرطة  فرقـة  تمكنـت  وقـد 
شـخصين  توقيـف  مـن  القضائيـة 
و42   18 العمـر  مـن  يبلغـان 
قضائيـا  مسـبوق  أحدهمـا  سـنة 
بترويـج  قيامهمـا  خلفيـة  علـى 

المؤثـرات العقليـة بحـي 20 أوت 
ببريكـة وبعـد اسـتصدار المسـكن 
المسـتغل مـن قبـل المشـتبه بهمـا 
حجـز  تـم  التخزيـن  عمليـة  فـي 
962 قـرص من مختلـف األنواع 
ممثلـة فـي باركينـان، أورزيبـام، 
كلوراكسـان، بريزيفـا، ليزيكسـيا، 
باركيديـل، إكسـتازي، كيتيـل مـع 
المؤثـرات  مـن  قـارورات   08
إيزوبيريـدول،  نـوع  العقليـة 
تـم  كمـا  كولونـا.  و  نوزينـان 
العثـور على 50 خرطوشـة معبأة 
عيـاري 12 و16 باإلضافـة إلـى 
04 قوالـب تسـتخدم فـي صناعـة 
االكسـتازي ومبلـغ مالـي يقـدر بــ 

عائـدات  مـن  يعتبـر  سـنتيم   28
الترويـج.

 هـذا واسـتطاعت، عناصـر ذات 
الفرقـة مـن توقيـف شـخص آخـر 
وبعـد  36 سـنة  العمـر  مـن  يبلـغ 
مسـكنه  بتفتيـش  إذن  اسـتصدار 
بريقابليـن  قـرص   36 حجـز  تـم 
300 ملـغ و02 غـرام مخـدرات 
باإلضافـة إلـى قـارورة مـن مؤثر 
عقلـي نـوع كلونازيبـام 2.5 ملـغ
عناصـر  أوقفـت،  جهتهـا،  مـن 
الفرقـة المتنقلـة للشـرطة القضائية 
ببريكـة مركبة سـياحية على متنها 
شـخصين وفتـاة تتـراوح أعمارهم 
عثـر  حيـث  سـنة  و27   18 بيـن 

بحـوزة السـالفة الذكـر علـى 25 
واحـد  قـرص  إكسـتازي،  قـرص 
نـوع بريقابلين 300 ملغ و0.16 
إلـى  باالضافـة  مخـدرات  غـرام 
23000 دج مـن  بــ  مبلـغ يقـدر 

الترويـج عائـدات 
أوقفـت،  مشـابه،  سـياق  فـي 
عناصـر ذات الفرقـة مركبة نفعية 
مـن  يبلـغ  شـخص  متنهـا  علـى 
العمـر 37 سـنة كان بصدد حيازة 
المشـروبات  مـن  وحـدة   2685
األنـواع  بمختلـف  الكحوليـة 
واألحجـام ليتـم تقديـم المشـتبه بهم 
أمـام الجهـات القضائيـة المختصة 

. قليميـا إ

حجز كمية من المؤثرات العقلية، ذخيرة حية ومشروبات كحولية

أمن بريكة يوقف 07 أشخاص من بينهم فتاة في عمليات متفرقة 

n   أصيب أربعة أشخاص بجروح 
خطيرة إثر حادث مرور وقع، مساء 
أمس الجمعة، على مستوى الطريق 
ــي رقم 14 في شــطره الرابط  الوطن
ــي العيــون وخميســتي  ت لدي يــن ب ب
م لدى  بوالية تيسمسيلت، حسبما عل

مصالح الحماية المدنية.
وأوضــح ذات المصدر، بأن الحادث 
الذي وقع أمام ثانوية "سعد دحلب" 
بالمدخــل الجنوبــي لمدينة العيون 
نجــم عن اصطدام ســيارة ســياحية 

مســتوى  ــى  عل اســمنتي  بحاجــز 
الطريــق الوطني المذكور مما أدى 
ــة أربعة أشــخاص كانوا  إلى اصاب

على متنها بجروح خطيرة.
مــا  يــن  المصاب أعمــار  ــراوح  ت وت
بين 6 أشــهر )رضيع( و44 ســنة، 
ــى العيادة متعددة  حيــث تم نقلهم إل
نادا إلى نفس  لعيون، است الخدمات ل

المصالح.
من جهتها فتحت مصالح الشــرطة 

تحقيقا حول مابسات الحادث.

إصابة أربعة أشخاص بجروح خطرية
 يف حادث مرور بالعيون

مكافحــة  فرقــة  تمكــن عناصــر   n
المخدرات بالمصلحة الوالئية للشرطة 
أول  ــة   ل مي ــة  والي بأمــن  ــة  ي القضائ
أمس،من توقيف شــخصين مسبوقين 
مــن  وحــدة   450 و حجــز  ــا  ي قضائ

المؤثرات العقلية وسط مدينة ميلة.
ــر معلومات  ــة جــاءت على إث ي العمل
تحصل عليها عناصــر فرقة مكافحة 
يام أحد األشخاص  المخدرات، مفادها ق
يا بترويج المؤثرات  المســبوقين قضائ
ــى إثر ذلك  ــة ميلة، عل ن ــة بمدي ي ل العق
ــة مكنت من  ي ــم وضــع خطــة ميدان ت
بالغ من العمر  توقيف المشــتبه فيه ال
ــغ مــن  ال ب 34 ســنة رفقــة شــريكه ال

ــا  ي العمــر 26 ســنة المســبوق قضائ
هو اآلخر بســاحة عين الصياح وسط 
ــة ميلة، بعــد محاولتهمــا الفرار  ن مدي
ورمــي كيس باســتيكي يحتوي على 
450 وحدة مــن المؤثرات العقلية من 
يــن 300 ملغ، حيث تم  ال ــوع بريغاب ن
ــى مقر الفرقة لمباشــرة  تحويلهمــا إل
ــرات العقلية  التحقيــق و حجــز المؤث

كدليل إثبات.
قانونية تم  بعد اســتيفاء اإلجــراءات ال
يابة  ن ــم المشــتبه فيهمــا أمــام ال تقدي
ــة، التي  ل ــدى محكمة مي المختصــة ل

أمرت بوضعهما رهن الحبس.
                                    محمد ب

 توقيف مسبوقني قضائيا وحجز مؤثرات 
عقلية بميلة المسيلة : عبد الحليم بالل 

سطيف : نورالدين بوطغان 



عرفته المحافل الثقافية مدافعا عن 
اللغــة العربية ومبادئها الســامية، 
ومــا  الطيبــة  بالكلمــة  مناضــا 
تغرســه فــي نفــوس المتلقين من 
قيم نبيلة، أصيــا في فكره، عميقا 
فــي فهمه للقضايا التــي يؤمن بها 
حتــى النخاع. لم نــره يوما ممتطيا 
التــي  الوافــدة  القــوارب  موجــة 
ركبهــا كثيــر مــن األدبــاء، وإنما 
نشــأ معتــزا بجــذوره، متمثا تلك 
المواقــف الخالــدة التــي جســدها 
رجال عظماء أخذ عنهم في مراحل 
حياتــه التعليميــة المختلفة، وكان 
لهــم الفضل الكبير في توجيهه منذ 
أن كان تلميــذا بمدرســة التربيــة 
والتعليم ببســكرة، أو بمعهد الشيخ 
عبد الحميد بن باديس بقسنطينة أو 

بجامع الزيتونة المعمور بتونس.
عمــر البرنــاوي تجربــة ثرية في 
الحيــاة الثقافيــة الجزائريــة، كتــب 
فــي مختلف األجنــاس األدبية، فهو 

شــاعر بالفصيح عانــق في قصائده 
الوطــن  هــذا  آمــال  و  جراحــات 
الغالــي، و لبســاطته و حبه العميق 
للشــعر أســس عكاظيــات الشــعر 
تنظمهــا مديريــة  التــي   الشــعبي 
الثقافــة، و كتــب المقــال األدبي و 
اإلجتماعي و السياســي، وصفحات 
مجلة ألــوان التي تــرأس تحريرها 
منذ ســنة 1972 مع جرائد الشعب 
و النصر شــاهدة على هــذا العطاء 
و  المســرحيات  وألــف  الناضــج، 
األوبيــرات التــي تغنــى بكلماتهــا 
المعبّــرة القوية  نجــوم األغنية في 
الجزائــر،  باإلضافة إلى التنشــيط 
اإلذاعــي، و ال زلنا نتذكر برنامجه 
)اللقاء الشــهري بين إذاعتي  تونس 
و الجزائــر( رفقة صالــح جغام، و 
أخيــرا فاجأنا بولوجه عالم الســرد 
حيــث صــدرت لــه روايــة حملت 
عنوان )بين الوزارة و السجن ( عن 
منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين 
فــي 180 صفحــة  في السداســي 
الثاني من ســنة 2002 بدار هومة 

، و قــد أهداني نســخة منها بتوقيعه 
..نعــم فاجأنــا ألن المتتبع للمشــهد 
الثقافي كان ينتظر أن يبادر األستاذ 
عمر البرناوي بنشر ديوان شعري، 
و هــو المعروف بارتباطــه الوثيق 
بالشــعر، واكب األحــداث الوطنية 
و العربية  شــاعرا ... فلماذا فضل 
طبــع هذه الروايــة دون غيرها من 

أعماله المخطوطة العديدة. 
هــل هي محاولة من المؤلف كســر 
طابو في زمن تكســير الطابوهات، 
خاصة وأن هذه الرواية لو نشــرت 
فــي بدايــة الثمانينيــات مــن القرن 
العشرين لوجهت إلى كاتبها أصابع 
طــرف  مــن  ولصنّفــت  االتهــام، 
بعــض األقالم المتســّرعة في خانة 
األدب اإلباحــي، لمــا امتــازت به 
تلك المرحلة مــن صراعات فكرية 
ومعارك أدبية والتي شهد فيها النقد 

األخالقي انتشارا واسعا.
هل أراد المؤلف أن يثبت أن الواقع 
الثقافي والسياســي واالجتماعي في 
الجزائر هو نفسه، لم تتغيّر مالمحه 
منــذ الســنوات األولى لالســتقالل. 
وأن الفســاد ال زال ينخــر دواليــب 

الدولة.  
 العنــوان حمل داللــة مكانية مبنية 
على فضائين هما السجن والوزارة، 
ولو غيّر القارئ اســم )دار العمالة( 
إلى )الوالية(، مــع حذف التواريخ 
المثبتة باليوم والشهر والسنة، لتبادر 
إلى ذهنه أن وقائع الرواية وأحداثها 
قد جــرت في ســنوات قريبة، وأن 
أبطالها هم بعــض الوجوه الحقيقية 
التي تتحّرك بيننا اليوم في الســاحة 

الثقافية أو بوزارة الثقافة بدقة.
هــل أراد عمر البرناوي أن يوصل 
صرخــة مثقــف جزائــري معرب 
جاء من الريف إلى المدينة، فانبهر 
بالجديد وبرؤية انقالب المفاهيم في 
بلده، حتى أصبح مقتنعا مع انتشــار 
ســلوكات  أن  الخلقــي  االنحــالل 
امــرأة لعــوب تســتطيع انقــاذه من 
ورطتــه، ورفعه إلــى المكانة التي 
يحلــم في الوصــول إليهــا، ويدعو 
من خالل هــذه الصرخة إلى إعادة 
االعتبار إلى دور المثقف في الحياة 
االجتماعية واحترام قيمته، والتخلي 

عن الضغوطات وإغراءات الريوع 
التي كان خاضعا لها حتى توســعت 
الفجوة بينهما في عالقة اســتغاللية 

مرفوضة. 
علــى  الســريع  االطــالع  بعــد   
مجريات هــذه الرواية التي تعددت 
شخوصها، وقد أشــار المؤلف أنها 
ال تمثل سيرته الذاتية، لكن تفاصيل 
الذكريات المسجلة التي وظف فيها 
الفعل الماضي، تحيلنا أن البطل هو 
نفســه المؤلف الذي نسج محطاتها.  
اســتوقفتني عالقــة بطــل الروايــة 
بشــخصية - ســي صالح - التاجر، 
الجــاه  صاحــب  البطــل،  صديــق 
العريــض، والنفوذ الكبير لدى عدد 
من الشخصيات، فعنده المبلغ المالي 
الذي تحتاجه فــي كل وقت، ومهما 
كانــت قيمته، ورغم أن البطل إطار 
مثقــف كفــؤ، وشــخصية محترمة، 
وهو مدير إلدارتيــن بالوزارة، إال 
أنه يشــعر دوما أنه عديم الشخصية 
أمــام صديقه التاجر، يفتقد الى الثقة 
في النفــس، ويظهر أمامــه صداقة 
مخلصــة، يحــب ما يحــب، ويكره 
مــا يكره علــى األقل فــي الجوانب 

الظاهرة.
يقــول البطــل: )أمــام ســي صالح 
التاجــر أنكمــش حتــى أحــس أنني 

تحولت الى دجاجة خائفة(.
ويقــول )لم أجــد بدا مــن المجاملة 
لكنني كنت مضطرا للمجاملة، كنت 

مضطرا لقتل شخصيتي(. 
ويقــول فــي موضــع آخــر )كنت 
أجاريه وأبدي إعجابي بما أحس أنه 

معجب به(.
)كنــت أتــردد فــي وصفــه بالذكاء 
وبعد النظــر والحنكة، كنت أمطره 
بأوصــاف هــو منهــا بــراء، لكــن 
مــاذا أفعل وذلك ســيفي الوحيد الى 

منصب محترم هنا أوهناك(.
إن الرواية في عمقها تحاول كشف 
النقاب عن ضعف شخصية المثقف 
في المجتمــع و التخلي عن  مواقفه 
ومبادئــه و قناعاتــه الفكريــة أمــام 
ســلطتين .سلطة مباشــرة ممثل في 
مســؤوله السياســي أو اإلداري، و 
سلطة نفعية أمام رجل المال، حيث 
أن المثقف يعترف اعترافا صريحا 

بأنــه مهمــش و ســلبي أمامهما ،و 
ليســت لديــه القــدرة علــى فرض 
وجــوده ،و صناعــة دوره الفعــال 
في المجتمع بالرغم من كونه خالق 
الطروحــات،   مبتكــر  و  األفــكار، 
إال أنــه في كثير مــن األحيان يقوم 
أصحاب الســلطة بتبنــي  خطاباته 
و تســخيرها لفائدتهــم فــي تطبيــق 
مشــاريعهم المســتقبلية،  يتم عزله 
من الميــدان دون االعتراف بفضله 

الجوهري.
المثقف لدى األستاذ عمر البرناوي 
ليــس ذلــك الرجــل الذي يتشــدق 
بالكلمــات الرنانــة، أو يحلــق في 
أجــواء خيالية بألفــاظ هالمية، أو 
ينــزع نحــو الغموض فــي كتاباته 
وأحاديثــه دون معالجــة الداء، بل 
المثقــف الحقيقي هو الذي يســمي 
األشياء بأسمائها، ويحدد موقفه من 
موقعه حول هذه القضايا المصيرية 

لألمة، سواء بالقبول أو الرفض.
لقــد حــاول البرنــاوي فــي رواية 
)بين الوزارة والســجن( أن يكون 
خفيف الظل على القارئ باعتماده 
على أســلوب مرح الذي عرف به 
في حياتــه الخاصة، ســهل قريب 
من الســخرية مســتمد من سخرية 
الكاتــب أحمــد رضا حوحــو، ولم 
يهتــم بالزخرفة اللغويــة، بقدر ما 
ركز على البســاطة وإعطاء معنى 

للكلمــة حتــى تصــل إلــى القارئ 
بسهولة.

شــعرية  بأبيــات  كلمتــي  واختــم 
تلخــص محتوى الرواية للشــاعر 
محمد األخضر الســائحي ارتجلها 
عندما كان األســتاذ عمر البرناوي 
ضمــن الوفد الجزائري المشــارك 
فــي المهرجان الثقافــي الجزائري 
فــي  الســعودية  بالمملكــة  األول 
حــدث  والــذي   ،1987 نوفمبــر 
أن الصحافــة الســعودية لما بحثت 
عن متكلم باســم الوفــد الجزائري 
الــذي ضــم وجوها أدبيــة وعلمية 
وثقافيــة بــارزة، تقــدم المســؤول 
اإلداري بالــوزارة ليتحــدث عــن 
الثقافة الجزائرية، فأثار هذا األمر 
بلبلة في وســط الوفــد، وقد صور 
السائحي الكبير هذه الحادثة. يقول:

لسوء حظي يا أخي -خمار- 
أن الذي يرأسنا حمار 

والجاهل المغرور حين يرقى 
يزيد سحقا ويزيد حمقا 

ويحسب العظيم كالحقير 
ويجمع الكبير بالصغير 

فال سبيل اليوم لإلصالح 
قد ضاعت اآلمال في النجاح 

ال - سائحي- اليوم أو - برناوي- 
يفيد في ذا الداء أو يداوي 
ألن أوضاع البالد عوجة 

ما دام يرأس الوفود خوجة.  
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في ذكرى رحيل الشاعر عمر البرناوي )1935-2009(   

صرخة مثقف جزائري في زمن سلطة المال

عين على الثقافة والفن

أعمال مولود معمري األدبية، إرث ال ينضب 
أكد االســتاذ الجامعي بقســم اللغة 
الفرنســية بجامعــة تيــزي وزو، 
حســان حلوان أن أعمــال الكاتب 
وعالم أنثروبولوجيا واللســانيات، 
مولود معمري الذي رحل منذ 33 
ســنة تعد »إرثا ال ينضب«. وقال 
األستاذ الجامعي في حوار مقتضب 
لـ »وأج« عشية إحياء ذكرى وفاة 
هذا الكاتــب الذي رحل عن عالمنا 
ليلة 25 إلى 26 فيفري 1989 في 
حادث مرور بمدينة عين الدفلى أن 
قائمة مراجع مولــود معمري التي 
تعتبــر »غنيــة ومتنوعــة« تؤكــد 
المستوى الثقافي العالي لهذا الرجل 
الــذي أنجز في حيــاة واحدة عمال 

جبارا يتطلّب الكثير.
ولــدى تذكيــره بمختلــف الجوانب 
مولــود  بهــا  يتمتــع  كان  التــي 
معمــري كمتخصــص فــي اللغــة 
واالنثروبولوجيا واآلداب، فقد أكد 
السيد حلوان بصفته متخصص في 
اللغــة أن معمــري وضع االســس 
الضروريــة للحفــاظ علــى الثقافة 
والهوية األمازيغية وتطويرهما من 

خالل ادراكه المبكر بأهمية الكتابة 
التي صنعت عظمــة كل األمم من 
أجل مواجهة خطــر االندثار الذي 

كان يترصد بها.
كما استرسل االستاذ الجامعي قائال 
»عندها شــرع معمــري في عمل 
الجمــع كمــا منح لنــا المنهجية من 
خالل تشــجيعنا على العودة الى ما 
فعلــه وقاله من ســبقونا اضافة الى 
قيامــه بوضع القواعــد )المفردات 
والنحــو( التي ذهــب للبحث عنها 
في مختلف اللهجات إلعداد معجمه 

»أماوال«.
معمــري اســتطاع الحفــاظ علــى 

جوانب كثيرة من التاريخ
ولم يســمح هذا العمل فــي الحفاظ 
على جوانب واســعة مــن تاريخنا 
وثقافتنــا المصنوعــة مــن كل مــا 
هو شــفهي من خالل نسخ مختلف 
األعمال فحسب بل أنه يشكل أيضا 
اليوم »القاعدة األساســية« لجميع 
األعمال التي تتم بهذه اللغة، حسب 

األستاذ الجامعي.
كمــا أوضــح االســتاذ حلــوان أن 

معمــري، بصفتــه متخصصــا في 
اآلداب، التحــق بالعالميــة دون أن 
يتخلــى عن ثقافته، مشــيرا الى أنه 
»مضى ليكتســب ثقافــة اآلخر ثم 

عاد ليطور ثقافته«.
وحســب قوله دائمــا فان المســار 
الذي ســلكه معمري يعود لعاملين 
أساســيين وهمــا »قدراتــه الذاتية 
ووعيــه بضــرورة الحفــاظ علــى 

ثقافته وتطويرها«.
وبعيدا عن االنغالق على نفسه كان 
معمري »رجال متفتحا استطاع أن 
يسهم في بناء االنسانية دون يتخلى 

عن ثقافته«.
كما أكد األستاذ الجامعي أن روايته 
»الهضبــة المنســية« التي يصف 
فيهــا قرية منســية وهادئة، تعكس 
جميــع االضطرابــات التــي كانت 

تهز العالم آنذاك.
وقــال أن مولــود معمــري شــأنه 
شــأن كاتب ياســين وكتاب آخرين 
من جيلهــم »عملوا اعتمــادا على 
معرفته، على احياء لغتهم وثقافتهم 

من خالل أعمالهم«.

بقلم: األخضر رحموني
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بعد تعقد وضعيته الصحية 

نقل الفنان محمد حزيم إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة
n تعــرض الفنــان الجزائــري القديــر 
محمــد حزيــم إلــى وعكة صحيــة نقل 
على إثرها إلى مستشفى مصطفى باشا 

بالعاصمة لتلقي العالج.
وتعقــدت وضعية الممثل حزيم في المدة 
األخيــرة جــراء مشــاكل على مســتوى 

القلب يعاني منها منذ سنوات.
وقالــت زوجة الممثل فــي تصريح لقناة 
»النهــار«، إنه يعاني من إرهاق شــديد 
ولــم يعد قــادرا علــى الوقوف، كاشــفة 
»لم أعثر على ســيارة إسعاف لنقله إلى 
الجزائــر العاصمة، ولجأت إلى ســيارة 

أجــرة لنلقــه إلــى مستشــفى مصطفــى 
باشا«.

وناشدت زوجة الفنان السلطات الوصية 
االلتفات إليه قائلة »إنه مريض جدا وال 
أحد اهتم به أطلــب الدعاء له وااللتفات 

إلى وضعيته«.
وفــي ســبتمبر 2021، خضــع الفنــان 
الفكاهــي محمد حزيم، لعمليــة جراحية 

مستعجلة على مستوى القلب.
واشــتهر حزيــم بأعمــال فنيــة كثيــرة 
أشهرها السلسلة الفكاهية »بال حدود«.
                                    ق.ث

رامى صربي يحرج أصالة بعد تهنئتها له 
عىل أغنيته الجديدة

أصالــة  الفنانــة  تعرضــت   n
أثنــاء  محــرج  لموقــف  نصــرى، 
محاولتهــا مجاملــة الفنــان رامــى 
صبري، بمناسبة طرح أغنية جديدة 
لــه، فبدًل من أن يمر التعليق كغيره 
مــن التعليقات التى تمنت له النجاح 
والتوفيق مع طرح أغنيته الجديدة، 
كوميــدي  لموقــف  األمــر  تحــول 
ومحــرج للنجمــة الســورية، حيث 
هنأت أصالة، زميلها رامى صبري، 
وعبرت عن إعجابها باألغنية رغم 

أنها لم تكن قد طرحت بعد.
البدايــة جــاءت مــع نشــر رامــى 
صبري، صــورة من كليــب أغنيته 
الجديــدة »مع نفســي« للترويج لها 

عبر حساباته الشخصية على مواقع 
وليكشــف  االجتماعــى،  التواصــل 
للجمهور عــن موعد طرح األغنية، 
وعلــى الفــور تلقــى التهنئــات من 
الفنانين لقرب  الجمهــور وزمالئــه 
طرح األغنيــة، إال أن الفنانة أصالة 
نصري، كتبت لــه تعليق لتعبر عن 
إعجابها األغنية رغم أنها لم تكن قد 
طرحــت، وقالت له »بتجنن األغنية 
راموتى«، ليفاجئهــا رامى صبري 
بالــرد عليهــا: »لســه منزلتــش يــا 

حبيبتي«.
وطرح رامى صبــري، أغنية »مع 
نفســي«، الجمعة، واألغنية كلمات 

وألحان عزيز الشافعى.

125 مليون دوالر لفيلم "ذا كينغس مان" 

بـشباك التذاكر العالمي

n وصلــت إيــرادات فيلــم الدراما 
واألكشــن »ذا كينغــس مــان« إلــى 
دولر  ألــف  و258  مليوًنــا   125
بشــباك التذاكر العالمى من يوم 22 
ديســمبر من العــام الماضى فى دور 

العرض المختلفة حول العالم.
 وانقســمت اإليرادات بين 37 مليوًنا 
التذاكــر  بشــباك  دوالر  ألــف  و99 
األمريكــى، و88 مليوًنا و159 ألف 
دوالر بشــباك التذاكر المختلفة حول 

العالم.
فيلــم الدرامــا واألكشــن »ذا كينغس 
مان« من إنتاج شــركة »ذا توانتيت 
ســانتري«، وطرح فيلم »ذا كينغس 
مــان« بعــد تأجيل العمــل ألكثر من 

مرة، بسبب عدم االنتهاء من المونتاج 
والتصوير، بســبب تداعيات فيروس 

كورونا.
وتــدور أحداث الفيلــم حول مجموعة 
مــن أســوأ العقــول اإلجراميــة التي 
تتجمــع للتخطيط لحرب للقضاء على 
المالييــن، ويجــب على رجــل واحد 

التنافس مع الزمن للتصدي لهم.
الفيلم من إخراج ماثيو فون، وبطولة 
جيما آرترتــون، ماثيو جــود، آرون 
تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي 
توتشــي، دانيال برول، ريس إيفانز، 
هاريس ديكنســون، ديمون هونســو، 
تــوم هوالند والذي يلعب حاليا بطولة 
فيلم »آنتشارتد«، مع مارك ويلبرج. 

زوجة صالح أوقروت تنفي الشائعات التي تالحق زوجها 
n لزالت شــائعات الوفاة تالحق نجم الكوميديا الجزائري، 
الفنــان القدير، صالح أوقروت، الــذي يواصل رحلته العالجية 

في فرنسا.
وقالــت الفنانة نضال الجزائري »الفنــان صالح أوقروت يقول 
لكــم جمعة مباركــة. وزوجته تقول لكم أنه بخيــر اتقوا هللا في 

أنفسكم كفاكم كذبا«.
ونشرت نضال الجزائري لقطة شاشة للمحادثة التي دارت بينها 
وبيــن زوجة الفنــان صالح أوقروت. والتي ســألت من خاللها 
عن حال الفنان صالح أوقروت، حيث ردت زوجته »الحمد هلل 

بخير. اإلشاعات نفسها طويل هللا يهدي ما خلق«.
وأضافــت الفنانة نضــال الجزائــري »في هذا اليــوم المبارك 

أعينوهما بالدعاء الصالح جزاكم هللا خيرا«.
هذا وســبق وأن طمأنت المخرجة والمنتجــة الجزائرية فاطمة 
بلحــاج جمهــور زوجهــا الممثل القديــر صالح أوقــروت عن 

صحته. مطالبة بالكف عن إطالق هكذا شائعات.
وســبق وأن نقلــت الفنانة الجزائرية نضــال الجزائري، تحيات 

وسالم النجم صالح أوقروت لكل جمهوره ومحبيه.
وفــي منشــور لهــا علــى صفحتهــا بفايســبوك، كتبــت نضال 
الجزائــري: »فرحتي ال توصف في هــذه اللحظات. وأنا أنهي 
مكالمتي مع الرائع الصالح األخ الفنان صالح أوقروت. وأطمئن 
عليــه وهو يكلمني ويعدني بالعودة قريبا بإذن هللا ويبلغ ســالمه 

لكل محبيه«.
كمــا أضافت الفنانة: »شــكرا اختي الغاليــة فطيمة بلحاج على 
هذه المفاجئة. شــكرا ألنك تهتمين وتسهرين على راحة وصحة 

حبيب الماليين«.
وتابعــت نضال الجزائري: »لكل من يســألني يوميا عن الفنان 
صالح أوقروت. ولألمانة يشهد هللا أنني بلغته سالمكم وسؤالكم 

وهو يسلم عليكم كثيرا«.
ونفــت الفنانــة فاطمة بلحــاج، زوجة صالح أوقروت، شــائعة 

وفاته، عبر تصريحات إعالمية.
كما شــارك »إبراهيم إربن«، إبن زوجــة الفنان، متابعيه على 
صفحته بإنســتغرام، دعاء لصالح أوقــروت، طالبا من المولى 

عز وجل أن يشفيه.
ويعالــج صالح أوقــروت بطريقة طبيعية جــدا ويتعافى، حيث 

يتلقى جرعات الدواء الكيمائي بطريقة عادية جدا.
وتجدر اإلشــارة، إلى أن الممثل القدير أوقروت يتواجد بفرنسا 

للعالج.
من جهته وجه إبراهيم إربن، رسالة لوالدته المخرجة والمنتجة 
الجزائريــة فاطمة بلحاج، والتي تتواجد مع زوجها النجم صالح 

أوقروت الذي يتلقى العالج بفرنسا.
كمــا اســتنكر إربــن، الشــائعات التي يتــم تداولها عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعــي، حول صحة زوج والدتــه الفنان القدير 

صالح أوقروت. موجها لهم رسالة شديدة اللهجة.
ونشــر إربن صــورة لوالدته مــع النجم صالح أوقــروت على 
صفحته بإنســتغرام وكتب: »أريد أن أحيي هذه السيدة العظيمة 
الراقية. على حبها وشجاعتها. ألكثر من عشرة أشهر مع صالح 
تعتني به يومًيا، لياًل ونهاًرا، دون راحة وأحياًنا ليال بال نوم«.
كما أضاف إربن: »أخبار ســيئة كل يوم تقريًبا. أســابيع طويلة 
وســوداء ولم تستســلم أبًدا. عندما تمنع من البقاء معه. كل يوم 
المتــرو كل صبــاح عدة كيلومتــرات للذهاب إلى المستشــفى. 

والحمد هلل بدعاويكم ديما تخرج على خير«.
وختم ذات المتحدث: »ربي يطول في عمركم، هللا يشفي جميع 
مريض إن شاء هللا«.                                                                                                                               
                                                      دلل. ب

أحمد بدير يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة يف مهرجان "يوسف شاهني" 
n حصــل الفنــان أحمــد بديــر على جائــزة لجنــة التحكيم 
الخاصة في التمثيل بالدورة الـ 12 لمهرجان »يوسف شاهين 
لألفالم الروائية والتســجيلية«، فيما فازت الفنانة  لبنى ونس 
بجائــزة خاصة أيضا فــي التمثيل، بينما ذهبــت جائزة المركز 
األول تمثيــل للفنانة ملحة زيتون، كمــا حصل كذلك أحمد عبد 
الحليــم علــى أفضــل ممثل، وحــاز المهندس عمــر خالد على 

جائزة أفضل ديكور عن فيلم »بوتاتو«.
وفاز وائل يوسف بجائزة التصوير عن فيلم »موعد مع الحياة«، 
وحصلت مروة مصطفى على  جائزة أفضل ســيناريو عن فيلم 
»بوتاتــو«، الذي فــاز عنه أيضا محمد البدري بجائزة أحســن 
إخراج،  كما فاز الفيلم نفســه بالمركز األول لألفالم التسجيلية، 

وحصل على المركــز الثاني فيلم »موعد مع الحياة«، وحصل 
على المركز الثالث فيلم »ما بيرنش«.

وفاز محمود طه علي بجائزة أفضل موســيقى عن فيلم »موعد 
مــع الحيــاة«، وفاز المخــرج مهند دياب بجائــزة لجنة التحكيم 
الخاصــة. أمــا عن جائــزة الجمهور فذهبــت للمخرجة نيرمين 

إدوارد، عن فيلم »آدم«.
وقــام المخرج طوني نبيه، مديــر المهرجان، خالل حفل الختام 
بتكريــم أعضاء لجنــة التحكيــم. المتكونة من مديــر التصوير 
محســن أحمد، ومدير التصوير عاطف المهدي، والناقد األمير 
أباظــة، وعبــد الرحمــن رســالن، والمخــرج محمــد حمدي، 

والدكتورة إيمان أنيس.

استبعاد روسيا من مسابقة األغنية األوروبية لنسخة 2022
n أعلن اتحاد البث األوروبي )EBU(، استبعاد روسيا من 

مسابقة األغنية األوروبية »يوروفيزيون« لنسخة 2022.
وأضــاف في بيان له، الجمعة، أن هذه الخطوة المتخذة من قبل 
مجلســه اإلداري تأتي رداً على التدخل العســكري الروسي في 

أوكرانيا.
وأوضــح البيان أن مشــاركة روســيا في نســخة هــذا العام من 

المسابقة المذكورة، تسيء إلى سمعة »يوروفيزيون«.
وأكد على أن اتحاد البث األوروبي مؤسسة خارجة عن السياسة 

وتواصل التزامها بمبادئ قيم الخدمة العامة.
ويأتــي قــرار اتحــاد البث األوروبــي عقب مطالبــات من قبل 
آيســلندا، وفنلنــدا، والنرويــج وهولنــدا الســتبعاد روســيا من 

المسابقة.
ومسابقة »يوروفيزيون« هي مسابقة غنائية ينظمها اتحاد البث 
األوروبي منذ عام 1956، ومن المقّرر أن تنطلق نسختها لهذا 

العام، منتصف ماي المقبل في إيطاليا.
                                                       )األناضول( 

أيمن زيدان يقلق محبيه بكلمات حزينة

n نشــر الممثل الســوري أيمن زيدان صورة عبر حســابه 
الخــاص على موقــع “إنســتغرام” وأرفقها ببعــض الكالمات 
الحزينة وأقلق جمهوره ومحبيه الذين اعتادوا عليه بالشخص 

الذي يضحك دائما ويعطي نكهة خاصة بالكوميديا.

وقال زيدان: »كانت السنابلُ تواصل رقصتها الماجنة في مهب 
الريح وشــعرها الذهبي المتطاير يتوجس اقترابَ الحصاد وها 
هــي حبات القمــح الموجوعة تلوح للســنابل بالرحيل وتخترق 
الفضــاء المغمــس بالغبار وهــي تعلو وتهبــط كورقة خريف 
تائهــة.. عانقت الحبة كل أقرانها وســكنت جبــاًل من مثيالتها 
بينمــا بقيــت العيدان الذهبية أســيرة ريــح عابثــة تحملها إلى 
الالمكان.. فجأة انتهى كل شــيء وافترق توأمان عاشــا لحظة 

الوالدة األولى«.
وأضــاف: »ومــا إن ارتشــفت الســماء جرعتها من الشــمس 
األرجوانية حتى هوت أكوام السنابل المقتولة كتالل من الذهب 
تنتظر ســحلها… حيــن داس النــورج بأقدامــه الصلبة حبات 
القمح الوادعة كانت السنابل تكتب وصيتها األخيرة.. لم تكتمل 
حروف الوصية ولم تحتفظ ذاكرة البيادر سوى بجملة يتيمة… 

»أيها العالم كم أنت قاس«.
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تعد قصبة الجزائر مثال بارزا للعمارة 
التقليدية في شمال افريقيا ولها تأثيرا 
كبيــرا علــى العمــران فــي المنطقة 
والمحيط المجاور حســب الدراسات 
التاريخيــة وتصريحات الباحثين في 
التــراث والعمران وبقيــت إلى اليوم 
دون  والمختصيــن  الــزوار  تبهــر 
تجســيدها فــي العمــارة المعاصرة.
القديمــة رغــم  المدينــة  هــذه  لكــن 
جمالها وميزاتهــا من ناحية التصميم 
والتقنيــات والمواد التــي بنيت بها لم 
تمتــد بعد تأثيــرات عمرانها للبنايات 
المعايــر  الحديثــة باســتثناء بعــض 
الخاصــة بالديكــورات والتزيين ولم 
يختلف كثيرا المختصون والمهتمون 
بالتراث كثيرا عن الســبب في غياب 
هــذه العمارة االســتثنائية القديمة في 

المعمار الحديث في الجزائر.
النســيج  أن  فعــا  الواقــع  ويظهــر 
المعماري لم ينتج ســكنات مســتلهمة 

من هــذا النمــوذج المتميــز من عدة 
المســتعملة  المــواد  مثــل  جوانــب 
والتصاميم إضافــة إلى التقنيات التي 
اســتعملت في توفير حاجيات السكان 
من مياه الشــرب والصرف والتهوئة 
ومراعــاة الظروف المناخية وغيرها 
من وســائل الراحة والرفاهية. ويعدد 
المختصــون فــي هذا المنــوال مزايا 
أخــرى لهــذه العمارة مثــل تحصين 
الجــدران واســتعمال تقنيــة مقاومة 
الــزالزل ومازالــت هــذه العوامــل 

وغيرها تثير إعجاب المختصين.
ويقــول نصــر الدين مخلوفــي وهو 
والمواقــع  المعالــم  فــي  معمــاري 
هــذا  أن  جامعــي  وأســتاذ  األثريــة 
النموذج »اســتقطب إعجاب واهتمام 
المختصين والطلبة لكن ذلك ال يظهر 
بصفة جليــة في المحيط المعاصر«، 
موضحــا أن هــذا التأثير نجــده عند 
المعماري الفرنســي الشــهير فرنان 

بويون الذي اســتلهم منــه الكثير من 
انجازاتــه فــي الجزائر من ســكنات 
ومشــاريع فندقيــة باســتخدامه القبب 
واألســطح التــي تطل علــى البحر، 
كما اســتعمل ايضا الباط ومربعات 

السيراميك.
ويؤكــد الســيد عبد الرحمــان خليفة، 
المختــص فــي التاريــخ والتــراث، 
بــدوره اهتمــام المعمــاري بويــون 
بالعمــارة الجزائريــة التقليدية والتي 
استلهم منها خاصة الجوانب المتعلقة 
بالتزييــن ويتجلــى ذلــك خاصة كما 
قال في المنشــآت السياحية التي بناها 
مثل سيدي فرج و سيرايدي وتيبازة. 
وأضــاف أن هذه العمــارة تميز بكل 
شروط السكن االمن منها تقنية البناء 
المضاد للزالزل التي اســتخدمت بعد 
زلــزال 1715. وأضــاف أن هــذه 
الطريقة موجــودة ايضا في القصور 

القديمة.

وعن تدريس هذه العمارة المحلية في 
المدارس العليا المختصة يقول السيد 
مخلوفي أن تجســيد نمــوذج عمران 
الجزائريــة  العمــارة  فــي  القصبــة 
العصريــة مســألة هامة في المســار 
الدراســي وكذا تجســيدها في النسيج 
العمرانــي متســائا في هــذا الصدد 
عن مدى متانة هــذا التكوين وقدرته 
علــى توجيه الطلبة الحقا الســتغال 
معارفهــم في إعادة بعــث هذا النمط 
العمران مــع تكييف المواد والتقنيات 

المستعملة مع المرحلة الحالية.
وأكد عبد الرحمان خليفة على وجود 
أعداد كبيرة من هذه األعمال تشــكل 
رصيــدا وثائقيا هاما ينام في مكتبات 
المدرســة المتعددة التقنيات للهندســة 
»وتمنــى  والعمــران.  المعماريــة 
أن يتــم االهتمــام الحقــا بهــذا الجهد 
الكبيــر ويتفق المعماري المتخصص 
فــي المعالــم التاريخية مهــدي علي 
باشــا وزميله عيســى مســري على 
أن التكويــن المقدم فــي مدارس الفن 
المعمــاري حــول العمــارة التقليدية 
خاصة المتعلقة بالقصبة محدود ألنه 
يجــب حســبهما إعطــاء »معلومات 
دقيقــة للطالــب عــن خصوصيــات 
هذه العمــارة مع التركيــز على ادق 

التفاصيل«.
وأضــاف أن ما يقدم لهــم هو مجرد 
»دراســة عمليــة تفتقر إلــى التعمق 
وإعادة التفســير« لهــذا ال نجد اليوم 
كمــا قاال إعادة تجســيد هــذه العمارة 
فــي واقعنا ويبقى نمــوذج بويون هو 
الوحيد حســبهما الذي استلهم من هذه 

العمارة التقليدية انجازات قائمة.
وتأســف المتحدثان ايضــا لكون هذا 
النوع مــن التدريس وأيضا الواقع ال 
يسمح للمتخرجين من استخدام أسس 
وتقنيــات هــذه العمارة فــي البنايات 
المعاصــرة بينمــا هنــاك أجانب كما 
أشــارا اهتمــوا بميــزات هــذه الفــن 

المعماري.
                                     وأج

قصبة الجزائر: نموذج عمراني استثنائي
 لم يستغل في البنايات العصرية

مريكل تتعرض للرسقة أثناء تسوقها
n ذكــرت صحيفــة »بيلد« أن 
شــخصا مجهوال ســرق محفظة 
المستشــارة األلمانيــة الســابقة 
أنغيال ميركل بينما كانت تتسوق 

في أحد المحالت التجارية. 
وقالــت الصحيفة إن المستشــارة 
الســابقة ذهبت، أمــس الخميس، 
إلى ســوبر ماركت فــي برلين، 

عربــة  فــي  محفظتهــا  وكانــت 
التســوق، وفجأة اختفت من عربة 
التسوق دون أن تاحظ ميركل وال 
حارســها الشــخصي كيف سرقها 

شخص مجهول من هناك.
وشــغلت أنغيــا ميــركل منصب 
مستشارة ألمانيا لمدة 16 سنة، قبل 
أن تترك هذا المنصب في ديسمبر 

الماضي.

يشبه األدغال.. عرض مزنل "جومانجى" 
يف فلوريدا للبيع بـ 25 مليون دوالر 

n على الرغم من وقوعه في وسط 
والية فلوريدا األمريكية، يوفر منزل 
فخــم عزلــة خاصــة بفضــل أجواء 
ومظهر الغابة الذى يطغى عليه من 
كل الجوانــب، ما أدى إلى تســميته 
»منــزل جومانجــى«، علــى غرار 
فيلــم األدغــال الشــهير للنجم دوين 
جونســون، ويعرض المنــزل للبيع 
مقابل 25 مليــون دوالر، ما يجعله 
أغلى المنــازل في مقاطعة أورالندو 

على اإلطالق.
ومــن جانبه، قال ريتشــارد ديمبســي، 
الوكيــل العقاري، لصحيفــة نيويورك 
بوست: »الملكية بأكملها تشبه المنتجع 
الخــاص الذي يوفــر قدًرا كبيــًرا من 
الخصوصية، واكتمل العمل عليها بعد 

سنوات من التخطيط واإلدارة«.
ويحتــوي المنــزل المكــون مــن ثاثة 
طوابــق علــى مصعــد و12 غرفــة 
و15 حماًما وقد اســتغرق العمل على 
تطويــره مــا يقــرب من 10 ســنوات 
بكلفــة بلغت نحــو 10 مايين دوالر، 
 SVN وتظهــر صور عرضتها وكالة
Sanders العقاريــة واجهــة المنزل 
المغطــاة بــاألوراق النباتيــة المورقة 
واألعمدة واألبواب المصنعة يدوياً من 

قبل حرفيين في الفلبين.
بأشــكال  الداخليــة  الســالم  وتتزيــن 

حلزونيــة وأعمــال حديديــة زخرفيــة 
تطغى عليها أشــكال النباتات وأوراق 
الراحــة  وســائل  وتشــمل  الشــجر، 
واالمتيــازات داخل المنــزل مكتبة من 
طابقيــن وغرفة ترفيه مــزودة بطاولة 

بلياردو كبيرة وطاولة شطرنج.
كذلــك يحتــوي المنــزل علــى صالــة 
رياضية وصالة ترفيه ومســرح أفام 
بشاشــة 100 بوصــة، وتمتد مســاحة 
المنــزل إلى 2.44 فدان تضم مســبحاً 
ومركــزاً صحيــاً وغرفة بخــار، كما 
تحتوي جميع غــرف النوم على حمام 
الجنــاح  ويحتــوي  وشــرفة،  خــاص 
الرئيســي على مطبخ صغير وحوض 
جاكــوزي، ويوفر المنــزل الذي قارنه 
بفيلــم  التواصــل  مواقــع  مســتخدمو 
جومانجي حراسة أمنية على مدار 24 

ساعة.

طرح لعبة الفيديو "إلدن رينغ" مع بصمات مبتكر "غايم أوف ثرونز"

تم طــرح لعبة الفيديــو الجديدة 
أمــس  أول  رينــغ«،  »إلــدن 
الجمعة، وســط اهتمــام إعالمي 
كبيــر مدفوع، خصوصــاً بنجاح 
النسخة السابقة »دارك سولز«، 
وأيضــاً بوجود بصمــات مبتكر 
سلســلة »غايــم أوف ثرونــز« 

الذي ُدعي للمناسبة.

وبعد اإلعان عنها للمرة األولى 
قبل حوالي ثاث سنوات، حازت 
هذه اللعبة المنتظــرة التي تجمع 
بين تقمص الشخصيات والحركة 

على ثناء كبير من المتابعين.
ويتعين على الشخصية الرئيسية 
اجتياز  )المرذول(  »تارنيشــد« 
المتوســطة« )الندس  »األرض 

بتوين( ، واستعادة أجزاء متناثرة 
من خاتم »الدن رينغ« ســتخوله 

أن يصبح السيد على المنطقة.
هيديتــاكا  اللعبــة  هــذه  وصمــم 
ميازاكــي مبتكر لعبــة »ديمانس 
ســول« وسلسلة »دارك سولز« 
بأجزائها الثاثــة، التي بيع منها 
أكثــر من 27 مليون نســخة في 

العالم، وفق اســتديوهات »فروم 
سوفتوير« المطورة لها.

كذلك حاول جورج ر.ر. مارتن 
مؤلــف رواية »إيه ســونغ أوف 
أيس آند فاير« األدبية التي اقتُبس 
منها المسلسل التلفزيوني الشهير 
»غايــم أوف ثرونز« )-2011
2019(، إضفــاء نفحة إنســانية 
وبعد درامي للشــخصيات، وفق 
شــركة »بانداي نامكو« اليابانية 

المطورة للعبة »إلدن رينغ«.
الزاخــرة  ديكوراتهــا  ورغــم 
بالتفاصيل وســهولة اللعب فيها، 
تحتفــظ »إلــدن رينــغ« ببعض 
الســمات التــي اســتقطبت عدداً 
كبيراً من الاعبين األوفياء عبر 
سلســلة ألعاب الفيديو »سولز«، 

خصوصاً لناحية الصعوبة.
ويمكن أن تستمر بعض المعارك 
طويــًا، ويتعيــن أحيانــاً علــى 
الاعــب أن يخســر »حيوات« 
عــدة للتعرف إلــى الثغرات لدى 

المنافسين بغية التغلب عليهم.
لوكالــة  ســؤال  علــى  ورداً 
تحفظــت  الفرنســية،  الصحافــة 
شــركة »بانــداي نامكــو« على 
الكشــف عــن عــدد التحميــات 
للعبة التي توافــرت على أجهزة 
اللعــب والكومبيوتر قبل إطاقها 

الرسمي.

رسقة جواهر ثمينة مستخدمة
 يف مسلسل "ذا كرون"

n ســرقت مجوهــرات 
وقطــع ثمينــة تســتخدم 
في مسلسل »التاج »)ذا 
يصــور  الــذي  كــرون( 
المالكــة  العائلــة  حيــاة 
البريطانيــة ومن المقرر 
بثه نهاية العام الجاري، 

حسب )سكاي نيوز(.
شــركة  وأكــدت 
 )Netflix( »نتفليكس« 
سرقة  للمسلسل،  المنتجة 
بعض المقتنيات األساسية 
القيمــة المســتخدمة فــي 
تصويــر المسلســل، بعد 

أن اختفــت قطــع تصــل قيمتهــا إلــى 
150 ألــف جنيــه إســترليني خــال 
عمليــة ســطو ليلية على موقع شــركة 
اإلنتاج التلفزيوني الشهيرة بالقرب من 
منطقة »دونكاســتر«، شمال إنجلترا، 

األربعاء الماضي.
وذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية 
أنــه من بيــن القطــع المختفية نســخة 
طبق األصــل من »بيضــة فابرجي« 
نادرة حصل عليهــا جد الملكة جورج 

الخامس في عام 1933.

ويقوم المسلسل الحائز على العديد من 
الجوائز بتصوير الجزء الخامس ومن 

المقّرر بثه نهاية العام. 
وتقوم الحلقات األخيرة بتغطية أحداث 
تســعينيات القــرن الماضــي. وتؤدي 
الممثلــة المخضرمة إيميلدا ســتونتون 
دور الملكــة فــي الجزء األخيــر خلفا 
ألوليفيــا كولمــان، فيمــا تقــوم ليزلي 
مانفيــل بــدور األميــرة مارجريــت، 
وانتقلت الممثلــة إليزابيث ديبيكي إلى 
دور ديانا، أميرة ويلز الراحلة، بعد أن 

أدته في السابق إيما كورين.
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    لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية : سطيف
دائرة : قنزات
بلدية: قنزات

رقم : 29/2022
وصل تسجيل التصريح بتجديد الهيئة التنفيذية لجمعية محلية

طبقا ألحكام القانون 12/06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق لـ : 12/01/2012 المتعلق بالجمعيات.
تم هذا اليوم : 21 فيفري 2022 تسليم وصل تسجيل التصريح بتجديد الهيئة التنفيذية المحلية المسماة:

جمعية نشاطات الشباب – فرقة اإلرشاد لدار الشباب  – بلدية قنــزات –
المسجلة تحت رقم : 1262/82  بتاريخ : 22/05/1982.

الكائن مقرها بـ : دار الشباب  – بلدية قنزات
يترأسها السيد )ة( : قــاوى مراد.

تاريخ و مكان الميالد : 08 /10 /1983 قنزات.
المقيم بــ : قنزات مركز- بلدية قنزات – والية سطيف.

تشكيلة المكتب: 
- الرئيس : قاوى مراد   - النائب األول: حورية مبروك   - النائب الثاني: ياحي فاضل.

- الكاتب: باحمد عاشور  - مساعد الكاتب: عبد الرحمان رضوان  - أمبن المال: زيتوني منير
- مساعد أمين المال: محامي حمزة.  – مساعد: بكطاش داود  - مساعد: حميد لخضر.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
والية: برج بوعريريـــج

دائرة: بئر قاصد علي 
بلديــــــة: سيدي امبارك

مصلحة الشؤون اإلجتماعية
رقم:.01 / 2022.

وصـــــــل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع تربوي

بمقتضــى القانــون رقم 12/06 المؤرخ في 18 صفــر 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012 
المتعلق بالجمعيات ، تم هذا اليوم :21/02/2022. تســليم وصل تســجيل التصريح بتأســيس 

الجمعية ذات الطابع التربوي المسماة :
جمعية أولياء التالميذ البتدائية محمد بن زواو بقرية بولحاف بلدية سيدي امبارك.

الكائن مقرها :  مدرسة محمد بن زواو بقرية بولحاف بلدية سيدي امبارك.
اسم الرئيس : بن تهامي مداني.

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية بسكرة 

دائرة سيدي عقبة 
بلدية شتمة 

رقم 11 /م.ج/ 2022
وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون األساسي 12 /06 المؤرخ 
فــي 12 /01 /2012 المتعلــق بالجمعيات تــم هذا اليوم 19 
/12 /2021 استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 01 /12 
/2021 المتعلقــة بتغيير الهيئة التنفيذية للجمعية الحلية البلدية 

المسماة :
الجمعية الدينية لمسجد الغفران لبلدية شتمة 

المسجلة تحت رقم 2257 بتاريخ  06 /08 /2006 المقيمة 
بمسجد الغفران شتمة

يترأســها الســيد )ة( أفرن  عبد المجيد. تاريــخ الميالد :  12 
/12 /1970 بـ مشــونش. المقيم بشــارع الشهيد نطار عباس 

شتمة.
رئيس المجلس الشعبي البلدي 



n التعبد ليلة اإلسراء والمعراج.. 
يتساءل كثير من المسلمين عن فضل التعبد ليلة اإلسراء 
والمعراج، وحكم صيامه، وهل للصالة فضل عظيم في 

تلك الليلة خاصة وأنها الليلة التي فرضت بها.
ليلــة اإلســراء والمعراج، هي ليلــة مباركة حددت هذا 
العــام مع مغيــب يوم غد االثنين المقبــل، وحتى مغيب 

شمس يوم الثالثاء.
ويقصد باإلســراء: الرحلة التي أكــرم هللا -تعالى- نبيّه 
محمد -صلى هللا عليه وسلم- بها من المسجد الحرام في 

مكة المكرمة إلى المسجد األقصى في القدس.
ويقصد بالمعراج: ما أعقب رحلة اإلسراء من العروج 
بالرســول -عليه الســالم- إلــى الســماوات العال، حتى 
الوصــول إلى مســتوى تنقطــع عنده الخالئق.)ســدرة 

المنتهى(
وقــد ورد ذكــر حادثة اإلســراء والمعراج فــي القرآن 
الكريم، قال –تعالى-: )ُســبحاَن الَّذي أَسرى ِبَعبِدِه لَيًل 
ِمَن الَمســِجِد الَحراِم إِلَى الَمسِجِد اأَلقَصى...( اإلسراء 

1
وأمــا ذكر المعــراج فقد ورد في ســورة النجم، قال –
تعالى-: ) َولََقْد َرآُه َنْزلًَة أُْخَرى* ِعنَد ِســْدَرِة اْلُمنَتَهى* 
ــْدَرَة َما َيْغَشى* َما  ِعنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى* إِْذ َيْغَشــى السِّ
َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى* لََقْد َرأَى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَرى.( 

النجم 14
وفيمــا يتعلق بما حدث في اإلســراء والمعراج   ، ورد 
في التجهيز لرحلة اإلســراء والمعراج ما أخرج اإلمام 
البُخاري  في صحيحه حادثة اإلســراء المعراج، حيث 

كان النبــي -صلــى هللا عليه وســلم- 
ُمستلقياً على ظهره في بيت أُمِّ هانئ، 
فانفرج سقف البيت، ونزل منه َملَكان 
على هيئة البشــر، فأخذاه إلى الحطيم 
عند زمزم، ثُّم شــّقا صدره، وأخرجا 
قلبه الشــريف وغســاله بماء زمزم، 

ومآله باإليمان والحكمة. 
اإلســراء  حدثــت  لـــماذا  وعــن   
والمعــراج ليال، جــاء أن الحكمة في 
ذلــك تهيئــة النبــي -صلــى هللا عليه 
وسلم- لِما سيُشــاهده، وليكون إعدادا 
له مــن الناحيــة اليقينيّــة والروحيّة، 
وعلّــق الحافــظ ابن حجــر على ذلك 
فقــال: »وجميــع مــا ورد من شــق 
الصدر واســتخراج القلب وغير ذلك 
من األمــور الخارقة للعادة مما يجب 
التسليم له دون التعرض لصرفه عن 
حقيقته، لصالحية القدرة فال يستحيل 

شيء من ذلك«.
ورد فيه ركوب البراق واإلسراء إلى 
المسجد األقصى ثُّم جاء جبريل -عليه 
السالم- للنبّي بدابّة البُراق، وهي دابٌّة أصغُر من الَفَرس 
وأكبــر من الِحمار، تضُع حافرهــا عند ُمنتهى طرفها؛ 
أي تضع خطواتها فتصــل إلى مّد بصرها، فلّما ركبها 
النبــي -عليه الصالة والســالم- لم يْثبُــت،  حتى قال له 
جبريــل -عليه الســالم- أن يثبت، فلــم يركبها أحٌد خيٌر 
منــه، فثبت النبّي، وتصبّــب عرقاً، ثُّم انطلقت بهما إلى 

بيت المقدس.
العروج إلى السماء

 ُعــرج بالنبّي وجبريل إلى الســماء الُدنيا، فرأى -عليه 
الصالة والســالم- آدَم -عليه السالم-، ورّحب به، ورّد 
عليه الّســالم، وأراه أرواح الُشهداء عن يمينه، وأرواح 
األشــقياء عن يساره، ثُّم صعد إلى السماء الثانيّة، فرأى 

فيها يحيى وعيسى -عليهما السالم-، فسلّم عليهما.
ثُــّم صعد إلى الســماء الثالثة ورأى فيها يوســف -عليه 
الســالم-، ثُــّم رأى إدريس -عليه الســالم- في الســماء 
الرابعة، وهارون -عليه الســالم- في السماء الخامسة، 
وموســى -عليــه الســالم- في الســماء السادســة، وفي 
السماء الســابعة رأى إبراهيم -عليه السالم-، وجميُعهم 

يُسلّمون عليه، ويُقّرون بنبّوته.
ثُــّم صعد -صلى هللا عليه وســلم- إلى ســْدرة الُمنتهى، 
والبيت المعمور، ثُم صعد فوق الســماء الســابعة، وكلّم 
هللا تعالــى، ففرض عليه خمســين صالة، وبقــَي النبّي 
-صلــى هللا عليــه وســلم- يُراِجعه حتى جعلها خمســاً، 
وُعــرض عليه اللّبن والخمــر، فاختار اللّبــن، فقيل له 
أنّــه أصاب الفطرة، ورأى أنهار الجنّة، اثنان ظاهران، 

واثنــان باطنان، ورأى خازن النّار -مالِك-، ورأى أَكلَة 
الّربا، وأَكلَة أمواِل اليتامى ُظلماً، وغير ذلك الكثير من 

المشاهد.
حكم صيام ليلة اإلسراء والمعراج. 

إنــه ال مانع شــرًعا من التطــوع بصوم ليلة اإلســراء 
والمعراج، لما ورد عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم- 
َد هللا َوْجَهُه  أنــه قال: »َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َســِبيِل هللا َبعَّ

َعْن النَّاِر َسْبِعيَن َخِريًفا« متفق عليه.
وذكــرت دور افتــاء عربية وإســالمية  ، أنه يســتحب 
إحياء هــذه الليلة بالعبادات والطاعــات ومن أبرز هذه 
العبــادات التي يحبها هللا هي الصيــام، منوهة أن هناك 
كذلك إطعــام الطعام وإخراج الصدقات والســعي على 

حوائج الناس، واإلكثار من الذكر واالستغفار.
وأوضحت، أن النبي الكريم، كان يحرص على الصيام 
في رجب لما له من مكانة عظيمة عند هللا، ولم يرد عن 

صوم اإلسراء والمعراج أنه سنة.
وأشــارت إلى أن صــوم يوم 27 رجب ليلة اإلســراء 
والمعــراج ال حرج فيه ألن الصيــام طاعة مطلوبة فى 
هذه األوقات فى رجب وشــعبان حتى نمهد نفسنا لشهر 
رمضان، فيجوز صوم ليلة اإلســراء والمعراج احتفاء 
بأن هللا منى على رسولنا صلى هللا عليه وسلم باإلسراء 

والمعراج وبنزول وفرض الصلوات الخمس.
ومــن العبادات فــي ليلة اإلســراء والمعــراج المقبولة 
يوضــح الدكتــور مجــدي عاشــور، مستشــار مفتــي 
الجمهوريــة في مصر من خالل حثــه على اغتنام ليلة 
اإلســراء والمعراج، التي توافق يوم السابع والعشرين 
مــن رجب، بكثــرة الذكر وقراءة القرآن الكريم وســنة 
الرســول -صلى هللا عليه وسلم- واالطالع على سيرته 
العطــرة، وصــالة ركعتيــن قيام ليــل، منبًهــا على أن 
الصــالة معــراج القلب إلى هللا تعالى، مشــيًرا إلى أنها 
رحلــة روحية يطوي اإلنســان فيها فواصــل البعد بينه 

وبين هللا، ويدنو من خالقه ورازقه -سبحانه وتعالى-.
وألمــح إلــى أنه في الصــالة يكون اإلنســان في موارد 
القــرب والحب اإللهــي العظيم، ويعلن عــن تصاغره 
وعبوديته لخالقه، وتتســع أمام اإلنســان آفــاق العظمة 
والقدرة اإللهية المطلقة، ويتجّسد لإلنسان فقره وضعفه 
وحاجته إلى غنــى بارئه ورحمته، وتزول الحجب بين 
العبد وربّه، فتفيض إشــراقات الحــب والجمال اإللهي 

على النفس، لتعيش أسعد لحظات اإليمان والّرضى.
ولفت مستشــار المفتي، إلى أن كل إنســان يستطيع أن 
يعــرج يومًيا إلــى هللا تعالى عن طريقة أداء الصلوات، 
موضًحا أن أداء الصالة لياًل فهذا إسراء وأداء الصلوات 
في أكثر من مــكان يعد معراًجا ألن االنتقال من طاعة 
إلى طاعة فهو معراج يقرب العبد من ربه -عز وجل-
، منوهــا بــأن المعنى الحقيقي للمعــراج هو القرب من 

الخالق جل شأنه.

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللّهم إّني أعوذ بِك من العجز والكسل 
والجبن والهرم والبخِل .. وأعوذ بك من 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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َن ٱۡلَمۡسِجِد  َن ٱلَِّذٓي أَۡسَرٰى ِبَعۡبِدِهۦ لَۡيٗل مِّ n  قال هللا  تعالى :  ﴿ ُسۡبَحٰ
ِتَنآۚ إِنَُّهۥ  َرۡكَنا َحۡولَُهۥ لُِنِرَيُهۥ ِمۡن َءاَيٰ ٱۡلَحَراِم إِلَى ٱۡلَمۡسِجِد ٱأۡلَۡقَصا ٱلَِّذي َبٰ

ِميُع ٱۡلَبِصيُر  ﴾  سورة اإلسراء اآلية 1 ُهَو ٱلسَّ

n  قال الرسول صلى هللا عليه وسلم  : 
ْنيــا ُكلَّ لَْيلٍَة ِحيَن َيْمِضــي ُثلُُث اللَّْيِل  ــماِء الدُّ ُ إلــى السَّ » َيْنــِزُل هللاَّ
ُل، فَيقوُل: أنا الَملُِك، أنا الَملُِك، َمن ذا الذي َيْدُعوِني فأْسَتِجيَب  األوَّ
له، َمن ذا الذي َيْســأَلُِني َفأُْعِطَيُه، َمن ذا الذي َيْســَتْغِفُرِني فأْغِفَر 

له، فل َيزاُل َكذلَك حتَّى ُيِضيَء الَفْجُر.« رواه مسلم 

n العبــادة شــرعا :  تعّرف العبادة الشــرعية بأّنها االنقياد 
والخضوع هلل تعالى، مع التقّرب إليه وما ُشرع من محبته، 
وعّرف شــيخ اإلســلم ابن تيمية -رحمه هللا- العبادة بأّنها 
اســٌم جامٌع لكّل مــا يحبه هللا -تعالى- ويرضــاه من األقوال 

واألفعال، سواًء كان القول أو الفعل ظاهراً أم باطناً.

n   ما رأيت شيئاً من العبادة أشد من الصلة في جوف 
الليل

                                             الحسن البصري

 

س: هل يجوز التوســل بجاه فلن أو حق فلن؟ وهل تجوز معاشرة الفّساق 
وصحبتهم؟ 

ج: هذا من البدع التي لم يشرعها هللا عند جمهور أهل العلم، وإنما المشروع 
التوسل إلى هللا  بأسمائه وصفاته، وتوحيده، ومحبته، واإليمان به، وباألعمال 
ِ اأْلَْســَماُء اْلُحْســَنى َفاْدُعــوُه ِبَهــا ( الصالحــات، كمــا قــال ســبحانه:  )َوهلِلَّ
األعراف:180[ ولم يقل سبحانه: فادعوه بجاه محمد، أو بجاه األنبياء أو بجاه 
اُء  ِ اأْلَْســمَ األولياء، أو بحق بيته العتيق، أو نحو ذلك، وإنما قال ســبحانه: َوِلَّ
اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها أي بأسمائه هو وصفاته، ويدعى أيًضا بتوحيده كما جاءت 
األحاديث بذلك، ومنها الحديث:   »اللهم إني أســألك بأني أشــهد أنك أنت هللا 
ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفًوا أحد«، ومن 
ذلــك حديث أهل الغار الذين انطبقت عليهم صخرة لما أووا إلى الغار في ليل 
فيه مطر، فقد انطبقت عليهم صخرة، وســدت عليهم فم الغار، ولم يســتطيعوا 
الخــروج، فقالــوا فيما بينهم: ال ينجينا من هذا إال أن نتوســل إلى هللا بأعمالنا 
الخالصة، فتوسلوا إلى هللا، فتوسل أحدهم إلى هللا ببره لوالديه، والثاني توسل 

بعفته عن الزنى، والثالث توسل بأدائه لألمانة، ففرج هللا عنهم.
فعلم بذلك مما ذكرنا أن العبد إذا توسل إلى هللا بأسمائه أو بتوحيده، أو بإيمانه 
بــه ومحبتــه له، أو باإليمان بنبيه ومحبته له، أو بأداء ما افترض هللا عليه من 
طاعته، أو بترك ما حرم عليه، فهو توسل مشروع وصاحبه حري باإلجابة.

وأمــا معاشــرة الفســاق ومجالســتهم فال تجــوز؛ ألنهــم يجرون إلى فســقهم 
وضاللهــم، لكــن إذا خالطهــم للدعوة إلى هللا وإنكار ما هــم عليه من الباطل، 
وتوجيههــم للخيــر، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عــن المنكر، فهذا ال بأس به؛ 
ألن المسلم مأمور بذلك، أما من يتخذهم أصحاًبا وخالًنا يجالسهم ويأكل معهم 

ويأنس بهم، فذلك ال يجوز. 
إعداد :  إيناس شروانة                                           مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز: )4/ 26(
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التعبد ليلة اإلسراء والمعراج .. 
فضلها وحكم صيامها وصالته 

تفقه في دينك
حكم التوسل وحكم 

معاشرة الفسّاق
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حماية الحيازة العقارية ضد جريمة التعدي

صفحة أسبوعية تعني 
بشؤون القانون

الفعلية  السلطة  هي  الحيازة  إن 
على  الحائز  يُباشرها  الواقعية  أو 
شيء أو حق عيني، على أال تكون 
نص  به  تقضي  لما  وفقا  الحيازة 
المدني  القانون  من   808 المادة 
أنه  على  الغير  يأتيه  ما  قبيل  من 
بها،  القيام  له  تُبيح  رخصة  مجّرد 
على  الغير  يتحمله  ما  قبيل  من  أو 

التسامح. سبيل 
الحيازة  على  التعدي  جريمة 

وأركانها:
يتضح  العقابي  التشريع  خالل  من 
حصر  الجزائري  المشرع  أن 
الملكية  على  التعدي  مفهوم 
ورد  واحدة  جريمة  في  العقارية 
العقوبات،  قانون  في  عليها  النص 
قانون   386 بالمادة  األمر  ويتعلق 
يتوافر  أن  يشترط  حيث  عقوبات، 
التالية: األركان  التعدي  جريمة  في 
المادي  الركن  األول:  الفرع 

: للجريمة
قانون   386 المادة  بمقتضى 
الركن  فإن  الجزائري  العقوبات 

العقارية،  الحيازة  على  التعدي  جريمة  في  المادي 
نزع  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  سلوك  كل  في  يتمثل 
أو  التدليس  طريق  عن  صاحبه  حيازة  من  عقار 
خلسة، فالسلوك اإلجرامي في هذه الجريمة ال يمكن 
صاحب  حرمان  إلى  يؤدي  أن  دون  من  يتحقق  أن 

العيني. الحق  أو  العقار  على  حيازته  من  الحيازة 
الحيازة  على  التعدي  لجريمة  المادي  وللركن 

التالية: العناصر  العقارية 
المادة  نص  من  يستفاد   : العقار  حيازة  انتزاع   1-
من  هو  االنتزاع  فعل  أن  عقوبات  قانون   386
نزع  بقصد  الفاعل  يأتيها  التي  االيجابية  السلوكيات 
وذلك  رضاه  بدون  له،  الشرعي  الحائز  من  عقار 
يتم  أنه  لفظ االنتزاع يدل على  القوة، ألن  باستعمال 

الخلسة. و  كالتدليس  احتيالية  بطرق  أو  بالقوة 
في  االنتزاع  فعل  فقد عبرت عن  العليا  المحكمة  أما 
الذكر  السالف  التسبيب  إن   … بقولها:«  لها  قرار 
العقوبات،  قانون  من   386 المادة  ونص  يستقيم  ال 
التعدي  لقيام جريمة  لم تشترط  ذلك أن هذه األخيرة 
على الملكية العقارية أن يكون مالك العقار المعتدى 
عليه قد تحصل على حكم مدني بطرد المعتدي، وتم 
العقار  إلى  مجددا  المعتدي  وعاد  الحكم  هذا  تنفيذ 
المذكورة  المادة  أن  إذ  القرار،  قضاة  يرى  كما 
المملوك  العقار  على  اعتداء  كل  عقاب  على  نصت 
المتفق  التدليس، …وأن  طريق  عن  أو  خلسة  للغير 

إلى  بالدخول  يتحقق  ذلك  أن  وقضاًء  فقها  عليه 
للداخل  يكون  أن  ودون  دون رضا صاحبه،  العقار 
في  بالخطأ  مشوبا  القرار  يجعل  مما  ذلك  في  الحق 

القانون«. تطبيق 
الغير:  حيازة  في  عقار  على  االعتداء  وقوع   2-
االعتداء  تم  الذي  العقار  يكون  أن  بذلك  يقصد 
يمارس  األخير  هذا  وأن  صاحبه،  حيازة  في  عليه 
في  العقار  يكن  لم  فإذا  الفعلية،  السيطرة  عليه 
المادة  نص  لتطبيق  مجال  فال  ما  شخص  حيازة 
المحكمة  على  يتوجب  لذا  عقوبات،  قانون   386
في  حكمها  في  تُبين  أن  النزاع  عليها  المعروض 
المجني عليه كان حائزا  المشتبه فيه، أن  إدانة  حالة 
في  كانت  التي  الحيازة  على  االعتداء  قبل  للعقار 
العقار هو  يده على  المشتكي واضع  يده، وفي كون 
كان  وإن  حتى  آخر،  شخص  منه  والمشتكي  الحائز 
من  المنقول  يخرج  كما  للعقار،  الحقيقي  المالك  هو 

قانون عقوبات.  386 المادة  تطبيق  دائرة 
لم   : والتدليس  بالخلسة  االنتزاع  فعل  اقتران   3-
للخلسة  تعريفا  الجزائري  العقوبات  قانون  في  يرد 
العناصر  ضمن  أهميتهما  من  بالرغم  والتدليس 
العقارية،  الحيازة  على  التعدي  لجريمة  المكونة 
هذين  تحديد  إلى  تلجأ  العليا  المحكمة  جعل  ما  هذا 

. لمصطلحين ا
الذي  العليا  المحكمة  قرار  في  ورد  الخلسة  فمفهوم 
التدليس  طرق  أو  الخلسة  …تتحقق  على:«  نص 

صاحبه  علم  دون  العقار  دخول  عنصرين:  بتوافر 
ورضاه، ودون أن يكون للداخل الحق في ذلك.

يقوم  أن  هي  الخلسة  فإن  المفهوم  هذا  خالل  من 
ودون  خفية  عليه  باالستيالء  العقار  بنزع  المعتدي 

ذاتها. حد  في  للحيازة  وبالتالي سلب  حائزه،  علم 
القرارات  في  الباحث  فإن  بالتدليس،  يتعلّق  فيما  أما 
أن  تعتبر  كانت  أنها  يجد  العليا  للمحكمة  السابقة 
الحيازة  أو  الملكية  على  التعدي  جريمة  في  التدليس 

التالية: الشروط  تتّوفر  لم  إذا  يقوم  العقارية ال 
-1 وجود حكم مدني أو قرار يقضي بطرد المعتدي 

تنفيذه. وتم  العقار  من 
بعد  العقار  الحتالل  جديد  من  المعتدي  عودة   2-

. لتنفيذ ا
العليا  المحكمة  قرار  خالل  من  واضح  وهذا 
العنصر  التدليس،  أن  حيث  على:«  ينص  الذي 
ملكية  شغل  يعني   386 المادة  في  عليه  المنصوص 
ذلك  معاينة  تتم  أن  بعد  وهذا  إخالئها،  بعد  الغير 
العون  المحرر من طرف  الخروج  بواسطة محضر 

بالتنفيذ.« المكلف 
فقد  العليا  للمحكمة  الحديثة  االجتهادات  في  أما 
ُمعتبرًة  الذكر،  السالفة  الشروط  توافر  عن  تراجعت 
تقوم  العقارية  الحيازة  على  التعدي  جريمة  أن 
طريق  عن  أو  خلسة  االنتزاع  فعل  حدوث  بمجّرد 
تنفيذه  تم  مدني  حكم  وجود  دون  من  فقط،  التدليس 
 ..… على:«  القرار  نص  حيث  له،  اشتراطها  أو 

وحيث أن التسبيب السالف الذكر ال 
يستقيم ونص المادة 386 من قانون 
لم  األخيرة  هذه  أن  ذلك  العقوبات، 
على  التعدي  جريمة  لقيام  تشترط 
مالك  يكون  أن  العقارية  الملكية 
تحصل  قد  عليه  المعتدى  العقار 
المعتدي وتم  على حكم مدني بطرد 
المعتدي  وعاد  الحكم،  هذا  تنفيذ 
قضاة  يرى  كما  العقار  إلى  مجددا 
المذكورة  المادة  أن  إذ  القرار، 
على  اعتداء  كل  عقاب  على  نصت 
أو  خلسة  للغير  المملوك  العقار 
المتفق  ….وأن  التدليس  طرق  عن 
يتحقق  ذلك  أن  وقضاًء  فقها  عليه 
كانت  مهما  العقار  إلى  بالدخول 
صاحبه  رضا  دون  وحالته  مساحته 
في  الحق  للداخل  يكون  أن  ودون 
مشوبا  القرار  من  يجعل  مما  ذلك، 

القانون.« تطبيق  في  بالخطأ 
كل  هو  التدليس  أن  بالذكر  الجدير 
أقوال  من  المدلس  عن  يصدر  ما 
إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  أفعال  أو 
الغلط،  في  بإيقاعه  الغير  تضليل 
يختلف  وال  عقاره،  على  االستيالء  أجل  من  وذلك 
مالك  ضد  االحتيالية  الوسائل  هذه  مارس  إن  األمر 
يُمارسها  أن  أو  الوقت،  نفس  في  له  والحائز  العقار 

الحيازة. بيده  الذي  نائبه  ضد 
للجريمة: المعنوي  الركن  الثاني:  الفرع 

الفعل  مرتكب  الفاعل  نية  انصراف  به  يُقصد 
أنه  يعلم  وهو  بإرادته  ارتكابه  إلى  قانونا  المجرم 
بمقتضى  عليه  ومعاقب  قانونا  مجرما  فعال  يرتكب 
أو  الملكية  على  التعدي  جريمة  كون  األخير،  هذا 
يُشترط  التي  العمدية  الجرائم  من  العقارية  الحيازة 
يكفي  فال  واإلرادة،  العلم  عنصري  توافر  لقيامها 
يُكِون  سلوكه  بأن  الجاني  علم  الجريمة  هذه  لقيام 
تتجه  أن  يجب  بل  القانون،  عليها  يُعاقب  جريمة 
إرادته إلى التعدي على ملكية غيره وهو يعلم بذلك.
أو  الملكية  على  التعدي  جريمة  أن  يتضح  وبالتالي 
تستلزم  لذا  العمدية،  الجرائم  من  العقارية  الحيازة 
علم  في  يتمثل  الذي  العام  الجنائي  القصد  توافر 
وإدراكه  الحرة  إرادته  واتجاه  الفعل  وقت  الجاني 
القانون. وضحها  كما  الجريمة  أركان  بجميع  السليم 
إلى  الجريمة  هذه  في  المعنوي  الركن  يتطلب  كما 
جانب القصد العام، القصد الخاص والمتمثل في نية 
التعدي، وحرمان  الشيء محل  تملك  نية  محددة هي 

نهائيا. منه  حائزه 

)اإلدارات  معنوي  أو  طبيعي  شخص  لكل  يمكن 
 )… والجمعيات،  الخاصة  الشركات  والمؤسسات، 
تقديم شكوى أو عريضة أمام النيابة إلكترونيا، باتباع 

الخطوات التالية:
اإللكترونية«  »النيابة  أرضية  إلى  الولوج   1-
البوابة  عبر  والمتاحة  الغرض،  لهذا  المخصصة 

االلكترونية لوزارة العدل.
-2 النقر على خانة “تسجيل شكوى أو عريضة”.

-3ملء استـمـارة “تسجيل شكوى/عريضة عن بعد”، 
كاملة،  بهويته  الخاصة  الشخصية  البيانات  بإدخال 
عنوان  وكذا  المحمول،  هاتفه  ورقم  إقامته،  وعنوان 

بريده اإللكتروني، إن وجد.

-4النقر على الزر “التالي”.
-5النقر على الزر “OK”، الذي يظهر في نافذة تأكيد 

المعلومات المدخلة.
 عندئذ تظهر مباشرة، نافذة تبين إرسال رمز التأكيد، 

عبر هاتفه المحمول، وكذا عبر بريده االلكتروني.
بإمكانه  يصبح  المذكور،  التأكيد  رمز  تلقيه  -6فور 
إدراج البيانات المتعلقة بالشكوى، وذلك باتباعه اآلتي 

:
 • إدراج رمز التأكيد المرسل.

البيانات  إلدخال  “التالي”،  الزر  على  النقر   • 
في: والمتمثلة  بالشكوى/العريضة،   الخاصة 
القضائية  الجهة  اختيار   –   
الشكوى/العريضة؛ إليها   الموجه 
   – تحديد نوع الشكوى/العريضة وإدخال مضمونها؛ 
االثبات  وثائق  أي  المرفقات،  تحميل   –   
وجدت. إن  للشكوى/العريضة،   المدعمة 

  – النقر عل الزر “تسجيل”.
نافذة  في  يظهر  الذي   ،”OK“ الزر  على  النقر   •
الشكوى/ ليتم تحويل هذه  المدخلة،  المعلومات  تأكيد 
العريضة، بصفة آلية إلى ممثل نيابة الجهة القضائية 
الجمهورية  )وكيل  الشكوى/العريضة  إليها  الموجه 
بالمحكمة أو النائب العام بالمجلس القضائي( التخاذ 

اإلجراء المناسب والتصرف فيها.
• بعد ذلك، تظهر للمعني نافذة تؤكد تسجيل الشكوى 
المستخدم  باسم  االحتفاظ  ضرورة  وتبين  بنجاح، 
ذاته،  الوقت  في  بهما  سيزود  اللذان  المرور  وكلمة 

على  االطالع  من  لتمكينه 
عن  شكواه/عريضته  مآل 

بعد؛
على  النقر  بمجرد    
هذه  في   ”OK“ الزر 
شاشة  على  يظهر  النافذة، 
التسجيل  وصل  الحاسوب، 
مآل  على  واالطالع 
قابل  الشكوى/العريضة، 
على  ويتعين  للطباعة، 
به  االحتفاظ  الشكوى  مقدم 
أي  وفي  ذلك،  بعد  للولوج 
فضاء  إلى  يريده،  وقت 
عريضة”  أو  شكوى  “مآل 
“النيابة  أرضية  رابط  عبر 

أو  شكوى  “مآل  خانة  باختيار  وذلك  اإللكترونية”، 
المرور،  وكلمة  المستخدم  اسم  وإدخال  عريضة”، 
المسّجلين بالوصل، قصد االطالع على مآل شكواه/
اتخاذها  المطلوب  أو  المتخذة  عريضته واإلجراءات 

في هذا الشأن.
شكواه/عريضته،  بمآل  المعني  إعالم  فإن   لإلشارة، 
و/أو   )SMS( قصيرة  نصية  رسالة  عبر  أيضا  يتم 

عبر بريده اإللكتروني.
موقع وزارة العدل

النيابة اإللكرتونية  وظائف ومهن العدالة

حسب  شعبيون  مساعدون  ذلك  في  يعينهم  أن  ويمكن  األحكام.  بإصدار  القضاة  يختص   :146 المـادة
القانون. يحّددها  التي  الشروط 

من الدستور 
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إستراحة

n ســَرق أعرابيٌّ صرة فيها َدراهم، ثم دَخل المســجَد يُصلِّي، وكان اسُمه موسى، فقرأ اإلمام: »وما 
تلك بيمينك يا موسى«، فقال األعرابي: وهللاِ إنَّك لساحر، ثم رَمى الصرة وخَرج.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

علي مصطفى مشرفة باشا ..أينشتاين العرب 
يف رحاب العلم واإلميان  

n علــي مصطفى مشــرفة باشــا هو عالــم فيزياء 
نظريــة مصري، ُيلّقب بأينشــتاين العــرب ألن أبحاثه 
كانت في نفس المجال ونفس الموضوعات التي كانت 
أبحاث ألبرت أينشتاين تدور حولها. تخرج في مدرسة 
المعلميــن العليا عــام 1917، وحصل علــى دكتوراه 
فلســفة العلوم مــن جامعة لندن عــام 1923، ثم كان 
أول مصــري يحصــل على درجة دكتــوراه العلوم من 

إنجلترا من جامعة لندن عام 1924.  
ولد علي مصطفى مشــرفة في 11 جويلية 1898 في 
مدينــة دميــاط، مصــر، وكان االبن األكبــر لمصطفى 
مشــرفة أحــد وجهــاء تلــك المدينــة وأثريائهــا، ومن 
المتمكنيــن فــي علــوم الديــن المتأثرين بأفــكار جمال 
الديــن األفغاني ومحمد عبده العقانية في فهم اإلســام 
ومحاربــة البدع والخرافــات، وكان من المجتهدين في 
الديــن، وله أتبــاع ومريدون ســموه )صاحب المذهب 

الخامس(. 
تلّقــى دروســه األولــى على يــد والدته ثم في مدرســة 
»أحمد الكتبي«، وكان دائما من األوائل في الدراســة، 
ولكــن طفولته خلت من كل مباهجهــا؛ حيث يقول عن 
ذلــك: »لقد كنت أفني وأنا طفل لكي أكون في المقدمة، 
فخلت طفولتي من كل بهيج. ولقد تعلمت في تلك السن 
أن اللعــب مضيعــة للوقــت )كما كانت تقــول والدته(، 
تعلمت الوقار والســكون في ســن اللهو والمرح، حتى 

الجري كنت أعتبره خروجا عن الوقار.«
توفــي والده في 8 جانفــي 1910 وبموت األب صار 
االبــن علي الذي لم يكــن قد تجاوز الثانية عشــرة من 

عمره عميداً ألسرته. 
التحق علي بـــمدرسة العباســية الثانوية بـــاإلسكندرية 
التي أمضى فيها سنة في القسم الداخلي المجاني؛ انتقل 
بعدها إلى المدرسة السعيدية في القاهرة وبالمجان أيضا 
لتفّوقــه الدراســي، فحصل منها على القســم األول من 
الشــهادة الثانويــة )الكفاءة( عام 1912، وعلى القســم 
الثانــي )البكالوريا( عــام 1914، وكان ترتيبه الثاني 
علــى القطــر المصري كله وله من العمر ســتة عشــر 
عامــا، وهو حدث فريد فــي عالم التربيــة والتعليم في 

مصــر يومئذ، وأّهله هــذا التفوق )ال ســيما في المواد 
العلمية( لالتحاق بأي مدرسة عليا يختارها مثل الطب 
ل االنتســاب إلــى دار المعلمين  أو الهندســة، لكنه فضَّ
العليــا، حيث تخرج منهــا بعد ثاث ســنوات بالمرتبة 
األولــى، فاختارته وزارة المعــارف العمومية إلى بعثة 

علمية إلى بريطانيا على نفقتها. 
بــدأت مرحلة جديدة من مســيرته العلمية بانتســابه في 
خريف 1917 إلى جامعة نوتنجهام اإلنجليزية، والتي 
حصــل منها على شــهادة البكالوريوس في الرياضيات 
خال ثاث ســنوات بدال من أربع. وأثناء اشتعال ثورة 
1919 بقيــادة ســعد زغلــول كتــب علي مشــرفة إلى 
صديقه محمود فهمي النقراشــي )أحــد زعماء الثورة( 
يخبره فيهــا برغبته الرجوع إلى مصر للمشــاركة في 

الثورة، وكان جواب النقراشي له: 
»نحــن نحتاج إليك عالما أكثر ممــا نحتاج إليك ثائرا، 
أكمل دراســتك ويمكنــك أن تخدم مصر فــي جامعات 

إنجلترا أكثر مما تخدمها في شوارع مصر.«
وقد لفتت نتيجته نظر أساتذته الذين اقترحوا على وزارة 
المعارف المصرية أن يتابع مشــرفة دراسته للعلوم في 
جامعة لندن، فاســتُجيب لطلبهــم، والتحق عام 1920 
بالكليــة الملكية )كلية كينجز لنــدن(، وحصل منها عام 
1923 على الدكتوراه في فلسفة العلوم بإشراف العالم 
الفيزيائي الشهير تشارلز توماس ويلسون الحاصل على 
جائــزة نوبل في الفيزياء عــام 1927. ثم حصل على 
مشــرفة عــام 1924 على دكتوراه العلــوم من جامعة 
لندن، وهي أعلــى درجة علمية في العالم لم يتمّكن من 

الحصول عليها سوى 11 عالما في ذلك الوقت.
عــاد إلــى مصر بأمــر مــن وزارة المعــارف، وُعيّن 
مدرســا للرياضيات في كليــة المعلمين العليا، ثم عندما 
حصــل على الدكتوراه في العلوم من إنجلترا؛ كان أول 
مصــري يحصل عليها، وحين تم افتتاح جامعة القاهرة 
عام 1925 عمل بها أســتاذ مشــارك فــي الرياضيات 
التطبيقيــة في كليــة العلوم ألنه كان تحت ســن الـ30، 
وهو الحد األدنى للســن المطلوب لتحقيق وظيفة أستاذ، 
ثــم ُمنح درجة »أســتاذ« عــام 1926 رغم اعتراض 

قانون الجامعة على منحه اللقب بدون سن الثاثين. 
مؤلفاته

كان الدكتور مشرفة من المؤمنين بأهمية دور العلم في 
تقدم األمم، وذلك بانتشــاره بين جميع طوائف الشعب؛ 
حتى وإن لــم يتخصصوا به، لذلك كان اهتمامه منصبّا 
على وضــع كتب تلخص وتشــرح مبادئ تلــك العلوم 
المعقدة للمواطن العادي البســيط، كي يتمّكن من فهمها 
والتحــاور فيها مثل أي مــن المواضيع األخرى، وكان 
يذكر ذلك باســتمرار فــي مقدمات كتبــه، والتي كانت 
تشــرح األلغاز العلمية المعقدة ببســاطة ووضوح حتى 
يفهمها جميع الناس حتى من غير المتخصصين. وكان 

من أهم كتبه اآلتي: 
الميكانيكا العلمية والنظرية )1937(.

الهندسة الوصفية )1937(.
مطالعات علمية )1943(.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن أول طاعون يجتاح الدولة اإلسالمية كان في 
عهد الوليد بن عبد الملك.

بن قرة.*أن أول من حّدد ارتفاع الشمس العالم المسلم ثابت 
*أن أول من اكتشف هواء الزفير السام هو بنيامين فرانكلين.

*أن أول سيارة تدور بالبنزين كانت في عام 1895م.
*أن أول من فتت الحصى في المثانة هو أبو القاسم الزهراوي.

  1897 - بريطانيا تعترف بسلطة الواليات المتحدة 
على نصف الكرة الغربي. 

  1900 - تأسيس حزب العمال. 
  1933 - تعرض مبنى الرايخستاغ للحريق. 

  1976 - اإلعالن عن قيام الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية في الصحراء الغربية .
يربط   1983 - بدء العمل في جسر الملك فهد الذي 

السعودية بالبحرين. 
  1990 - إعادة انتخاب توشيكي كايفو رئيًسا لوزراء اليابان. 

  2010 - وقوع زلزال في تشيلي بقوة 8.8 حسب مقياس العزم الزلزالي. 
  2011 - الوزير التونسي األول محمد الغنوشي يستقيل من منصبه، ورئيس 

الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع يكلف الباجي قائد السبسي برئاسة الحكومة.

واحد دخلو مسمار في رجلو راح 
لطبيب باش ينحيهولو. الطبيب قالو 
نحيهولك بـ 2500 دينار، المسكين 

من الدهشة قالو: عوجو وخليه.

الذي ال يفارق بيئته التي نشأ فيها وال يقرأ غير الكتب التي 
تدعم معتقداته الموروثة ال تنتظر منه أن يكون محايًدا في الحكم 

على األمور. إن معتقداته تلون تفكيره حتًما وتبعده عن جادة 
                                   البحث الصحيح. 

                                                     علي الوردي

 الكلمة من عند الرخيص ما تزعزع ما تقيس ومن 
الغايل تسهرك الليايل

يضرب هذا المثل في تجريح الناس من قبل شخص دنيء.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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الفيلسوف املناهض للنزعة العسكرية برنارد بولزانو

n برنــارد بولزانــو اســمه )5 أكتوبر 1781 
- 18 ديســمبر 1848( عالــم رياضيات وعالم 
منطــق وفيلســوف والهوتي وكاهــن كاثوليكي 

بوهيمي من أصل إيطالــي، وُعرف أيًضا بآرائه 
المضادة للنزعة العسكرية.

دخــل بولزانــو جامعة بــراغ في عــام 1796، 
ودرس الرياضيات والفلســفة والفيزياء. بدًءا من 
عام 1800، شرع أيًضا في دراسة علم اإللهيات، 
ليصبح كاهًنــا كاثوليكًيا في عــام 1804. وُمنح 
كرســي فلســفة الدين الجديد في جامعة براغ عام 
1805. وتبيــن أنّه محاضر محبوب ليس بالدين 
فحسب، بل أيًضا بالفلســفة، وانتُخب لعمادة كلية 

الفلسفة في عام 1818.
نّفــر بولزانــو العديد من قيادات الكلية والكنيســة 
بســبب تناوله مواضيع مثــل الضياع االجتماعي 
الــذي تســببه النزعــة العســكرية وقلــة الحاجة 
للحــرب أثناء دروســه. وحث علــى عملية إعادة 
تشــكيل كاملــة لألنظمــة التعليميــة واالجتماعية 
واالقتصاديــة يكون من شــأنها أن توجه مصالح 
الدولة نحو السام عوًضا عن النزاعات المسلحة 
بين الدول. وجّراء رفضه التنكر لمعتقداته، ُطرد 

بولزانو من الجامعة في عام 1819. 
فــي نهايــة المطاف، تبيّــن أن قناعاته السياســية 
-التي كان يميل إلى مشاركتها مع اآلخرين بشكل 

متكّرر إلى حد ما- كانت ليبرالية أكثر من الازم 
بالنسبة إلى السلطات النمساوية. نُفي إلى األرياف 
وحينها كّرس طاقاته للكتابات التي تتناول المسائل 

االجتماعية والدينية والفلسفية والرياضية. 
رغــم منعــه من النشــر فــي الصحف الســائدة، 
إذ كان ذلــك من شــروط النفي، اســتمّر بولزانو 
بتطوير أفكاره ونشرها سواء أكان باالعتماد على 
نفســه أم عن طريق الصحف األوروبية الشرقية 
المغمــورة. وقد عاد إلى بــراغ في عام 1842، 

حيث توفي في عام 1848. 
كان واحــًدا مــن أوائل علمــاء الرياضيات الذين 
بــدأوا بترســيخ مفهــوم الصرامــة فــي التحليل 
الرياضــي بشــكل تدريجــي عن طريــق أعماله 
الرياضية األساسية الثاثة: »مساهمات في سبيل 
تمثيــل أكثر تبريــًرا للرياضيــات«، و«النظرية 
ذات الحدين« )1816(، و»دليل تحليلي بحت« 
)1817(. وقدمــت هذه األعمال نموذًجا لطريقة 
جديــدة لتطوير التحليل، ولم تُدَرك غايتها النهائية 
إال بعــد مرور نحو خمســين ســنة عندما جذبت 
انتباه كارل فايرشــتراس )أوكونر وروبرتســون 

.)2006

واهلِل إنَّك لساحر



n عالجــت فرقــة مكافحــة الجرائم 
الوالئيــة  بالمصلحــة  اإللكترونيــة 
للشــرطة القضائية بأمن والية بخنشلة 
قضيــة مرتبطــة بالنصــب عــن طريق 
اإلنترنــت ، أين قام أصحابها بإنشــاء 
حســابات و صفحــات وهميــة بهــدف 
اإلحتيــال على الضحايــا ، ليقوموا بعد 
ذلــك باالختفاء كليا و إخفاء الصفحات 
ال  حتــى  اإللكترونيــة  الحســابات  و 

ينكشف أمرهم .
عمليــة تفكيــك المجموعــة جــاءت في 
أعقاب  تقدم شــخص فــي العقد الثالث 
من العمر بشــكوى ، ينحدر من خنشلة  

قبــل  مــن  للنصــب  تعرضــه  مفادهــا 
فتــاة أجنبية تعــرف عليها عبــر موقع 
التواصــل اإلجتماعي  فايســبوك  التي 
أوهمتــه بأنها أرملة أحــد الجزائيين و 
تقيــم بدولــة أجنبيــة ، كمــا أنها ورثت 
عنــه تركة كبيــرة من العملــة األجنبية 
، تقــدر بمليونين دوالر ، وأنها ســتقوم 
بإرســال المال عبر وســيط إلنفاقه في 
األعمال الخيرية على مســتوى الوطن 
، بعد االتفاق بينهما ، اتصل به شخص 
يدعــي بأنه الوســيط بينه و بيــن الفتاة 
األجنبيــة ، وطلــب منــه ارســال مبلغ 
مالــي من العملة الوطنية ، يقدر بـ 20 

مليون ســنتيم ، من أجل تسديد الرسوم 
الجمركيــة لتمريــر الحقيبــة التــي بها 
بإرســال  الضحية  المالي،ليقوم  المبلــغ 
المبلــغ المالــي عبر الحســاب البريدي 
الجــاري الــذي تــم ارســاله مــن قبــل 
الوســيط ، بعد مدة زمنية عاود الوسيط 
االتصال بالضحية و طلب منه ارســال 
مبلغ ثاني يقدر  35 مليون سنتيم  عبر 
حســاب بريــدي جــاري آخر،غير أن 
الضحية رفض ارســال الدفعــة الثانية 
مــن المبلــغ المالــي ، بعــد أن راودته 
الشــكوك حول القضية ، ليتقدم الضحية 
إلــى المصالــح األمنية و يقوم بترســيم 

الشكوى.
في نفس السياق تم تحديد هوية صاحبة 
الحســاب اإللكترونــي ، باإلضافة إلى 
الوســيط الذي قام باإليصــال بالضحية 
مــع تحديد هويــة أصحاب الحســابات 
البريديــة الجاريــة  ،و يتعلــق األمــر 
بشخصين ينحدران من إحدى الواليات 
الجنوبيــة و امــرأة تنحــدر مــن إحدى 
الواليــات الشــرقية بالبــاد ،كمــا تـــم 
إنجـــاز ملـــف جزائي ضـــد المشتبـــه 
فيهــم بموضــوع النصــب عــن طريق 
األنترنت تم بموجبه ارســال الملف إلى 
الجهات القضائية لدى محكمة خنشــلة .

                            ابتســام ســكيو

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 13/ 03
الجزائر : 14/ 09
وهران : 16/ 11 

الفجر  : 05.41
الظهر   : 12.46
العصر  : 15.57
املغرب  : 18.26
العشاء : 19.47

مواقيت الصالة 
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من بينهم إمرأة تدعي أنها تقيم خارج الوطن 

تفكيك شبكة خطيرة تحترف  النصب واالحتيال 
عبر األنترنت بخنشلة 

قبــل أربعــة أيــام أطلــق الجيش الروســي تدخا 
عســكريا واسعا داخل تراب الجارة أوكرانيا فيما 
ســماه الغرب بالغزو غير المبرر، و ما قال عنه 
الرئيــس بوتين أنه تدخــل اضطراري، أُجبرعلى 
القيام به، بعد اســتنفاد كل المســاعي الدبلوماسية 
مــع الــدول الغربيــة، ومــع الحلــف األطلســي) 
الناتــو(، المنضوية تحت لوائه؛ بينما ظل الرئيس 
األوكرانــي المدعــوم مــن الغــرب متصلبــا في 
مواقفــه، الســيما فيمــا يتعلــق بمســألة االنضمام 
للناتــو، وملــف الجالية الروســية، وكذا المســألة 
الشــائكة النفصال إقليمي دونيتســك و لوغانسك، 

اللذين تدعم روســيا استقالهما عن أوكرانيا.
و لعّل أبرز ما غذى هذا الصراع بين روســيا و 
الغرب، والذي ســرعان ما تحول إلى حرب، هو 
تضارب المصالح االســتراتيجية للطرفين بشــأن 
أوكرانيــا، هــذه الدولــة العظيمة المنشــطرة عن 
االتحاد الســوفياتي سابقا. و هي في غاية األهمية 
لما تنطــوي عليه من ثــروات معدنية و منجمية، 
و زراعيــة، و لمــا أحرزته أيضا مــن تقدم باهر 
فــي كثيــر مــن الصناعــات و إنتــاج المحاصيل 

القمح. السيما  الفاحية، 
الرئيــس بوتين يدافع عن موقفــه، بالقول أنه ُدفع 
إلى شّن هذه الحرب دفعا. فالغرب في نظره بات 
يهــّدد أمنــه القومي ، بعد تمادي حلــف الناتو في 
التمّدد شــرقا، و ســعيه إلى إكمال الدائرة بتسهيل 
انضمــام أوكرانيا إليه، مــا يتيح للواليات المتحدة 
إقامــة قواعد عســكرية و نشــر صواريخها على 

مسافة كيلومترات من حدوده.
و بالمقابــل، تــرى واشــنطن و باقــي العواصــم 
الغربيــة، أن بوتيــن يســعى بطمــوح اســتبدادي 
توســعي إلى استرجاع أمجاد روســيا القيصرية، 
عبــر توســيع جغرافيا النفوذ الروســي، الســيما 
فــي المناطــق التي تتواجد بهــا أقليات أو جاليات 
روســية، مثلمــا هي الحــال فــي أوكرانيا، و هو 
بذلك يمثل ـ بحســب الجانب الغربي ـ خطرا على 
ديمقراطيات شــرق أوروبا، التــي اختارت تبنّي 
»النمــوذج الغربي«، و أوكرانيا خير مثال لذلك. 
و فــي رد فعــل اســتعجالي، ســارعت الواليات 
المتحــدة و معهــا الــدول الغربيــة البــارزة إلــى 
و  االقتصاديــة  العقوبــات  مــن  ترســانة  إقــرار 
التجارية ضد روســيا، بيد أنها بقت منقسمة بشأن 
عزل روســيا عــن منظومة« ســويفت« العالمية 
للتعامــات الماليــة، من منطلــق أن هذا اإلجراء 
ســيعرقل أيضا التعامات الماليــة للدول الغربية 
نفســها، مــع العلم أن هــذه المنظومــة تتعامل بها 
11 ألف شــركة كبرى فــي  أكثر من 200 دولة 

العالم. عبر 
و الواقع أن بوتين، كان يستعد لمثل هذه العقوبات 
منــذ 2014، و تمكن من رفع احتياطات بلده من 
العملــة الصعبة إلى أكثر من 640 مليار دوالر.

آخــر الــكالم.. أيا كانــت مبررات أطــراف هذه 
الحرب،التــي ســتضع مصير العالــم أمام أخطار 
يصعــب التكهن بوخامتها، فــإن الحرب في نهاية 
المطــاف، التجــّر معها إال الخــراب و الدمار و 
المآسي اإلنســانية. وأن الرابح فيها يكون خاسرا 

أيضا، حتــى لو أصبح ميزان القوة في صالحه.

                          محمــد مصبــاح   

هل تنجح الصواريخ 
حيث فشلت 

الدبلوماسية.. !؟

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  
حجز أزيد من 06 كغ من 

المخدرات ومبلغ 91000دج لدى 
مجموعة إجرامية بجيجل  

n تمكنــت عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن 
واليــة جيجل إثر معلومات مؤكــدة وردت إلى من 
تفكيــك شــبكة إجراميــة  تتكون من 6 أشــخاص 
تنشــط عبــر بلديتــي العوانة وزيامــة منصورية 
وحجز أزيــد من 6 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ 

91 أفف دج واسلحة بيضاء 
و صــدر في حق اثنين )02( مــن المتهمين  أمر 
إيداع بالمؤسســة العقابية بجيجــل، كما تم وضع 
بقيــة المشــتبه فيهم تحت الرقابــة القضائية، في 
حيــن تبقى األبحاث جارية لتوقيف شــركائهم في 

القضية المتواجدين في حالة فرار.
                                               نصرالدين - د

 أعلنت التنســيقية الوطنية لألســاتذة 
ــي  ف التعاقــد  عليهــم  فــرض  الذيــن 
المغرب, عن دخولها مجددا في اضراب 
بــارا مــن يــوم غــد االثنين  ــي اعت وطن
ولمــدة أســبوع, مرفوق بإنــزال وطني 
ــى تجاهل الجهات الوصية  احتجاجا عل
لمطالبهم, وعلى رأســها اســقاط نظام 
التعاقــد وإدماجهم في أســالك الوظيفة 

العموميــة بأثر رجعي مالي وإداري.
ــا لمــا نقله  تنســيقية -وفق وأوضحــت ال
اإلعــام المغربــي - أنهــا تعتزم خوض 
إضراب وطني و لمدة أســبوع في الفترة 
مــن 28 فبرايــر إلى غاية الســادس من 
ــي  ــه إنــزال وطن ل ــادم, يتخل ق مــارس ال
بالعاصمة الرباط, أيام 2و3 و4 مارس 
المقبــل, إضافة إلى إضــراب آخر لمدة 
ــى 23 مــارس  ــام مــن 21 إل ــة أي ثاث
بمشاركة تنســيقيات جهوية أو إقليمية.

أن  تنســيقية  ال وأوضحــت 
تنديدا  ــي  أت ت عودتهــا لاحتجاج 
ــة  الوصي الجهــات  بتجاهــل 
المتابعات  واســتمرار  بها,  لمطال
يــر  والمحاكمــات بحــق عــدد كب
من األساتذة, الذين اعتقلوا عقب 
ــذي نظمــوه  ــي ال اإلنــزال الوطن

المنصرم. أبريل  شهر 
كمــا أكد االســاتذة الذيــن فرض 
تعاقــد االســتمرار فــي  يهــم ال عل
نقــاط فــي  مقاطعتهــم إدخــال ال
»برنامــج مســار« وكل ما يتعلق 
ــوم بها  ــي يق ت ــارات ال ــه, والزي ب

تأهيل المهني وغيرها. المفتشــون, وال
ــة اعتقلت  ي وكانــت قوات االمــن المغرب
اســتاذا,   19 الماضــي  ــل  أبري شــهر 
شاركوا في مســيرة احتجاجية بالرباط , 
تعاقد وإدماج  بة بإســقاط نظام ال للمطال

كافة األســاتذة فــي الوظيفــة العمومية, 
ــذي شــهده القطاع  ــان ال ق ووقــف االحت
ــة أشــهر , خاصــة في ظــل تجميد  ل طي
للحــوار مــع هــؤالء  ــة  الوصي ــوزارة  ال

تذة. االسا
                                                     وأج 

يف ظل غياب آذان صاغية لمطالبهم  

األساتذة المتعاقدون يف المغرب يستأنفون 
إرضابهم يوم غد  

وفاة شاب إثر سقوط خطري 
يف ميناء القل بسكيكدة 

ــح الحماية  ــة أول أمس، مصال ل ي n تدخلــت، ل
ثانوية بالقل غربي سكيكدة،  المدنية في الوحدة ال
و في حدود الساعة منتصف الليل من أجل انتشال 
جثة شــاب يبلغ مــن العمر 31 ســنة يدعى »ب. 
يــه جثة هامدة من قبل بعض  ن« كان قــد عثر عل

المرافقين له بين الصخور في ميناء القل .
ــذي يعمل  ــا، فــإن الضحيــة ال و حســب مصادرن
ــارة بالميناء ينتظر  بائع ســمك كان في رأس المن
دخول ســفن السردين لمباشــرة مهامه في البيع و 
الشــراء،قبل ان يسقط في ظروف مجهولة و يلفظ 
انفاسه االخيرة في عين المكان ،حيث تم بحضور 
وكيل الجمهورية لدى محكمة القل انتشــال الجثة 
ــه على مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى  ل و تحوي

عبد القادر نطور. 
                                                             نورالدين ب

اإلطاحة بعصابة رسقة 
استهدفت 24 شقة شاغرة بعني 

عبيد يف قسنطينة     

n تمكنت الضبطية القضائية ألمن دائرة عين عبيد بوالية 
قسنطينة ، من تفكيك جمعية اشرار تتكون من  03 أشخاص 
ــراوح اعمارهــم بين 26 و 37 ســنة ، متورطين في قضية  ت ت
التخريب العمدي ألماك الدولة متبوع بالســرقة باســتعمال 

مركبة من داخل مشروع سكني. 
ــات القضية تعود الى مراســات و شــكاوي بخصوص  ي ث حي
تعــرض شــقق مشــروع 4000 ســكن اجتماعــي جاهز الى 
تنقل الى عين المكان ،  م ال يت التخريب و ســرقة محتويات ، ل
لتخريب ، حيث  ــة الميدانية بينت تعرض 24 شــقة ل ن المعاي
ابير المياه و انابيب نقل  اســتولى خالها الفاعلون على صن
ائية نحاســية مــع تخريب احواض  الغــاز ،و كذا كوابل كهرب
الحمــام و االبــواب ، التحقيــق المفتوح افضــى بعد تحريات 
مكثفة من تحديد هوية 03 مشتبه فيهم و الذين تم توقيفهم و 

تحويلهم الى مقر امن الدائرة .
التحقيق المعمق افضى الى ضلوع المشتبه فيهم في عمليات 
الســرقة و التي اســتهدفت محتويات 24 شــقة ،واســترجاع 

ية  المسروقات و حجز االدوات المستعملة في العمل
ــة في حق  ي بعــد االنتهــاء مــن انجــاز ملــف اجــراءات جزائ

ية . يابة المحل ن المعنيين ، تم تقديمهم أمام ال
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