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اختلسوا مليار و600مليون سنتيم ..7 أشخاص أمام العدالة بقسنطينة         ينتمون إىل اتحادية مختصة 
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سكيكدة                                       
طالبو السكن ينتفضون..  

حالة غليان و الوايل
 تقدم ضمانات

جيجل                                                               
حرب معلنة عىل مافيا الفحم 

و تخريب 12 "مردومة" يف 
غابات الميلية       
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فيما يبقى الوزير السابق يف حالة فرار بعد إدانته يف عدة قضايا فساد

حجز أموال ضخمة ومجوهرات في 
»فيال« بوشوارب بالعاصمة  

رئيس االتحاد الوطني للوكاالت 

السياحية يويب مولود:

ص 3

الرئيس تبون يكشف: 

مشاريع هامة يف العديد
 من المجاالت  ُمرتقب 

إنجازها مع قطر

الكشف عن رشوط االستفادة منها وحاالت 
سحبها من صاحبها

صب منحة البطالة 
سيكون يف
 28 مارس

ص 24

ص 5

2600 وكالة سياحية توقفت عن 
النشاط وأزيد من من30ألف عامل 

بها فقدوا وظائفهم

عالقة إدارة سطيف والقائد جحنيط تصل لطريق مسدود

ص 4

ص9
ميلة                                          
كانت موجهة للمضاربة ..حجز كمية 

كبرية من البطاطا      

التحقيق في تعرض يوسف باليلي إلساءة 
عنصرية بفرنسا ص12

اتهامات متبادلة وكشف المستور



الثالثاء 22 فيفري 2022 م
الموافق لـ 21 رجب 1443 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  نجم  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  وجه 
متابع  مليون   400 إلى  وصوله  بعد  لعشاقه  شكر  رسالة  االثنين  اليوم 

»إنستغرام«. االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
مليون   400 شباب،  يا  »مرحبا  الفيديو:  مقطع  في  رونالدو  وقال 
لحظة  من  لها  يا  سيييييييي،  أقول  أن  يمكنني  اآلن  للروعة،  يا  متابع، 
أعماق  من  أشكركم  لذلك  ممكنا،  يكن  لم  هذا  دونكم  من  لي،  بالنسبة 
ألنكم  معكم،  شيء  وكل  حياتي  أشارك  سوف  هكذا،  استمروا  قلبي، 
 100 المزيد  لنضيف  بنا  وهيا  لكم،  جزيال  شكرا  ذلك،  تستحقون 

لكم«. مليون، شكرا  و200 
موقع  عبر  متابعة  العالم  في  شخص  أكثر  هو  رونالدو  أن  يذكر 

»إنستغرام«.

ع س ل
لـسع 

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

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

قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

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

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

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

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

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

رونالدو بعد وصوله لـ400 
مليون متابع على »إنستغرام«

قال المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية 
المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب 
من  عددا  أن  بالني،  عمار  السفير  العربي، 
وبمرافقة  بالجزائر،  المعتمدين  الدول  السفراء 
الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون  وزارة  من 
المنتدى  مبادرة  بإطالق  قاموا  بالخارج، 
الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي  , 
إبراهيم  الصحراوي  الرئيس  ان مشاركة  مؤكدا 
شكلت  ببروكسل  اوروبا  افريقيا  قمة  في  غالي 
كامل  بشكل  للمغرب  ودحضت  مدوية  هزيمة 

أطروحته المزعومة .
وزارة  ترحب  وإذ  بالقول  بالني  وأضاف 
بالخارج  الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون 
فإنها  بالتقدير واالحترام،  الجديرة  المبادرة  بهذه 
تعرب عن استعدادها الدائم لمرافقة المنتدى في 
أنشطته وفعالياته المستقبلية الرامية إلى التعريف 
الشعب  مع  والتضامن  الصحراوية  بالقضية 

الصحراوي المظلوم.
 وجدد بالني موقف الدولة الجزائرية الراسخ في 
دعم القضية الصحراوية العادلة باعتبارها، وفقا 
ألسس الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، 
وقوف  مشددا على  استعمار،  تصفية  قضية 
الجزائر الدائم، حكومة وشعبا، إلى جانب الشعب 
الصحراوي الشقيق في كفاحه المشروع من أجل 
تقرير  في  للتقادم  القابل  وغير  الثابت  حقه  نيل 

مصيره و تحديد مستقبله.
وقيادته  الشقيق  الصحراوي  الشعب  بالني  وهنأ 
القضية  حققتها  التي  الكبيرة  االنتصارات  على 
الصعيدين  األخيرة على  اآلونة  في  الصحراوية 

السياسي والقضائي .
 ربيع م

وضـع حـد لعصـابـة 
حـي تتكون

من 11 شخصا ببسكرة 

مشاركة الرئيس غايل
يف قمة أوروبا إفريقيا  هزيمة 

الموجعة مدوية للمغرب الضربات  سلسلة  المسيلة  بوالية  تتواصل 
وتجار  للمجرمين  االمن  مصالح  قبل  من  الموجهة 
بالمصلحة  والتدخل  البحث  فرقة  تمكنت  حيث  السموم 
من  المسيلة،  والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
قدر  معالج(   )كيف  المخدرات  من  10 صفائح  حجز 
وزنها اإلجمالي بـ 960 غرام، باإلضافة إلى 1001 
قرص مهلوس، مع توقيف شخص يمتهن المتاجرة غير 
الشرعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جاءت هذه 
المصلحة،  إلى  وردت  معلومات  إثر  الشرطية  العملية 
به  بالمشتبه  اإلطاحة  من  التحقيق  فريق  مكنت  حيث 

توقيفه  تم  به  المشتبه  المسيلة،  بمدينة  العائلي  داخل مسكنه  بإحكام  كانت مخبأة  التي  المذكورة  الكمية  وحجز 
وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، ليصدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

عبد الحليم بالل

اسرتجاع 38 قطعة نقدية أثرية بباتنة
استرجعت مصالح األمن بوالية باتنة 38 قطعة نقدية معدنية أثرية يعود تاريخها لفترات زمنية مختلفة, حسب 

ما أفادت به  االثنين خلية االتصال والعالقات العامة لهذا السلك األمني.
معلومات مؤكدة  بناء على  باتنة   01 القضائية  للشرطة  المتنقلة  الفرقة  بها عناصر  قام  التي  العملية  وجاءت 
تفيد بقدوم مركبة سياحية من إحدى واليات وسط البالد على متنها شخصين بحوزتهما كمية من القطع النقدية 
األثرية بغرض بيعها, استنادا لذات الخلية. وتم بعد االستغالل الجيد للمعلومات توقيف المشتبه فيهما البالغين من 
العمر31 و32 سنة أحدهما مسبوق قضائيا والعثور بحوزتهما على 30 قطعة نقدية فضية مربعة الشكل يعود 
تاريخها للعصر العباسي و 03 قطع فضية و 04 أخرى برونزية تعود للفترة الرومانية و قطعة واحدة برونزية 
يعود تاريخها للعهد العثماني وفق ما أفاد به تقرير الخبرة الصادرة عن الجهات المختصة.  وقدم المشتبه فيهما 
بعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة أمام النيابة المحلية.                 ر.م

حجز  10 صفائح من المخدرات وأكثر من 1000 قرص 
مهلوس بالمسيلة  

بسكرة من وضـع  بأمن والية  والتدخل  البحث  فرقة  تمكنت 
حـد لعصـابـة حـي تتكون من 11 شخصا.

األخضر  على الرقم  هاتفية  أثر  مكالمة  علي  جاءت  العملية 
1548 مفادها نشوب شجار عنيف بأحد االحياء بين مجموعة 
من األشخاص المدججين بمختلف أنواع األسلحة البيضاء من 
سيوف وخناجر وعصي ما تسبب في إثارة حالة من الخوف 
الشرطة  تنقلت قوات  الفور  على  السكان  أوساط  في  والهلع 
بفرقة البحث والتدخل لفض الشجار أين الذوا افراد العصابة 
الواسع  وبتمشيط  الشرطة  قوات  مشاهدة  بمجرد  بالفرار 
للمنطقة أسفر عن توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 
)23 و40 سنة( وبحوزتهم أسلحة بيضاء )سيوف، سكاكين، 
شماريخ، قارورة غاز مسيل للدموع...( وبتحويلهم الى مقر 
الى 04 أشخاص اخرين  التوصل  الفرقة والتحقيق معهم تم 
تم  التحقيق  وبمواصلة  توقيفهم  ليتم  العصابة  افراد  ضمن 
تحديد هوية أربعة أشخاص أخرين في حالة فرار، لينجز لهم 
االنخراط  اشرار،  جمعية  : تكوين  بموضوع  جزائية  ملفات 
وانشاء عصابة حي بهدف السيطرة على االحياء وبث حالة 
داخل مجمع سكني  االمن  انعدام  والرعب وخلق جو  الفزع 
قضائيا سيتم  السبعة مسبوقين  ليال، الموقوفون  العصيان  مع 
عن  جاري  البحث  يبقى  فيما  العدالة،  امام  اليوم  تقديمهم 

األربعة األخرين.  
حسان درنون

تدخالت الحماية المدنية

وفاة شخصني وإنقاذ أربعة
آخرني بسطيف

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين الكبيرة ،الواقعة شمال 
انتشال  أمس، ألجل  أول  والية سطيف،مساء  عاصمة  شرق 
بمرجة  فالحية  ،بأرض  ماء  جب  جوف  من  متوفية  ضحية 
بلغ  الضحية  الوالية.  ،شرق  فودة  بني  بلدية  ،بتراب  الصيد 
من العمر 47 سنة ،وقد وجد ميتا داخل الماء في الجب، بعد 
انهاء مصالح الدرك الوطني لتحقيقاتها الميدانية، تكفلت الفرق 
المتدخلة التابعة للحماية المدنية ، بانتشال جثة الضحية ونقلها 
إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى العلمة. - كما تدخلت فرق 
الحماية المدنية لوحدة بني عزيز ،شمال شرق عاصمة الوالية، 
قبل اول امس،لحادث سقوط رجل من أعلى شجرة بالمسيدة 
والبان، بلدية عين السبت، اين وجد الضحية، وهو رجل عمره 
إتمام  بعد  بني عزيز  إلى مستشفى  نقل جثته  تم  متوفيا،   54
الحادث. وفي  ظروف  في  لتحقيقاتها  الوطني  الدرك  مصالح 
آرنات،غرب  عين  المدنية  الحماية  فرق  تدخلت  اليوم،  نفس 
مسكن   1000 بحي  منزلي  اختناق  لحادث  سطيف،  مدينة 
الباز، اين تم انقاذ اربعة أفراد من عائلة واحدة ،نتيجة استنشاق 
غازات االحتراق المتسربة من قنوات صرف غازات االحتراق 
الخاصة بالمدفأة.                               نورالدين بوطغان



توجــت زيــارة الدولــة التــي قــام بهــا رئيــس 
الجمهوريــة, عبــد المجيــد تبــون, الــى دولــة 
ــن  ــوة م ــي, بدع ــبت الماض ــذ الس ــر من قط
ــي,  ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــا, الش أميره
ببيــان ختامــي مشــترك أكــد فيــه البلــدان 
تنســيق مواقفهمــا بمــا يخــدم مصالحهمــا 
ــة  ــي المنطق ــتقرار ف ــن واالس ــزز األم ويع
والعالــم وجــاء فــي البيــان أنــه انطالقــا مــن 
العالقــات األخويــة و الروابــط التاريخيــة 
المتميــزة التــي تجمــع بيــن الجزائــر وقطــر 
حضــرة  مــن  الكريمــة  للدعــوة  وتلبيــة 
صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد 
آل ثانــي, أميــر دولــة قطــر قــام رئيــس 
الجمهوريــة الجزائريــة الســيد عبــد المجيــد 
تبــون بزيــارة دولــة إلــى دولــة قطــر خــالل 
الفتــرة مــن 19 إلــى 21 فيفــري 2022 
وقــد عقــد القائــدان محادثــات ثنائيــة موســعة 
البلديــن  بيــن  العالقــات  علــى  ركــزت 
الشــقيقين وبحــث ســبل تعزيزهــا وتطويرها 
الجانبــان  وتبــادل  المجــاالت  كافــة  فــي 
ــا  ــائل والقضاي ــات النظــر حــول المس وجه

التــي تهــم البلديــن علــى الســاحتين االقليميــة 
تنســيق  علــى  العمــل  وأكــدا  والدوليــة 
ــزز  ــا ويع ــدم مصالحهم ــا يخ ــا بم مواقفهم
ــم. ــة والعال ــي المنطق ــن واالســتقرار ف األم
عمــق  المباحثــات  هــذه  عكســت  وقــد 
ــات نظــر  ــق وجه ــة وتطاب ــات الثنائي العالق

الثنائــي. المســتوى  علــى  البلديــن 
 وقــد أعــرب الجانبــان عــن ارتياحهمــا 
للتشــاور والتنســيق بيــن البلديــن وتطلعــا 
إلــى تعزيزهــا علــى كافــة المســتويات ,  
كمــا أثنيــا علــى عالقــات التعــاون المتميــزة 
ــا  ــاء به ــي االرتق ــا ف ــن رغبتهم ــرا ع وعب
ــة  ــع المجــاالت الســيما االقتصادي ــي جمي ف
والتجاريــة وقطــاع الغــاز وفــي هــذا الســياق 
ــه  ــون امتنان ــد تب ــد المجي ــس عب ــدد الرئي ج
الشــيخ  الســمو  ألخيــه حضــرة صاحــب 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي علــى الدعــم الــذي 
قدمتــه دولــة قطــر لمرشــح الجزائــر الــذي 
تــم انتخابــه أمينــا عامــا لمنتــدى الــدول 
علــى  القائــدان  وأكــد  للغــاز.  المصــدرة 
ــدان مــن فــرص حقيقيــة  مــا يزخــر بــه البل

خــالل  مــن  التعــاون  لتعزيــز  ومتنوعــة 
ــن  ــتثماري بي ــل االس ــرص التكام ــن ف تمكي
الشــراكات فضــال عــن  وإقامــة  البلديــن 
زيــادة حجــم التبــادل التجــاري وتنويعــه.
مســتجدات  الجانبــان  اســتعرض  و 
ــة  ــى الســاحة الدولي األوضــاع المتغيــرة عل
العربيــة  المنطقــة  علــى  وانعكاســاتها 
ــاء  ــعي إلرس ــرورة الس ــى ض ــن عل مؤكدي
عالقــات دوليــة متوازنــة تحتكــم لميثــاق 
األمــم المتحــدة والمبــادئ الراســخة فــي 
هــذا اإلطــار ,  كمــا شــددا علــى أهميــة 
إعــالء قيــم الوحــدة والتضامــن بيــن الــدول 
العربيــة لتجــاوز مختلــف األزمــات الراهنــة 
التــي تمــر بهــا المنطقــة واتفقــا علــى دعــم 
أطــر وآليــات العمــل العربــي المشــترك 
ــة  ــق االســتحقاقات المقبل ــي أف ــا ف وتعزيزه
الســيما القمــة العربيــة المرتقبــة بالجزائــر.
 و بهــذا الصــدد ثمــن حضــرة صاحــب 
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 
ــون  ــد تب ــد المجي ــس عب ــه الرئي ــود أخي جه
ــة  ــواء المواتي ــر األج ــى توفي ــه عل وحرص

ــة  ــتعداد دول ــدا اس ــة مؤك ــذه القم ــاح ه لنج
الحميــدة  المســاعي  هــذه  لمســاندة  قطــر 
ــوة  ــج المرج ــق النتائ ــي تحقي ــاهمة ف والمس
منهــا خاصــة فــي ظــل التحديــات المشــتركة 
التــي تواجــه الــدول العربيــة علــى مختلــف 
األصعــدة. و بخصــوص القضيــة المركزيــة 
ــاق  ــدان آف ــتعرض القائ ــة اس ــة العربي لألم
ــة  ــي للقضي ــن الدعــم الدول ــد م حشــد المزي
الشــعب  حقــوق  يحفــظ  بمــا  الفلســطينية 
ــه  الفلســطيني الشــقيق ويضمــن إقامــة دولت
ــا  ــى حــدود 1967 وعاصمته المســتقلة عل
ــرارات الشــرعية  ــا لق القــدس الشــريف وفق

ــة. ــالم العربي ــادرة الس ــة ومب الدولي
الرئيس تبون وأمير دولة قطر يشددان 

على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية 
الفلسطينية

كمــا شــددا علــى أهميــة تحقيــق الوحــدة 
الــذي  والمســعى  الفلســطينية  الوطنيــة 
أطلقتــه الجزائــر بهــذا الصــدد اســتكماال 
للجهــود المخلصــة التــي قامــت بهــا العديــد 
مــن الــدول العربيــة الســيما دولــة قطــر 
لتحقيــق التقــدم المنشــود نحــو هــذا الهــدف 
األســمى. كمــا تنــاول القائــدان أهــم األزمات 
التــي تهــدد الســلم واألمــن فــي المنطقــة 
العربيــة وأكــدا علــى توافــق مواقــف البلدين 
حــول ضــرورة بلــورة حلــول ســلمية تحقــق 
ــا  ــأى بدوله ــة وتن ــات الشــعوب المعني تطلع
عــن أخطــار التدخــالت الخارجيــة وفضــال 
ــى أزمــة جائحــة  ــم التطــرق إل ــك ت عــن ذل
نحــو  التوجــه  تشــجيع  وســبل  كورونــا 
ــن  ــات األم ــة لمقوم ــدول العربي ــالك ال امت
الصحــي واالكتفــاء الذاتــي فــي هــذا المجــال
 و فــي ختــام الزيــارة أعــرب الرئيــس عبــد 
المجيــد تبــون عــن شــكره وتقديــره لحضــرة 
ــن حمــد آل  ــم ب صاحــب الســمو الشــيخ تمي
ثانــي أميــر دولــة قطــر على مــا لقيــه والوفد 
ــاوة  ــتقبال وحف ــن اس ــن حس ــه م ــق ل المراف
بالغــة وكــرم الضيافــة خــالل إقامتهــم ببلدهم 
الثانــي دولــة قطــر وقــد وجــه الســيد الرئيس 
الدعــوة لســمو األميــر لزيــارة الجزائــر وقــد 
رحــب ســموه بتلــك الدعــوة و وعــد بتلبيتهــا 
فــي الموعــد الــذي يتــم االتفــاق عليــه عبــر 

القنــوات الدبلوماســية
ربيع م
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يف بيان ختامي توج زيارة الرئيس تبون إىل الدوحة

الجزائر وقطر متمسكتان بتنسيق 
مواقفهما و بتعزيز األمن واالستقرار 

في المنطقة والعالم
ــود  ــي جه ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــن الش ثم
ــون وحرصــه  ــد تب ــد المجي ــس عب ــه الرئي أخي
ــذه  ــاح ه ــة لنج ــواء المواتي ــر األج ــى توفي عل
ــاندة  ــر لمس ــة قط ــتعداد دول ــدا اس ــة مؤك القم
فــي  والمســاهمة  الحميــدة  المســاعي  هــذه 
ــي  ــة ف ــا خاص ــوة منه ــج المرج ــق النتائ تحقي
ظــل التحديــات المشــتركة التــي تواجــه الــدول 
العربيــة علــى مختلــف األصعــدة , كمــا ثمــن 
تبــون  الرئيــس  جهــود  قطــر  دولــة  اميــر 

النجــاح القمــة العربيــة القادمــة.
ق ـ و

تنظيم زيارة  لرجال أعمال 
قطريني إىل الجزائر قريبا

 
اســتقبل رئيــس الجمهوريــة,  عبــد المجيــد 
ــة الدوحــة  ــة القطري ــن, بالعاصم ــون, االثني تب
رئيــس مجلــس إدارة رابطــة رجــال األعمــال 
القطرييــن, الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي.
 و عقــب اللقــاء الــذي تــم بمقــر إقامــة الرئيــس 
تبــون بالدوحــة, شــكر الشــيخ فيصــل بــن قاســم 
ــى االســتقبال  ــة عل ــس الجمهوري ــي رئي آل ثان

الــذي خصــه بــه.
و ذكــر, فــي تصريــح للصحافــة, أنــه تــم 
خــالل االجتمــاع التطــرق لتنظيــم زيــارة عمــل 
ــي  ــر ف ــى الجزائ ــن ال ــال قطريي ــال أعم لرج
ــال الجزائري-القطــري.  ــس األعم ــار مجل إط
ــي  ــن قاســم آل ثان و أضــاف الشــيخ فيصــل ب
انــه تــم التطــرق الــى إمكانيــة تأســيس شــركة 
اســتغالل  دورهــا  يكــون  جزائرية-قطريــة 
فــرص الشــراكة و إنشــاء عــدة مؤسســات 
اســتثمارية  مياديــن  فــي  جزائرية-قطريــة 
مختلفــة و أكــد أن الجزائــر بلــد يزخــر بالكثيــر 
ــه  ــى صداقت ــرص االســتثمار مشــيرا ال ــن ف م
مــع العديــد مــن رجــال االعمــال الجزائرييــن 
ــرا  ــم كبي ــل معه ــون العم ــى ان يك ــن نتمن الذي
بمــا يخــدم مصالــح البلديــن. و أوضــح الشــيخ 
ــتثمارات  ــي أن االس ــم آل ثان ــن قاس ــل ب فيص
بيــن الشــركات الجزائريــة و القطريــة ســيكون 
ــه  ــذا التوج ــن و ك ــات البلدي ــد حاجي ــا س هدفه

ــر. ــو التصدي نح
ربيع م

أمري دولة قطر يثمن 
جهود الرئيس تبون 

إلنجاح القمة العربية

ــون  ــد تب ــد المجي ــة عب ــس الجمهوري أكــد رئي
المشــاريع  بعــض  عــن  بالدوحــة  أمــس 
تجســيدها  المرتقــب  الهامــة  والقــرارات 
ــل  ــن قب ــف المجــاالت م ــي مختل ــر ف بالجزائ
القطرييــن أو فــي إطــار الشــراكة بيــن البلدين 
ــى  ــاك ال ــة هن ــة المقيم ــة الوطني ــا الجالي داعي

التنســيق واالنســجام لخدمــة الوطــن األم
الجمهوريــة  رئيــس  نظمــه  لقــاء  وخــالل 
عبــد المجيــد تبــون، يــوم األحــد، بالعاصمــة 
الجاليــة  ممثلــي  مــع  الدوحــة،  القطريــة 
الجزائريــة بقطــر، بحضــور الوفــد الــوزاري 
المرافــق لــه وســفير الجزائــر بقطــر والعديــد 
اإلعالميــة  والوجــوه  اإلطــارات  مــن 

والرياضيــة الوطنيــة المقيمــة بقطــر
ــاء،  ــالل اللق ــة  خ ــس الجمهوري ــرق رئي تط
إلــى المحادثــات التــي جمعتــه، أمــس، والوفــد 
ــر  ــة قط ــر دول ــه، بأمي ــق ل ــوزاري المراف ال
والمســؤولين القطرييــن، أعلــن الرئيــس تبون 
عــن بعــض المشــاريع والقــرارات الهامــة 
ــف  ــي مختل ــر ف ــيدها بالجزائ ــب تجس المرتق

المجــاالت مــن قبــل القطرييــن أو فــي إطــار 
ــن. ــن البلدي الشــراكة بي

تبــون  الرئيــس  قــال  الشــأن،  هــذا  وفــي 
أن العالقــات بيــن الجزائــر وقطــر  تملــك 
العديــد  فــي  أهميــة  ذات  و  واعــدة  آفاقــا 
المــدن  وبنــاء  كالفالحــة  القطاعــات،  مــن 
الحديديــة،  والســكك  القاعديــة  والمنشــآت 
حيــث أشــار إلــى محادثــات فــي هــذا الشــأن 
الحديديــة  الســكك  شــبكة  بتطويــر  تســمح 
إلــى كل مــن تمنراســت  الوطنيــة ومدهــا 
وأدرار وحتــى إلــى خــارج الوطــن كالنيجــر، 
مضيفــا أن هــذه المشــاريع تأتــي مــوازاة 
مــع مشــروع توســيع مينــاء جنجــن بجيجــل، 
ــاء  ــه مين ــذي يهــدف لجعل وهــو المشــروع ال
إفريقيــا، بربطــه بشــبكة الســكك الحديديــة 
التــي تمتــد الــى إفريقيــا. وأعلــن الرئيــس 
بحــري  خــط  فتــح  مشــروع  عــن  تبــون 
لنقــل البضائــع والمســافرين بيــن الجزائــر 
والعاصمــة القطريــة الدوحــة، وقــال أن هــذا 
ــة الســنة  ــل نهاي المشــروع ســيتم تجســيده قب

الحاليــة 2021 . واســتمع 
الــى  تبــون  الرئيــس 
انشــغاالت ممثلــي الجاليــة 
داعيــا  بقطــر،  الوطنيــة 
الجزائرييــن المتواجديــن 
ــى  ــدول إل ــة ال بقطــر وبقي
واالنســجام  التنســيق 
بينهــم، علــى اعتبــار أن 
الجاليــة بالخــارج تعتبــر 
قــوة إبتــكار فــي خدمــة 
للوطــن األم، مشــيرا إلــى 
تعليمــات  أصــدر  أنــه 

ــة  ــغاالت الجالي ــكل إنش ــل ب ــرورة التكف بض
وفتــح مجــال االســتثمار فــي جميــع المياديــن 

أمامهــا. بالجزائــر 
وبخصــوص القضايــا المطروحــة وطنيــا، 
قــال الرئيــس تبــون أن الحــراك المبــارك 
ــدون  ــات ب ــة انتخاب ــالد وســمح بإقام ــذ الب أنق
للدولــة  جديــدة  مؤسســات  وبنــاء  تزويــر 
بمشــاركة كل أبنائهــا، مشــددا علــى فتــح 

ــس  ــب المجل ــام الشــباب وتنصي المســتقبل أم
األعلــى للشــباب قريبــا فــي إطــار الوفــاء 

بالتزاماتــه بتســليم المشــعل للشــباب.
وذكــر الرئيــس تبــون أن الجزائــر هــي البلــد 
التــي ليســت عليــه  الوحيــد فــي المنطقــة 
الصــادرات  أن  مؤكــدا  خارجيــة،  ديــون 
مليــار  8ر4  “بلغــت  المحروقــات  خــارج 
دوالر الســنة الفارطــة، وســتبلغ 7 مليــار 
دوالر الســنة المقبلــة، مــع الطمــوح إلــى 

فــي  دوالر  مليــار   15 إلــى  الوصــول 
ــة  ــن التبعي ــص م ــة للتخل ــنوات المقبل الس
ــى  ــون عل ــس تب ــد الرئي ــات. وأك للمحروق
ــع  ــد والدف ــال الفاس ــة الم ــة مكافح مواصل
باالقتصــاد الوطنــي نحــو األمــام، بتبســيط 
ــل  ــذا التكف ــتثمار وك ــاخ االس ــين من وتحس
بالجانــب االجتماعــي للمواطنيــن، مشــيرا 
إلــى أن منحــة البطالــة التــي تــم اســتحداثها 
التــي  اإلجــراءات  مــن  تعتبــر  مؤخــرا 
أقرتهــا الجزائــر فــي هــذا الشــأن دون 

ــة. ــدان المنطق ــن بل ــا م غيره
وينــدرج اللقــاء فــي إطــار حــرص رئيــس 
النشــغاالت  االســتماع  علــى  الجمهوريــة 
حيــث  بالخــارج،  الجزائريــة  الجاليــة 
جميــع  فــي  اللقــاءات  هــذه  مثــل  اعتمــد 
علــى  موقفــه  لتأكيــد  الدوليــة،  محطاتــه 
ــة  ــى انشــغاالت الجالي ضــرورة االســتماع ال
ــات  ــل كل الممثلي ــن قب ــاكلها م ــل بمش والتكف

بالخــارج. الجزائريــة  الديبلوماســية 
 ربيع م 

دعا الجالية الجزائرية إىل التنسيق واالنسجام الرئيس تبون يكشف:

مشاريع هامة في العديد من المجاالت  مرتقب إنجازها مع قطر
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n كشف رئيس االتحاد الوطني 
للوكاالت السياحية يوبي مولود، 
السياحية  الوكاالت  عدد  عن 
نتيجة  النشاط  عن  توقفت  التي 
والتي  كورونا  جائحة  الغلق 
في  2600وكالة،  عددها  بلغ 
أزيد من30ألف عامل  فقد  حين 
وطالب  وظيفتهم،  فقدوا  بها 
المفروضة  الضرائب  بإلغاء 
في  السياحية  الوكاالت  على 
تأجيلها،  بدال من  الجائحة  فترة 
كما اعتبر أن السياحة الداخلية 

يا أنها »غير مربحة« .  حال
في  أمس،  يوبي،  وأوضح 
قناة تلفزيونية خاصة،  ل تصريح 
كانت  السياحية  الوكاالت  أن 
عدة  من  سنوات  منذ  تعاني 
مع  تعقيدا  وضعها  زاد  أزمات، 
هناك  إن  وقال  الصحية،  األزمة 

تتحمل  م  ل الوكاالت  من  العديد 
عن  نهائيا  وتوقف  الوضع  هذا 
النشاط،حيث قال إن هناك أكثر 
من 2600 وكالة أغلقت نهائيا، 
من  الكثير  هناك  أن  وأضاف 
إلى  الوكاالت توجهوا  عمال هذه 
نشاطات أخرى، وأشار إلى عدد 
الوكاالت  فقدتهم  الذين  العمال 
عن  توقفها  بسبب  السياحية 
 30 حوالي  يبلغ  والذي  النشاط 

ألف عامل . 
أعيد   ولو  وحتى  يوبي،  وقال 
ستبقى  سابقا،  كان  كما  الفتح 
مشاكل  تعاني  الوكاالت  هذه 
يمكنها  ال  بيتها  أغل كون  كبيرة 
تملك  ال  كونها  للنشاط  تعود  أن 
رأس مال، إذ أن رأس المال الذي 
استهالكه خالل  تم  تملكه  كانت 
كون  أن  إلى  إضافة  الغلق،  فترة 
العديد من أصحاب هذه الوكاالت 
بل  المقر  أصحاب  هم  ليس 

مستأجرين، إضافة إلى ما تعانيه 
هذه الوكاالت من مشاكل مع كل 

ما هو ضريبي. 
حول  سؤال  على  رده  وفي 
اإلجراءات التسهيلية التي قدمتها 
المستحقات،  دفع  لتأجيل  الدولة 
بداية  مع  صحيح   « يوبي،  قال 
وضعت  السلطات  الجائحة 
إجراءات لتأجيل دفع المستحقات 
التأجيل  هذا  حتى  الوكاالت  لكن 
نشاطها  ألن  يخدمها  يكن  لم 
مصدر  يوجد  وال  تماما  توقف 
أو مورد مالي يمكنها من خالله  
إن  وقال  المستحقات،  هذه  دفع 
تنتظر  السياحية كانت  الوكاالت 
المستحقات  هذه  لدفع  إعفاءات 
من  بدال  نشاطها  لعدم  بالنظر 

التأجيل. 
أجل  من  ينادي  االتحاد  إن  وقال 
السياحية،  الوكاالت  هذه  إنعاش 
ألنه إذا استمر الوضع على ما هو 

عليه لن تبقى وال وكالة سياحية 
تنشط  رغم أن وزارة السياحة ال 
اعتمادات  تزال مستمرة في منح 
لراغبين في فتح وكاالت سياحية، 
جدا  الصعب  من  أنه  واعتبر 
وكالة  اليوم  يفتح  أن  شاب  على 
سياحية  في ظل الظرف الحالي 
سياحي،  نشاط  غياب  ظل  وفي 
كل  بإلغاء  االتحاد  طالب  كما 
تمنح  وبأن  ضريبي،  هو  ما 
قروض  أيضا   الوكاالت  لهذه 
اقرها  التي  فوائد  بدون  استغالل 
باعتبارها  الجمهورية،   رئيس 

مؤسسات صغيرة . 
ويرى رئيس االتحاد أنه ال يمكن 
للوكاالت السياحية االعتماد على 
ال  فهي  فقط،  الداخلية  السياحة 
الوكالة  لصحاب  حسبه   توفر 
بالك  فيما  الشخصي  أجره  حتى 
والمستحقات  العمال  بباقي 
وضمان  ضرائب  من  األخرى 
ووصف  وغيرها،  اجتماعي 
أنها  يا  حال الداخلية  السياحة 

»غير مربحة« . 
أن  ذاته  المتحدث  واعتبر 
الجزائر  في  السياحية  المنظومة 
تتجه نحو السياحة الخارجية، و 
قد ساهمت في ترسيخ هذا التوجه 
الذي  الجزائري  المواطن  عقلية 
دائما ما يرى أن السفر للسياحة و 
االستجمام يكون بالسفر للخارج 
وشدد  بالوطن،  لمناطق  وليس 
العقلية  تغييرهذه  ضرورة  على 
تدخل  أن  يجب  إنه  ،وقال  اليوم 
إضافة  الداخلية،  السياحة  ثقافة 
النظر  إعادة  من  بد  ال  أنه  إلى  
في المنظومة السياحية و تغيير 
القوانين، كما انه ال بد لإلعالم أن 
يلعب دوره في الترويج للمناطق 

السياحية في الوطن. 

رئيس االتحاد الوطني للوكاالت السياحية يويب مولود:

2600 وكالة سياحية توقفت عن النشاط وأزيد من من30ألف عامل 
بها فقدوا وظائفهم

رزيق يرتأس لقاء مع مصدري التمور

التجارة  وزير  ترأس    n
كمال  الصادرات,  وترقية 
مع  لقاءا  االثنين,  رزيق,  
شعبة  مهنيي  و  مصدري 
من  لسلسلة  كبداية  التمور, 
اللقاءات التشاورية مع منتجي 
ومصدري مختلف الشعب التي 
الصادرات  لدعم  عليها  يعول 
ما  حسب  المحروقات,  خارج 

جاء في بيان للوزارة.
لقاء  ال هذا  أن  بيان  ال أوضح  و 
الستراتيجية  تنفيذا  يأتي 
الحكومة الرامية الى ترقية ودعم 

المحروقات,  خارج  الصادرات 
التجارة  وزارة  باشرت  حيث 
سلسلة  عقد  الصادرات  وترقية 
منتجي  مع  تشاورية  لقاءات 
التي  الشعب  ومصدري مختلف 
بالمنتوج  للتعريف  يعول عليها 
العالمية   األسواق  في  المحلي 
من  بيان,  ال يضيف  ذلك,  يتم  و 
االنشغاالت  كافة  دراسة  خالل 
المتعاملون  يطرحها  التي 
االقتصاديون وتذليل الصعوبات 
التي تعترضهم في الميدان.      
                                  ربيع م

الجزائر: سناء-م

عيسى  النقل  وزيرا  اتفق   n
والمنتجات  البحري  والصيد  بكاي 
صلواتشي,  سفيان  هشام  الصيدية 
تسيير  مهمة  إسناد  على  االثنين, 
المدراء  إلى  البحري  الصيد  موانئ 

الوالئيين التابعين لقطاعهما.
زيارة  خالل  ذلك  على  االعالن  وتم 
تفقدا  الوزيرين,  بين  مشتركة  عمل 
البحري  الصيد  موانئ  خاللها  من 
وميناء  حميدو  ورايس  بالجميلة 
السيد  وأكد  بالعاصمة.  الجزائر, 
بكاي في تصريحات صحفية خالل 
موانئ  تسيير  ضرورة  على  الزيارة 
دون  محلية  بصفة  البحري  الصيد 

وعليه,  المركزية,  القرارات  انتظار 
تم االتفاق مع وزير الصيد البحري 
دراسة  على  الصيدية  والمنتجات 
مجالس  في  النظر  إعادة  مقترح 
إدارة الشركات المسيرة لهذه الموانئ 
إلى  التسيير  مهام  إسناد  بغرض 
في  البحري  والصيد  النقل  مديري 
الوالية التي يوجد بها كل ميناء, مع 

إشراك المهنيين والجمعيات
الخط  حول  سؤال  على  رده  وفي   
التجاري البحري الرابط بين الجزائر 
اتخاذ  بكاي  السيد  أكد  وموريتانيا, 
ضمان  أجل  من  التدابير  جميع 
الذي  الخط  هذا  وديمومة  نجاعة 

سيستغل ابتداء من الخميس المقبل.
عن  متصل  سياق  في  أعلن  كما 
بحرية  خطوط  لفتح  بدراسات  قيام  ال
أخرى مع بعض الدول, دون تفاصيل 

أخرى.
بأن  صلواتشي  أوضح   جهته,  من 
رفقة  بها  قام  التي  الميدانية  الزيارة 
موانئ  مستوى  على  النقل  وزير 
الجزائر  لوالية  البحري  الصيد 
انشغاالت  إلى  االستماع  إلى  تهدف 
يعتبرون  الذين  المهنيين  مشاكل 
انه  وأضاف  القطاع,  في  ركيزة  أهم 
منها  يعانون  التي  المشاكل  لحل 
إعادة  تم  البحري,  الصيد  ميدان  في 

السفن  رسو  مخططات  في  النظر 
وحتى  والمهنيين  الصيادين  ومنح 
لمهاجع  الصيد(  )شباك  الخياطين 
العمل  من  يتمكنوا  حتى  صيد 

بطريقة الئقة.
ذكر  السفن,  صناعة  بخصوص  أما 
وزارية  لجنة  بتنصيب  الوزير 
البحري-الداخلية- )الصيد  مختلطة 
 2021 نوفمبر  في  الصناعة-النقل( 
وبناء  صناعة  نشاط  بعث  بهدف 
طلبات  ودراسة  الجزائر  في  السفن 
المستثمرين  طرف  من  العقار 
لتطوير هذا المجال. وأوضح أنه منذ 
رخصة   15 منح  تم  اللجنة,  انشاء 
الموانئ  مستوى  على  استثمار 
بناء  في  مختصين  لمستثمرين 
كما  والية,   12 في  السفن  وصناعة 
تمت الموافقة على 11 مشروع على 
والمناطق  النشاط  مناطق  مستوى 

الصناعية.
ذكر  السمكية,  الثروة  وبخصوص   
سنة  ارتفعت  أنها  صلواتشي  السيد 
2021 بنسبة 7 بالمائة على أساس 
المخزون  أن  بان  مؤكدا  سنوي 
السمكي للبالد لم ينخفض حيث بقي 
اخر  حسب  طن(  الف   100( ثابتا 
الصيد  بحث  مركز  بها  قام  دراسة 

البحري وتربية المائيات.
                                         ربيع م

إجراءات جديدة  لتسيري موانئ الصيد البحري

وزير الشؤون الدينية واألوقاف بلمهدي  يؤكد من برج بوعريرج:

المساجد و المدارس القرآنية تحصني 
للهوية الوطنية

الدينية  الشؤون  وزير  أكد   n
واألوقاف يوسف بلمهدي  االثنين 
بأن  بوعريريج  برج  والية  من 
القرآنية  المدارس  و  المساجد 
تحصن و تدعم الهوية الوطنية.

تصريح  في  الوزير  وأوضح 
صحفي, خالل زيارة عمل و تفقد 
إلى هذه الوالية أن الصروح الدينية 
من  استالمها  و  تدشينها  تم  التي 
بناؤها  تم  التي  و  الوزارة  قبل 
على  تؤكد  محسنين,  بمساهمات 
إرادة الدولة في خدمة الدين, مردفا 
وزارة  إلى  تضاف  مكاسب  بأنها 
وقال  األوقاف  و  الدينية  الشؤون 
السيد بلمهدي بأن إنجاز الصروح 
الدينية يندرج ضمن مسعى تنمية 
القرآنية  المدارس  كون  المجتمع 
قاعدة  باألمس  كانت  المساجد  و 
و  األبرار  للمجاهدين  خلفية 
الشباب  توعية  على  اآلن  ستعمل 
من  المجتمع  خدمة  أجل  من 
توجيه  و  تحسيسية  دروس  خالل 
ديني وسطي ينمي المحبة و ينبذ 
العمل  منه  و  التطرف  و  العنف 
الجزائر  بناء  في  المساهمة  على 
رئيس  التزامات  وفق  الجديدة 
المجيد  عبد  السيد  الجمهورية 

تولي  الجزائر  بأن  مؤكدا  تبون 
اهتماما بالتعليم القرآني.

 وبخصوص التحضيرات الخاصة 
المقبل,  المعظم  رمضان  بشهر 
دائرته  مصالح  أن  الوزير  أكد 
بالبروتوكول  تتقيد  الوزارية 
داخل  العلمية  للجنة  الصحي 
بأن  أمله  عن  معربا  المساجد, 
بخطورة  التحسيس  دائرة  تتسع 
تلقي  على  اإلقبال  و  الجائحة 
المناعة  بلوغ  أجل  من  لقاح  ال

الجماعية.
 وقد أشرف يوسف بلمهدي خالل 
زيارته لوالية برج بوعريريج على 
تدشين عدة منشآت تابعة للقطاع, 
على غرار زاوية جديدة و مدرسة 
ببلدية  الربيعيات  بقرية  قرآنية 
الحمادية, و كذا مسجد و مدرسة 
ببلدية  الدراوزة  بقرية  قرآنية 
بعاصمة  ديني  مركب  و  حسناوة 
الشؤون  وزير  تفقد  كما  الوالية, 
قرآنية  مدرسة  األوقاف  و  الدينية 
بعاصمة  المحطة  بحي  نموذجية 
بمقر  الختام,  في  عقد  و  الوالية 
أئمة  و  مشايخ  مع  لقاء  الوالية, 

الوالية.
                                 ربيع ـ م
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الكشف عن شروط االستفادة منها وحاالت سحبها من صاحبها

صبّ منحة البطالة سيكون في 28 مارس
إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل متواصلة

n  كشف وزير العمل، يوسف شرفة، 
عن الشــروط الواجــب توفرها للحصول 
علــى منحــة البطالــة، والحــاالت التــي 
ســيتم بموجبها ســحب هذه المنحة من 
صاحبهــا. وأكــد أن األخيرة هــي منحة 
دائمة إلى أن يتحصل طالب الشــغل على 
منصــب عمل. وأعلن أنــه يمكن لطالبي 
العمــل التســجيل عبر المنصــة الرقمية 
دون التنقــل إلــى وكاالت التشــغيل. و 
كشــف أن صــب المنحة ســيكون بداية 

من28 مارس المقبل.  
وقال شــرفة، أمس، خــال حلوله ضيفا 
إن  الوطنيــة،  اإلذاعــة  على«فــوروم« 
طالبــي العمــل و لاســتفادة  مــن منحة 
البطالــة يمكنهــم التســجيل عبــر الموقع 
للوكالــة  التابــع  االلكتروني«الوســيط« 
الوطنيــة للعمــل دون التنقــل لــوكاالت 
التشــغيل، أضاف أنه ســيتم تفعيل منصة 
رقميــة بدايــة مــن 25 فيفــري الجاري  

علــى  المســجلين  بالبطاليــن  لاتصــال 
مستوى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، 
في إطار االســتفادة من هذه المنحة، التي 
ســيتم الشــروع في صبها بداية من شهر 
مــارس المقبــل«، وأضــاف أن  »هــذه 
المنحــة ســتكون دائمــة بداية من شــهر 
مــارس إلى غاية حصول المســتفيد على 
منصــب عمل فــي القطــاع العمومي أو 
الخاص«، كما أشار إلى أن بريد الجزائر 
خصصت 28 يوم  من كل شــهر لصب 
هذه المنحة و أول منحة ســيحصل عليها 

البطالين يوم 28 مارس القادم. 
 وكشــف الوزيــر عن الشــروط الواجب 
توفرهــا  في طالبــي منحة البطالة، حيث 
قــال يجــب أن »يكــون صاحــب الطلب 
مــن جنســية جزائرية، وأن يكــون مقيما 
بالجزائر، أن يبلغ ســنه ما بين 19 و40 
سنة، أن يكون مسجا كبطال طالب شغل 
ألول مــرة لدى مصالــح الوكالة الوطنية 
للتشــغيل، أال يتوفــر على دخــل أي كان 
طبيعته، أن يبــرر وضعيته تجاه الخدمة 

الوطنيــة، أال يكــون مســجا في 
مؤسســة للتعليم العالي أو للتكوين 
المهنــي، أال يكون قد اســتفاد من 
األجهــزة العموميــة لدعم إحداث 
وتوســيع النشــاطات والمســاعدة 
على اإلدماج المهني والمســاعدة 
االجتماعيــة وأال يتوفــر الــزوج 
على أي دخل أيا تكن طبيعته«. 

وأكــد الوزيــر أنــه ال يوجــد » 
ملــف ورقــي يأتــي بــه طالــب 

الشــغل«، إذ يســجل نفســه فــي الموقع 
االلكتروني«الوســيط«  وبذلــك يكون له 
رقــم تســجيل خاص أو عــن طريق رقم 
بطاقــة التعريــف الوطنيــة الخاصة به، 
وعند إطاق المنصة االلكترونية«منحة«  
سيكون الشــخص مسجا بها تحت الرقم 
نفســه،  فيقــوم باســتخراج ورقــة  وهي 
عبارة عــن »التزام« فإذا مــا تم اقتراح 
منصب شــغل لــه أو تكويــن يتعين عليه 

قبوله. 

المنحة دائمة إلى حين حصول البطال 
على عمل وتسحب منه في هذه الحاالت

 و فــي رده علــى ســؤال إن كانــت هذه 
المنحة دائمة وما هــي الحاالت التي يتم 
بموجبها سحب المنحة من صاحبها، قال 
الوزير، إن التســجيل للحصول على هذه 
المنحــة  يجــب أن يفعــل، و على جميع 
المسجلين للحصول عل منصب شغل بعد 
مرور6 أشهر عليهم أن يفعلوا تسجيلهم، 
وأوضــح أنه فــي الفتــرة األولى ســيتم 
تفعيلها تلقائيا من قبل الوزارة، لكن بعدها 
طالب الشــغل نطالــب بتفعيلها دوريا، و 
يجب عليه االستجابة لاستدعاءات  التي 
ترسلها  الوكالة الوطنية للتشغيل بغرض 
االستعام عن وضعه، إن كان قد تحصل 
علــى منصب عمل فــي  القطاع الخاص 

أو في جهة أخرى معينة. 
 وأشــار الوزيــر أن طالــب الشــغل إذا 
رفــض اقتراحيــن اثنين لمنصب شــغل 
تســحب منه المنحة، وإذا رفض الدخول 

في التكوين الــذي تقترحه له الوكالة في 
إطــار تحســين قابلية الشــغل بنــاء على 
الشــروط التي تطلبها بعض المؤسسات 
فتسحب منه المنحة، كما أنها تسحب منه 
إذا شــرع في التكوين ثم لــم يكمله، كما 
سيتم سحب المنحة من الزوج إذا حصل 
أحــد الزوجين  علــى منصب عمل، كما 
تسحب من الشــخص الذي يحصل على 
منحة والده أو والدته عند الوفاة  أو منحة 

الزوج عند وفاته. 

عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل 
التشغيل متواصلة  

وبخصــوص ملف عقود ما قبل لتشــغيل 
و اإلدماج المهني و إن كان ســيتم الحسم 
في هذا الملف السنة الجارية، رد الوزير 
بالقــول  أنــه بخصــوص جهــاز نشــاط 
اإلدمــاج االجتماعــي الذي هــو موجود 
منذ 2012  والمســير من طرف وزارة 
التضامــن،  و الذي يضمن فئات عمرية 
من 18 إلى 60 سنة بدون شرط الشهادة 
و المســتوى التعليمــي،  كانوا يتقاضون 
منحــة تقدر ب 5460دج وكانت عندهم 
تغطيــة صحيــة و لكن ال يســتفيدون من 
التقاعــد، بهذه الفئة وبقــرار من الرئيس 
تبون  يســتفيدون من عقــود غير محددة 
الزمن، و ســيتم إدخالهم ضمن الوظيف 
العمومي  ضمن مناصب شــغل  دائمة، 
حيث سيشتغلون لمدة 5 ساعات في اليوم 
و ســوف يتقاضــون راتــب  15.600 

دينار زيادة على الراتب السابق. 
أمــا فيما يتعلــق عقود ما قبل التشــغيل،  

فقــال شــرفة، إنه فــي ديســمبر 2019  
صــدر مرســوم تنفيــذي إلدماجهم على 
مراحل عبر ثاث سنوات،  السنة األولى 
أي 2020  بإدمــاج 160 ألــف ، وفي  
الســنة  الثانية إدمــاج 105 آالف و في 
الســنة  الثالثة  كان مقررا إدماج   100 
ألــف،  و بــدأ في إدماجهــم في 2020، 
غيــر أن ظــروف الجائحــة  بدايــة من 
مارس  2020 عطلت عملية اإلدماج ما 
اضطر الــوزارة إلى تمديد فترة اإلدماج 
إلى ســنتين إضافتيــن، غير أنــه طمئن 
بشــأن إدمــاج الجميع ما بيــن 2022 و 

 .2023

الخواص مطالبون بإدماج أصحاب 
عقود ما قبل التشغيل الذين اشتغلوا  

لديهم لسنوات طويلة

وقال في رده على سؤال آخر بخصوص 
تخــوف هــذه الفئــة التــي تشــتغل لدى 
الخواص إن كان سيتم إدماجهم هم كذلك 
أم أن العملية تخص فقط من هم مسجلين 
»المرســوم  العمومــي،  القطــاع  لــدى 
التنفيــذي 336رقم  في المــادة 10 كانا  
صريحا، ونــص على اإلدمــاج التلقائي 
و الحتمــي علــى المتعامــل االقتصادي، 
وأوضح أنه اآلن ممكن في واليات على 
مستوى القطاع العمومي هناك حاجة إلى 
هــذا  الصنف ويمكن بذلك تحويل هؤالء 
الشــباب من الخواص للقطاع العمومي، 
غير أنه شــدد علــى أن»اإلدماج حتمي 
علــى المؤسســات التــي شــغلتهم لعــدة 

سنوات« . 

الجزائر:سناء-م 

عرب الخط البحري الجديد الجزائر / نواكشوط

رشكة الصناعات الطبية الجراحية "إي أم يس" تصدر شحنة من المستلزمات الطبية إىل موريتانيا
n ســتقوم شــركة الصناعــات 
الطبية الجراحية »إي أم ســي« 
بتصدير شــحنة من المستلزمات 
خــال  موريتانيــا  إلــى  الطبيــة 
أول رحلــة علــى الخــط البحري 
الجزائــر-  المباشــر  التجــاري 
نواكشــوط, حســبما كشــف عنه 
مسؤول المؤسسة سليم غرين .

وأوضح مدير التصدير لمؤسســة 
»إي أم ســي« ســليم غرين,  أن 
هذه العملية تخص تصدير شــحنة 
مــن 5 حاويات 40 قــدم تحتوي 
على محاليل طبية )محلول ملحي 
500 ملل ومحلول سكري 500 
ملــل( بقيمــة 101 ألــف و724 
يــورو ,  وتنــدرج هــذه العمليــة 
فــي إطــار تنفيذ عقد ســنوي بين 
مؤسســة »إي أم سي« ومركزية 
والمســتلزمات  األدويــة  شــراء 
الطبيــة »كامــك« التابعة لوزارة 
الصحة الموريتانية بقيمة إجمالية 

قدرها 1 مليون يورو.
وثمن الســيد غرين إنشــاء الخط 
البحــري التجــاري المباشــر بين 
الــذي  وموريتانيــا,  الجزائــر 
ســينطلق الخميــس المقبل بوتيرة 

رحلــة واحدة فــي كل 20 يوما, 
مشــيرا إلــى أن هذا الخــط الذي 
أمر باستحداثه رئيس الجمهورية 
عبــد المجيد تبــون, يمثل فرصة 
لمؤسســته لتصدير منتوجاتها إلى 
موريتانيــا فــي ظــرف وجيز ال 

يتجاوز ستة أيام وبكلفة أقل.
 ومــن جهة أخرى, اقترح الســيد 
قريــن توســيع هذا الخط ليشــمل 
موانــئ أخــرى بغــرب افريقيــا 
كدكار وأبيدجان, وهو ما سيسهل 
الولوج إلى أســواق أكبر بحكم أن 
هــذه الموانــئ تعتبر أيضــا منفذا 
لبعض الدول الحبيسة على غرار 
مالي وبوركينا فاسو وأضاف أن 
توســيع هــذا الخط التجــاري إلى 
موانئ كبيــرة يعتبر فرصة لرفع 
أرباح الباخرة بفضل شــحنها في 
رحلة العودة لمنتوجات من غرب 
إفريقيــا يتم اســتيرادها حاليا من 
أوروبا وأمريــكا الاتينية بأثمان 

مضاعفة )كالموز واألناناس(.
وفي ســياق ذي صلة, دعا الســيد 
غرين إلى إنشــاء فــروع للبنوك 
الجزائرية بإفريقيا وتوسيع شبكة 
خطوط النقل الجوي بدول القارة, 

من أجل مرافقة أفضل للمصدرين 
الجزائريين. وأكد بهذا الخصوص 
أن شركته المتخصصة في مجال 
صناعة المواد الصيدالنية كالحقن 
والمحاليــل  الــدم  نقــل  وأنظمــة 
ومســتهلكات تصفيــة الدم, تطمح 
ب10  تقــدر  صــادرات  لبلــوغ 
مليــون يــورو خــال الســنوات 
الخمــس القادمــة في حــال توفر 
الظــروف الازمــة مشــيرا إلى 
مؤخــرا  ســي«  أم  »إي  فــوز 
بصفقــة بقيمــة 800 ألــف يورو 
مــع وزارة الصحــة الســينغالية, 
يرتقــب أن تكون أول شــحنة في 
إطــار هذا العقــد الجديد منتصف 
مارس القادم. وشكلت دول غرب 
إفريقيــا والمنطقة العربية الوجهة 
أم.  »إي.  لصــادرات  الرئيســية 
ســي« خــال 2021 و 2022 
)موريتانيا, مالي, الســنغال, ليبيا 

وجيبوتي(.
من جهته, ثمن نائب مدير تطوير 
الصناعــة  بــوزارة  الصــادرات 
الصيدالنيــة محمد أميــن تواتي, 
إطــاق الخط البحــري التجاري 
الجزائر-نواقشــوط الذي سيساهم 

الــوزارة  اهــداف  تحقيــق  فــي 
المتعلقة بولوج الســوق اإلفريقية 
وذكر في هذا الســياق بأن وزارة 
الصناعــة الصيدالنيــة ســطرت 
صــادرات  لترقيــة  اســتراتيجية 
الطبيــة  والمســتلزمات  االدويــة 
الوطنيــة, ترتكــز علــى الترويج 

لهــذه المنتجات وتســهيل ولوجها 
لألســواق الخارجية عــن طريق 
التعــاون مع وزارتــي الخارجية 
والتجــارة. وأشــار إلــى أنــه في 
إطار هــذه االســتراتيجية, تدعو 
وزارة الصناعة الصيدالنية جميع 
للمشاركة  الصيدالنية  مؤسســات 

في النســخة األولى من الصالون 
الصحيــة  للرعايــة  الجزائــري 
الجزائــر هيلث كير الذي ســيعقد 
فــي الفترة مــن 17 إلى 19 ماي 
المقبــل في فنــدق الملــك فهد في 

دكار, بالسنغال.
                           ربيع م 



نشرت »قوة العمليات المشتركة لمكافحة اإلرهاب« في ليبيا فيديوهات العترافات خلية تابعة لتنظيم »داعش« اإلرهابي، تم إلقاء القبض عليها تنفيذا لتعليمات النائب العام.
وأكد اإلرهابيون المقبوض عليهم انضمام بعضهم للتنظيم المتطرف عام 2014 وعام 2016، عقب مبايعة اإلرهابي محمود البرعصي، أمير التنظيم، ومشاركتهم في 
المواجهات المسلحة التي دارت بمدينة بنغازي قبل انتقالهم للجنوب الليبي، باإلضافة لتشكيل خلية سرية في مدينة طرابلس بزعامة اإلرهابي المقبوض عليه أحمد الخشمي 
الملقب بالعدناني. وألقت قوة العمليات المشتركة القبض على كافة عناصر الخلية المكونة من سند الصويعي، أحمد علي الخشمي، طارق عبد السالم العبيدي وعبد هللا إدريس 

العبيدي، والتي كانت متمركزة في العاصمة طرابلس.
»هيئة المفقودين« الليبية تعلن استخراج جثتين مجهولتين في سوق الخميس امسيحل

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج جثتين مجهولتي الهوية في سوق الخميس امسيحل الواقعة شمال غرب ليبيا وتبعد عن العاصمة 
طرابلس حوالي 53 كيلومترا.

وعلى حسابها في »فيسبوك«، قالت الهيئة: »بناء على البالغ الوارد للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين من نيابة سوق الخميس امسيحل عن احتمال وجود بقايا 
آدمية داخل غرفة تفتيش النهر، توجهت فرق إدارة البحث عن الرفات للموقع، وبحضور النيابة، تم التأكد من البالغ«.

وأضافت: »باشرت الفرق استخراج الجثث وعددها 2، مجهولة الهوية«، معلنة أن »العمل مستمر على باقي البالغات الواردة للهيئة«.
ق ـ د

الدبلوماسي  المنتدى  في  المشاركون  أكد 
االثنين  يوم  الصحراوي،  الشعب  مع  للتضامن 
بالجزائر العاصمة، على ضرورة تمكين الشعب 
الصحراوي من حقه في تقرير المصير، و طالبوا 
من  االحتالل  تصفية  في  بالتعجيل  المتحدة  األمم 
الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في قارة إفريقيا.
القائم  نشطها  التي  الصحفية  الندوة  في  ذلك  جاء 
باألعمال في سفارة جنوب إفريقيا لدى الجزائر، 
الجمهورية  سفير  بمشاركة  باتريك،  سيال  لو 
و  عمر،  طالب  القادر  عبد  الصحراوية  العربية 
لتقديم  بالجزائر،  ناميبيا  جمهورية  سفارة  ممثلة 
مع  للتضامن  الدبلوماسي  المنتدى  اجتماع  نتائج 
األحد  امس  يوم  عقد  الذي  الصحراوي،  الشعب 
بمشاركة  بعد،  عن  المرئي  التواصل  تقنية  عبر 
30 سفيرا و دبلوماسيا لدى الجزائر، الى جانب 
مع  للتضامن  الجزائرية  الوطنية  اللجنة  رئيس 
الشخصيات  عشرات  و  الصحراوي،  الشعب 

المتضامنة مع القضية الصحراوية.
وتم خالل اجتماع المنتدى، يقول القائم باألعمال 
سيال  لو  بالجزائر،  إفريقيا  جنوب  سفارة  في 
مع  التضامن  »ضرورة  على  التأكيد  باتريك، 
الشعب الصحراوي في ما يواجهه من تحديات و 
عراقيل، في سبيل حقه في تقرير المصير، وفق 
عبر  حيث  الدولية«،   الشرعية  عليه  تنص  ما 
المشاركون عن التزام حكومات بلدانهم بمواصلة 

التضامن مع القضية الصحراوية.
مساندتها  إفريقيا  جنوب  جمهورية  جددت  كما 
عاناه  ما  إلى  »بالنظر  الصحراوي،  للشعب 
شعبها من تجربة أليمة ومريرة مع االستعمار«، 
وهو االستعمار، يقول »الذي يعاني منه الشعب 
تقرير  في  حقه  اجل  من  يناضل  و  الصحراوي 
أراضيه  استكمال سيادته على جميع  مصيره، و 

المحتلة«.
و ذكر في هذا السياق بالموقف الذي عبرت عنه 
وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي 
الالجئين  مخيمات  الى  زيارتها  خالل  باندور، 
الصحراويين بتندوف في شهر نوفمبر من العام 
الماضي، و الذي يؤكد على استمرار بالدها في 

مساندة القضية الصحراوية.
ق ـ د

تونس تدعو رعاياها يف 
أوكرانيا إىل الحذر

 
أوكرانيا  في  االثنين، رعاياها  يوم  تونس،  دعت 
في  والحذر  الحيطة  درجات  أقصى  توخي  إلى 

تنقالتهم، وتجنب المناطق الخطرة.
بيان،  في  التونسية،  الخارجية  وزارة  وطلبت 
األوكرانية  باألراضي  المتواجدين  الجالية  أفراد 
إلى التواصل مع سفارتي تونس بكل من موسكو 
الشخصية  معطياتهم  لتقديم  ووارسو)بولندا( 

والقنصلية.
وأهابت، بالجميع، توخي أقصى درجات الحيطة 
الخطرة  المناطق  وتجنب  تنقالتهم  في  والحذر 
بلد  سلطات  عن  الصادرة  بالتوصيات  وااللتزام 

االقامة.
خاصة  بصفة  المقيمين  الجالية  أفراد  وحثت 
بالمناطق التي تشهد توترا ملحوظا، على مغادرة 
هذه المناطق ضمانا لسالمتهم، داعية أفراد الجالية 
إلى  األوكرانية،  األراضي  مغادرة  في  الراغبين 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة طالما ال تزال إمكانيات 

السفر متاحة.
في السياق ذاته، دعت الوزارة أيضا كل التونسيين 
الراغبين في التوجه إلى دولة أوكرانيا إلى تأجيل 

سفرهم إلى وقت الحق، ريثما يستقر الوضع.
ق ـ د
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تتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد االستهالكية األساسية 
في المغرب بشكل يهدد قدرة المواطنين الشرائية ويثير 
غضبهم, إلى جانب التضييق على حقوقهم و حرياتهم, 
أية  غياب  ضوء  في  متصاعد  اجتماعي  احتقان  وسط 
مبادرة سياسية لتحسين وضعهم االجتماعي واالقتصادي.
األسعار  غالء  و  االجتماعية  األوضاع  بتأزم  وللتنديد 
التي طالت المواد ذات االستهالك الواسع والمحروقات, 
تتواصل االحتجاجات التي انطلقت منذ أشهر عديدة في 
األحد  المغاربة مساء  المملكة, حيث خرج  أنحاء  جميع 
في مسيرات احتجاجية بأكثر من 50 مدينة دعت اليها 
الهيئات  من  ومجموعة  المغربية  االجتماعية  الجبهة 
السياسية والمدنية, في ظل إجراءات أمنية مكثفة, حيث 

أمنيا  بمراكش, »استنفارا  دكالة  باب  شهد محيط ساحة 
شعارات  الوقفات  خالل  المحتجون  وحمل  كبيرا«. 
عديدة تطالب بالتدخل الفوري للحكومة لتسقيف األسعار 
وتحديد هوامش الربح و إقرار سياسات اجتماعية لتشغيل 

الشباب العاطل عن العمل منذ بداية جائحة كوفيد19-.
وفي السياق, قال الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي 
االشتراكي, علي بوطوالة, في تصريحات لوسائل اعالم 
محلية إن »االحتجاجات تتزامن مع الظرفية االقتصادية 
الجائحة  تداعيات  بسبب  البلد,  يعرفها  التي  الصعبة 
أثر سلبا على  الذي  والجفاف و ارتفاع األسعار, األمر 

ماليين األسر المغربية«.
نقطة نظام  بمثابة  الوقفات  و أوضح بوطوالة أن »هذه 

على  الحفاظ  في  مسؤوليتها  الحكومة  تحميل  أجل  من 
الدولة  دور  غياب  إلى  بالنظر  لألسر,  الشرائية  القدرة 
في هذا الجانب عبر تسقيف أسعار المحروقات, وبالتالي 

التجاوب مع مطالب المواطنين«.
االجتماعية  للجبهة  الوطني  المنسق  ذكر  جهته,  من 
المغربية, يونس فراشين, أن »القدرة الشرائية للمغاربة 
على  وينبغي  الجائحة,  تبعات  من  أصال  متضررة 
الحكومة تدعيم الفئات االجتماعية الهشة حتى تخرج من 
الوضع الحالي الصعب«, مبرزا أن »الحكومة تنكر تلك 
األوضاع رغم اإلمكانيات القانونية المتاحة لها لتخفيف 
األسعار  تسقيف  طريق  عن  المواطن  على  الضرر 

وتحديد هامش ربح المواد األساسية« .
وتابع القيادي النقابي بأن »الحكومة ال تفكر في أجوبة 
للوضع االجتماعي الصعب للمغاربة, بل تفكر فقط في 
فرض جواز التلقيح على المواطنين, في ظل غياب نقاش 
عمومي حول الموضوع رغم معارضته من لدن العديد 
من الفعاليات الوطنية«, الفتا الى أن »الوقفة لن تكون 

األخيرة, بل هي بداية مسلسل نضالي جديد«.
كما أكدت القيادية في الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان, 
خديجة الرياضي, على أن »الفئات المقهورة تتلقى العديد 
للدولة«,  الحالية  السياسات  بسبب  القوية  الضربات  من 
مضيفة أن مكتسبات الشعب المغربي تتعرض ل«هجوم 

كاسح«.
بقولها  القائمة  السياسية  األوضاع  الرياضي  انتقدت  و 
الرأي والتعبير, والدليل على  تقمع حريات  إن »الدولة 
ذلك هو تزايد المحاكمات السياسية«, منبهة إلى »تعميق 
مأساة األسر المغربية بسبب سوء تدبير الجائحة وغياب 

الدعم االجتماعي«.
وتابعت : »تعرف البالد زيادة غير مسبوقة في أسعار 
المواد األساسية بخمسين في المائة, وهو هجوم استثنائي 
أن »االستبداد  الضعيفة«, مشيرة  الشرائية  القدرة  على 
والفساد يتقويان بفعل نهب المال العام واإلفالت الممنهج 

من العقاب وغياب اإلرادة السياسية الواضحة«.
ق ـ د

موجة الغالء والتضييق 
على الحقوق والحريات يخرجان 
المواطنين بالمغرب إلى الشارع

مطالبة بتعجيل
تصفية االستعمار من 

الصحراء الغربية

المكلف  البوليساريو  لجبهة  الوطنية  األمانة  عضو  أكد 
أن  البشير،  بشرايا  أبي  األوروبي،  واالتحاد  بأوروبا 
بروكسل،  قمة  في  الصحراوية  الجمهورية  مشاركة 
أبعادا  ويحمل  كبيرا،  وسياسيا  دبلوماسيا  انتصارا  يعد 
على مستوى تكريس الدولة الصحراوية، على اعتبارها 

حقيقة قائمة.
نقلته وكالة  البشير, في تصريح صحفي  بشرايا  قال  و 
الجمهورية  »تواجد  إن  )وأص(:  الصحراوية  األنباء 
االتحاد  وحكومات  دول  رؤساء  قمة  في  الصحراوية 
من  دولة   82 جانب  إلى  األوروبي  االتحاد  االفريقي- 
القارتين, له دالالت سياسية وقانونية ورمزية الهامة«, 

واصفا مشاركة بالده ب«الحدث البارز والهام«.
و أضاف, أن مشاركة الجمهورية الصحراوية »حملت 
من  االنتقال  أجل  من  األوروبيين,  القادة  إلى  رسالة 
في  الحل  من  جزء  إلى  المشكل,  من  كجزء  موقعهم 
النزاع بالصحراء الغربية, في إطار الشراكة التي تجمع 

االتحادين اإلفريقي واألوروبي«.

المستوى  رفيع  الصحراوي  الوفد  إلى  إشارة  في  و 
أكد  غالي,  الرئيس  برئاسة  القمة  هذه  في  شارك  الذي 
قطعيا على  يشكل »دليال  أنه  الصحراوي,  الدبلوماسي 
المسدود,  النفق  إلى  االحتالل  دولة  رهانات  وصول 
والفشل النهائي سواء على مستوى إفريقيا أو أوروبا«.

و أوضح في السياق أنه »قد كان للرئيس الصحراوي 
خطابات خالل أشغال هذه القمة أكد فيها على الوضعية 
ودعا  الغربية,  الصحراء  في  النزاع  فيها  يوجد  التي 
في  اإلفريقي  االتحاد  ترافق  أن  إلى  أوروبا  من خاللها 
آخر  من  االستعمار  تصفية  أجل  من  الحثيثة  مجهوداته 

إقليم مستعمر في القارة )الصحراء الغربية(«.
يشار إلى أن رئيس الصحراوي, قد دعا في كلمته أمام 
واإلفريقية خالل  األوروبية  والحكومات  الدول  رؤساء 
يومي  انعقدت  التي  السادسة  االفريقية-األوروبية  القمة 
األوروبي  االتحاد  ببروكسل,  الجاري  فبراير  17و18 
في  النزاع  تسوية  مسار  في  ايجابي«  »دور  لعب  إلى 
من  كجزء  وضعه  من  و«التخلص  الغربية  الصحراء 

المشكل ليصبح جزءا من الحل«, مشيرا إلى أن »الوقت 
قد حان كي يرافق االتحاد األوروبي, االتحاد اإلفريقي 
النهائية  التسوية  أجل  من  وإيجابي  وجاد  حثيث  بشكل 

للنزاع في الصحراء الغربية«.
ق ـ د

عضو األمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا واالتحاد األورويب:

املشاركة الصحراوية يف قمة بروكسل انتصار دبلوماسي وسياسي كبري

القبض على خلية إرهابية في طرابلس بليبيا



تستعد مصر لتصدير لقاحات مضادة لكوفيد مصنعة 
تتطلع ألن تصبح مركزا  أفريقيا، حيث  لدول  محليا 

للقاحات في القارة التي تكافح تفشي المرض.
رئيسة  والي  هبة  لألنباء عن  بلومبرغ  وكالة  ونقلت 
واللقاحات  الحيوية  للمستحضرات  القابضة  الشركة 
المصرية »فاكسيرا« في مقابلة جرت بالقاهرة األحد 
المتوقع أن تبحث السلطات المصرية  قولها، إن من 
فيفري  بنهاية  وفد صيني  مع  محتملة  خطط تصدير 

الجاري.
تم  إنه  حكومي  مسؤول  قال  أن  ،بعد  الخطوة  تأتي 
إرسال كمية من لقاحات سينوفاك المصنعة محليا إلى 

األراضي الفلسطينية في أول شحنة للخارج.
وأضافت والي أنه تجرى أيضا مفاوضات لتقديم لقاح 

سينوفاك إلى ليبيا المجاورة.
شحنات  طلبت  األفريقية  الدول  بعض  أن  وتابعت 
قد  التوزيع  عملية  إن  قائلة  أسماءها،  تحدد  أن  دون 
تتم عبر تحالف كوفاكس أو بمدفوعات مباشرة، وفقا 

للظروف.
العالمية قد أعلنت يوم الجمعة  كانت منظمة الصحة 
الماضي إن مصر واحدة من ست دول أفريقية سيتم 
النووي  الحمض  لقاحات  إلنتاج  التكنولوجيا  منحها 

الريبوزي المرسال »إم آر إن أيه«.
خالد  المصرية  الصحة  وزارة  بأعمال  القائم  وقال 
عبدالغفار ، إن مصر أنتجت حتى اآلن 27 إلى 30 
على  القدرة  ولديها  سينوفاك  لقاح  من  مليون جرعة 
العام  خالل  المجمل  في  جرعة  مليون   100 إنتاج 

الجاري.
وأضاف عبد الغفار أن مصر أرسلت مؤخرا 500 

ألف جرعة سينوفاك إلى الفلسطينيين.
واختتمت والي تصريحاتها بقولها إن هناك مفاوضات 
السويدية  البريطانية  أسترازينيكا  شركة  مع  مستمرة 

بشأن إمكانية إنتاج لقاحها في مصر.
السلطة  تسليم  المصرية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
المصري/ المشترك  اإلهداء  الفلسطينية  الوطنية 
لقاح  من  جرعة  ألف   500 في  متمثال  الصيني، 

»فاكسيرا- سينوفاك« المضاد لفيروس كورونا.
الشحنة  هذه  فإن  المصرية،  الخارجية  لبيان  ووفقا 

مخصصة لقطاع غزة.
وأشار البيان أن هذه الشحنة تم إنتاجها وتصنيعها في 
مصر لدى الشركة المصرية القابضة إلنتاج اللقاحات 
لوزارة  التابعة  »فاكسيرا«  واألدوية  واألمصال 

الصحة والسكان المصرية«.
والصين  مصر  بين  التعاون  أن  إلى  البيان  وأشار 
يعزز »الجهود المبذولة نحو توطين صناعة اللقاحات 
تنفيذاً  إقليمياً  مركزاً  وجعلها  مصر  في  واألمصال 
لضمان  وذلك  الصدد،  هذا  في  الرئاسية  للتوجيهات 
مواجهة  في  الالزمة  واألمصال  اللقاحات  إتاحة 
أو  العربية  المنطقة  مستوى  على  سواء  األمراض 

القارة األفريقية«.
وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، نعيمة 
القصير، قد أكدت في الـ11 من الشهر الماضي، أن 
المضادة  اللقاحات  وصناعة  إنتاج  تشجع  المنظمة 
لتوزيع  منطلقا  لتكون  مصر،  في  محليا  لكوفيد19- 
هذه اللقاحات على الدول األكثر احتياجا في أفريقيا، 

بعدما تفي مصر باحتياجاتها من اللقاحات.
إن  فيفري،   18 في  العالمية  الصحة  منظمة  وقالت 
ستحصل  أفريقية  دول  ست  من  واحدة  كانت  مصر 
النووي  الحمض  لقاحات  إلنتاج  تكنولوجيا  على 
مع  مستمرة  محادثات  هناك  لوالي،  وفقا  الريبوزي. 

»أسترازينيكا« إلنتاج لقاحها في مصر.
الغفار، إن مصر صنعت حتى اآلن  وقال خالد عبد 
»سينوفاك«  من  جرعة  مليون   30 إلى  مليون   27
مليون   100 مجموعه  ما  إنتاج  على  القدرة  ولديها 

في عام 2022.
ق ـ إ
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أعلى  بلغ  أن  بعد  اإلثنين،  يوم  الذهب،  أسعار  تراجعت 
أمريكية  لقمة  ترقبا  أشهر،  ثمانية  من  أكثر  في  مستوى 

روسية هذا األسبوع.
إعالن عزم  بعد  اآلمنة  المالذات  على  الطلب  وتضاءل 
األزمة  بشأن  قمة  عقد  والروسي  األمريكي  الرئيسين 

األوكرانية، كما تعرض المعدن لمزيد من الضغط بفعل 
الفائدة من جانب مجلس االحتياطي  رفع متوقع ألسعار 

االتحادي.
إلى   0.3% الفورية  المعامالت  في  الذهب  ونزل 
الساعة  بحلول  )األونصة(  لألوقية  دوالر   1891.33

06:14 بتوقيت غرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى 
في الجلسة عند 1908.02 دوالر، وهو أعلى مستوياته 

منذ الثالث من جوان. 
وانخفضت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.3 بالمئة 

إلى 1894.20 دوالر.
وقال البيت األبيض يوم األحد، إن الرئيس األمريكي جو 
الرئيس  المبدأ على عقد قمة مع  بايدن وافق من حيث 
بعد  األوكرانية  األزمة  بشأن  بوتين  فالديمير  الروسي 
المقبل وإذا  البلدين األسبوع  أن يجتمع وزيرا خارجية 

لم يحدث غزو.
إف.أكس  ديلي  لدى  المحللة  يانج  مارغريت  وقالت 
حيال  عميق  بقلق  العالميون  المستثمرون  »يشعر 
والرئيس  وأوكرانيا،  روسيا  بين  محتمل  )صراع( 
األيام  في  ممكن  الغزو  إن  مرارا  يقول  األمريكي 

القادمة«.
سعر  برفع  أيضا  المستثمرون  يهتم  أخرى،  ناحية  من 
مجلس االحتياطي االتحادي للفائدة في مارس، لذلك من 

المحتمل أن يؤثر ذلك على أسعار الذهب«.
البديلة  الفرصة  تكلفة  من  الفائدة  أسعار  ارتفاع  يزيد 

لحيازة الذهب الذي ال يدر عائدا.
الفضة  تراجعت  األخرى،  النفيسة  للمعادن  بالنسبة  و 
في المعامالت الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.75 دوالر 
 1069.87 إلى  بالمئة   0.2 البالتين  وارتفع  لألوقية، 
دوالر. وانخفض البالديوم 1.6 بالمئة إلى 2308.23 

دوالر.
ق ـ إ

فيما يجري ترقب قمة أمريكية روسية هذا األسبوع

أسعار  الذهب تتراجع عن أعلى 
مستوى لها في 8 أشهر

مرص تسعى إىل أن تصبح 
مركزا إقليميا لتصدير 

لقاح كورونا

مع اعتزام االحتياطي الفيدرالي سحب التحفيز من 
السوق، عانت العمالت االفتراضية التي تعتبر أصوال 

ضمن األكثر خطورة في جميع أنحاء العالم.
وتباينت أسعار العمالت االفتراضية في منتصف جلسة 
بينما  عمالت   5 أهم  أسعار  راوحت  إذ  اإلثنين،  يوم 
طفيف  نحو  على  التراجع  غلبة  مع  وهبوط  ارتفاع 

مقارنة مع جلسة األحد.
بيتكوين  أسعار  تتراجع  التوالي،  على  الثالثة  وللجلسة 
دون 40 ألف دوالر أمريكي للوحدة الواحدة في تراجع 
كبير عن ذروتها المسجلة في نوفمبر الماضي، البالغة 

أكثر من 67 ألف دوالر أمريكي.
وبحلول الساعة )11:30 بتوقيت غرينتش(، تراجعت 
أسعار وحدة بيتكوين بنسبة %1.58 أو 607 دوالرات 

إلى 37.77 ألف دوالر أمريكي للوحدة الواحدة.
من  التحفيز  سحب  الفيدرالي  االحتياطي  اعتزام  ومع 
السوق، عانت العمالت االفتراضية التي تعتبر أصوال 

ضمن األكثر خطورة في جميع أنحاء العالم.
حول  االفتراضية  العمالت  في  المستثمرون  ويواجه 
العالم، قلقا متزايدا من احتمالية كبيرة إلعالن االحتياطي 
ورفع  المقبل،  الشهر  النقدية  السياسة  تشديد  الفيدرالي 
أسعار الفائدة على األموال االتحادية، ما يزيد الضغوط 

على العمالت االفتراضية.

عملة  أكبر   ،Bitcoin فقدت  الماضية،  والجمعة 
افتراضية في العالم من حيث القيمة السوقية، أكثر من 
 36000 دون  ما  إلى  وانخفضت  الجمعة  يوم   12%

دوالر، إلى أدنى مستوى لها منذ جويلية الماضي.
العملة  فقد  ألف   67% البالغة  الذروة  مع  ومقارنة 
قيمتها  إجمالي  من   43% قرابة  األبرز  االفتراضية 
السوقية في تعامالت يوم اإلثنين، إذ بلغت القيمة السوقية 

، قرابة 718.84 مليار دوالر أمريكي.
وبينما ارتفعت عملة إيثيريوم التي تأتي ثانيا من حيث 
إلى  دوالرا   9.89 أو  بنسبة 0.39%  السوقية  القيمة 
متراجع  الواحدة، وهو مستوى  للوحدة  دوالرا   2627
بلغت  فيما  نوفمبر،  المرتفعة في  مقارنة مع مستوياتها 

قيمتها السوقية اليوم 313.6 مليار دوالر.
بينما عملة تيثر، فقد بلغ سعر الوحدة يوم اإلثنين، نحو 
األحد،  أمس  إغالق  سعر  عن  مستقرة  واحدا  دوالرا 

وبقيمة سوقية بلغت 79 مليار دوالر أمريكي.
بنسبة  قليال  تراجعت  فقد  كوين  بينانس  عملة  فيما 
وبقيمة  دوالرا   370 الوحدة  سعر  ليبلغ   ،0.12%

سوقية 61.15 مليار دوالر.
المبكرة  التعامالت  في  ارتفعت  فقد   XRP عملة  أما 
الواحدة نحو  الوحدة  %0.22 وبلغ سعر  أمس، بنسبة 
القيمة السوقية تجاوزت  0.766 دوالرا أمريكيا، فيما 

37 مليار دوالر.
وال  متسلسال  رقما  االفتراضية،  العمالت  تملك  وال 
المركزية،  والبنوك  الحكومات  لسيطرة  تخضع 
كالعمالت التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة 

اإلنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
ق ـ إ

أسعار بيتكوني دون 40 ألف دوالر أمريكي للوحدة

العمالت الرقمية االفتراضية تجتاز أياما صعبة

وقعت تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على 7 اتفاقيات في مجاالت مختلفة خالل زيارة رسمية يجريها الرئيس التركي إلى البلد األفريقي. جاء ذلك خالل مراسم 
عقدت عقب لقاء ثنائي جمع بين الرئيس أردوغان ونظيره في الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، في العاصمة كينشاسا. وفي وقت سابق األحد، وصل أردوغان إلى 
اتفاقيات  بيساو. وشملت  السنغال وغينيا  أيضا  تشمل  األفريقية  أولى محطات جولته  الديمقراطية،  الكونغو 
وقال  والنقل.  والبناء،  الدفاعية،  والصناعات  والمالية،  العسكرية،  المجاالت  البلدين،  بين  الموقعة  التعاون 
رئيس الكونغو الديمقراطية، إن زيارة أردوغان لبالده، تحمل معاني عظيمة بالنسبة لمستقبل بالده. جاء ذلك 
في تصريحات أدلى بها، األحد، خالل مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره التركي، في العاصمة كينشاسا. 
وأضاف تشيسكيدي أن تركيا ستقّدم الدعم لبالده في مكافحة اإلرهاب، وستشارك تجاربها وخبراتها في هذا 
المجال معها. وأوضح أن التعاون بين البلدين، سيشمل أيضاً قطاعات الصحة، والبنية التحتية، والنقل وغيرها 
من »القطاعات التي لها مستقبل واعد«. وأشار إلى أن األولوية في التعاون بين البلدين، هي لألمن، مبيناً أنه 
بحث مع الرئيس أردوغان زيادة نطاق مكافحة المجموعات المسلحة والتنظيمات اإلرهابية. و شدد تشيسكيدي 

على أهمية االستثمارات التركية في بالده، مبيناً أنها ستعود بالفائدة على شعبي البلدين.
ق ـ إ

أبرزها الصناعات الدفاعية

تركيا والكونغو توقعان 7 اتفاقيات للتعاون االقتصادي



   

n ســجلت المؤسســات التربوية 
بواليــة ميلــة عــودة للمنافســات 
الفكرية من  أجل تكســير الروتين 
وتذبــذب الدراســة ،وخاصــة في 
عــادت  ،حيــث   االول  الطــور 
والترفيهيــة  الثقافيــة  النشــاطات 
إلــى المــدارس بعد غيــاب طويل 
بســبب كورونا أو مــن أجل خلق 
روح المنافسة بين التالميذ نظمت 
مديريــة التربية لواليــة ميلة نهار 
امــس  مســابقة فكريــة ثقافية بين 
تالميــذ ابتدائيات الجهة الشــمالية 
ابتدائيــة  شــهدت  للوالية،ايــن 
طورشــي المكي أجواء التصفيات 

للــدور المقبــل بين ابتدائيــة مقدم 
اســماعيل ومحمد شــوارفة والتي 
عــاد الفــوز فيهــا إلــى مدرســة 
محمد شــوارفة في اجــواء بهيجة 
عاشها التالميذ والمربين مطالبين 
بتعميمهــا لخلــق روح المنافســة 
وكسر الحواجز النفسية التي خلفها 
الوبــاء و  مــن المنتظر ان تشــهد 
مؤسســات تعليمية اخري انطالق 
المنافسات الفكرية لتشمل مختلف 
المســتويات بعد تسجيل مؤشرات 
انخفاض االصابــات بوبا كورونا 

خالل المدة االخيرة.      
                   محمد بوسبتة 
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عودة المنافسات الفكرية  بني المؤسسات 
الرتبوية بميلة 

متفرقات 

الثالثاء 22 فيفري  2022 م
الموافق لـ 21 رجب 1443 هـ

تم تخريب 12 مردومة إلنتاج الفحم في غابات الميلية

خرجات ميدانية بجيجل من أجل التشجير وقمع نشاطات مافيا الفحم  

n تــم ،أمس،تنظيــم حملــة تشــجير 
بالتنســيق بين مصالح الفــرع اإلقليمي 
العوانــة  لدائــرة  العموميــة  لألشــغال 
بنفــس  الغابــات  مقاطعــة  ومصالــح 
محــور  مســتوى  علــى  الدائرة،وذلــك 
 ،07 رقــم  بوغولــة  البلــدي  الطريــق 
النقــاط  إصــاح  مشــروع  بمحــاذاة 
المتضــررة علــى مســتوى الطريــق ، 
العملية شــهدت غرس أنواع األشــجار 
التي تســاهم في تثبيت وإستقرار التربة 
وحمايتهــا مــن اإلنزالقــات التــي غالبا 
مــا يعرفها الطريــق وخاصة في الفصل 

الممطر.
  و نظمت مقاطعة الغابات لدائرة العوانة 
رفقة جمعية الصيادين بابا عروج عملية 
إحصــاء الطرائد بغابــة الدولــة العوانة 
مقطع أفوزار،إضافة الى  معاينة أشغال 

مشــروع تطهيــر غابــة الدولــة ڨروش 
ومشــروع إعــادة اإلخالف بشــجيرات 
الخــروب بمنطقــة تــازرورت، العملية 
تدخــل فــي اطار حمايــة الثــروة الغابية 

بالمنطقة.
وفي اطار نشــاطاتهم الدؤوبة قام أعوان 
إقليــم الغابات بالعنصــر بخرجة ميدانية 
لمعاينــة أشــغال مشــروع تطهيــر غابة 
الدولــة بمنطقــة اوالد عــواط مقطع بني 
عباس،كمــا قام أعوان مقاطعــة الغابات 
لناحية الميلية مدعومين بآلية ثقيلة بعملية 
نوعيــة ضد التعديات على الثروة الغابية 
بغابتــي مشــاط و اأوالد قاســم باالماكن 
المســماة الــدوار، الدمنــة دي قويــدر، 
اوالد عربــي و غيرها، حيث تم تخريب 
و القضــاء علــى حوالــي 12 مردومــة 
مــن مختلف األحجام معــدة إلنتاج الفحم 
بطريقــة غيــر شــرعية، العمليــة جرت 
في ظــروف جيدة و بمســاعدة و تغطية 

عناصر الجيش الوطني الشعبي.
يشار الى أن إقليم الغابات  ببلدية  الميلية 
المتاخــم  للحدود مع إقليم والية ســكيكدة 
يشــهد نشــاطا كبيرا من قبــل عصابات 
الفليــن ،التي تقوم بقطع عشــوائي وغير 
قانوني لألشــجار وتحويلها الى فحم عن 
طريق اســتخدام ما يوصف بالمردومات 

،وبيع مادة الفحم بأساليب ملتوية لزبائنهم 
قصد الحصول على أموال طائلة ،ورغم 
قبــل  لهــم مــن  المســتمرة  المالحقــات 
المصالــح المختصــة اال أنهــم يحققــون 
أغراضهــم بيــن الحيــن واألخر بســبب 
تغيير اســتراتيجيتهم في اإلستغالل غير 

الشرعي للثروة الغابية.

بسبب قطع امدادات مادة النخالة

 المربون يتوقعون قفزة يف أسعار اللحوم بقسنطينة 

n ناشد عدد من التجار الناشطين 
في بيع العلف الحيواني في إقليم 
والية قســنطينة خاصة ما يعرف 
بالنخالة  ، الدوائر المعنية بإدارة 
القطــاع الزراعي والتجاري منهم 
إيجــاد حل لمشــكلة اإلمــداد التي 

يواجهونها. 
وحســب مــا أفــاد بــه عــدد مــن 
المعنييــن ، هنــاك  تغيير جدري  

في نمط التعامالت على مســتوى 
منــع اآلن من  المطاحــن ، حيث يُ
ــة ، ممــا   ــى  النخال الحصــول عل
يترتب على ذلك من تكاليف مالية 

مكلفة  بشراء هذا المنتوج.
مــن جهة ثانيــة وحســب  التجار 
الذيــن يزاولونهــذا  النشــاط  على   
مســتوى بلديات ابن باديس وعين 
عبيد  وأوالد رحمون ، فإن المشكلة 
ظهــرت  من قبل و  لمدة شــهرين 
ــم إخطارهم بأنه  ــا ، عندما ت ًب تقري

من المستحيل عليهم اآلن الحصول 
على كميــة النخالة الالزمة إلعداد 
األعــالف  مــن  فــة  ل مخت ــواع  أن
الحيوانية. يشير هؤالء التجار إلى 
أنهــم  باتوا ملزمين على الحصول 
على هــذا المنتوج بضعف ســعره 
ــه  تحمل يمكنهــم  ال  و  قانونــي  ال
تبعات ذلك ، ناهيك عن التكاليف 
ــى  عل ســيتعين  تــي  ال يــة  اإلضاف
المربيين تحملها ما أجبر المربين 
على  شــراء علف لمواشيهم بسعر 

مرتفــع. يضيف هــؤالء التجار أنه 
إذا اســتمر هذا الوضع ، فسيكون 
ــه عواقب مباشــرة على أســعار  ل
 ، أســعارها   ارتفــاع  و  اللحــوم 
ــي يطلبون من الســلطات  تال ال وب
المعنية إعادة النظر في مشكلتهم  
مــن أجل الســماح لهــم بالحصول 
على اإلمدادات مرة أخرى مباشــرة 
من المطاحن المنخفضة  أسعارها 
ــى اســتقرار أســعار  والحفــاظ عل

اللحوم.

 تنصيب ربيس جديد لبلدية واد سقان          

n تم، نهار أمس، تنصيب رئيس  
المجلــس الشــعبي البلــدي الجديد 
لبلدية وادي  ســڨان  التابعة لدائرة 
التالغمــة  بواليــة ميلــة برئاســة 
بوطغــان عبــد الحق.خلفــا للريس 
البرلمانــي  النائــب  و  المســتقيل 
الســابق يخلف فاروق الذي تنازل 
عــن رئاســة المجلس البلــدي لواد 

سقان لدواعي صحية قاهرة . .
و تمت مراســيم تســليم و اســتالم 
العــام  االميــن  بحضــور  المهــام 
الوالئــي لحــزب جبهة المســتقبل 
لواليــة ميلة  بــادر بلعريبي  الدي 
فــاز بأغلبيــة مقاعــد البلدية خالل 
االنتخابــات المحليــة االخيــرة  و 
تنــاول كل مــن الرئيس الســابق و 

الجديــد  الكلمة بحضور المنتخبين 
مؤكديــن  المدنــي،  المجتمــع  و 
اســتمرار التعاون و التشــاور بين 
األعضــاء لخدمة الصالــح العام و 

تحقيق تنمية عادلة لهده البلدية .
و مــن جهتــه اعتبر االميــن العام 
الوالئــي لجبهــة المســتقبل بميلــة 
هــذا الحــدث بمثابــة درس محلي 
فــي التــداول عــل المناصــب بين 
و  التعــاون  بــروح  المســؤولين 
التشاور الدائم ،و تغليب المصلحة 
العامــة في تســيير أمــور البلديات 
داعيــا إلى تظافــر  الجهود  لخدمة 
الشــأن التنمــوي المحلــي قبل كل 

شيء .
                              محمد.ب

تحضريات دخول فيفري محور اجتماع مديري 
مؤسسات التكوني بجيجل

n عقــد ،أمس، بمقر مديرية 
والتمهيــن   المهنــي  التكويــن 
اجتمــاع مع مديري مؤسســات 
التكويــن عبــر الواليــة  جيجل 
، وبحضــور رؤســاء مصالــح 
بالمديرية وقد تمت دراســة عدة 
نقــاط  خالل هذا اللقــاء يتقدمها 
فبرايــر  دخــول  تحضيــرات 
مشــاركة  وموضــوع   ،2022
مراســيم  فــي  جيجــل  واليــة 
الدخول لواليــة بجاية بمعرض 

المتربصين  ومنتجــات  اعالمي 
المســابقات  فــي  والمشــاركة 
الرياضيــة  النشــاطات  و 
والثقافيــة، كما تــم تدارس ملف 
ومنافســات  نشــاطات  تنظيــم 
ومعــرض  ورياضيــة  ثقافيــة 
والئــي لمنتجــات المتربصيــن 
يومي  التكوينية  والتخصصــات 
28 فيفري و01 مارس بمتحف 
كتامة بوالية جيجل.             
                          نصرالدين - د

كانت موجهة للمضاربة 

حجز كمية كبرية من البطاطا بميلة

n تمكنــت ،نهــار أمــس  الفرقة 
بــأوالد  ــي  الوطن للــدرم  اإلقليميــة 
خلوف من توقيف شــخص يبلغ من 
العمر 48 سنة وحجز كمية معتبرة 

من البطاطا وبذورها.
ــراد       تبعــا لمعلومــات واردة ألف

ــي  ــدرك الوطن ل ــة ل يمي الفرقــة اإلقل
ية  ــوف، مفادها وجود عمل بأوالد أخل
بــرة مــن مادة  ــات معت تخزيــن كمي
البطاطا الواســعة االســتهالك بأحد 
ــة أوالد أخلوف،  دي ل ب المســتودعات ب
لمعلومة،  ــور واســتغالاًل ل ف ــى ال عل

ــراد الفرقــة  ــة ألف ــم تشــكيل دوري ت
يمية  تحت إشــراف قائد الكتيبة اإلقل
مــكان  ــى  إل نقــل  ت وال بالتالغمــة 
المســتودعات رفقة أعوان المفتشية 
ــد  لتجــارة بشــلغوم العي ــة ل يمي اإلقل
ورئيس القسم الفرعي الفالحي لدائرة 

تاجنانت.
تفتيــش من طرف الســيد  ال ــإذن ب  وب
محكمــة  ــدى  ل ــة  الجمهوري وكيــل 
شلغوم العيد، تم تفتيش المستودعات 
ــى حوالي 800  ــور بأحدها عل والعث
قنطار مــن مادة البطاطــا الموجهة 
لالستهالك وكميات أخرى مخصصة 

إلنتاج البذور، هــذا المخزون الغير 
ــح الفالحية  مصــرح به لدى المصال
ــرة تاجنانت والغير حاصل على  بدائ
التخزيــن من المفتشــية  تصريــح ب
ــدون  ب ــك  لتجارة،وكذل ل ــة  يمي اإلقل
ــي لوقاية  اعتماد مــن المركز الوطن
ــذور والشــتائل وتصديقها. على  ب ال
إثرها تم حجــز البضاعة التي كانت 

موجهة للمضاربة وتوقيف مالكها.
ــم  ت التحقيــق   مــن  االنتهــاء  بعــد 
ــوف أمــام الســيد وكيل  ــم الموق تقدي
ــدى محكمــة شــلغوم  ــة ل الجمهوري

العيد

جيجل : نصرالدين دربال

قسنطينة : مريم بن جامع

بلدية انب باديس بقسنطينة 

12 مرشوعا تنمويا جديدا لتحسني ظروف الحياة  
ــي  n اســتفادت قريــة الحمبل
ببلدية ابن باديس في قســنطينة 
من مشاريع تنموية كبيرة مست 
ــي يحتاجونها  اغلب لمجاالت الت
،على غــرار إيصــال الكهرباء و 
الميــاه ،و كذلــك تنفيد مشــاريع 
خاصــة بالرياضــة للترفيه قليا 

عن شباب القرية.
تسعى السلطات المحلية،لمتابعة 
ــى  تــي برمجــت عل المشــاريع ال
وبعــث  المنطقــة  هــذه  مســتوى 
المشــاريع التي توقفــت، و تتمثل 
المشاريع التي مست المنطقة  في 
5 مشاريع تم انجازها على رأسها 
الملعب الجواري، إلى 4 مشاريع 

ــة اســتكمال اإلجراءات  فــي مرحل
اإلدارية لالنطالق في اإلنجاز

واقترح المجلس الشــعبي الجديد، 
مــن جهتــه، 9 مشــاريع جديــدة 
ــى التمويل والقضاء  للحصول عل
نقائــص الموجــودة، على  ــى ال عل
غرار نقــص التغطيــة بالكهرباء 
والغاز. يســعى المجلس الشــعبي 
ــي، إلى فتــح الفــرع البلدي  الحال
بعــد  مؤخــرا،  المنجــز،  ــد  الجدي
اســتكمال شــبكة ربطه بالهاتف 
واألنترنــت، فــي انتظــار تدخــل 
الجزائــر«  »اتصــاالت  مصالــح 
لحل هذه اإلشكالية  باإلضافة الى 
مركز البريد المغلق منذ ســنوات، 
ــى التســريع في  مــع الحرص عل

لمشــاريع  اإلداريــة  اإلجــراءات 
الخاصــة  العمرانيــة  التهيئــة 
بالطرقــات داخــل هــذه المنطقــة 

العمرانية.
الجديــر بالذكر بلديــة ابن باديس 
بقســنطينة و قريــة الحمبلي كان 
يشــتكي ســكانها عدة من نقائص  
منذ ســنوات مما جعــل الحياة في 
هذه المنطقة الفالحية غير مهيأة 

للحياة المعيشية. 
يقول  ســكان هــذه المنطقة  انهم 
لطالمــا كانــت عندهــم مشــاكل 
شــبكات  يخــص  فيمــا  كبيــرة 
الصــرف الصحي، مما اســتدعى 
حفر خنــادق صغيرة أمام المنازل 
فــات المراحيض،  لتصريــف مخل

كما غابت شبكات المياه الصالحة 
للشرب، وهو ما دفع بالسكان إلى 
االعتماد على المياه الجوفية ومياه 
تام   ينابيــع،  إلى جانب الغياب ال ال
لشبكات الكهرباء والغاز. وواصل 
ــون  الســكان حديثهــم أنهــم يعان
كذلــك كثيــر من أزمــة النقل، في 
ناقلين عــن العمل  ظل عــزوف ال
فــي الخــط الرابــط بيــن قريتهــم 
الســكانية  التجمعــات  ومختلــف 
بلدية،  المجــاورة، وعلى رأســها ال
بســبب تدهور الطرقات واهترائها 
وصعوبــة المســالك الترابية التي 
تتحــول إلى برك مائية  خاصة في 

فصل الشتاء.
                                      مريم. ب
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n   في إطــار العودة الى عملية 
الســد األخضر التي انطلقت في 
ســبعينات القرن الماضي لحماية 
منطقة التل مــن التصحر ،تنوي 
محافظة الغابات لوالية ســطيف 
ادمــاج 8 بلديات في هذه العملية 
،وتشمل البلديات الواقعة جنوب 
الوالية ،على غــرار صالح باي 
والحامة وبوطالــب واوالد تبان 
احمــد  ســي  واوالد  والرصفــة 
وغيرهــا ،هــي بلديــات تشــكل 
حزاما للوالية من الجهة الجنوبية 

بإمكانها حمايتها من التصحر.
ذات  مــن  مصــادر  وحســب 
الــى  العــودة  فــان  المحافظــة، 
العملية تستند على اسس جديدة، 
دراســات  إجــراء  فــي  تتمثــل 
اقتصاديــة واجتماعيــة من اجل 
مصلحة سكان البلديات المعنية، 
حيث تهدف الدراسات الى تلبية 

حاجيــات المواطنين ذات الطابع 
االقتصــادي واالجتماعــي ،من 
خــال إنعــاش نشــاطات الري 
،وإحــداث  المواشــي   وتربيــة 
وغــرس  للمراعــي  أصنــاف 
أشجار مثمرة، تتناسب مع مناخ 
وعودتهــا  لديمومتهــا  المنطقــة 
بالنفــع االقتصادي على ســكان 

المنطقة
الجنوبيــة  المناطــق  ان  يذكــر 
للواليــة ،وخاصــة مع انتشــار 
ظاهرة الجفاف، أصبحت تقترب 
من أجواء مدخل الصحراء، من 
حيث المنــاخ وحتى في المظهر 
العام، حيث تتأثر كثيرا بالزوابع 
الرملية التي تندلع في الصحراء 
،وهــذا لنقــص الحــزام الغابــي 
الازم الــذي يمنع او على األقل 

يوقف من اثأر التصحر.
                   نورالدين بوطغان

نظرة اقتصادية واجتماعية لبلديات 
السد األخرض بسطيف  

متفرقات 
حالة غليان و الوالي تقدم كل الضمانات                     

طالبو  السكن  بسكيكدة يجددون احتجاجاتهم للمطالبة 
بالتعجيل  في الترحيل  

الواليــة  تعرف،عاصمــة    n
االحتجاجــات  تجــدد  ســكيكدة، 
العارمة فــي محيط مقري الوالية 
و الدائــرة من قبل العشــرات من 
العائالت التي تطالب بالتعجيل في 
عمليــة الترحيل فــي ظل ظروفها 

السكنية القاهرة.
  و في هذا الخصوص ،تناشــد عدد 
من العائــات القاطنة في قلب مدينة 
ســكيكدة ، وخاصة في أحياء  بحيرة 

الطيــور و  مــرج الذيــب »رقــم 6 
» ، الســلطات المحليــة، بضــرورة 
اإلســراع فــي ترحيلها إلى ســكنات 
اجتماعية الئقة، وذلــك بعد االنهيار 
الجزئي الــذي شــهدتهم بنايتهم، مع 
إمكانية حــدوث انهيار كلي قد يودي 

بحياة السكان.
ممثــل عــن الســكان قال  لـــ »عين 
الجزائر« و هم فــي وقفة احتجاجية 
أمام مقر الدائرة، بأنهم باتوا يخشون 
من ســقوط البناية فوق رؤوسهم بين 
الفينــة واألخرى، خاصة وأنه ســبق 
وأن تــم تصنيــف المبنى فــي الخانة 

الحمراء، وأنه ينبغي ترحيل السكان 
إلــى شــقق الئقــة فــي أقــرب وقت 
ممكن، الســيما بعد ليلة الرعب التي 
عاشــوها على إثر سقوط سقف على 
أحد الســكان، وأكدت إحدى السيدات 
بأن قاطنو البناية، عاشوا وقتها حالة 
من الهلع والخوف، لخطورة الوضع 
وهــم يعانــون اليوم ظروفا معيشــية 
صعبــة ووضعيتهــم مزرية، خاصة 
بعد االنهيار الذي شهدته أمس بنايتهم 
، مــا جعــل الســكان يســتصرخون 
المســئولين باإلســراع فــي ترحيلهم 
قبل حــدوث الكارثة، خصوصا وأنه 

من بيــن القاطنين، صغار وكبار في 
الســن، الذين يعانون أمراضا مزمنة 
علــى غرار الحساســية والقلب وداء 

السكري. 
القاطنــات  إحــدى  لنــا  وصرحــت 
بالبنايــة، بــأن األســر تعيــش اليوم 
الجحيم بهــذه البناية، دون أية حماية 
تذكر، وأنهم يعانون األمرين بســبب 
هــذا الوضــع، خصوصــا وأننا في 
فصل الشتاء، وأن بنايتهم هشة وهي 
مسجلة من ضمن العمارات القديمة، 
التي شــيدت إبان العهد االستعماري 
الفرنســي، وأنهــم باتــوا ال ينامــون 
في الليــل، خوفا من حــدوث انهيار 
كلي للبناية، علمــا أنه يوجد بها 10 
شــقق، وقام السكان بتقديم العديد من 
الشــكاوى للســلطات المعنية، كما تم 
عرفــت حضور حتى أعوان الحماية 
المدنيــة، الذيــن وقفــوا كذلــك على 
الوضعية الكارثيــة التي توجد عليها 

عماراتهم اآليلة لانهيار.
فــي المقابــل والــي والية ســكيكدة، 
كانــت قد اجتمعت أمــس مع ممثلين 
عــن الغاضبين ، و جــددت التزامها 
وفــق  الترحيــل  عمليــة  بمواصلــة 
أجنــدات  ووفــق  مســطر  برنامــج 
يتــم تنفيذهــا على مراحــل، ودعت 
بالمناســبة الجميع الى التزام الهدوء 
و تــرك مصالحها تعمل حتى تتجنب 
اخطــاء فــي حــق المســتفيدين على 
اعتبــار التــزام الوالــي بــان يذهب 

السكن الى مستحقيه الشرعيين .

سكيكدة : نورالدين .ب

تعليمات صارمة لمتابعتها واحرتام دفاتر الرشوط 

مشاريع تنموية هامة لقطاعات التعليم العايل والرتبية 
واألمن بباتنة

واليــة  ــي  وال كشــف،مؤخرا،   n
باتنة الســيد »توفيق مزهود« أن 
عاصمة االوراس ستشــهد حركة 
تنمويــة كبيرة تمــس العديد من 
ــى غــرار التعليم  القطاعــات ،عل
العالي والتربية واألمن ،وهذا من 
خالل االنطــالق الفعلي في انجاز 

العديد من المشاريع الهامة . 
وقد اعطــى الوالي خال اجتماعه 
تنفيــذي واالميــار  مــع الجهــاز ال
تعليمــات   ، الدوائــر  ورؤســاء 
هــذه  انجــاز  بمتابعــة  صارمــة 

واحتــرام  التنمويــة  يــات  العمل
دفاتر شــروطها، لضمان التحاق 
ــذ المســتفيدين منهــا في  التامي
اجالهــا خــال الدخول المدرســي 
القادم، مشــيرا إلى أهمية تزويدها 
بالطاقة الشمســية في اطار توجه 
الدولة الجديد للحفاظ على الطاقة 
الطاقــة  واســتغال  الكهربائيــة 

الشمسية كمورد طاقوي جديد.
ــى مصــادر من داخل  واســتنادا ال
مديرية التجهيزات العمومية أنها 
اســتكملت  عملية اختيار المواقع 
واألرضيــات المخصصــة إلنجاز 
مشــاريع ومرافق جديــدة بكل من 
قطاعات االمــن والتربية والتعليم 

العالي، على غــرار 2000 مقعد 
بــة  فائــدة طل ــد ل بيداغوجــي جدي
المركــز الجامعــي ســي الحواس 
ببريكة جنوب الواليــة، وكذا مقر 
لألمــن الحضري بمخطط شــغل 
ــم 16، بــذات الجهة  األراضــي رق
إضافة إلى مشروع أخر يتمثل في 
متوســطة قاعدة 6 بــذات مخطط 
شغل األراضي خاصة بعد تسجيل 
لتوســع عمراني كبيــر بالمنطقة 
عقب عمليات الترحيل للمواطنين 
الســكنية  الصيــغ  لمختلــف 
كالعمومي اإليجاري والتســاهمي 
داخل القطب العمراني والحضري 
الجديد والذي يتطلب إنجاز العديد 

من المرافق العمومية والخدماتية 
التكفــل  اطــار  فــي  فــة  ل المخت

بانشغاالت المواطنين.
وقد تم تشــكيل لجنة تقنية للسهر 
على متابعة هذه المشاريع ووتيرة 
انجازهــا الســتامها فــي أجالهــا 
المحــددة مع الحرص على احترام 
مقايــس اإلنجاز، كما انطلق أيضا 
قــادر جنوب  ببلديــة عزيل عبد ال
الوالية باتنة دائما مشــروع إنجاز 
ثانويــة 600 مقعــد، لوضــع حد 
ــاة تاميــذ مناطــق الظــل  لمعان
مع مشــاكل النقل المدرســي بهذه 
بلديــة المعروفة أصــا بعزلتها  ال
وبعدها وهو ما استحســنه ســكان 
المنطقة الذين طالبوا منذ سنوات 

عدة بهذا المرفق التربوي.
كمــا كشــفت مديريــة التجهيزات 
لعــدة  إطاقهــا  عــن  العموميــة 
استشــارات بغيــة إنجاز ودراســة 
ومتابعة بعض المشاريع كاألقسام 
المــدارس  ببعــض  التوســعية 
االبتدائيــة والمتوســطات خاصــة 
تلك التي تشهد اكتظاظا في تعدادا 
التاميذ والمتواجــد بمناطق ذات 
كثافة ســكانية كبيرة منها توسعة 
قســمين بكل من متوسطة زروني 
مســعود ببلدية ســفيان، وقسمين 
ببلديــة  مــاح  ماهــر  بمدرســة 
لمسان، وقســمين اخرين بمدرسة 
بلحسانة ببلدية أوالد سي سليمان، 
إضافة إلى إنجاز وتجهيز قسمين 
توســعين بمدرســة يحي الشريف 

ببلدية الجزار.

n   فــي أجــواء تضامنيــة كبيرة 
الخيــر  نــاس  مؤسســة  نجحــت 
المكتب البلدي ببلدية مقرة بوالية 
المســيلة في تنظيم حملة تطوعية 
للتبــرع بالدم،وذلك بالتنســيق مع 
المؤسســة العمومية االستشــفائية 
بمقرة التي سخرت اطقمها الطبية 
وشــبه الطبية الســتقبال عشرات 

المتبرعين .
 وحســب رئيس المكتــب البلدي 
لمؤسســة ناس الخيــر بمقرة عبد 
الحــق بــال ، فإن حملــة التبرع 
بالدم تعد أول نشــاط رسمي يقوم 
بــه المكتب البلــدي الــذي يعمل 
رفقــة جميع أعضــاء المكتب من 
اجــل تقديم افضــل االعمال التي 
تعــود علــى المواطنيــن بالخيــر 
والمنفعة العامة ، حيث ينتظر أن 
تقوم المؤسسة عبر مكتبها بمقرة 
بتنظيــم العديــد مــن النشــاطات 
والخيريــة على غــرار الحمات 
التطوعية والتحسيســية ومساعدة 
المرضى المحتاجين في الحصول 
على االدوية ، ذات المتحدث نوه 
بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها 
كل أعضاء المكتب من أجل تقديم 

العمــل الهــادف خاصــة في ظل 
واالقتصادية  الحصيــة  الطروف 
الصعبــة التــي يمر بهــا العالم ، 
كما أشاد محدثنا بالهبة التضامنية 
للمواطنيــن اثنــاء عمليــة التبرع 
بالــدم وكــذا المحســنين الذين لم 
يبخلــوا علــى المؤسســة وقدموا 
بعض المساعدات التي تم توزيعها 
علــى المرضى والعمــال موازاة 
مع عمليــة التبرع بالدم ،دون أن 
ننســى كما قال إدارة المستشــفى 
واالطقم الطبية وشبه الطبية على 
مســاعدتهم ووقوفهــم طيلــة يوم 
كامل ،حيث لمسنا الجدية وروح 
المســؤولية في التعاون من أجل 
خدمــة المريض ، رئيس المكتب 
البلــدي لمؤسســة نــاس الخيــر 
بمقرة دعا بالمناســبة كل أعضاء 
المكتــب والخيريين الــى التجنيد 
أخــرى  لنشــاطات  واالســتعداد 
خاصة بمناســبة شــهر رمضان 
المعظــم وباقي المناســبات التي 
يحتاج فيها الفقــراء والمحتاجين 
الــى التضامن والتآزر في شــتى 

مناحي الحياة .
                              عبد الحليم بالل

مؤسسة ناس الخري تنظم حملة تطوعية للتربع 

بالدم يف أوىل نشاطاتها بالمسيلة   

باتنة :محمد دحماني



الثالثاء 22 فيفري 2022 م10  عين على العالم 
الموافق لـ 21 رجب 1443 هـ 

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  قال 
الخيار  إن سلطات أوكرانيا تصر على 

العسكري ضد مدينة دونباس.
بالتهرب  أوكرانيا  بوتين سلطات  واتهم 

من تنفيذ اتفاقيات مينسك.
المنطقتين  زعيما  دعا  فيما  ذلك  يأتي 
أوكرانيا  شرق  في  االنفصاليتين 
االعتراف  إلى  الروسي  الرئيس  أمس 

باستقاللهما وإقامة »تعاون دفاعي«.
بثت  والتي  المنسقة  الدعوة  هذه  وأطلق 

الروسي،  التلفزيون  عبر 
دونيتسك  »جمهورية  زعيم 
بوشيلين  دينيس  الشعبية« 
»جمهورية  وزعيم 
ليونيد  الشعبية«  لوهانسك 

باسيتشنيك.
على  بوتين،  الرئيس  وشدد 
أوكرانيا  ضم  حال  في  أنه 
فإن  »الناتو«،  حلف  إلى 
التهديدات التي تتعرض لها 

روسيا ستزداد كثيرا.
أن  إلى  الروسي  الرئيس  وأشار 
دونيتسك  بجمهوريتي  »االعتراف 
ولوهانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل 
وفي  العالم  في  األمن  لضمان  العالمية 

أوروبا على وجه الخصوص«.
موسكو  أن  الروسي  الرئيس  وكشف 
باستقالل  االعتراف  طلب  تدرس 

االنفصاليين في أوكرانيا.
مستشار  كشف  ذاته،  السياق  وفي 

جاك  األبيض  بالبيت  القومي  األمن 
المتحدة  الواليات  أن  االثنين،  سوليفان 
الروسية  للقوات  إضافيا  تقدما  سجلت 
األربع  خالل  األوكرانية  الحدود  نحو 

والعشرين ساعة الماضية.
سي  بي  »إيه  لشبكة  سوليفان  وقال 
األربع  الساعات  في  رأينا  لقد  نيوز«: 
إضافية  تحركات  الماضية  والعشرين 
للوحدات الروسية إلى الحدود دون أي 
وضع  في  أنها  غير  آخر  جيد  تفسير 

يسمح لها بالهجوم«.
بايدن  جو  الرئيس  »أوضح  وأضاف: 
طوال هذه األزمة أنه مستعد لالنخراط 
في دبلوماسية رفيعة المستوى لحل هذه 
المشكلة سلميا، وهو أيضا مستعد بنفس 
لفرض  والشركاء  حلفائنا  لحشد  القدر 
حال  في  روسيا  على  وعواقب  تكاليف 

اختاروا الغزو«.
الرئيس  بين  اجتماعا  أن  وأعلن 
يكون  قد  الروسي  ونظيره  األمريكي 

ممكنا إذا »امتنعت روسيا عن مهاجمة 
أوكرانيا«.

اإلليزيه  قصر  أعلن  سابق،  وقت  في 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أن 
بوتين  بين  مشتركة  قمة  عقد  اقترح 
على  الرجالن  وافق  حيث  وبايدن، 

الفكرة من حيث المبدأ.
الروسية  الحدود  قوات  أحبطت  وقد 
أوكرانية  تخريبية  مجموعة  محاولة 
مركبتين  ودمرت  البالد  حدود  النتهاك 
قتاليتين، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية 
في  الروسية  المسلحة  للقوات  التابعة 
فيما  الجنوبية،  العسكرية  المنطقة 
لسان  على  وقالت  ذلك  روسيا  نفت 
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية 
مزاعم  إن  زاخاروفا،  ماريا  الروسية، 
منذ  أوكرانيا،  استعداد روسيا »لغزو« 
بالفعل »مادة  أكثر من شهر، أصبحت 

للسخرية«.
ق ـ د

الرئيس الرويس: سلطات أوكرانيا ترص عىل الخيار العسكري

مصادر  عن  أمريكية  إعالم  وسائل  نقلت 
استخبارية أن الواليات المتحدة تمتلك معلومات 
الجيش  قيادات  إلى  أُعطي  األمر  بأن  مفادها 

الروسي لغزو أوكرانيا.

هذه  إن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  وقالت 
األمريكي  الرئيس  دفعت  التي  هي  المعلومات 
جو بايدن إلى التأكيد، الجمعة، أنه »مقتنع« بأن 
مهاجمة  قرر  بوتين  فالديمير  الروسي  نظيره 

أوكرانيا.
ونسبت الصحيفة األمريكية هذه المعلومات إلى 
أن  دون  من  محددة،  غير  استخبارية،  مصادر 

تنشر أي اقتباسات مباشرة.
يؤكد  لم  برس،  فرانس  وكالة  مع  اتصال  وفي 
الخارجية  ووزارة  والبنتاجون  األبيض  البيت 
نقلتها  التي  المعلومات  هذه  ينفوا  أو  األمريكية 

أيضا وسائل إعالم أمريكية أخرى.
وأعلن مسؤول في البنتاجون الجمعة أن أكثر من 
%40 من القوات الروسية المحتشدة على حدود 
أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيرا إلى أن 
مرحلة زعزعة االستقرار التي تقودها روسيا في 

هذا البلد »بدأت«.
وقال المسؤول إن الواليات المتحدة رصدت منذ 
الحدود  باتجاه  لقوات روسية  تحركات  األربعاء 

األوكرانية.
روسيا  أن  من  أسابيع  منذ  واشنطن  وتحذر 
ستختلق حادثا ما على الحدود األوكرانية لتبرير 

غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.
بلينكن  أنتوني  وكرر وزير الخارجية األمريكي 
األحد التأكيد أن »كل شيء« يشير إلى أن روسيا 

»توشك على« غزو أوكرانيا.

ق ـ د

كشفت محامية سودانية، اإلثنين، عن إطالق سراح 36 
معتقال من أقسام الشرطة المختلفة بالعاصمة الخرطوم.
عن  الدفاع  بهيئة  المحامية  علي  أحمد  إقبال  وأكدت 
معتقال   36 عن  أمس  أفرجت  السلطات  أن  المعتقلين 

من لجان المقاومة.
وأوضحت إقبال أن السلطات قامت بنقل المعتقلين من 
الخرطوم،  »الشمالي  الشرطة  أقسام  إلى  سوبا  سجن 
أفرجت  ثم  ومن  درمان«،  وأم  وبحري،  واألوسط، 

عنهم قبل قليل.
احتجاجية  مظاهرات  شهور  منذ  السودان  ويشهد 
للجيش  العام  القائد  أصدرها  قرارات  على  لالعتراض 
بين  الشراكة  وفضت  البرهان  عبدالفتاح  أول  الفريق 

المكونين المدني والعسكري.
بحقوق  معني  أممي  خبير  زيارة  السودان  ويترقب 
اإلنسان في ظل جدل عن سوء األوضاع في السجون.

المستقل  للخبير  بمذكرة  الدفع  المحامين  هيئتا  وتعتزم 
المعتقلين  ضد  بانتهاكات  وصفوه  ما  تتضمن 
واألماكن  والسجون  بأسمائهم  وقائمة  والمحتجزين 

واألقسام الموقوفين فيها.
مبعوث أممي لبحث أوضاع حقوق اإلنسان

من جانب آخر، بدأ خبير األمم المتحدة المعني بأوضاع 
حقوق اإلنسان في السودان، أداما ديانغ، اإلثنين، زيارة 

رسمية إلى الخرطوم وسط ترحيب رسمي.
السودان  إلى  األممي  للخبير  األولى  هي  الزيارة  وتعد 
تعيينه من خالل مجلس حقوق اإلنسان في دورته  منذ 

االستثنائية يوم 5 نوفمبر الماضي.
وفي مستهل زيارته، التقى ديانغ وزير العدل السوداني 
المكلف محمد سعيد الحلو، وينتظر أن يجري مشاورات 
خالل  مدني،  مجتمع  ومنظمات  آخرين،  مسؤولين  مع 
الجاري،  فيفري   24 إلى   20 من  تستمر  التي  جولته 

للوقوف على أوضاع حقوق اإلنسان في هذا البلد.
اللقاء  خالل  المكلف  السوداني  العدل  وزير  ورحب 
بالده  حكومة  استعداد  مؤكداً  اإلنسان،  حقوق  بخبير 

لتقديم الدعم وكافة المساعدات لتسهيل مهمته.
تعزيز  سبيل  في  المبذولة  ديانغ  جهود  الوزير  وثّمن 
وترقية حقوق اإلنسان بعد تعيينه خبيراً معنياً بأوضاع 

حقوق اإلنسان في السودان.
الوفاء  إلى  سعت  االنتقالية  الحكومة  أن  إلى  ولفت 
والوثيقة  الدولية  المواثيق  في  الواردة  بتعهداتها 
اإلنسان  حقوق  حالة  لتحسين   ،2019 لعام  الدستورية 
العادل  السالم  وبناء  الحرب  وإيقاف  السودان  في 

والشامل والمستدام.
االنتقال  )الحكومة(  دعمت  »كما  الوزير  وأضاف 
اتفاقية  بتوقيع  النزاع  وإنهاء  للسلطة،  السلمي  السياسي 
جوبا لسالم السودان 2020 مع حركات الكفاح المسلح 
لوقف النزاعات ونبذ جميع أشكال العنف وإعمال مبدأ 
في  ورد  لما  وفقاً  العقاب  من  اإلفالت  وعدم  المساءلة 

الدستورية«. الوثيقة 
من جانبه، أوضح رئيس إدارة حقوق اإلنسان بوزارة 
الوكيل،  الوطنية، جمعة  اآللية  السودانية ومقرر  العدل 
والمزاعم  االدعاءات  من  للتأكد  تأتي  الخبير  زيارة  أن 
التي  المظاهرات  اإلنسان خالل  حقوق  انتهاكات  حول 
تقرير  ورفع  الماضي،  أكتوبر   25 منذ  البالد  شهدتها 

بشأنها لمجلس حقوق اإلنسان في جوان القادم.
الشفوية عن  اإلحاطة  بتقديم  األممي  الخبير  كما سيقوم 
في  بالسودان  اإلنسان  حقوق  وحالة  األحداث  مجريات 

مارس المقبل.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة 
الفتاح  عبد  ركن  أول  الفريق  السوداني  الجيش  وقائد 
البرهان، قرارات اعتبرها »تصحيحية لمسار الثورة«، 

أقال بموجبها الحكومة وفرض حالة الطوارئ، 
سياسي  اضطراب  حالة  البالد  تعيش  الحين  ذلك  ومنذ 
الشعبية  االحتجاجات  استمرار  نتيجة  كبيرة،  وتوترات 

الرافضة لهذه اإلجراءات والمناداة بالحكم المدني.
ق ـ د

هل تلقت القوات الروسية األوامر 
بغزو أوكرانيا؟

السلطات السودانية 
تطلق رساح 36 معتقال

أظهرت صور أقمار صناعية، األحد، انتشارا جديدا لمدرعات وقوات روسية قرب الحدود مع أوكرانيا وسط 
مخاوف من حدوث غزو. وقالت شركة »ماكسار« األمريكية لصور األقمار الصناعية إنه جرت عمليات انتشار 
ميدانية جديدة متعددة للمدرعات والقوات في روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا. وأضافت ماكسار، في بيان، 
أن »هذا النشاط الجديد يمثل تغييرا في نمط عمليات النشر التي لوحظت سابقا للمجموعات القتالية )الدبابات 
دوليا على مختلف  الماضية حراكا  الساعات  الدعم(«. وشهدت  والمدفعية ومعدات  المدرعة  الجنود  وناقالت 
األصعدة بشأن األزمة الراهنة بين أمريكا والغرب من جهة وروسيا حول أوكرانيا لنزع فتيل األزمة. وكانت 
تقارير غربية وتصريحات أمريكية حذرت من أن روسيا قد تكون تمارس الخداع بأنباء سحب قواتها في ظل 

توترات تتفاقم شرقي أوكرانيا.
ق ـ د

انتشار جديد ملدرعات روسية قرب أوكرانيا

تظاهر عشرات الفلسطينيين من حي جبل 
أول  القدس  مدينة  شرق  جنوب  المكبر 
احتجاجا  القدس،  بلدية  مقر  قبالة  أمس 
والمنشآت  المنازل  هدم  سياسية  على 
التجارية التي ينتهجها الكيان الصهيوني 

في المدينة المقدسة.
عليها  كتب  الفتات  المتظاهرون  رفع  و 
»بيوتنا  و  المنازل«  هدم  »أوقفوا 
شبان  قرع  فيما  تقتلونا«,  ال  حياتنا.. 
الطبول وصفائح حديدية إلحداث ضجة 

ولفت انتباه المسؤولين بالبلدية.
و قال المحامي إيهاب أبو غوش في كلمة 
أصحاب  لها  دعا  التي  التظاهرة,  خالل 
فلسطينية  أهلية  ومؤسسات  منازل 
رسالة  إن  المقدسة,  المدينة  في  تنشط 
المتظاهرين لبلدية القدس والقائمين عليها 
وكفوا  الظالمة,  الهدم  لسياسات  »كفى 
أيديكم عن سكان جبل المكبر وعن هدم 

منازل الفلسطينيين في القدس«.
يفرض  الدولي  القانون  أن  أضاف  و 

الحقوق  »تأمين  الصهيوني  الكيان  على 
األساسية للشعب الرازح تحت سيطرتها, 
بقوانين عنصرية  القدس  في  تحكم  بينما 
ومئات  بالهدم  المنازل  عشرات  تهدد 
العائالت بالتشريد من المدينة«. و شارك 
عن  الكنيست  في  النائب  التظاهرة  في 

القائمة المشتركة أحمد الطيبي.
تنظيم  إلى  كلمة  في  الطيبي  دعا  و 
»إلعالء  أسبوعيا  االحتجاجية  الوقفات 
صوت الحق الذي يمثله أصحاب المنازل 

وبقائهم  على صمودهم  والتأكيد  المهددة 
في أرضهم ومنازلهم«.

و قال الطيبي إن بلدية القدس »تتصرف 
حكومة  من  بدعم  عنصري  بشكل 
سابقتها  من  أسوأ  تعد  التي  االحتالل 
والتهويد  الهدم  مخططات  تنفيذ  في 
المسجد  اقتحامات  وحماية  وتكثيف 
األقصى وتشجيع المستوطنين على تنفيذ 

اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين«.
ق ـ د

عشرات الفلسطينيين يتظاهرون قبالة مقر بلدية القدس احتجاجا 
على سياسة هدم المنازل
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)فاف(،  القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية  رئيس  أشرف 
لجنة  تنصيب  على  األحد  عمارة  الدين  شرف  السيد 
التي   )2023( المحلين  لالعبين  إفريقيا  بطولة  تنظيم 
 31 إلى   8 من  الممتدة  الفترة  في  الجزائر  تستضيفها 
الفدرالية  الهيئة  بيان  به  أفاد  ما  حسب   ،2023 يناير 

االثنين. يوم 
و أسندت رئاسة هذه اللجنة, رشيد أوكالي عضو المكتب 
االتحادية,  مستوى  على  المالية  لجنة  رئيس  و  الفدرالي 
حمزة  بن  ياسين  الدكتور  بمساعدة  بمهامه  سيقوم  الذي 
كذلك  وهو  اللجنة  رئيس  نائب  منصب  سيتولى  الذي 

و  االتحادية  رئيس  نائب  و  الفدرالي  المكتب  في  عضو 
القدم المحترفة. يترأس كذلك لجنة كرة 

بتنصيب  أيضا,  االتحادية  رئيس  قام  بالمناسبة,  و 
سنة التي   17 من  ألقل  لألمم  إفريقيا  كاس  تنظيم  لجنة 
 30 إلى  من 8  الممتدة  الفترة  تحتضنها الجزائر في 
ياسين  للدكتور  رئاستها  أسندت  والتي   ,2023 ابريل 

بن حمزة.
و تتشكل اللجنتين من عدة لجان فرعية يترأسها أعضاء 
من المكتب الفدرالي و رؤساء الهيئات الرياضية التابعة 

لالتحادية )فاف(.
رئيس  حرص  التنصيب,  عملية  خالل  مداخلته  في  و 
هذا  يكتسيها  التي  األهمية  إبراز  »على  االتحادية, 
الجزائر  ستحتضنه  الذي  اإلفريقي  الكروي  الموعد 
رياضية  بتظاهرات  حتما  متبوعا  سيكون  والذي 
السلطات  الذي توليه  الكبير  أخرى«, مذكرا »باالهتمام 
خالل  من  الجمهورية,  رئيس  رأسها  على  و  العمومية 
الحرص على توفير كل اإلمكانيات الالزمة إلنجاحه«.
األمور  »أّن  على  التأكيد  إلى  االتحادية  بيان  خلص  و 
المقبلة,  القليلة  األيام  في  أكبر  بشكل  ستتضح  التنظيمية 
االجتماعات,  من  لسلسلة  التنظيم  لجنة  عقد  خالل  من 
المهام  وتحديد  الفرعية  اللجان  تنصيب  عنها  سيتمخض 
التحضير  كذا  و  الحدث  باحتضان  المعنية  المدن  في 
لزيارة مفتشين عن الكونفدرالية اإلفريقية المقررة شهر 
المقبل, وذلك من خالل تنسيق العمل مع وزارة  مارس 
معنية  أخرى  وزارية  قطاعات  و  الرياضة  و  الشباب 
بهذا الموعد الكروي اإلفريقي, باإلضافة إلى والة المدن 

المحليين. لالعبين  إفريقيا  ببطولة  المعنية  األربعة 

التحقيق يف تعرض 
بالييل إلساءة عنرصية

اليوم  تحقيًقا،  بريست،  ستاد  نادي  فتح 
اإلثنين، في واقعة تعرض نجمه الجزائري 

يوسف باليلي، إلساءة عنصرية.
إلياس  إن  كارلو«،  »مونت  إذاعة  وقالت 
رمضاني، الصحفي في Mediapart، هو 
بريست  مباراة  الواقعة خالل  أبلغ عن  من 
منافسات  األحد، ضمن  أمس  ريمس،  ضد 

الجولة 25 من الدوري الفرنسي.
ستاد  مدرب  زاكاريان،  دير  وأكد ميشيل 
وأن  اإلساءات،  تلك  يسمع  لم  أنه  بريست، 
تمتع  عاًما   29 العمر  من  البالغ  الالعب 

بدعم جماهير ناديه.
المدير  لورنزي،  جريجوري  وصرح 
الرياضي لبريست، أن النادي سيفتح تحقيًقا 
حول  ريمس،  مع  بالتعاون  الواقعة،  في 

إساءة محتملة ضد الالعب الجزائري.
يذكر أن يوسف باليلي أهدر ركلة جزاء في 
الشوط الثاني من مباراة ستاد بريست ضد 

ريمس بالدوري الفرنسي.

أولزي يصدم مدرب نيجرييا 
يف لندن بسبب الجزائر

أن العب كريستال  تقارير صحفية  كشفت 
أوليز رفض مرة  مايكل  اإلنجليزي  باالس 

أخر اللعب لصالح المنتخب النيجيري .
المنتخب  مدرب  أن  التقارير  ذات  وأكدت 
النيجيري سافر إلى إنجلترا من أجل اإللتقاء 

بأوليز و إقناعه بمشروع النسور .
النيجيري  المنتخب  يحترم  أنه  أوليز  وقال 

لكنه يرفض اللعب معه .
ويحمل أوليز 4 جنسيّات وهي : النيجيرية 
كما  والجزائرية   ، اإلنجليزية  الفرنسية،   ،
دون  الفرنسي  المنتخب  مع  لعب  أن  سبق 
18 عاماً. ويبدو أن أوليز يميل أكثر حب 

مقربين منه للجزائر بلد والدته .

جماهري السيتي تثور
عىل غوارديوال بسبب 

فلسفته مع محرز
سيتي  مانشستر  نادي  جماهير  واصلت 
بيب  الفريق  مدرب  إنتقاد  اإلنجليزي 
رياض  الجزائري  النجم  بسبب  غوارديوال 
الفريق  جماهير  أغلب  تساءل  و  محرز. 
عن سبب إبقاء اليساري الجزائري رياض 
محرز على مقاعد البدالء في مباراة صعبة 

ضد نادي توتنهام
كتب  حيث 
مشجعي  أحد 
مانشستر  فريق 
عبر  سيتي 
التواصل  موقع 
عي  جتما ال ا
“تويتر”: “ال مجال 
بمحرز  الدفع  لعدم 
اللقاء  بداية  في 
في  يكون  حين 

أفضل مستوى”.
على  محرز  يجلس  “لماذا  آخر  غرد  كما 

كرسي البدالء في كل مرة”.
جمعها : تاج الدين

سبقاق،  الرزاق  عبد  والرياضة،  الشباب  وزير  كشف 
يوم االثنين بالجزائر العاصمة، أنه ستتم المصادقة قريبا 
على مشروع إعادة النظر في كيفية تطبيق االحتراف في 

كرة القدم الجزائرية.
المالية  لجنة  أمام  استماع  جلسة  خالل  سبقاق  وصرح 
»طرحنا  قائال  الوطني  الشعبي  بالمجلس  والميزانية 
عليه  المصادقة  ستتم  والذي  الحكومة  على  مشروع 
للحكومة والمتعلق  القادمة  القريبة  في أحد االجتماعات 

بإعادة النظر في االحتراف في كرة القدم الجزائرية«.
المحترفة من طرف شركات  الجزائرية  األندية  وتسير 
رياضية ذات أسهم كونها المساهم الرئيسي في الفريق.

وأضاف الوزير »لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
والكنفيدرالية اإلفريقية )كاف( تنص على ضرورة توفر 
شروط مادية وقانونية وإدارية وفنية ولم تتحدث عما إذا 

كانت شركة رياضية أم غير ذلك«.
وقال أيضا »هذا األمر دفع الدولة إلى إقحام نفسها في 
ملف االحتراف وهو ما عرضها لضغوطات من طرف 
األمن  مهددين  مناصريها  عبر  سيما  المحترفة،  األندية 
حول  المقاربة  في  النظر  إعادة  وجب  ما  وهو  العام، 

تناول االحتراف بالجزائر«.
وحسب مسؤول القطاع، فقد تم تخصيص حسابين اثنين 
للتخصيص الخاص في قطاع الشباب والرياضة، أحدهما 
يتعلق »بصندوق الدعم العمومي لألندية المحترفة لكرة 

القدم الذي أغلق نهاية السنة الماضية«.
وأخبر الوزير أن »االعتمادات المالية المخصصة لدعم 
دينار  ماليير  أربعة  من  بأكثر  قدرت  المحترفة  االندية 
جزائري، فيما حددت نفقاته بمبلغ 299 مليون دج وهو 
ما يعد فائضا في الحساب، حيث عاد الباقي الى الخزينة 

العمومية نهاية السنة الماضية«.
سنتيما  تدفع  »لم  المحترفة  األندية  أن  سبقاق  وذكر    
أو  الجباية  يخص  فيما  سواء  العمومية  للخزينة  واحدا 
الضمان االجتماعي، وهو ما جعل الديون تتجاوز قيمة 
إعادة  يتطلب  ما  ضخم،  مبلغ  وهو  دج  مليار   1500
13- رقم  البدنية  بالتربية  الخاص  القانون  في  النظر 

.»05
وتم البدء في تطبيق االحتراف في كرة القدم الجزائرية 
ناديا مقسما إلى مستويين:  سنة 2010، بمشاركة 32 
مستوى(،  لكل  فريقا   16( والثانية  األولى  الرابطة 
أي  المحترفة  األندية  تدفع  لم  الفترة،  تلك  ومنذ  حيث 
مبلغ للخزينة العمومية فيما يخص الضرائب والضمان 

االجتماعي، وفق ما أورده ذات المتحدث.
وأج

يوفنتوس  اإلسباني  فياريال  يستقبل 
ذهاب  في  الثالثاء  محلياً  المتراجع  اإليطالي 
أبطال  دوري  مسابقة  من  نهائي  ثمن  الدور 

أوروبا.

المخيب  مشوارهما  تعويض  الفريقان  ويأمل 
في  الرابع  المركز  األول  يحتل  محلياً، حيث 
»الغواصات  فريق  يحتل  فيما  أ«،  »سيري 
الليغا  في  السادس  المركز  الصفراء« 

نية. اإلسبا
أربع  آخر  في  فياريال  يخسر  لم  وفيما 
تعادل  المسابقات،  مختلف  في  مباريات 
توالياً،  مرتين  العجوز«  »السيدة  فريق 
المتصدر  ميالن  نقاط عن  تسع  بفارق  ليبتعد 
االنتقادات  وتيرة  من  رفع  ما  الدوري،  في 

أليغري. ماسيمليانو  مدربه  ضد 
باستقدام  هجومه  تنشيط  يوفنتوس  وحاول 
عاماً(   22( فالهوفيتش  دوشان  الصربي 
مع  وتعاقد  فيورنتينا  من  ضخمة  بصفقة 
الدولي  السويسري  الدفاعي  الوسط  العب 
مونشنغالدباخ  بوروسيا  من  زكريا  دنيس 

األلماني.
هذا  في  لفياريال  الثالث  الظهور  وهذا 
أرسنال  أحبطه  التي  المسابقة  من  الدور 
في  عليه  تغلب  عندما  سابقاً  فيها  اإلنكليزي 
فيما   ،2005-2006 موسم  النهائي  نصف 
مرة  اإلقصائي  الدور  يوفنتوس  يخوض 

تاريخه. في   18 والـ توالياً  ثامنة 
الجزائر عين 

أكد مهاجم المنتخب اإلسباني لكرة القدم ألفارو موراتا اإلثنين أن لم يرحل عن 
صفوف يوفنتوس في فترة االنتقاالت الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي، 
ألن المدرب ماكسيميليانو أليغري أقنعه بالبقاء وبأن التعاقد مع المهاجم الدولي 

الصربي دوشان فالهوفيتش سيساعده.
وأكد أليغري في مؤتمر صحافي أن موراتا سيبدأ أساسياً في الهجوم إلى جانب 
فالهوفيتش الثالثاء أمام مضيفه فياريال اإلسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكانت تقارير صحافية أكدت أن موراتا كان على وشك االنضمام إلى مواطنه 
برشلونة خالل فترة االنتقاالت الشتوية الشهر الماضي بعد أن تعاقد يوفنتوس 

على فالهوفيتش مقابل 80 مليون يورو من فيورنتينا.
وقال موراتا عندما سئل عن اهتمام برشلونة »هذا ليس مهماً«.

أفكاره،  عن  الشتوية،  االنتقاالت  فترة  خالل  المدرب  مع  »تحدثنا  وأضاف 
وأخبرني أن وصول دوشان سيساعدني وكان هذا هو الحال. أنا سعيد لوجودي 

هنا. إذا كان األمر يعتمد علي، سأبقى دائما هنا«.
وحول دور أليغري في إقناعه بالبقاء، قال موراتا: »لطالما شعرت بثقته، منذ 
أن بدأنا العمل مًعا. إنه أول من يطلب مني القيام بأشياء، لكنه يعرف حدودي«.
وتابع »أخبرني أنه يجب أن أبقى وأنه يثق بي. اآلن علي أن أعطي كل شيء 

من أجل مكافأته على ثقته بي«.
وقال موراتا عن فالهوفيتش: »لقد أعطانا طاقة إضافية. يمكنك أن ترى في 
عينيه إلى أي مدى يتطلع دوشان إلى مباراة الغد. إنه يجلب األشياء اإليجابية 

فقط. إنه شاب وأمامه مسيرة احترافية رائعة. لقد تأقلم على الفور«.
لكن أليغري أراد تهدئة التوقعات حول فالهوفيتش الذي سيخوض أول مباراة 
الدوري  فياريال حامل لقب مسابقة  له في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد 

األوروبي »يوروبا ليغ« والذي يحتل المركز السادس في الدوري اإلسباني.
وقال أليغري »فالهوفيتش سيبدأ للتو مشواره في دوري األبطال. ال يمكنك 
تحميل كل المسؤولية عليه ألنك بحاجة إلى الكثير من الخبرة التي ال يمتلكها، 

عليك أن تدعمه«.
تماماً. ليس  واضاف »عندما يلعب 60 أو 70 مباراة، سيكون العًبا مختلفاً 

األمر مجرد مسألة تقنية، ولكن أيضاً نفسية، مسألة ضغط«.
وتحسن يوفنتوس في األسابيع األخيرة على الرغم من سقوطه في فخ تعادلين 

متتاليين ضد أتاالنتا وتورينو.
وكاالت

موراتا يؤكد أن أليغري أقنعه 
بالبقاء في يوفنتوس

فياريال يستقبل يوفنتوس 
الباحث عن استعادة الثقة

الدوري األوروريب 

عودة هاالند للتدريبات في صفوف 
بوروسيا دورتموند

األلماني  دورتموند  بوروسيا  لقى 
نبأ ساراً بتعافي هدافه النرويجي 

إصابة  من  هاالند  إرلينغ 
إلى  وعودته  عضلية 

الرديف  الفريق  تدريبات 
أي  دون  اإلثنين 
ثالثة  قبل  مضاعفات، 

أيام على مواجهة رينجرز 
دور  إياب  في  اإلسكتلندي 

الدوري  مسابقة  من  الملحق 
األوروبي )يوروبا ليغ(

كبيراً  وكان دورتموند سقط سقوطاً 
إيدونا  الذهاب على ملعب »سيغنال  4-2 في مباراة  أمام ضيفه اإلسكتلندي 

بارك« وبالتالي تنتظره مباراة صعبة إياباً، بحثاً عن التأهل إلى دور الـ16.
وال شك بأن عودة هاالند للمشاركة رسمياً في مباريات فريقه ستعطي دفعة 
معنوية هائلة بعد تلك التي تلقاها الفريق لدى اكتساحه بوروسيا مونشنغالدباخ 

بسداسية نظيفة في الدوري األلماني األحد.
ويعيش دورتموند موسماً غريباً بحسب الصحف المحلية التي تعتبر بأن الفريق 
يحقق نتائج رائعة ثم سيئة للغاية من دون أي سبب، وهذا ما حصل بالفعل 
في األسبوعين األخيرين، فقد سقط على ملعبه أمام باير ليفركوزن 5-1 في 
بوندسليغا، ثم تغلب على هرتا برلين -3صفر خارج ملعبه في الدوري أيضا 
قبل ان يسقط أمام رينجرز 4-2 في يوروبا ليغ، ثم يفوز على مونشنغالدباخ 

-6صفر.
وأدى هذا التذبذب في المستوى إلى خروج الفريق من مسابقة كأس ألمانيا على يد 
 فريق من الدرجة الثانية، وقد يكلفه الخروج من يوروبا ليغ الخميس المقبل أيضاً.
ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري المحلي متخلفاً بفارق 6 نقاط عن 

بايرن ميونيخ المتصدر.

القدم  لكرة  اإلنجليزي  االتحاد  فتح 
تحقيقا في االعتداء على أنتوني إيالنغا 

يونايتد،  مانشستر  العبي  وفريد، 
خالل مواجهة ليدز يونايتد، أمس 
الجولة  منافسات  ضمن  األحد، 

26 من البريميرليغ.
مسيئة  هتافات  المباراة  وشهدت 

باإلضافة  الفريقين،  جماهير  بين 
النارية  األلعاب  من  وابل  إطالق  إلى 

استهدف العبي مانشستر يونايتد، بعد الهدف 
»سكاي  لشبكة  34، وفقا  الدقيقة  في  ماغواير  لهاري  االفتتاحي 
إيالنغا  أصاب  المقذوفات  أحد  أن  الشبكة  سبورتس«. وذكرت 
احتاج  الالعب  أن  كما  الثالث،  بالهدف  االحتفال  أثناء  رأسه،  في 
على  أنه  اإلنجليزي  االتحاد  وأكد  الواقعة.  تلك  عقب  العالج  لتلقي 
علم بالحادث، ويحقق فيه حاليا، كما تم التواصل مع شرطة غرب 
يوركشاير. يذكر أن مانشستر يونايتد حقق الفوز على ليدز )4-2(، 
ونجح أنتوني إيالنغا في إحراز الهدف الرابع لفريقه، عقب تمريرة 

مميزة من زميله البرتغالي، برونو فيرنانديز.
وكاالت

االتحاد اإلنجليزي يحقق في االعتداء 
على العبي يونايتد

 كأس الكونفدرالية: شبيبة الساورة - روايال ليوبار االسواتيني )2-0(

أبناء الجنوب من رضبتي جزاء

نجاعته ونظافة شباكه على  اللقب على  اإلنكليزي حامل  تشيلسي  يعّول 
الثالثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري  أرضه عندما يستقبل ليل الفرنسي 

أبطال أوروبا في كرة القدم.
وبرغم حلول تشيلسي وراء يوفنتوس بنقطتين في دور المجموعات، إال 
فاز ثالث مرات على أرضه  توخل  توماس  األلماني  المدرب  فريق  أن 
السويدي  الروسي )-1صفر(، مالمو  تهتز شباكه، على زينيت  دون أن 

)-4صفر( ويوفنتوس )-4صفر(.
ونجح فريق غرب لندن بالفوز في مبارياته الخمس األخيرة في مختلف 
المسابقات، شهدت تتويجه في مونديال األندية في أبوظبي على حساب 

بالميراس البرازيلي.
في المقابل، انتظر ليل الجولة األخيرة من دور المجموعات لضمان بطاقة 
التأهل للمرة الثانية، بفوزه على أرض فولفسبورغ األلماني 1-3 وصدارة 
مجموعة ضعيفة  في  النمسوي،  سالزبورغ  عن  نقطة  بفارق  مجموعته 

نسبيا ضمت إشبيلية اإلسباني.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري اإلنكليزي بفارق كبير 
عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يقبع ليل في المركز الحادي عشر في 

الدوري الفرنسي.
عين الجزائر

تشيليس يسعى لالستفادة من سجله يف لندن بمواجهة ليل

كرة القدم: »ستتم المصادقة قريبا على مشروع إعادة النظر في االحتراف«

 ...  أخبــار محرتفينا 

فريق  الجزائر,  ممثل  فاز 
ضيفه  على  الساورة  شبيبة 
االسواتيني  ليوبار  روايال 
األول  الشوط   )2-0( بنتيجة 
أمس,  أول  سهرة   )1-0(
بالجزائر  جويلية   5 بملعب 
الجولة  لحساب  العاصمة, 
الثانية,  المجموعة  عن  الثانية 

لكأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )كاف(.
وسجل هدفي الفوز كل من حميدي في الدقيقة )د9 ض.ج( وحامية )د 

3+90 ض.ج( لفائدة »أبناء الجنوب«.
وعلى إثر هذه النتيجة تقاسم الشبيبة المركز األول برصيد 3 نقاط رفقة 
يتذيل  فيما  الليبي,  واالتحاد  إفريقي  الجنوب  بيراتس  أورالندو  من  كل 
روايال ليوبار المجموعة دون رصيد, المنقوص من مباراة امام االتحاد 

الليبي والمقررة يوم 6 مارس المقبل.
ضيفه  على  الليبي  االتحاد  فاز  المجموعة,  نفس  عن  اآلخر  اللقاء  وفي 

أورالندو بيراتس الجنوب إفريقي, بنتيجة )2-3(, اليوم األحد أيضا.
يتنقل  الجاري,  فبراير   27 األحد  يوم  المقررة  الثالثة,  الجولة  ولحساب 
ممثل الجزائر الوحيد في هذه المنافسة, الى ليبيا لمواجهة االتحاد, فيما 

يستقبل ليوبار نادي أورالندو بيراتس في نفس اليوم.
تاج الدين

كشف مصدر مسؤول باالتحاد الجزائري لكرة القدم »فاف«، حقيقة األخبار التي تم تداولها في اآلونة 
األخيرة، بشأن تعاقد االتحاد مع المدرب الفرنسي ريمون دومينيك، ليشغل منصب المدير الفني للمنتخبات 
الوطنية. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع كرة العربي أن االتحاد الجزائري الزال لم يستقر 
صلة. بأي  للصحة  يمت  ال  الماضية،  الفترة  في  تداوله  يتم  ما  وكل  الجديد،  الفني  المدير  اسم   على 
في  الشروع  عن  ساعات  قبل  أعلنت  عمارة،  الدين  شرف  برئاسة  االتحاد  أن  المصدر،  وأوضح 
الفنية. اإلدارة  رأس  على  شفيق،  عامر  خالفة  في  الراغبين  لكل  الذاتية  السير  استقبال   عملية 
كما نوه، بأن اسم المدير الفني الجديد، قد يكون بت في أمره فعال من طرف الرئيس عمارة، ولكنه بكل 
تأكيد لن يكون فرنسيا، خاصة وأن األمر يتعلق بمنصب المدير الفني للمنتخبات الوطنية الجزائرية، وهو 

ما يعني أن المنصب يحتاج لشخص يعرف كرة القدم الجزائرية.

الكشف عن السبب الرئيس لرحيل راموس 
عن ريال مدريد

في  اإلسبانية  »سبورت«  صحيفة  كشفت 
تقرير لها أمس االثنين، عن السبب الرئيس 
لرحيل سيرخيو راموس عن ريال مدريد 

في الصيف الماضي.
راموس  فإن  اإلسبانية،  وحسب الصحيفة 
إلى  ينظرون  النجوم،  من  العديد  مثل 
الالعبين الذين يلعبون في نفس مستواهم، 
ويقارنون الرواتب معهم عند توقيع العقود 
مدافع  بيكيه،  جيرارد  أن  علم  راموس  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  الجديدة. 
ريال  رئيس  من  طلب  لذا  سنويا،  يورو  مليون   28 على  يحصل  برشلونة، 
مدريد فلورنتينو بيريز الحصول على نفس الراتب أو أكثر منه كشرط لتجديد 

عقده مع الفريق الملكي.
وقوبل طلب راموس بالرفض من قبل بيريز الذي تمسك باألرقام المقدمة في 

عرض الريال.
وظل راموس يتفاوض لعدة أشهر مع ريال مدريد على راتبه في العقد الجديد، 
جيرمان  سان  باريس  إلى  مجانا  ورحل  اتفاق،  إلى  الوصول  في  فشله  قبل 

الفرنسي.
من جهته، نفى بيكيه حصوله على راتب سنوي مع برشلونة يصل إلى 28 

مليون يورو.
وكاالت

إمكانية شغل الفرنسي ريمون دومينيك 
منصب المدير الفني غير واردة 

يف حادث نادر  يف كرة القدم 

العبة نيوزيلندية تسجل 3 أهداف خطأ في مرمى منتخبها
في حدث نادر في مالعب كرة القدم العالمية، سجلت النيوزيلندية ميكايال مور ثالثة أهداف خطأ في مرمى منتخب بالدها الذي تعرض لخسارة ساحقة أمام 
نظيره األميركي بخماسية نظيفة في كأس »شي بيليفز« بينها هدفان في مدى دقيقة في مطلع المباراة. ومنحت مور التي تلعب مع ليفربول في الدرجة الثانية 
في إنكلترا، التقدم لمنتخب الواليات المتحدة عندما حاولت تشتيت كرة عرضية من الجهة اليسرى لألميركية صوفيا سميث فحولتها داخل الشباك بعد مرور 

5 دقائق. وبعدها بثوان قليلة، مررت مدافعة المنتخب األميركي صوفيا هويرتا كرة عرضية من الجهة 
اليمنى في عمق منطقة الجزاء فتابتعها مور برأسها داخل شباكها أيضا. وحققت مور »الهاتريك« داخل 
مرمى منتخب بالدها عند الدقيقة 36، ومرة جديدة عندما حاولت إبعاد الخطر لكنها سددت في شباكها. 

ووضع مدربها حداً لمعاناتها بإخراجها في الدقيقة 40 وقامت زميالتها بمواساتها.
يخسر  ولم   .)90+3( بيو  ومالوري   )51( هاتش  ألشلي  بهدفين  الفارق  األميركي  المنتخب  ووسع 
المنتخب األميركي على أرضه في 64 مباراة حقق خاللها الفوز 57 مرة وتعادل 7 مرات. يذكر أن 
نيوزيلندا ستستضيف إلى جانب أستراليا كأس العالم للسيدات عام 2023 حيث يأمل المنتخب األميركي 

في إحراز لقبه الثالث توالياً.

عالقة إدارة سطيف وجحنيط تصل لطريق مسدود
إلى  بينهما  األمر  ووصل  جحنيط،  أكرم  فريقه  وقائد  سطيف،  وفاق  نادي  بين  القائم  الخالف  حدة  اشتدت 
طريق مسدود، في الساعات القليلة الماضية. وكانت إدارة وفاق سطيف، ممثلة في شخص مديرها العام، فهد 
 حلفاية، قد شنت هجوما قويا على الالعب، عقب هزيمة الفريق أمام الرجاء المغربي )0-1(، أمس السبت.
إلى  أشهر(،   10( الرواتب  من  بالكثير  له  يدين  النادي  أن  أكد  حيث  الرد،  في  بدوره  الالعب  يتأخر  ولم 
عادية. بطريقة  بحقه  بل طالب  المنازعات،  لجنة  إلى  اللجوء  في  أبدا  يفكر  لم  لكنه  المباريات،  منح   جانب 
تمثل  لالعب،  مقدمة  بنكية  صكوك  تسريب  إلى  سطيف،  وفاق  إدارة  جحنيط  تصريحات  ودفعت 
يورو. ألف  الـ700  فاقت  والتي  الماضية،  الفترة  خالل  عليها  تحصل  التي  المستحقات   قيمة 
ورغم تأكيد مسؤولي الوفاق أن كل شيء تحت السيطرة، إال أن محاولة تكذيب تصريحات الالعب، أكدت أن 

العالقة بين الطرفين بلغت طريقا مسدودا.



عين على الرياضة

ليبرون جيمس يقود فريقه للفوز في 
»أول  التقليدية  النجوم  كل  مباراة 
دورانت  كيفن  فريق  أمام  ستار« 
ستيفن  اختير  فيما   ،163-160

كوري أفضل العب في المباراة.
للفوز  فريقه  جيمس  ليبرون  قاد 
التقليدية  النجوم  كل  مباراة  في 
أفضل  تجمع  التي  ستار«  »أول 
األميركي  السلة  كرة  دوري  العبي 
للمحترفين، بتسجيله سلة الحسم أمام 
فريق كيفن دورانت 160-163 في 
ستيفن  اختير  فيما  األحد،  كليفالند 
أفضل  نقطة   50 صاحب  كوري 

العب في المباراة.
مورغيدج  »روكيت  ملعب   على 
وأمام  كليفالند،  في  فيلدهاوس« 
الرغم  وعلى  متفرج،   19.400
القياسي  الرقم  يحّطم  لم  انه  من 
المسجل باسم أنتوني ديفيس صاحب 
مباراة »أول ستار«  في  نقطة   52
حقق  كوري  أن  إال   ،2017 عام 
الثالثية  للرميات  جديداً  قياسياً  رقماً 
بتسجيله 16 رمية من 27 محاولة، 
رمي  من  تمكن  حيث  تامة  بسهولة 
في   11 القوس  خارج  من  بنجاح 

من  فريد  انجاز  في  األّول،  الشوط 
نوعه.

وحّطم كوري الرقم القياسي السابق 
جورج  بول  بحوزة  الثالثيات  لعدد 

مع 9 رميات في عام 2016.
وحاولت.  »حاولت  كوري  قال 
من  طاقتي.  تزداد  أبدأ  عندما 
أوهايو«. إلى  أعود  أن   الرائع 
هذه  أن  الواضح  »من  وأضاف 
الكأس لها معنى خاص. أنا متواضع 

جداً ومبارك جداً وأقّدر ذلك«.
غريباً  كوري  حققه  ما  يعتبر  وال 
الدوري  تاريخ  دخل  الذي  لالعب 
من أوسع أبوابه كأفضل مسجل عن 
تجاوز هذا  بعدما  الثالثية،  الرميات 
الذي  السابق  القياسي  الرقم  الموسم 
يتضمن  كما  ألن،  راي  يحمله  كان 
سجل كوري الفوز بلقب الدوري 3 
ووريرز  ستايت  غولدن  مع  مرات 
و2018(،  و2017   2015(
العب  أفضل  اختياره  إلى  إضافة 
 2015( العادي مرتين  الموسم  في 

و2016(
ولم يستقبل كوري استقبال األبطال 
الجماهير  أطلقت  اذ  كليفالند،  في 

الالعب  ضد  االستهجان  صيحات 
من  كافالييرز  فريقهم  حرم  الذي 
في  بخسارته  الدوري  بلقب  التتويج 
أمام  خاضها  التي  الثالث  النهائيات 

ووريرز.
ابن  اللعب  موزع  اعتبر  حين  وفي 
فريق  فوز  مهندس  عاماً   33 الـ 
ليبرون، إال أن األخير هو من سّجل 
مسافة  من  تسديدة  من  الفوز  سلة 
 163 إلى  فريقه  أوصلت  متوسطة 
نقطة، وهو الرقم الذي كان يتوجب 
إلعالن  بلوغه  الفريقين  أحد  على 

فوزه.
أوهايو،  في  المولود  جيمس  وأنهى 
اللقاء مع 24 نقطة إلى 6 مرتدات 
أضاف  فيما  حاسمة،  تمريرات  و8 
 30 أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني 
إلى 12 مرتدة، وبرزا معاً في الربع 
محتدمة  منافسة  شهد  الذي  األخير 

بين الفريقين.
قال جيمس الذي حقق فوزه الخامس 
ألحلم  أكن  »لم  للفريق  كقائد  توالياً 
بهذه اللحظة، أفضل من الحقيقة التي 

حدثت للتو«.
غياب دورانت و36 نقطة إلمبيد

ليكرز  أنجليس  لوس  نجم  وخاض 
النجوم  كل  مباراة  عاماً   37 البالغ 
ليعادل  مسيرته،  في   18 الـ  للمرة 
براينت،  كوبي  الراحل  انجاز 
عن صاحب  مباراة  بفارق  ومتخلفاً 

الرقم القياسي كريم عبد الجبار. 
جاز  يوتاه  ارتكاز  العب  وانسحب 
والذي  عاماً(   25( ميتشل  دونوفان 
االحتياطي  الفريق  ضمن  اختير 
انطالق  من  ساعات  قبل  لليبرون 
وعكة  به  ألمت  بعدما  المباراة 

صحية.
الكاميروني  يتمكن  لم  المقابل،  في 
جويل إمبيد ونقاطه الـ 36 إلى 10 
خسارة  دون  الحؤول  من  مرتدات 
والغائب  المصاب  دورانت  فريق 
تماماً عن المباراة لوفاة جدته األحد.
وبرز أيضاً ديفن بوكر مع 20 نقطة 
أضاف  فيما   ،)18( بول  والميلو 
وأندرو   17 موراي  ديجونتي 

هيغينز 10.
وسجل النجم الصاعد لفريق ممفيس 
نقاط  ست  جامورانت  غريزليس، 
واحداً  وكان  دورانت  فريق  لصالح 
من سبعة العبين شاركوا ألول مرة 

في مباراة »أول ستار«.
كرمت  االستراحة،  فترة  وخالل 
رابطة الدوري أفضل الالعبين على 
في  ايه«  بي  »أن  الـ  تاريخ  مدار 

الذكرى الـ 75 النطالقه.
شيكاغو  وأسطورة  جيمس  ونال 
قدر  أكبر  جوردان  مايكل  بولز، 
إلى  إضافة  الجماهير،  تصفيق  من 
توفي  الذي  براينت  كوبي  الراحل 
الثاني/ كانون  في  مأساوي  بشكل 
في  2020 في حادث طوافة  يناير 
وقوع  عن  أسفر  أنجليس،  لوس 
بينهم  من  آخرين،  ضحايا  ثماني 
وقد  عاما.   13 البالغة  جيانا  ابنته 
تم عرض صورة نجم ليكرز لفترة 

طويلة على الشاشات العمالقة.
مباراة »أول ستار« مسابقة  وسبق 
الرميات الثالثية السبت والتي سبق 
لكوري أن فاز بها عام 2021 في 
عاد  العام  هذا  غيابه  شيكاغو، ومع 

الفوز لالعب كارل-أنتوني تاونز.

الثالثاء 22 فيفري 2022 م
الموافق لـ 21 رجب 1443 هـ 

بعد أزمة ترحيله من أسرتاليا.. 
دجوكوفيتش يستهل

موسمه من ديب

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

ليبرون يقود فريقه للفوز في 
مباراة كل النجوم وكوري األفضل

يستهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش من دبي موسم 2022 محاوال الحفاظ 
من  ترحيله  على  شهر  بعد  التنس،  في  العالمي  التصنيف  صدارة  على 

ملبورن لرفضه التلقيح ضد فيروس كورونا.
ويمكن للمصنف األول عالميا المشاركة في دورة دبي ألن التلقيح ضد 

كورونا ليس إلزاميا للدخول إلى اإلمارات العربية المتحدة.
وقال الالعب الصربي، الباحث عن لقب سادس في دبي، خالل مؤتمر 
صحفي األحد: »لدي هدف بالقدوم إلى دبي. أنا مستعد ومتحمس لفكرة 

اللعب مجددا في الدورات«.
بعد دبي، ورد اسمه على الئحة المشاركين في بطولتي الماسترز األلف 
نقطة في إنديان ويلز )20-7 مارس( في صحراء كاليفورنيا ثم ميامي 
بين 21 مارس و3 أبريل. لكن ال يمكنه دخول األراضي األمريكية دون 

الحصول على لقاح.
وأضاف دجوكوفيتش: »ال يمكنني االختيار حاليا. يتعين علي معرفة أين 

يمكنني اللعب. سأستغل كل فرصة للعب ألنه الشيء الذي أحب«.
وسيواجه دجوكوفيتش في أولى مبارياته االثنين اإليطالي الشاب لورنتسو 
موزيتي )19 عاما و57 عالميا( الذي أزعجه كثيرا في يونيو الماضي 
في طريقه للتويج مرة ثانية في روالن غاروس. خالل ثمن النهائي في 
باريس، خسر البطل الصربي أول مجموعتين قبل أن يقلب الطاولة على 

خصمه الشاب الذي أنهى المباراة مصابا.
كما يأمل دجوكوفيتش في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في ظل 
منافسة شرسة من الروسي دانييل مدفيديف المشارك في أكابولكو. ويمكن 
لوصيف بطولة أستراليا األخيرة االرتقاء إلى المركز األول بحال تتويجه 

في المكسيك، بصرف النظر عن نتيجة دجوكوفيتش في اإلمارات.
وعلق الصربي قائال: »إذا تحقق هذا األمر األسبوع الحالي، سأكون أول 

المهنئين له«.
ومن أبرز المشاركين في دورة دبي )500(، الروسي أندري روبليف، 
السنة  لقب  سينر،حامل  يانيك  اإليطالي  أوجيه-ألياسيم،  فيليكس  الكندي 
الماضية، الروسي أصالن كاراتسيف، البريطاني المخضرم أندي موراي 

والكرواتي مارين تشيليتش.
أ ف ب

قطر توتال المفتوحة 

بمشاركة 8 مصنفات من الـ10األوليات عالميا 
..بوييه يتحدث عن أهمية البطولة 

أكد بوييه المدير العام لشركة توتال إنرجيز - قطر، أّن مشاركة 8 مصنفات من الـ10 األوليات 
عالمياً يعكس ارتفاع مستوى البطولة، مضيفاً أّن ذلك شكل حافزاً كبيراً لتمديد عقد الرعاية لثالث 

سنوات أخرى حتى 2024.
أعلن ناصر غانم الخليفي، رئيُس االتحاد القطري للتنس واالسكواش والريشة الطائرة، تمديَد عقد 
الشراكة مع توتال إنرجيز قطر لثالث سنوات إضافية لتواصَل بذلك رعاية لقِب بطولة قطر توتال 

إنرجيز المفتوحة لتنس السيدات حتى عام 2024.

التشيكية مارتينكوفا 
تفجر المفاجأة وتقصي 

سفيتولينا
فجرت التشيكية تيريوا مارتينكوفا أولى مفاجآت بطولة قطر توتال إنرجيز 
المفتوحة للتنس بإقصائها األوكرانية يلينا سفيتولينا من الدور األول بفوزها 
عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.وفازت سفيتولينا بالمجموعة األولى 
بمجموعتين  وتفوز  مارتينكوفا  تنتفض  أن  قبل  ستة  مقابل  أشواط  بسبعة 

متتاليتين )5-7( و)7-6(.
من جانبها عبرت الالتفية يلينا أوستابينكو للدور الثاني من البطولة بفوزها 

على الفرنسية أوسيان دودان بمجموعتين دون رد.

غارسيا  كارولين  الفرنسية  أطاحت 
عليها  بالفوز  هاليب،  سيمونا  بالرومانية 
بطولة  من  األول  الدور  في  و6-3   6-4

للتنس. المفتوحة  إنرجيز  توتال  قطر 
هاليب  على  لغارسيا  األول  الفوز  وهو 
فقط  والثاني  أعوام  أربعة  من  أكثر  منذ 

بينهما. مواجهات  تسع  أصل  من 
التي  المباراة  بعد  غارسيا  وقالت 
»ضد  دقيقة  و33  ساعة  استغرقت 
رائعة.  معركة  تكون  ما  دائماً  سيمونا، 

جداً  مندفعة  ببقائي  سعيدة  كنت  اليوم 
بعمل  قمت  نقطة...  كل  في  وإيجابية 

أدائي«. عن  جداً  راضية  جيد وأنا 
البولندية  أيضاً  الثاني  الدور  إلى  وتأهلت 
األميركية  على  بفوزها  لينيت  ماغدا 
و-6  )7-5( و7-6   2-6 ريسك  أليسون 
غولوبيتش  فيكتوريا  والسويسرية   ،1
بتكوفيتش  أندريا  األلمانية  على  بفوزها 

4-6 و6-4.

الفرنسية كارولني غارسيا ُتخرج الرومانية سيمونا هاليب



والتعليـم  التكويـن  قطـاع  يوفـر 
ألـف   280 مـن  أزيـد  المهنييـن 
فـي  جديـد  بيداغوجـي  منصـب 
للدخـول  التكويـن  أنمـاط  مختلـف 
 27 يـوم  سـيكون  الـذي  التكوينـي 
علـم  مـا  حسـب  الجـاري،  فيفـري 
والتعليـم  التكوزيـن  وزارة  مـن 

. لمهنييـن ا
وأوضـح ذات المصـدر أن القطـاع 
يوفـر" 283.991 مقعد بيداغوجي 
التكويـن  أنمـاط  مختلـف  فـي  جديـد 
المهنـي  التكويـن  لدخـول  تحسـبا 
الدراسـية  للسـنة  فيفـري  لـدورة 
سـيكون  الـذي   ,2021-2022
المسـتوى  علـى  فبرايـر   27 يـوم 
مقعـد   398 بينهـم  مـن  الوطنـي، 
التكويـن  مراكـز  فـي  بيداغوجـي 
المهنـي للمعاقيـن حركيـا، موزعيـن 
وأجهـزة  أنمـاط  طبيعـة،  حسـب 
التأهيليـة". والمسـتويات  التكويـن 
لهـذه  االجمالـي  العـدد  بيـن  ومـن 
الجديـدة،  البيداغوجيـة  المقاعـد 
مقعـد   11.060 القطـاع  يوفـر 
جديـد في نمـط التكويـن الحضوري 
فـي  بيداغوجـي  مقعـد  و97.013 
التكويـن عـن طريق التمهيـن، وكذا 

عـن  التكويـن  فـي  آخـر   29.699
بعـد.

التكويـن،  أنمـاط  باقـي  وعـن 
مقعـد   16.725 الـوزارة  توفـر 
التكويـن  نمـط  فـي  بيداغوجـي 
المسـائية،  الـدروس  طريـق  عـن 
الوسـط  فـي  آخـر  مقعـد   5.403
 21.442 الـى  اضافـة  الريفـي، 
المـرأة  لفائـدة  جديـد  تكويـن  مقعـد 
الماكثـة فـي البيـت، وكـذا 8.046 
مقعـد بيداغوجـي جديـد فـي التكوين 
بالمؤسسـات المعتمـدة الخاصـة الى 
بيداغوجـي  مقعـد   9.285 جانـب 
طريـق  عـن  التكويـن  فـي  جديـد 
جهـاز  فـي  مقعـد   330 المعابـر, 

األميـة. محـو 
بالتخصصـات  يتعلـق  وفيمـا 
الممنوحـة بمناسـبة الدخـول المقبل، 
البيداغوجـي  البرنامـج  يتضمـن 
 23 تغطـي  تخصصـات  للقطـاع 
مدونـة  فـي  موجـودة  مهنيـة  شـعبة 
وتخصصـات  المهنيـة  الشـعب 
تمـت  حيـث  المهنـي،  التكويـن 
برمجـة تخصصـات ألول مـرة فـي 

الواليـات. مـن  عـدد 
وتتعلـق بعض هـذه التخصصات ب 

"صيانـة أنظمـة الطاقـة والسـوائل، 
والمعلوماتيـة  النفطيـة  الصناعـات 
الـى جانـب تخصصـات فـي مجـال 
الميـاه  تطهيـر  محطـات  اسـتغالل 
واسـتعادة النفايات وإعادة تدويرها، 
اسـتخالص زيـوت النباتـات الطبيـة 

واألعشـاب العطريـة".
توجـه  علـى  القطـاع  ويؤكـد 
التخصصـات والعـروض التكوينيـة 
ذات  القطاعـات  نحـو  المفتوحـة 
باالقتصـاد  للنهـوض  األولويـة 
ادمـاج  تسـهيل  وبهـدف  الوطنـي، 
خريجـي القطـاع فـي عالـم الشـغل 
مـع  تتماشـى  معاييـر  فـق  وذلـك 
اليـد  مـن  المؤسسـات  متطلبـات 
والخصوصيـات  المؤهلـة  العاملـة 
والتطـورات  منطقـة  لـكل  المحليـة 

الحديثـة. التكنولوجيـة 
ومـن هـذا المنظـور، ركـز القطـاع 
مـن خـالل عـروض التكويـن علـى 
بالفندقـة  سـيما،  تتعلّـق،  شـعب 
والصناعـة  السـياحة  واالطعـام، 
الرقمنـة  والبيئـة،  الميـاه  التقليديـة، 
وكـذا  المتجـددة،  والطاقـات 
بالصناعـة  تتعلّـق  تخصصـات 
الغذائيـة والفالحة والبناء واألشـغال 

. ميـة لعمو ا
وتحضيـرا لهـذا الدخول، تم ارسـال 
المديـرات  الـى  وزاريـة  تعليمـة 
الوالئيـة للتكويـن المهنـي المتضمنة 
الواجـب  التوجيهـات  مـن  جملـة 
العـروض  لتحضيـر  اتباعهـا 
كمواءمـة  الـدورة،  لهـذه  التكوينيـة 
متطلبـات  مـع  التكويـن  عـروض 
أنمـاط  وتطويـر  الشـغل  سـوق 
بـكل  التكفـل  التكويـن،  وأجهـزة 
التأكيـد  مـع  االجتماعيـة،  الفئـات 
علـى ضـرورة التقيـد بالبروتوكـول 

. لصحـي ا
جائحـة  مـن  الوقايـة  إطـار  وفـي 
صحـة  علـى  وحفاظـا  كورونـا 
التكويـن  وأسـرة  المتربصيـن 
الدخـول،  لهـذا  تحسـبا  المهنـي، 
اتخـذت الـوزارة جملـة مـن التدابير 
االحترازيـة من أجل احتـرام تدابير 
التباعـد وتوفيـر وسـائل الوقايـة من 
برمجـة  مـع  ومعقمـات،  كمامـات 
كافـة  وتطهيـر  اليومـي  التعقيـم 
واإلداريـة  البيداغوجيـة  المرافـق 
عـالوة  والتجهيـزات،  والخدماتيـة 
على اجـراءات التحسـيس والتوعية 
فـي أوسـاط المتربصيـن والمكونين 
التكوينيـة،  المؤسسـات  وزائـري 
الدعائـم  نشـر  طريـق  عـن  سـيما 
مـن  بالوقايـة  الخاصـة  اإلعالميـة 

الوبـاء. هـذا 
فتـرة  تمديـد  تقـرر  أنـه  يذكـر 
الخميـس  غايـة  إلـى  التسـجيالت 
التكويـن  لنمطـي  بالنسـبة  المقبـل 
عـن طريـق التمهيـن والتكويـن عن 
بعـد، وكـذا مختلـف أجهـزة التكوين 
المعابـر،  سـيما  ال  األخـرى، 
المؤسسـات  المسـائية،  الـدروس 
االحتياجـات  ذوي  فئـة  الخاصـة، 
التكويـن  نمـط  عـدا  مـا  الخاصـة، 
يومـي  يشـهد  الـذي  الحضـوري 
عمليـات  تنظيـم  واالثنيـن  األحـد 

والتوجيـه. االنتقـاء 
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... متفرقات ... قطاع التكوين المهني  

أمن الشقفة بجيجل يسرتجع دراجةأزيد من 280 ألف مقعد بيداغوجي جديد للدخول المقبل
 نارية ويوقف سارقها 

ــى شــكوى رســمية  ــاء عل ن n    ب
ــة  ي قتهــا فرقــة الشــرطة القضائ ل ت
بأمــن دائرة الشــقفة في جيجل من 
طــرف أحد المواطنيــن بخصوص 
نارية،  ــه ال تعرضــه لســرقة دراجت
كثفت عناصــر المصلحة أبحاثها 
ــد  اتهــا مكنتهــم مــن تحدي وتحري
هوية المشــتبه فيه. ويتعلّق األمر 
ــا يبلغ من  ي بشــاب مســبوق قضائ
ــم الترصد له  ت ي العمر 26 ســنة، ل

يفه. وتوق
وقــد ضبــط المشــتبه فيه متلبســا 
محــل  ــة  ناري ال الدراجــة  ــازة  بحي
ن أنه قام بإدخال  يّ ب السرقة، والتي ت

تعديــالت عليها وطالئهــا وتغيير 
ــح األمنية  ــل المصال ي لونهــا لتظل
يها  مع ضمــان عــدم التعــرف عل
يتم  ــي، ل مــن طــرف مالكها األصل
حجزها وتحويل المعني للمصلحة 

والستكمال التحقيق.
اإلجــراءات  كافــة  اتخــاذ  وبعــد 
ــم تقديمه أمام  ــة في حقه ت ي قانون ال
المختصــة  ــة  ي القضائ الجهــات 
بتهمة سرقة دراجة نارية في حالة 
توقف، إذ صدر في حقه حكم بسنة 
افــذ وغرامــة مالية  )01( حبــس ن
قدرها مليوني سنتيم مع أمر إيداع 

المؤسسة العقابية بجيجل. 

n    ســجلت مصالح أمن والية 
جيجــل خــالل شــهر جانفــي 
المنصرم، 106 مخالفة خاصة 

بيئة والعمران. بحماية ال
بــدون  ــاء  بن ال فــي  تمثلــت   
بناء  رخصة، استمرار أشغال ال
قطعــة  تســييج  رخصــة  دون 
أرضيــة دون رخصــة، تهيئــة 
قطعــة أرضيــة دون رخصــة، 
إعاقــة الرصيــف دون رخصة، 
أشــغال الهــدم بــدون رخصة، 
ــى ملكيــة عقارية  التعــدي عل
نفايات الهامدة  عمومية رمي ال
فــي أماكــن غيــر مخصصة، 
يــة فــي  نفايــات المنزل رمــي ال
أماكــن غيــر مخصصــة رمي 

نفايــات التجاريــة في أماكن  ال
إهمــال  مخصصــة،  غيــر 
نفايــات الخطيرة فــي أماكن  ال
غير مخصصــة، التعدي على 
الملك العمومــي البحري، نقل 
مواد ســريعة التلف في مركبة 

غير مهيأة.
فــرق  ســجلت  جهتهــا  مــن 
فتــرة  ال نفــس  فــي  التطهيــر 
بيــع  ال ب خاصــة  فــة  مخال  20
غيــر الشــرعي فــي الطريــق 
العام، تم بموجــب ذلك تكوين 
ملفات جزائيــة ضد المخالفين 
أرســلت إلى الجهات القضائية 

المختصة.
                        نصرالدين - د

وتسجيل 106 مخالفة للبناء غري 
الرشيع خالل شهر 

كمبوديـا،  فـي  السـلطات  تفاجـأت 
عندمـا اكتشـفت القصـة المروعـة 
العـام  منـذ  مفقـود  أمـن،  لحـارس 
أبشـع  مـن  واحـدة  فـي  الماضـي، 

االختطـاف. حـاالت 
"الصـن"  لصحيفـة  ووفقـا 
السـلطات  اكتشـفت  البريطانيـة، 
فـي كمبوديـا، رجـال مختطفـا لـدى 
عصابـة، اسـتخدمته للحصول على 
لبيعهـا  الـدم،  مـن  كبيـرة  كميـات 
السـوداء. السـوق  فـي  لمتبرعيـن 
ووفقـا للصحيفـة، تـم احتجاز رجل 
األمـن الـذي ذهـب لموقـع ظنـا منه 
أنـه سـيجلس فـي مقابلـة عمـل، من 

قبـل عصابـة "امتصـت" دماءه.
العصابـة  إن  السـلطات  وقالـت 
الرجـل،  مـن  سـحبت  الكمبوديـة 
البالـغ مـن العمـر 31 عاما، 765 
منـذ  شـهر،  كل  الـدم  مـن  غرامـا 

الماضـي. أوت  فـي  اختطافـه 
وورد أن الدمـاء التـي سـحبت مـن 
لـي،  واسـمه  الكمبـودي،  الرجـل 
القطـاع  مـن  مشـترين  إلـى  بيعـت 

السـوداء. السـوق  فـي  الخـاص 
وبـدت  عليـه  السـلطات  وعثـرت 
ذراعيـه مصابتـان بكدمات شـديدة، 
بينمـا بـرزت عالمـات اإلبـر بعـد 

المروعـة. محنتـه 
واسـتنزف لـي الكثيـر مـن الدمـاء 
لدرجـة أن آسـريه بـدأوا يسـحبون 

مـن رأسـه ألن األوردة الموجـودة 
علـى  قـادرة  تعـد  لـم  ذراعيـه  فـي 
وفقـا  الـدم،  مـن  يكفـي  مـا  توفيـر 

للسـلطات.
الفـرار  الرجـل  واسـتطاع 
مـن  أشـهر  بعـد  أسـابيع،  قبـل 
أحـد  تعاطـف  بعـد  االختطـاف، 

معـه. العصابـة  أفـراد 

المستشـفى  ويعالـج لـي حاليـا فـي 
عضـوي  بفشـل  إصابتـه  بعـد 
متعـدد، ولكـن السـلطات قالـت إنـه 

مسـتقرة. حالـة  فـي 
يعمـل  كان  الـذي  لـي،  وقـال 
بكيـن  مدينتـي  فـي  أمـن  كحـارس 
وشنتشـن الصينيتيـن، إنـه اختطـف 
مـن قبـل عصابة قررت اسـتخدامه 

اكتشـفوا  عندمـا  للـدم"،  "عبـد  كــ 
اسـتخدامه  يمكـن  وال  يتيـم  أنـه 

فديـة. علـى  للحصـول 
"سـاوث  لصحيفـة  لـي  وذكـر 
تشـاينا مورنينغ بوسـت" أن سـبعة 
رجـال آخريـن علـى األقـل كانـوا 
مختطفيـن فـي نفـس الغرفـة التـي 

فيهـا. كان 

بعد اختفائه ألشهر أصبح "عبدا للدم".. قصة اختطاف
 مروعة في كومبوديا

أشــخاص   7 توفــي      n
آخــرون   117 وأصيــب 
بجــروح فــي 107 حــادث 
ســجلتهم مصالح  مروري 
األمــن الوطنــي يومي 18 
الجــاري،  فيفــري  و19 
المناطــق  مســتوى  ــى  عل
الحضرية، حســبما أورده، 
أمس اإلثنين، بيان من ذات 

المصالح.
وتشــير المعطيات التي قامت 
بها المصالح المختصة لألمن 
ــوع هذه  الوطنــي، أن ســبب وق
الحوادث يعــود بالدرجة األولى 

إلى العنصر البشري.
وفــي هــذا اإلطــار –يضيــف 
المديريــة  تجــدد  بيــان–  ال

العامة لألمــن الوطني دعوتها 
لمســتعملي الطريق العام إلى 
ــون المرور، وتوخي  احترام قان
أثناء السياقة،  الحيطة والحذر 
وتضع تحت تصرف المواطنين 
ــم األخضــر 1548 وخــط  الرق
تلقــي البالغات  النجــدة 17، ل

على مدار 24 ساعة.

وفاة 7 أشخاص وإصابة 117 آخرني 
بالمناطق الحرضية نهاية األسبوع

أمن باتنة يلقي القبض عىل 4شباب 
يحوزون المؤثرات العقلية

 ، األول  تمكنت،أمــس      n
الحضــري  األمــن  عناصــر 
الخامــس مــن توقيف شــابين 
يبلغــان مــن العمــر 21 و 24 
بباتنــة  الشــهداء  بحــي  ســنة 
فــي حالة تلبــس بعقــد صفقة 
يــة و بعد  بيــع للمؤثــرات العقل
اســتصدار إذن بتفتيش مسكن 
ــم حجز  أحــد المشــتبه بهما ت
يــن 300  ل 05 أقــراص بريقاب
فارغــة  كبســوالت   09 ــغ،  مل
من نفس النوع مــع مبلغ مالي 
ـ 8000 دج من عائدات  يقدر ب

الترويج.

وفي ســياق ذي صلة ، تمكنت 
عناصــر ذات المصلحــة مــن 
توقيف شخصين آخرين يبلغان 
من العمر 19 و 23 ســنة على 
خلفية قيامهما بمحاولة السرقة 
بالتســلق مــن أحــد المســاكن 
طــور االنجــاز بحي تامشــيط 
العلوي كما تم العثور لدى أحد 
المشتبه بهما على سالح أبيض 
عبارة عــن خنجر كبير الحجم 
بعد اســتيفاء إجراءات التحقيق 
تم تقديــم الســالفي الذكر أمام 

نيابة المحلية. ال
                      محمد دحماني



يعرض الفنان التشــكيلي العصامي 
فيصل بركات مجموعة من لوحاته 
الفنية إلى غايــة 10 مارس القادم 
بالجزائــر  الــزوار  بــاب  بــرواق 
العاصمــة، تحــت شــعار »أضواء 
عناصــر  ويســتحضر  بســكرة«، 
التقليــدي  العمرانــي  المــوروث 
العريق وجمــال الطبيعــة وواحات 
عاصمــة الزيبــان بســكرة برمزية 

محملة بدالالت جمالية وتاريخية.
وتتكــون مجموعــة اللوحــات مــن 
بمختلــف  فنيــا  عمــا   30 قرابــة 
اســتخدام  عليهــا  يغلــب  األحجــام 

متقــن وعالي الدقة لروح المدرســة 
الواقعية الفنيــة وذلك باعتماده على 
األلوان المائية والزيتية حيث ترصد 
األعمــال الفنيــة أهم معالم بســكرة 
بقصورها وواحاتهــا ووديانها وكل 
عناصــر العمران المحلــي العريق 
الذي يســتخدم فيه الطين والخشــب 
األدوات  مــن  وغيرهــا  والســعف 
التقليدية التي تحيلنا إلى نماذج راقية 
من التــراث المــادي للمدينة العتيقة 
التــي ألهمت الكثير مــن كبار فناني 
مدرســة االستشــراق الفنــي وكبار 

الكتاب.

افتتــح  الــذي  المعــرض،  ويتيــح 
مســاء أمس الســبت، للزائر الولوج 
فــي رحلــة لونيــة ســاحرة يجوب 
مــن خالها االحيــاء العريقــة التي 
تتميــز بهــا منطقــة بســكرة علــى 
غرار القصــور القديمة والمشــاتي 
وواحــات النخيــل وأجــواء غروب 
الشمس والطبيعة الخابة واألسواق 
الفنــان  يوظــف  أيــن  والمســاجد 
عناصــر وألوان النابضة كاألخضر 
والبرتقالــي واألصفر المتدرج وكذا 
درجــات اإلضاءة وإســقاطاها على 
فضاء اللوحة ليرسم حركة الطبيعة 

والمكان بإتقان.
ويبحــث الفنان التشــكيلي العصامي 
فيصل بركات المولود ســنة 1983 
بالمســيلة من خال مشروعه الفني 
االحتفــال بالتــراث وحمايتــه مــن 
النســيان وذلــك مــن خال تجســيد 
أعمال تعج بالتراث المادي وتقتنص 
لحظات الطبيعة فــي تجلياتها حيث 
تنعكس في أعماله الفنية تلك العاقة 
الوطيــدة الحميمية مع فضاء مدينته 
التي شــهدت طفولته وشبابه محاوال 
الحفــاظ والتأريــخ فنيــا لجمالياتهــا 
العمرانيــة وتراثها كشــاهد لألجيال 

القادمة.
وبالرغم من أن أعمال الفنان فيصل 
بــركات تعتبــر واقعيــة إال أنهــا ال 
تخلو من لمســة انطباعية تتجلى في 
خلطــات األلــوان وانســيابية ثنائية 
الضــوء والظــال التي جســدها ال 
ســيما فــي أعمــال تحمــل عناوين 
»سقيفة« و »قرية بوخالفة« و »ما 
تبقى من شتمة« و »الباب األخير« 
الحاجــب«  »واد  و  و«القريــة« 
»القنطــرة  شــتمة«،  »ســاقية  و 
»،«شــرفات الغوفــي«، »غروب 
»واد  »البرانيــس«،  الشــمس«، 
جمورة« و«مشــونش« وهي كلها 
أعمــال فنية خاصة بقصور المنطقة 

وطبيعتها الساحرة.
                                  ق/ث
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أعمال فيصل بركات ترّصع معرض »أضواء بسكرة »بالعاصمة

عين على الثقافة والفن

"اليونسكو" تناقش استخدام التكنولوجيا 
يف التعليم باليوم العالمي للغة األم 2 

n تحتفل منظمة اليونســكو اليوم باليوم 
العالمــى للغــة األم لعــام 2022، عبــر 
إطالق نــدوة عبر اإلنترنــت تحت عنوان 
متعــدد  للتعلــم  التكنولوجيــا  »اســتخدام 
اللغــات: التحديــات والفــرص«، وتتناول 
الدور المحتمــل للتكنولوجيا في النهوض 
بالتعليــم متعدد اللغات ودعم تطوير جودة 

التدريس والتعلم للجميع«.
ســتناقش الندوة عبر الويــب الموضوعين 
الرئيســيين التاليين، تعزيــز دور المعلمين 
في تعزيز جــودة التدريــس والتعلم متعدد 
اللغــات، التفكير في التقنيات وقدرتها على 

دعم التدريس والتعلم متعدد اللغات
وتؤكد اليونسكو أن التكنولوجيا لديها القدرة 
على مواجهة بعض من أكبر التحديات في 
التعليم اليوم، يمكن أن تســرع الجهود نحو 
ضمان فرص التعلم العادلة والشــاملة مدى 
الحياة للجميع إذا كانت تسترشــد بالمبادئ 
األساســية لإلدماج واإلنصاف. يعد التعليم 
متعــدد اللغات القائم علــى اللغة األم مكوًنا 

رئيسًيا لإلدماج في التعليم.
كما تطرح اليونســكو ما جرى أثناء إغاق 
المدارس بســبب كورونا حيث اســتخدمت 
العديد من البلــدان حول العالم حلواًل قائمة 
على التكنولوجيا للحفاظ على اســتمرارية 

التعلم.
وقد أظهر استطاع حديث أجرته اليونسكو 
ومنظمــة  الدولــي  والبنــك  واليونيســيف 
التعــاون والتنمية في الميــدان االقتصادي 
حــول اســتجابات التعليــم الوطني إلغاق 
لـــ COVID-19 فــي 143  المــدارس 
دولــة أن 96 فــي المائة مــن البلدان ذات 
الدخــل المرتفــع قدمت التعلــم عن بعد من 
خال المنصــات عبر اإلنترنت لمســتوى 
تعليمــي واحد علــى األقل مقارنــة بـ 58 
فقط فــي المائة من البلدان منخفضة الدخل 
وفــي ســياقات الدخــل المنخفــض، أفادت 
غالبية البلدان باســتخدام وســائل البث مثل 
التلفزيــون )٪83( والراديو )٪85( لدعم 

استمرارية التعلم.

مدير المركز الوطني للبحث يف اللغة والثقافة األمازيغية تيجت مصطفى

ترقية األمازيغية"مرهونة"بالبحوث األساسية
صّرح مدير المركز الوطني للبحث 
فــي اللغــة والثقافــة األمازيغيــة 
تيجــت مصطفــى أول أمس األحد 
ببجاية، أن ترقية اللغة األمازيغية 
»مرهونــة« بالبحوث األساســية 
أو البحتــة، التي تجعــل منها أداة 
رئيسية للتأثير على جميع الفروع 

التابعة لها.
وأبرز الســيد تيجت فــي تصريح 
لوأج عشية اليوم الدولي للغة األم، 
تأثير البحث األساســي )النظري( 
علــى البحــث التطبيقــي واإلبداع 
فــي مختلف جوانبه، أدبيــا أو فنيا 
)مسرح، سينما... إلخ( أو تعليميا.

»القاطــرة«،  تمثــل  أنهــا  وقــال 
الفتا الى دعم الســلطات العمومية 
فــي تعزيز مهمــة المركــز، التي 
تطــّور  فــي  أهميتهــا  »أضحــت 

مضطرد«، كما أضاف.
وأشار في هذا السياق إلى التطور 
الذي حققه هذا المركز منذ إنشــائه 

شــهر جانفــي 2018، قبل بلوغه 
درجــة كبيــرة مــن »النضج« و 
»التألــق« في مجــال البحث على 

أكثر من صعيد.
أربعــة  المركــز  هــذا  ويضــم 
أقســام( مختصــة  مختبــرات )او 
فــي »اللغــة واللســانيات وتعليــم 
و«الحضــارة  األمازيغيــة« 
األمازيغية« و »األدب والتراث« 
والترجمــة  »المصطلحــات  و 
والمعالجة اآللية للغة« ويهتم أيضا 

بالعديد من المجاالت البحثية.
كمــا يعتبــر هــذا المركــز، وفــق 
نفس المســؤول، فضاءا لجمع كل 
الطاقات المساهمة في تطوير اللغة 
واالســتفادة من األعمــال المنجزة 
على مســتوى أقسام اللغات ببجاية 
وتيــزي وزو والبويرة وباتنة وكذا 
المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة، 
مما يساهم في التعريف بإنجازات 
كل الباحثين على مســتواها، سيما 

من خال المساهمة في نشرها.
وأنجــز المركــز الوطنــي للبحث 
فــي اللغــة والثقافــة األمازيغيــة، 
الى يومنــا هذا، حوالي عشــرون 
إصــداًرا، مــا بين مداخلــة وبحث 
ومجــات متخصصــة، كمــا اعد 
تقارير بشأن ندوة مكرسة لألغنية 

الشاوية.
والحــظ الســيد تيجت انــه »حتى 
وإن كانــت هــذه الحصيلــة تبــدو 
متواضعــة، فقد تم بــذل جهد كبير 
البشــرية  لتحقيقها بالنظر للموارد 
المتوفــرة«, مشــيرا إلى تســجيل 
المركز بعض المشاكل في توظيف 
طــاب دكتوراه أو باحثين في هذا 

المجال.
فــي  العــروض  أن  اعتبــر  كمــا 
المناصب المالية »جد هامة«، في 
حين أعرب عن أسفه لعدم تسجيل 
»طلــب بشــأنها«. وأردف قائــا 
في هــذا الصدد » من أجل التغلب 

على هذا اإلشــكال اضطررنا إلى 
البحث عن باحثين مؤهلين مهتمين 

باألمازيغية دون اتقانهم للغة«.
وكشــف علــى ســبيل المثــال عن 
االســتعانة ببعــض المختصين في 
علم االجتماع واألساتذة في األدب 
)اللغة الفرنسية(، إضافة إلى وجود 
متخصصيــن،  دكتــوراه  طــاب 
ناشــطين خــارج قطــاع البحث« 
غير مهتمين بعرض أطروحاتهم، 

ما يبرر عدم إمكانية توظيفهم«.
وأكــد الســيد تيجت أن »المشــكلة 
الرئيســية« التي يواجهها المركز 
هــي التوظيف، بالرغم من »توفر 
الوسائل المالية«، كما قال، معربا 
عــن أمله فــي أن تنضم اإلطارات 
التي هــي قيد التكويــن حاليا عبر 
مختلف أقســام اللغات إلى صفوف 
المركــز الوطني للبحــث في اللغة 

والثقافة االمازيغية.
                                     ق/ث

"الكرامة يف العرص الرقمي" يكشف سبل 
استخدام التكنولوجيا لخدمة الشعوب

n صــدر حديثــا فــي الواليــات المتحدة 
كتــاب »الكرامــة فــي العصــر الرقمي« 
لعضــو الكونجــرس التقنــي »رو خانا« 
وهو الكتاب الذي جاء في قائمة نيويورك 
تايمــز للكتــب المنتظرة والتــي يتّوقع أن 
تحــل فــي قائمة الكتــب األكثــر مبيعا في 

أمريكا.
االبــن  هــذا  يتنــاول  الكتــاب  هــذا  فــي 
للمهاجريــن الهنود بتفــاؤل ومثالية الجيل 
األمريكــي الــذي ال يــزال يتعجــب مــن 
الفــرص التي أتيحت له، كمــا يتذكر وفقا 
لصحيفــة الجارديان البريطانية أنه مرة أو 
مرتين في »مباراة ســاخنة لكرة الســلة« 
ســمع صرخة أحدهم »ارجع إلى الهند!« 
ولكــن ما يتذكره خانا أكثر عن طفولته هم 
الجيران فــي مقاطعة باكس في بنســلفانيا 
الذين علموه »أن يعتقد أن األحام تستحق 
الســعي وراءها في أمريــكا، بغض النظر 

عن اسم الفرد أو تراثه«.
الكتــاب الملــيء باألفكار يدور باألســاس 
حــول كيفية تحويــل التكنولوجيــا الكبيرة 
من تهديــد كبير للحرية إلى محرك حقيقي 
للديمقراطية حيث كتب: »بداًل من السماح 

بشكل ســلبي لملكية التكنولوجيا وجحافلهم 
بقيــادة الثــورة الرقميــة وخدمــة الغايات 
الماليــة الضيقــة قبل اآلخريــن نحتاج إلى 
وضعها فــي خدمة تطلعاتنــا الديمقراطية 
األوســع، نحن بحاجة إلى توجيه الســفينة 

واتخاذ القرارات ».
ويؤكــد رو خانــا أن التكنولوجيا هي رمز 
لعصرنا الذي اتسم بعدم المساواة الفردية، 
وحفنة من الفائزين الكبار في القمة، وعدد 
كبير من الســكان لم تمسسهم ثروات ثورة 
السيليكون كما يسرد سيا من اإلحصائيات 
منهــا أن ٪90 مــن »نمــو فــرص العمل 
االبتكارية« فــي العقود األخيرة كانت في 

خمس مدن أمريكية فقط.
كما يذكر أن معظم األمريكيين »منفصلون 
عــن توليد الثروة فــي االقتصاد الرقمي« 
علــى الرغم من تحّول صناعاتهم وحياتهم 

بواسطته«.
ويعتبــر رو خانــا واحــًدا من المشــرعين 
األوسع نطاقاً واألكثر ذكاًء واألكثر تعليماً 
فــي الكابيتــول هيــل، تخّرج مــن جامعة 
شــيكاغو وكلية الحقوق بجامعة ييل ويمثل 
وادي الســيليكون وهو أحــد أكثر أعضاء 

الكونغرس ذكاًء من الناحية التقنية.

كاتب "غيمس أوف ثرونز" ينوي إطالق 25 رواية و20 قصة قصرية

كشــف »جــورج آر آر مارتــن« 
مؤلف سلســلة الروايات العالمية 
عــن  ثرونــز«  أوف  »غيمــس 
اســتعداده إلصــدار سلســلة مــن 

إلــى  تســتند  الكوميكــس  كتــب 
أبطالــه الخارقيــن، بالتعــاون مع 
السلســلة  إلنتــاج  »مارفيــل« 

الجديدة للكتب المصورة.

 ووصــف كاتــب »غيمــس أوف 
ثرونــز« العمــل مــع »مارفيل« 
الخارقة فى هذا النوع، باالمتياز، 
الفتا إلى أن السلســلة سوف تضم 

مختارات ألبطال خارقين صممها 
وحررهــا، موضحــا أن السلســلة 
التى ســميت بـ »وايلــد كاردس« 
تحكــى قصــة تاريخ بديــل، حيث 
األرض هــي موطن لألفراد ذوي 
القوة الخارقة وتمتد على أكثر من 

25 رواية و20 قصة قصيرة.
وقــال جورج مارتن إن سلســلة« 
 Wild Cards: Drawing Of
The Cards »ســوف تصــدر 
فــي وقــت الحق مــن هــذا العام، 
مضيفا: كما يعلــم معجبيني يحتل 
عالــم »وايلــد كاردس وورلــد« 
مكانــة خاصة في قلبي، ولهذا فإن 
التمتــع بامتيــاز اإلعــان عن أن 
 Marvel عماق صناعــة بحجم
ســينتج السلســلة هو أمر يشعرنى 

بالفرح.
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منال حدلي ترّد على نعيمة الدزيرية وراضية عدة

n ردت الفنانة الجزائرية الشابة منال 
حدلي، على كل من الفنانتين القديرتين 
نعيمة الدزيرية وراضيــة عدة، بعدما 
هاجمتاهــا مــن خــال مقطــع فيديــو 

وطالبتاها باحترام الفنانين الكبار.
وتعــود تفاصيل المشــكلة التي وقعت 
بين الفنانات، إلى منشــور لمنال حدلي 
علــى صفحتهــا بفايســبوك كتبت فيه: 

»لــي فاتــو وقتو مــا يطمع فــي وقت 
الناس«.

لتعتبــر الفنانــة راضيــة عــدة، بأنهــا 
المقصــودة بهذا المنشــور، وهاجمتها 
مــن خالل مقطع فيديو بحضور الفنانة 

القديرة نعيمة الدزيرية.
وقالــت نعيمــة الدزيرية فــي الفيديو: 
»الفنان الحقيقي عليه دراســة التاريخ 

والحــروف والدخــول إلــى المدرســة 
ليتعلــم تقنيــات الصــوت. وال يصيح 
كالماعز.. سأتكلم معك مباشرة يا منال 
حدلــي، ال يمكنك المســاس بالزعماء 
الكبار.. أنت جديدة في المجال وتقومي 

بإعادة أعمالنا.«
لتتدخل الفنانة راضية عدة وتقول: »أنا 
ســاعدتها، ولما ظهرُت في التلفزيون 
قالت لهم: »لي فاتو وقتو ما يطمع في 

وقت الناس«.
وبعد هــذا الفيديو، خرجت منال حدلي 
عن صمتها وردت على الفنانتين عبر 
ســتوري حسابها على انستغرام وقالت 
: »ليــس لدي أي مشــكل مع الفنانات، 
وأحتــرم  والصغيــر  الكبيــر  أحتــرم 

شيوخنا وفنانينا الكبار«.
وأوضحت حدلي، أن منشــورها الذي 
وضعته على حســابها الشــخصي في 
الفايســبوك، لم تذكر فيه أي اســم ولم 

تقصد به أي فنان أو فنانة.
كمــا تابعت منال حدلــي: »أنا خريجة 
احتــرام  علمتنــي  أندلســية.  مدرســة 
الفنانيــن وأن الفــن ليــس لــه حــدود. 
احنــا كفنانين عندنا رســالة بأن نحافظ 
على تراثنا وعلــى فننا وإيصاله للعالم 

ونسمى سفراء الفن النظيف«.
كمــا أوردت منــال حدلي: »لألســف 
كالم مثــل هذا يصدر مــن قامات من 

قامات الفن الجزائري«. 
كما أضافت: »الفنان كيما قالت نعيمة 
الدزيريــة الزم يتعلّم الحروف ويكون 
قدوة للجيــل الجديد في األخالق والفن 

وحب الخير للغير والتعاون«.
وختمــت بالقول: »ضروري أن نؤمن 
بوجــود جيــل صاعد، ومــن المهم أن 
كبار الفنانين مســاعدة هــذا الجيل من 

أجل الحفاظ على تراثنا.«
                                      د. ب

ثروة الفنان اللبناين وائل كفوري ما 
يعادل16 مليون دوالر

n كشــف إحصــاء أجــراه موقــع 
»عالــم البيزنــس« عن ثــروة الفنان 

اللبناني وائل كفوري. 
وبحسب االحصاء، فإن ثروة كفوري 
تصل إلى ما يعادل 16 مليون دوالر، 
بعد مســيرة طويلــة حافلــة باألعمال 
الدراميــة إال أنه كان يمكنه رفعه أكثر 
لــو حل ضيفاً فــي مقابــالت مدفوعة 
أكثــر خصوصــا أنــه قليــل الظهور، 
إضافة إلى أنه ال يحب كثيرا أن يكون 
وجهــا لإلعالنات ومعظــم أمواله من 

أغنياته وحفالته، إضافة إلى مشاركته 
في برامج المواهــب كعضو في لجنة 

التحكيم

بعد 3 صفعات عىل الوجه
رشيهان أصابت الفنان سيد صادق

 بـ "العصب السابع" 

n كشــف الفنــان ســيد صــادق 
عــن معاناته حتــى اآلن من مرض 
العصب الســابع، بســبب مشهد مع 
الفنانة شــريهان في فيلم خلي بالك 
من عقلك، حيث صفعته على وجهه 
بقــوة متقمصة شــخصية المريضة 
نفســيا، وأصر المخــرج محمد عبد 
العزيز على إعادة المشهد 3 مرات، 
وأخبرته وقتها إن شــريهان »مش 

بتهزر« وبتضرب بجد.
 أضــاف ســيد صــادق خــالل لقائه 
مــع اإلعالمــي عمــرو الليثــي في 
برنامجــه واحد من النــاس على قناة 
الحيــاة، أعاني من العصب الســابع 
حتــى اآلن فيلم خلي بالك من عقلك، 
ألن شــريهان في أحداث الفيلم كانت 
تصــاب بنوبــة عصبية كلمــا قابلت 

رجال وتضربه بالقلم
تابع قائال: ضربتني قلم على وجهي 
أثناء أحد المشاهد في الفيلم، والمشهد 
تمت إعادته 3مرات، ولألسف كانت 
صفعة قوية من شريهان ألنها كانت 
فــي منتهي الحدية نتيجة الشــخصية 
تتطلــب ذلــك، واخــذت القلــم بجــد 
وجالــي بعدها العصب الســابع وما 
زلــت أعاني منه حتى اآلن، والفنانة 

شــريهان كانت ال تمثــل لكن بتعيش 
الشخصية بكل أحاسيسها.

وأشــار ســيد صادق إلى إن أصعب 
مشــهد له أمام الكاميرا كان فيلم “3 
على مائدة الدم”، وأضاف: كنت أقدم 
شخصية مدمن واحتجت إلى معرفة 
ما يفعله المدمنون حتى أقدمه بصدق 
والفيلــم مــن بطولة محمود ياســين 

وإلهام شاهين.
وأضاف صادق، أن بدايته في التمثيل 
ترجع إلى أيام المدرسة، وقال: كنت 
زميال للفنان نور الشــريف، ولكن لم 

ألتحق معهد التمثيل نتيجة العمل.
وتابــع: أنــا رجل أعمال ومســتورد 
قطــع غيــار وتاجــر ســيارات فــي 
السابق، ولكني أعشــق التمثيل وهو 
هواية، وعن اختياره دائما في أدوار 
الشــر قال إن المخرجين حصروني 
بنيتــي  بســبب  االدوار  تلــك  فــي 

الجسدية.
وعن الكيمياء بينــه وبين عادل إمام 
ومشــاركته في العديد من االعمال، 
قال سيد صادق إن الزعيم تكلم عني 
بشــكل جيد قائال ده ولد ابن بلد وعن 
أفضــل افالمه مــع عادل إمــام قال 

»التجربة الدنماركية«.

الممثل جريار ديبارديو يعرب عن حبه للجزائر 
n كشــف الممثــل الفرنســي جيرار 
ديبارديــو، أول أمس األحد، في مقابلة 
 le journal du dimanche مع
رغبتــه في تــرك بلده. حتــى لو ظلت 

فرنسا بلد قلبه.
 ليست هذه هي المرة األولى التي يذكر 
فيهــا الممثــل الكوميــدي صاحب 73 
عاًما. أن الجزائر من بين األماكن التي 

يحبها ويريد الذهاب إليها.
ولم يخف جيرار ديبارديو حبه للجزائر 
وشعبها والذي وصفه بالذكي والمنفتح. 
هــؤالء  أرى  »عندمــا  قــال  حيــث 
الجزائريين فــإن الحياة هي التي أراها 
حًقا. هؤالء الناس يعرفون كل شيء«.
وأضاف في الســياق »أفكر أحياًنا في 

إعادة جواز سفري الفرنسي. بلدي في 
رأســي، أحمل جماله في داخلي ولكني 
أريد أن أكــون حراً في المغادرة. أريد 
أن أبحر في البحر األبيض المتوســط: 
البندقيــة، ســواحل ألبانيــا، اليونان، ثم 
تركيا، العودة عبر صقلية، الجزائر«.

وتابــع »أنا أيًضا بصدد الحصول على 
قارب تونة جزائري سابق اشتريته من 
صديق صياد. وأخطط لقضاء ســتة أو 
سبعة أشــهر فيه في السنة. ليس واحدا 
مــن تلك القوارب الغنية الضخمة، فقط 
شــقة صغيرة عائمة مع بحــار حقيقي 

وزوجته«.
وفي رده حول سؤال خوفه من الموت 
قــال » الموت ال يقلقني، فالحياة تنتهي 

دائمــاً. والصعب هو ما يحدث من قبل 
الموت المعاناة، والعذاب، والعجز«.

وعن رأيه في السينما الفرنسية الحالية 
قــال “لــدي انطبــاع بأنه لم يعــد هناك 
منتجون. فقط موزعون واستوديوهات 

كبرى تفرض حصًصا. ال نرى ســوى 
أفالم الدراما والكوميديا التي تتبع نفس 
اإليقاع وتضجرني بشدة. لكني ما زلت 

أحب التصوير السينمائي”.
                             عين الجزائر 

أنغام تنضم لنجمات "قرص عابدني" وتعود إىل مسقط رأسه

غنائيــة  جــوالت  عــدة  بعــد   n
خليجية أبرزها المشاركة في موسم 

الرياض، كشــفت النجمــة أنغام عن 
أول حفــل لهــا فــي رحــاب القصر 

الملكي المصري األشهر »عابدين« 
لتنضم لقائمة نجمات الغناء العربي 
اللواتــي أقمن حفــات داخل القصر 
وبمقدمتهن ماجدة الرومي ونانسي 
عجــرم، وبعدهــا تعــود أنغــام إلى 
مســقط رأســها مدينة اإلســكندرية 
لتقــدم حفــا غنائيــا هــو األول لها 
بالمدينة الساحلية في العام 2022.
أنغام وعدت جمهورها بليلة ســاحرة 
من الغناء في قصر عابدين يوم 25 
فيفري بمصاحبة أوكسترا المايسترو 
هاني فرحات ونشــرت عبر حسابها 
بموقع انستغرام مقطع فيديو يتضمن 
مقاطــع مــن حفالتهــا داخــل مصر 
وتجاوب الجمهور معها وعلقت عليه 

قائلة: وحشتوني.
ومــن المقــّرر أن تقدم أنغــام العديد 
مــن أشــهر أغنياتها »حالــة خاصة 
جداً«، »أساميك الكتيرة«، »ياريتك 
فاهمنى«، »سيدى وصالك«، »هو 
نفــس الشــوق«، »أنا بعتــه كتير«، 
نرقص«،  »نفضــل  »هنشــتاقوا«، 
»بتوصفني عمــري معاك«، »حتة 
تعهــد«،  لــك  »أكتــب  ناقصــة«، 
»عرفها بيا«، »مهزومة« وغيرها 

من األغنيات.
وكشفت أنغام عن حفلها المنتظر في 
مســقط رأســها والمقرر 24 مارس 
المقبــل، وأطلقت هاشــتاق أنغام في 

اإلسكندرية.

n رغــم إعانهــا ســابقا التبرع 
بأعضائهــا للمرضى بعــد وفاتها، 
شــاهين  إلهــام  النجمــة  رفضــت 
التبّرع بثروتها للجمعيات الخيرية، 
وكشــفت عن أمنيتهــا الكبرى في 
العــام 2022، وهي إغاق مواقع 
نهائيــا،  اإلجتماعــي  التواصــل 
بســبب إثارتها لألزمات وترويجها 

للشائعات.
وكشفت إلهام في اإلعالن التشويقي 
لحلقتهــا المرتقبــة ببرنامــج حبــر 
يومــي  عرضهــا  المقــّرر  ســري 
الخميــس والجمعــة المقبليــن عــن 
الحالة الوحيدة التي تقبل فيها المرأة 
االستمرار في الحياة الزوجية رغم 

تعرضها للخيانة.
كما عبــرت عــن أمنيتهــا بإغالق 

مواقــع التواصــل االجتماعــي في 
العــام 2022، وردا علــى ســؤال 
حــول احتمال منح جــزء كبير من 
ثروتهــا للجمعيــات الخيرية خاصة 
وإنهــا لم تنجب أطفــال، قالت إلهام 

إنها لن تتخذ هذه الخطوة.
وســبق أن انتقــدت الفنانــة إلهــام 
شــاهين، ما أســمته تصيــد اإلعالم 
ألخطــاء نجــوم الفــن، وطالبتهــم 
بالحفــاظ على الصــورة الحضارية 
لهؤالء النجوم في وجدان الجمهور، 
بعــدم نقــل أي خبر ســيء حتى لو 
شــاهده اإلعالمي بعينه، واالكتفاء 
بنشر األخبار اإليجابية »المفيدة«.

الهام كشــفت عــن طلبها فــي ندوة 
تكريــم الفنانة ســميحة أيوب ضمن 
فعاليــات مهرجــان شــرك الشــيخ 

الدولي للمســرح الشبابي في دورته 
الـــ6، وقالت تعليقا علــى الصورة 
الحضاريــة للجيــل الذهبي للفن في 
مصر: »متنقلوش عن الوسط الفني 

الوحــش حتي لو شــفتوه، ألننا مش 
عايزين نعرفها وال نشــوفها، انقلوا 
اللــي يفيد بجد واللي يعزز الصورة 

الحضارية للفن«

إلهام شاهني تتمنى إغالق مواقع التواصل اإلجتمايع وتتحدث عن ثروتها

إصابة المغني جاسنت بيرب بكوفيد - 19 
وتأجيل حفلته يف الس فيغاس

n نقلــت محطة )ســي إن إن( يوم 
أول أمــس األحــد عن ممثــل للمغني 
الكنــدي جاســتن بيبــر قولــه إن بيبر 

أصيب بحالة خفيفة من كوفيد19-.
وقــال التقرير إنــه كان من المقرر أن 
يحيى بيبر حفلة في إطار جولة عالمية 
فــي الس فيغــاس  لكن الحفــل تأجل 
بعــد أن أثبتــت االختبــارات إصابتــه 

بكوفيد19-.
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ال يمكــن زيارة مدينة الضوء بوســعادة 
دون المــرور بمنــزل أو متحــف إتيــان 
دينــي وامتــاع البصــر بما يكتنــزه هذا 
الفضاء من تحف فنية تخلّد مسيرة فنان 

فتنته الصحراء وأسره سحرها. 
ويضــم المتحــف العمومي نصــر الدين 
دينــي، بيتــه الــذي أقــام فيــه بطــرازه 
المعمــاري العربي القصوري، المشــيّد 
بمواد محلية، طابقين عبارة عن رواقين 
طويليــن، زينت جدرانهمــا ببعض قطع 

الزليج ذو الزخرفة اإلســامية، واألبرز 
فيه هو البيت الشعري:

   فارحــل فــأرض هللا واســعة الفضــا    
طوال وعرضا شرقها والمغرب

أمــا مبنــي المتحف الذي بنــي في مكان 
البيــت المجــاور لبيت ديني بعد شــرائه 
مــن مالكيه، فيضم طابقين توجد بالطابق 
العلوي قاعــة العرض الدائمة التي تضم 
عددا من اللوحــات األصلية لنصرالدين 
دينــي. تم اقتناؤها عام 1995 من صالة 
 Drouot « البيــع » دريو دو رشــيليو
Richelieu وهــي: المــرأة المهجورة 
)1913(، القطعــان )1918( زين بها 
كتاب حياة محمد، رعواشــة )1901(، 
المهــاري، لوحتي الهــال، الخروج من 
المدرسة القرآنية، انطاق قافلة الحج إلى 
مكة، منبع الواحة )1903(، اســتراحة 
المســتحمات. وأيضا لوحــة رأس رجل 
عربي، وهي عبارة عــن لوحة باأللوان 

المائيــة تــم اقتناؤهــا من رواق »إســما 
ISMA. »كمــا تضــم القاعــة بعــض 
الرسائل والشهادات واألوسمة والكتابات 

التي تركها الفنان.
يضــم الطابــق الســفلي المكتبــة وبهــو 
المتحــف وقاعــة العــرض التــي تضــم 
مجموعة من اللوحات لفنانين جزائريين، 
تــم اقتناؤها في مرحلة تالية، على غرار 
أمحمــد إســياخم ومحمــد خدة وســهيلة 

بلبحار وعائشة حداد وغيرهم..
ولــد » ألفونس إتيان دينيه » بباريس في 
28 مــارس 1861م ألب محــام، وبعد 
نجاحه فــي شــهادة الباكالوريــا، وأدائه 
للخدمة العســكري، شغف بالرسم وانكب 
علــى دراســته ابتداء من عــام 1880م 
بمدرسة الفنون الجميلة وورشة » قالون 
» مثلمــا درس في أكاديمية » جوليان » 
وكان من أســاتذته » وليــام بوقرو » و 

»طوني روبير فلوري«.

متحف إتيان ديني 

 تحف تختزل قصة عشق فنان فتنته مدينة الضوء بوسعادة  
المحطة الفضائية الدولية تستقبل 

مركبة شحن أمريكية 

n أعلنت وكالة ناســا عــن نجاح إطالق 
مركبة شــحن أمريكية أخرى نحو المحطة 

الفضائية الدولية. 
وقال بيان صادر عن الوكالة »يوم السبت 
19 فيفــري الجاري جرت بنجــاح عملية 
إطــاق صاروخ »آنتارايــس« مع مركبة 
الشــحن األمريكيــة »ســينيس« من مطار 
فضائــي بوالية فرجينيــا، الصاروخ أطلق 
الصــاروخ نحــو الفضــاء بتمــام الســاعة 
12:40 بتوقيت الساحل الشرقي للواليات 

المتحدة )20:40 بتوقيت موسكو(«.
وحملت المركبة إلى المحطة أكثر من 3,7 
طن من الحمولة التي شملت معدات ومواد 
إلجــراء التجــارب العلمية، ومــواد طبية 
ســيتم اختبار تأثيراتها فــي ظروف انعدام 
الجاذبية، ومعدات حديثة لتوليد األكســجين 
للمحطة، ومعدات إلجراء اختبارات إنماء 

النباتات في الفضاء.
ومــن المخطــط أن تصــل المركبــة إلــى 
المحطة وتلتحم بها يوم االثنين 21 فبراير 

الجاري، ليشــرف علــى عمليــة التحامها 
رائدا الفضاء التابعان لناســا، رجا شــاري 
وكايــا بــراون، كمــا يفتــرض أن تبقــى 
هــذه المركبة ملتحمة بالمحطة عدة أشــهر 
وبعدها ســيتم تحميلها بالنفايات والمعدات 
واألدوات التي لم تعد ضرورية للرواد ليم 
إرســالها نحو األرض لتحترق في غافها 

الجوي. 
وكانــت الواليــات المتحدة قــد أطلقت قبل 
هذه المرة مركبة من نوع« ســينيس« نحو 
المحطــة الفضائية في أغســطس الســابق، 
وانفصلــت تلــك المركبة عــن المحطة في 
20 نوفمبــر الماضــي، كما أرســلت عدة 
مركبات شــحن من نــوع »دراغون« من 

تطوير شركة »سبيس إكس«.
ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية 
حاليــا رائــدا الفضــاء الروســيان أنطون 
شــكابليروف وبيوتور دوبــروف، ورواد 
ناســا، مارك فاندي هاي، وراجا شــاري، 
وتوم مارشــبورن، وكايا بــراون، ورائد 

الفضاء األوروبي، ماتياس مورير.

تغريم سيدة 332 دوالرا فقط بعد رسقتها 
ألماس قيمته 4 ماليني إسرتليني

n غرمت محكمة بريطانية، امرأة بمبلغ 
قيمتــه حوالــي 332 دوالًرا، وذلك بعدما 
ســرقت ألمــاس بقيمــة 6 مالييــن دوالر 
أي ما يعادل 4 ماليين إســترليني تقريًبا، 
حيث اســتبدلته بـ«حصــى«، كما تقضي 
الســيدة التي تدعى لولو الكاتوس، وتبلغ 
مــن العمــر 60 عاًمــا، عقوبة بالســجن 
لمدة خمس ســنوات ونصف، بعد إدانتها 
بالتآمــر للســرقة عــام 2021، وفًقا لما 
نشرته صحيفة »الجارديان« البريطانية.

واســتمعت محكمة كــراون ســاوثوارك، 
للســيدة التى قالــت إنها انتحلت شــخصية 
»آنا«، خبيرة األحجار الكريمة، وزعمت 
أن مشــترين أثرياء أرســلوها لفحص سبع 
ماســات في محل المجوهرات« بدلز« في 
حــي مايفيــر الراقي، الذي يقــع في غرب 
العاصمــة البريطانية لنــدن، وآنذاك، اتفق 
المتجــر معهــا علــى وضع الماســات في 
محفظــة مزودة بقفل واالحتفاظ بها في قبو 

المتجر إلى حين تحويل األموال.
في حين ســجلت كاميرات المراقبة في قبو 
المتجر لحظة وضع المحفظة في حقيبة يد 

»لولــو« وتبديلها بنســخة مطابقة لها عام 
2016، إال أنه بعد أقل من ثاث ســاعات 
من التبديــل، هربت »لولو« وشــركاؤها 
مــن المملكــة المتحــدة إلى فرنســا، وفي 
اليــوم التالي، عند فتــح المحفظة في خزنة 
المتجر، كان بداخلها سبع حصى صغيرة، 
ولــم ينجــح المتجر فــي اســترداد الماس 

الحقيقي.
قيــل  »الغارديــان«،  لصحيفــة  ووفقــا 
خال جلســة اســتماع بخصوص عائدات 
الجريمــة، إنــه مــن المتوقــع تســليم لولو 
الكاتوس، وهي رومانية المولد، ونشــأت 
في بلدية ســانت بريوك، بمقاطعة بريتاني 

الفرنسية، إلى فرنسا.
فيما جــاء في قــرار المحكمــة، أن المبلغ 
الوحيــد المتوفــر معهــا لدفعه هــو 293 
يورو )حوالي 332 دوالًرا(، والذي ُعثر 
عليــه معها حين ألقــي القبض عليها، ومن 
جهته، قال القاضي ألكســندر ميلن: »فيما 
يتعلق باألرقام، فهناك تناقض صارخ بين 
مبلغ االنتفاع البالــغ 4.299.671 جنيهاً 
إسترلينياً )5.845.058 دوالر(، والمبلغ 
البالــغ 244 جنيًهــا إســترلينياً  المتوفــر 

)332 دوالرا(«.

بنني تعرض للمرة األوىل 26 كزنا فنيا استعادتها من فرنسا
اافتتــح رئيــس بنين باتريــس تالون 
مســاء أول من أمس الســبت، بفخر 
معرضاً تاريخيــاً ذا رمزية بالغة في 
كوتونو، وُقّدمت هذه الكنوز الملكية 
الـــ 26 التــي أعادتهــا فرنســا إلى 
البلــد األفريقي في نوفمبر )تشــرين 
الثانــي(، أمــام العامــة يــوم أمــس 
األحد، للمــرة األولى بعد 129 عاماً 
على ســرقتها. وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقــال الرئيــس البنينــي للصحافييــن 
إّن هــذا المعرض هــو »فخر وإيمان 
بمــا كنا عليــه وبما نحن عليــه وبما 
ســنكون«، مضيفــاً: »ها هــي بنين 

الحقيقية«.
وأشار تالون إلى أّن إعادة هذه القطع 
الفنية »تكســر المحظور )...( لم يعد 
من المهم معرفة ما إذا كان ذلك ممكناً 

أم ال، فقــد فعلنا ذلــك«، موضحاً أّن 
بنين ســتطلب من فرنسا إعادة أعمال 
أخــرى ال تــزال تحتفــظ بهــا القــوة 

االستعمارية السابقة.
داخل القصر الرئاســي في العاصمة 
كوتونو، أنشــئ متحف بمساحة تزيد 
عــن ألفــي متر مربع الســتيعاب هذا 
المعــرض الــذي يحمل عنــوان »فن 
بنيــن أمــس واليوم، مــن اإلعادة إلى 
االنكشاف« وينطلق األحد أمام العامة 

حتى 22 ماي.
تُعــّد األعمال الـــ 26 التــي أعادتها 
فرنســا، بعــد أكثــر مــن عامين من 
المفاوضــات بين باريــس وكوتونو، 
أول عمليــة إعــادة كبــرى لقطع من 

المجموعات العامة إلى بلد أفريقي.
فــي وقــت ســابق الســبت، عــرض 
الرئيس باتريس تالون الكنوز الـ 26 

التي كانت معروضة سابقاً في متحف 
كــي برانليه في باريــس، أمام وزيرة 
الثقافة الفرنســية روزلين باشلو التي 

تزور كوتونو.
وقالت الوزيرة الفرنســية بعد الزيارة 
لوكالــة الصحافــة الفرنســية، »إنّــه 
معــرض رائــع للغاية وقــد يزيد من 
الجالة واإلبــداع والتراث التاريخي 

والسياســي والجمالــي المذهــل الذي 
تمثله هذه األعمال الـ 26«.

نُهبــت عــام  الكنــوز  وكانــت هــذه 
1892. على يد القوات االستعمارية 
الفرنســية من قصر أبومي، عاصمة 
مملكة داهومي، في وسط جنوب بنين 
الحاليــة التي كانت تتألــف آنذاك من 

ممالك عدة.

عين الجزائر

بهدف الدخول يف موسوعة غينيس
شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 مرت 

شــهدت مدينــة أضنة بجنــوب تركيا، 
إعداد أطول سندويش شاورما دجاج، 
بطول يبلغ 20 متر، في مسعى لدخول 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية. 
وتــم إعــداد »ســندويش الشــاورما« 
الضخمــة عن طريــق الشــيف محمد 
إكــرام وفريق مكون من 9 أشــخاص 
فــي 20 دقيقة فقط، وجــرى عرضها 
أمــام مطعمه، كما تــم تقديمها بعد ذلك 

للمواطنين.
وأوضــح محمــد إكــرام أن هدفهم هو 
لألرقــام  غينيــس  موســوعة  دخــول 
القياســية، ونشر مقطع الفيديو الخاص 

بصنع أضخم شــطيرة شاورما بمواقع 
التواصــل االجتماعــي ليحصد مايين 
المشــاهدات، حيــث انبهــر المتابعين 

بشكل الشاورما المنحني والطولي.
كمــا لفــت الشــيف التركــي إلــى أنه 
ســيجرب العديد من األشــياء من أجل 
الدخول في موسوعة غينيس، موضحا 
أنــه صنع في الســابق شــطيرة طولها 
2.5 ثم وأخرى بطول 5 متر، ثم هذه 

المرة وصل إلى 20 متر.
وشــدد علــى أنه إذا حقق رقما قياســيا 
ودخل الموسوعة العالمية، سيكون هذا 

الرقم لتركيا، وليس له فقط.

رسقة 4 آالف دوالر من أمريكية بعد اتصال هاتفي واحد
طريقــة نصب جديــدة تعّرضت لها ســيدة من الواليات 
المتحدة، بعد أن ســاعدت مراهًقا »مفقوًدا« وخسرت 

على الفور 4 آالف دوالر من محفظتها اإللكترونية.
وفًقا لموقع »ســبوتنك« وقع الحادث خال عطلة نهاية 
األســبوع في أورالندو بوالية فلوريدا األمريكية، حيث 
كانت شانون فرايزر تتمشي مع كلبها عندما اقترب منها 
مراهــق يبلغ من العمر 12 عاًمــا تقريًبا، وقال الصبي 
لها إنه تائه ولم يتمكن من االتصال بأصدقائه بســبب أن 

بطارية هاتفه الخلوي نفدت.
طلب من فريزر اإلذن لتســمح له استخدام هاتفها الذكي 
لاتصــال، ووافقــت المــرأة، »دون تفكير« وســلمت 
هاتفهــا، وأوضحــت األمريكيــة أن المراهــق اتصــل 

بصديقه عبر مكبر الصوت، مشــيًرا فــي المحادثة إلى 
أنــه ال يمكنه العثور علــى اآلخرين، بعد ذلك، بإذن من 
فريزر، فتــح تطبيق خرائط التنقــل وكانت المرأة تقف 

على بعد أقل من نصف متر منه طوال الوقت.
بعــد ذلــك، افترقا، وفي اليــوم التالي، تلقــت األمريكية 
إخطــاًرا مــن البنك يؤكد ســحب مبلــغ 3800 دوالر، 
اتصلت فريزر على الفور بمؤسسة االئتمان، واكتشفت 
أن الحســاب الذي تم تحويل أموالها إليه قد تم فتحه قبل 

نصف ساعة فقط من لقائها بالمراهق. 
بعد ذلك، أعادت خدمة الدفع األموال إلى حسابها، لكنها 
منعت الوصول إليها حتى اكتمال التحقيق. قالت فريزر 
يجب أن نكون أكثر يقظة، هذا هو المحزن في القصة«.هــذه الحادثــة »لقد غيرتني من نواح كثيــرة، أعتقد أننا 
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الثالثاء 22 فيفري 2022 م
الموافق لـ 21 رجب 1443 هـ

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

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
األستاذ /بن الطاهر الدراجي محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة
شارع: حدود محمد. طولقة.
تليفاكس :033.59.47.70

نشر مستخرج لقائمة شرط البيع
طبقا للمواد/748 من ق. إ. م. إ

نحن األستاذ بن الطاهر الدراجي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة
تنفيذا للسند التنفيذي المتمثل في :قيد رهن عقاري، الصادر ب 15/12/2011مشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ :

19/12//2011تحت رقم 91مجلد رقم 04 ايداع رقم 546/11والممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ :18/09/2019تحت رقم :897/2019
و المتضمن:)قرض من بنك الفالحة و التنمية الريفية الوكالة الرئيسية 949 التابعة لفرع وهران بمبلغ 50.000.000.00 دج )خمسون مليون دينار جزائري(

بطلب من بنك الفالحة و التنمية الريفية الوكالة الرئيسية 949 لفرع وهران )بصفته دائن مرتهن(
المتخذ مقر بنك الفالحة و التنمية الريفية و كالة بسكرة موطنا له.

ضد:الشركة ذات المسؤولية المحدودة و ذات الشخص الوحيد سعادة للجودة و اإلتقان المتمثلة من طرف مسيرها و الشريك الوحيد سعادة فيصل بن أحمد )بصفته مدين( العنوان :3شارع راسين يغموراسن والية وهران.
سعادة جمال بن أحمد )بصفته كفيال عيني راهن للعقار( العنوان :الساكن شارع أول نوفمبر بلدية فوغالة.

بناء على األمر حجز عقار مرهون صادر بتاريخ 18/11/2020تحت رقم الترتيب :21/00577 عن السيد رئيس محكمة طولقة
بناء على أمر تعيين خبير لتحديد الثمن األساسي لبيع عقار مرهون الصادر عن السيد رئيس محكمة طولقة بتاريخ28/03/2021 رقم 21/00288

بناء على الخبرة المحررة من طرف الخبير األستاذ زيدي طارق المودعة بأمانة ضبط بتاريخ 13/07/2021 رقم االيداع :2021/192.
بعد االطالع على قائمة شروط البيع المؤرخة في 2021/12/08 الموقعة من طرف المحضر القضائي بن الطاهر الدراجي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة.

بعد االطالع على قائمة شروط البيع الموقع من طرف رئيس محكمة طولقة بتاريخ االيداع 09/01/2022رقم االيداع :02/2022 رقم الفهرس:08/2022
وبناء  عليه تم تحديد جلسة البيع و جلسة االعتراضات لبيع العقار بالمزاد العلني و االتي بياناته

تعيين العقار 
يقع العقار بشارع أول نوفمبر بلدية فوغالة ، العقار عبارة عن أرض صالحة للبناء ذات شكل متعدد األضالع عليها  مبنى سكني وتجاري  بأربعة طوابق حيث الطابق األرضي يحتوي على غرفتين للتبريد) 400م3و250 
م3( مــرآب للتخزيــن مكتــب وخــزان مائي بســعة 16 م3 ، الطابق األول يحتوي على غرف نوم وغرفتين لالســتقبال ، مطبخ  ، بهو كبير حمام + مرحاض ، أما الطابق الثاني مخصص للســكن يحتوي على غرفة نوم 
وغرفتي اســتقبال ، بهو كبير حمام + مرحاض ، أما الطابق الثالث فهو في طور اإلنجاز ) وجود األعمدة + الكاميرات + ســقف يتربع على مســاحة تقدر بـ 533 متر 2 به جزء مبني مســاحته 480 م2 ومســاحة سقوف 

مغطاة تقدر بـ 1440م2محدوده من الشمال /شارع  أول نوفمبر ، من الشرق / حمام حشاني مرزاقة من الجنوب / ملك  معمر عبد المالك وبكبير مسعودة من الغرب /ملك معمر عبد المالك ) حسب تقرير الخبير(
المحكمة المختصة في البيع 

المحكمة المختصة في البيع بالمزاد العلني هي : محكمة طولقة ) قسم البيوع العقارية ( محكمة تواجد العقارات محل البيع طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .
الثمن األساسي للعقار المراد ببيعه 

الثمن األساسي لبيع العقار المذكور أعاله بالمزاد العلني بـمبلغ يساوي 75.725.000.00دج ) خمسة وسبعون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار جزائري ( حسب تقرير الخبير األستاذ زيدي طارق المودعة 
بأمانة ضبط بتاريخ 13/07/2021 رقم اإليداع 192/2021

وعليه نعلم الجمهور ولمن يهمه األمر بأنه :تم تحديد  جلســة االعتراضات يوم األربعاء الموافق ل02/03/2022 على الســاعة )10.00ســا( العاشــرة صباحا  بغرفة المشــورة كما تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني ليوم 
الثالثاء الموافق لـ 12/04/2022 على الساعة العاشرة )10:30سا( صباحا  بقاعة الجلسات بمحكمة طولقة وأنذرناهم باالطالع على قائمة شروط البيع  وتقديم مالحظاتهم واعتراضاتهم أمام رئيس المحكمة قبل جلسة 

االعتراضات بثالثة )3( أيام على األقل ، وإال سقط حقهم في التمسك بها ، وذلك طبقا للمادة 742من قانو اإلجراءات المدنية واإلدارية .
ولإلطالع على قائمة شروط البيع يمكن االتصال بأمانة رئاسة المحكمة أو مكتب المحضر القضائي.

المحضر القضائي   

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج 

مديرية البيئة 
قـرار رقم: 224 المؤرخ في: 16 فيفري 2022 يتضمن فـتح 
تحقيق عـمومي لدراسة التأثير على البيئة لمشـروع إنشاء وحدة
تعبئة مياه منبع بالمكان المسمى بوطارة بالقطعة تنتمي إلى قسم
34 مجموعتي ملكية 132 و 133 بلدية مجانة لفائدة : بن حيزية مراد 

إن والي والية برج بوعريريج 
باقتراح من السيدة مديرة البيئة  

يـــــقـــــــرر
المادة األولى : يعلن عن فتح تحقيق عمومي لدراسة التأثير على البيئة لمشـروع إنشاء 
وحدة تعبئة مياه منبع بالمكان المسمى بوطارة بالقطعة تنتمي إلى قسم 34  مجموعتي 

ملكية 132 و 133 بلدية مجانة لفائدة : بن حيزية مراد.
- إحداث النقب س : 650.568 ع: 3995.627

المادة الثانية : يعين الســيد عادل عمار بوجالل أو الســيد عيفاوي عبد المالك كمحافظ 
محقــق للقيــام بتســجيل كل المالحظــات الكتابيــة أو الشــفوية التي يمكــن أن يبديها 
المواطنون أو المصالح المعنية بخصوص المشــروع في ســجل مرقم و مؤشــر علية 

يفتح لهذا الغرض.
المادة الثالثة : يفتح السجل على مستوى بلديـــة مجانة في فترة أوقات العمل الرسمية 
لمدة ال تتجاوز خمســة عشــر ) 15 ( يوماابتداء من تاريخ إشــهار هذا القرار لتمكين 

المواطنين من إبداءآرائهمو مالحظاتهم.
المادةالرابعــة: يقوم المحافظ المحقق بإجراء كل التحقيقات وجمع المعلومات التكميلية 
الراميةإلىتوضيح العواقب المحتملة للمشــروع على البيئة على أن يختم التحقيق برأي 

صريح حول المالئمة و عدم المالئمة.
المادة الخامسة : يشهـر هذا القرار عن طريق التلصيق بمقـر الوالية، و بدائـرة مجانة 

وبلدية مجانة، كما يشهر بجريدتين يوميتين لتمكين المواطنين من االطالع عليه .
المادة السادســة : يكلف الســيد األمين العام للوالية، الســيدة والســادة مديرة التنظيم و 
الشــؤون العامــة ، مديرة البيئة، رئيــس دائرة مجانة، رئيس المجلس الشــعبي البلدي 
لبلديــة مجانــة، المحافظ المحقــق كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القــرار الذي يدرج ضمن 

نشرة القرارات اإلدارية للوالية.
الوالي   

الجمهوريــــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب األستاذ : بلواعر رضا عبد الرؤوف

 محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع –P  -  رقم 04

)مقابل  المحكمة الجديدة (    الهاتف : 035.76.47.65 
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

و إعــالن عــن البــيــــع بالمـــزاد العــــلــني  بعد إنقاص العشر
المادة 748 _  749 _ 750 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

 
لفــــائـــدة :   زبيري عمر من مواليد 19/06/1977 بالمسيلة ابن خميسي و زبيري عيدة الساكن 
12 شــارع شكســبير المرادية والية الجزائر بواســطة األســتاذ بوزيدي عادل و المتخذ من مكتبنا 

عنوانا مختارا للتنفيذ   
نحــن األســتاذ :  بلواعر رضا عبــد الرؤوف محضر قضائي  لدى اختصــاص مجلس قضاء برج 
بوعريريج   الكائن مكتبنا حي 05 جويلية شارع –P   - رقم 04    برج بوعريريج والموقع أدناه .
بمقتضــى المــواد  748. 749. 750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية قـــمـــنـــــا بإيداع 
قائمة شــروط البيع التي بموجبها ســوف يباع بجلسة البيع العلني للعقار المبين أدناه بقاعة الجلسات 

بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ : 22/07/2021 إيداع رقم / 137/21  جدول رقم : 80/21
-طـــــبـــقـــــا للمــواد 737 إلــى 787 مــن ق ا م ا . بناء على عقد وديعة محــرر بمكتب التوثيق 
لألستاذة فراغ عطوي خدوجة الكائن بـ 07 شارع محمد ماتيان الينابيع بئر مراد رئيس الجزائري  
بتاريــخ : 15و 19/03/2017 فهــرس 86/2017 والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخة في 
: 04/03/2019 .  بنــاء علــى امــر حجــز على عقار المديــن الصادر عن رئيــس محكمة برج 

بوعريريج بتاريخ 21/03/2021 تحت رقم 980/21 .
تعيين العقار :  حقوق عقارية مشاعة مقدرة بـ  ) 144/14 جزء ( في بناية سكنية تتكون من طابق 
أول على ارضي الطابق األرضي به مرآبين ، غرفتين ،  مطبخ ، حمام ، مرحاض و درج ساللم 
و طابق أول به قاعة اســتقبال ، 03 غرف ، حمام ، مرحاض ، مطبخ و ســطح  تقع بحي الشــهداء 
بلدية برج بوعريريج مساحتها اإلجمالية 152 متر مربع تشكل قسم 79 مجموعة ملكية رقم 205 

من مخطط مسح األراضي لبلدية برج بوعريريج.
الســعر االفتتاحي :  حدد الســعر االفتتاحي لبيع العقار 1.350.000.00 دج ) مليون و و ثالثمائة 

و خمسون ألف  دينار جزائري ( بمحكمة برج بوعريريج  
بعد إنقاص العشر

نعلن للجمهور : بأنه تم تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم 08/03/2022   على الساعة العاشرة 
صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج

مالحظــة : لمعلومات أكثر ولالطالع على قائمة شــروط البيع  يرجى االتصال بمكتب األستــــــاذ 
بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي بمكتبه بالعنوان المدون أعاله.

المحضـــر القضــائي

الجمهوريــــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب األستاذ : بلواعر رضا عبد الرؤوف

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع –P  -  رقم 04

)مقابل  المحكمة الجديدة (    الهاتف : 035.76.47.65
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

و إعــالن عــن البــيــــع بالمـــزاد العــــلــني  بعد إنقاص العشر
المادة 748 _  749 _ 750 من قانون اإلجراءات المدنية

 
لفــــائـــــدة :   زبيري عمر من مواليد 19/06/1977 بالمســيلة ابن خميســي و زبيري عيدة الساكن 
12 شــارع شكســبير المرادية والية الجزائر بواسطة االستاذ بوزيدي عادل و المتخذ من مكتبنا عنوانا 

مختارا للتنفيذ    
نحــن األســتاذ :  بلواعــر رضــا عبد الــرؤوف محضر قضائي  لــدى اختصاص مجلــس قضاء برج 
بوعريريج   الكائن مكتبنا حي 05 جويلية شارع –P   - رقم 04    برج بوعريريج والموقع أدناه .

بمقتضى المواد  748. 749. 750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
 قـــمـــنـــــا بإيداع قائمة شــروط البيع التي بموجبها ســوف يباع بجلسة البيع العلني للعقار المبين أدناه 
بقاعــة الجلســات بمحكمــة برج بوعريريج بتاريــخ : 22/07/2021 إيداع رقــم / 136/21  جدول 

رقم : 79/21
 --طـــــبـــقـــــا للمــواد 737 إلــى 787 مــن ق ا م ا . بنــاء على عقد وديعة محــرر بمكتب التوثيق 
لألســتاذة فــراغ عطوي خدوجة الكائن بـ 07 شــارع محمد ماتيان الينابيع بئــر مراد رايس الجزائري  
بتاريــخ : 15و 19/03/2017 فهــرس 86/2017 والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة في : 

 . 04/03/2019
بنــاء علــى امــر حجــز علــى عقــار المدين الصــادر عــن رئيس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريخ 

21/03/2021 تحت رقم 980/21.
تعيين العقار :  حقوق عقارية مشــاعة مقدرة بـ  ) 144/14 جزء ( في بناية ســكنية تتكون من طابق 
ارضي به حمام و مرآب ، درج ســاللم و مرحاض تقع بتجزئة نويوة بلدية برج بوعريريج مســاحتها 
اإلجماليــة 319 متــر مربع تشــكل قســم 44 مجموعة ملكيــة رقم 378 من مخطط مســح األراضي 

لبلدية برج بوعريريج.
السعر االفتتاحي :  حدد السعر االفتتاحي لبيع العقار : 3.060.000.00 دج ) ثالثة ماليين و ستون 

ألف  دينار جزائري ( بمحكمة برج بوعريريج  
بعد إنقاص  العشر

نعلن للجمهور : بأنه تم تحديد جلســة البيع بالمزاد العلني يوم 08/03/2022  على الســاعة العاشــرة 
صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج

مالحظة : لمعلومات أكثر ولالطالع على قائمة شروط البيع  يرجى االتصال بمكتب األستــــاذ بلواعر 
رضا عبد الرؤوف محضر قضائي بمكتبه بالعنوان المدون أعاله .

المحضـــر القضــائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية
والية جيجل 
دائرة جيجل 
بلدية جيجل 

مديرية التنظيم والشؤون العامة. 
مصلحة الشؤون العامة واإلنتخابات 

مكتب اإلنتخابات. 
رقم: 2022/14 

** وصل إشهاري بتجديد مكتب  جمعية
ذات طابع إجتماعي **

طبقــا ألحكام  المادة الثامنة عشــر مــن  القانون  رقم 06/12 المؤرخ في 
12 جانفي 2012  المتعلق بالجمعيات ذات الطابع اإلجتماعي    ،  وبناءا 
على محضر التغيير المؤرخ في 2021/01/02 المتضمن تغيير تشكيلة 

المكتب التنفيدي للجمعية  المسماة :
- » النادي الرياضي كهول شبيبة  جيجل« .

- المسجلة تحت رقم : 1997/41 بتاريخ : 1997/08/18 .
-المطابقة تحت رقم : 2014/06 بتاريخ : 2014/01/12 .

-الرئيس : نغيز رشيد   ، المولود 
في : 1956/05/16  بجيجل. 

-المقر : 04 شارع بن خلدون -جيجل. 
يســلم هذا الوصل  للقيام بإجراءات اإلشــهار وفقا ألحكام المادة 18 الفقرة 
الثانية من القانون السالف الذكر  وكذا القيام بإجراءات تأمين الجمعية طبقا 

للمادة 21 من نفس القانون.



والمعراج هــي  اإلســراء  تعد رحلــة 
أعجــب وأعجــز الرحالت فــي تاريخ 
النفــس البشــرية، حيث َنَقــل هللا تعالى 
رســوله صلــى هللا عليه وســلم بجســده 
مــن مكة إلى بيــت المقــدس، ثم عرج 
بــه إلــى الســماوات العال، ثم عــاد به 
إلــى بيت المقدس، ثــم أخيًرا إلى مكة، 
 كلُّ ذلــك فــي جــزء يســير مــن الليل.
والمعراج حــدث  اإلســراء  إن رحلــة 
مهيب وقعت فيه اآليات تلو اآليات، وال 
نــكاد نلتقط األنفــاس إال ونرى معجزة 
جديــدة، فلــم يكــن اإلبهار فــي معجزة 
هائلــة فقــط، إنما كان فــي تكثيف عدد 
هائــل مــن المعجزات فــي ليلة واحدة، 
وال شــكَّ أن اإلســراء والمعرج كانت 
من أكثر الليالي تميًُّزا في حياة رســول 

هللا صلى هللا عليه وســلم.
مفتــي  جمعــة،  علــي  الدكتــور  قــال 
جمهوريــة مصــر الســابق، إن معجزة 
هللا  والمعراج اختــص  اإلســراء 
بهــا النبــي الكريــم، صلــى هللا عليــه 
وبياًنــا  لــه  تكريًمــا  وســلم،  وآلــه 
لشــرفه، صلــى هللا عليــه وآله وســلم، 
 وليطلعــه علــى بعــض آياتــه الكبرى.
واستشــهد بقــول هللا تعالى: »ُســْبَحاَن 
ـِذي أَْســَرى ِبَعْبِدِه لَْيــاًل ِمَن اْلَمْســِجِد  الَـّ
ْقَصــى الَِّذي  اْلَحــَراِم إِلَــى اْلَمْســِجِد اأْلَ
ـُه  َباَرْكَنــا َحْولَــُه لِنُِرَيــُه ِمــْن آَياِتَنــا إِنَـّ
ــِميُع اْلَبِصيــُر«، وقــال تعالى:  ُهــَو السَّ
»َوالنَّْجــِم إَِذا َهــَوى َما َضــلَّ َصاِحبُُكْم 
َوَمــا َغَوى َوَمــا َيْنِطُق َعــِن اْلَهَوى إِْن 
ُهــَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى َعلََّمُه َشــِديُد اْلُقَوى 
ْعلَى  ُفــِق اأْلَ ٍة َفاْســَتَوى َوُهَو ِباأْلُ ُذو ِمــرَّ
ـى َفَكاَن َقــاَب َقْوَســْيِن أَْو  ثُــمَّ َدَنــا َفَتَدلَـّ
أَْدَنــى َفأَْوَحــى إِلَــى َعْبِدِه َمــا أَْوَحى َما 
َكــَذَب اْلُفَؤاُد َما َرأَى أََفتَُماُروَنُه َعلَى َما 
َيــَرى َولََقْد َرآُه َنْزلًَة أُْخَرى ِعْنَد ِســْدَرِة 
اْلُمْنَتَهــى ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى إِْذ َيْغَشــى 
ــْدَرَة َما َيْغَشــى َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما  الّسِ
 َطَغى لََقــْد َرأَى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَرى«
لــه:  فتــوى  فــي  جمعــة،  وأضــاف 
علــى  العلمــاء  جمهــور  اتفــق 
أن اإلســراء حدث بالــروح والجســد؛ 
ح بــه؛ لقولــه تعالى:  ألن القــرآن صرَّ
»ِبَعْبــِدِه« والعبــد ال يطلــق إال علــى 
تحــدث  فاإلســراء  والجســد،  الــروح 
 عنــه القــرآن الكريم والســنة المطهرة.
وتابع: وأمــا المعراج فقــد وقع خالف 
فيــه هــل كان بالجســد أم بالروح - أي 
رؤيــا مناميــة - وجمهــور العلماء من 
المحققين على أن المعراج وقع بالجســد 

والــروح يقظــة فــي ليلة واحــدة، وما 
يــراه بعــض العلمــاء مــن أن المعراج 
مناميــة  رؤيــا  أو  فقــط  بالــروح  كان 
ل عليه؛ ألن  فــإن هــذا الــرأي ال يعــوَّ
هللا عــز وجــل قــادٌر علــى أن يعــرج 
بالنبــي، صلــى هللا عليــه وآله وســلم، 
بجســده وروحه كما أســرى به بجسده 
وروحــه، وإذا كان القــرآن الكريــم قد 
تحــدث عن اإلســراء صراحــة وعــن 
المعــراج ضمًنــا، فــإن الســنة جــاءت 
باألمرين اإلسراء والمعراج.  مصرحة 
الرســول -صلــى هللا عليــه  أن  وأكــد 
وســلم- قد أُْسِرَي به من المسجد الحرام 
إلى المســجد األقصــى، ثم عرج به من 
المســجد األقصى إلى الســماوات العال 

جميًعا. وجسده  بروحه 
نوه الدكتور مجدي عاشــور، المستشار 
وأميــن  الجمهوريــة  لمفتــي  العلمــي 
الفتــوى، بأن القرآن الكريــم فصل فيما 
إذا كان اإلســراء والمعراج تم بالروح 
أولئــك  شــكوك  وقطــع  بالجســد،  أم 
المشــككين باليقيــن في  ســورة النجم. 
»َما َكــَذَب اْلُفَؤاُد َمــا َرأَٰى« اآلية 11 
و« لََقــْد َرأَٰى ِمْن آَياِت َربِّــِه اْلُكْبَرٰى« 

.18 اآلية 
تصريــح  فــي  »عاشــور«  وأوضــح 
لــه، أن البعض يتســاءل هل اإلســراء 
والمعــراج كانــت بالروح أم بالجســد، 
فــي المنــام أم فــي الحقيقــة، مــن باب 
قولــه  أن  إال  التوضيــح،  أو  التشــكيك 
تعالــى: »َمــا َكــَذَب اْلُفَؤاُد َمــا َرأَى«، 
وقولــه: » َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى«، 

وافية. إجابة  فيه 
بيــن  فرقتــا  اآليتيــن  إن  وتابــع: 
كان اإلســراء  فلــو  والفــؤاد،  البصــر 

باآليــة  الكتفــى  والمعراج بالمنــام 
األولــى: »َما َكــَذَب اْلُفــَؤاُد َما َرأَى«، 
إنما علم هللا أن هناك أناًســا ســينكرون 
باآليــة  فــرد هللا عليهــم  هــذا األمــر، 
األخرى: »َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى«، 
مؤكًدا أن الحــواس والجوارح مازالت 
تعمــل، بمــا يــدل علــى أن اإلســراء 
والمعــراج كانــا بالروح والجســد مًعا.
والمعراجمــن  اإلســراء  ليلــة  تاريــخ 
المهــم معرفتــه بدايًة أن تحديــد تاريخ 
يترتّــب  ال  والمعــراج  اإلســراء  ليلــة 
عليــه حكــم فقهي، والمهم هــو اإليمان 
والتصديــق بــأن هللا أســرى بعبده من 
المســجد الحرام إلى المســجد األقصى، 
ثــم ُعِرَج به إلى الســماء يقًظــا ال نائًما 
بروحه وجســده مًعا، لكن انتشر بشكل 
كبير جــًدا بين الناس أن ليلة اإلســراء 
والمعراج هي ليلة الســابع والعشــرين 
من رجب، ولم َيرد فيــه أحاديث نبوية 
صحيحــة، وال حتــى أثر عــن أحد من 
الصحابــة رضــوان هللا عليهــم، حتــى 
ــَير والمؤرخــون اختلفوا  إن كتّــاب الِسّ
فــي تحديد ليلة اإلســراء والمعراج من 

جوانب. ثالثة 
لمــاذا حدثت رحلة اإلســراء والمعراج 

ليال ؟
ُمفتــي  جمعــة،  علــي  الدكتــور  قــال 
الجمهورية األســبق وعضو هيئة كبار 
علماء األزهر الشــريف، إنه فيما ورد 
فــي الُســنة النبوية الشــريفة، أن هناك 
خمســة أســباب لجعل هللا تعالى معجزة 
الليل  فــي  والمعراج تحــدث  اإلســراء 

النهار. دون 
وأوضــح »جمعــة« في فتــوى له، أن 
اإلســراء  لجعل رحلــة  األســباب  أول 

الليــل هــو وقــت  أن  والمعراج ليــال: 
الخلــوة واالختصاص، وثانيها أنه وقت 
الصــالة التــي كانــت مفروضــة على 
النبــي -صلــى هللا عليه وســلم-، وثالًثا 
ليكــون أبلغ في اإليمــان بالغيب، وابًعا 
أن الليــل محــل االجتمــاع باألحبــاب، 
وخامًســا إلبطــال قول الفالســفة بربط 

بالشر. الظلمة 
»اإلســراء  فــي  ورد  بمــا  واستشــهد 
ابــن  عــن  للســيوطي«،  والمعــراج 
المنيــر: إنمــا كان اإلســراء ليــال ألنه 
عرًفــا،  واالختصــاص  الخلــوة  وقــت 
كانــت  التــي  الصــالة  وقــت  وألن 
مفروضــة عليه فــي قوله تعالــى: »ُقِم 
اللَّْيــَل إِالَّ َقلِياًل«  ســورة المزمل اآلية 
2 ، وليكــون أبلغ للمؤمــن في االيمان 
بالغيــب وفتنة للكافــر وألن الليل محل 

باألحباب. االجتماع 
ودلل بمــا قال ابن دحية: وإلبطال قول 
الفالســفة: إن الظلمة من شأنها االهانة 
والشــر، وكيــف يقولون ذلك مع أن هللا 
تعالــى أكــرم أقوامــا في الليــل بأنواع 
الكرامــات كقولــه فــي قصــة ابراهيم: 
ــا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل« ســورة األنعام  »َفلَمَّ
اآليــة 76،وفي لــوط: » َفأَْســِر ِبأَْهلَِك 
 ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل « سورة هود اآلية 81.
وتابع: وفي موســى: » َوَواَعْدَنا ُموَسى 
َثاَلِثيــَن لَْيلَــًة« ســورة األعــراف اآلية 
142، وناجــاه ليــال وأمــره بإخــراج 
قومــه ليــال في قولــه: »َفأَْســِر ِبِعَباِدي 
تََّبُعوَن« سورة الدخان  اآلية  لَْياًل إِنَُّكم مُّ
23 ، اســتجاب دعــاء يعقوب فيه وهو 
المراد في قوله: » َســْوَف أَْســَتْغِفُر لَُكْم 
ِحيُم« ســورة  ـُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َربِّي ۖ إِنَـّ
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إسالميات

 دعاء اليوم 

اللهّم ال تشــّمت أعدائي بدائي، 
العظيم شفائي  القرآن  واجعل 

ودوائــي، فأنا العليل وأنت المداوي، 
أنت ثقتي ورجائي.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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َربِّــَك  َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك َمْحُظوًرا(.
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n     عــن أنــس بن مالك -رضي هللا عنه- أن رســول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »أتيت بالبراق، وهو دابة 
أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند 
منتهى طرفه«. قال: »فركبته حتى أتيت بيت المقدس«، 

قال: »فربطته بالحلقة التي يربط به األنبياء.«

n  اإلسراء والمعراج  :  هي أكبر المعجزات الحسيّة 
التي حدثت مع الرســول محمد )ص(، واإلســراء هي 
الليلة التي أســرى بها هللا تعالى بنبيه من مكة المكرمة 
إلــى بيت المقدس بروحه وجســده مًعا راكًبا على دابة 
تســمى البــراق، بصحبة جبريل عليه الســالم، وهناك 

صلى إماًما باألنبياء

n    مجالســة الصالحين تحولك من ســتة إلى ستة: 
من الشــك إلى اليقين .. من الرياء إلى اإلخالص .. 
مــن الغفلة إلى الذكــر .. من الرغبة فــي الدنيا إلى 
الرغبــة في اآلخرة .. من الكبر إلى التواضع .. من 

سوء النية إلى النصيحة.
ابن قيم الجوزية

الســؤال  : مــا حكــم التميمة من 
وغيره  الكريم  القرآن 

الجــواب: أمــا التميمة مــن غير 
والطالســم  كالعظــام  القــرآن 
والودع وشــعر الذئب وما أشــبه 

ذلك فهــذه منكرة محرمة بالنص، 
ال يجــوز تعليقهــا على الطفل وال 
علــى غير الطفــل؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: من 
تعلــق تميمة فــال أتم هللا له، ومن 
تعلــق ودعــة فــال ودع هللا لــه، 
وفــي رواية: من تعلــق تميمة فقد 

أشرك.
أو  القــرآن  مــن  كانــت  إذا  أمــا 
طيبــة،  معروفــة  دعــوات  مــن 
فهــذه اختلــف فيها العلمــاء، فقال 
بعضهــم: يجــوز تعليقها، ويروى 
هــذا عــن جماعــة مــن الســلف 
جعلوهــا كالقراءة على المريض.

والقول الثاني: أنها ال تجوز وهذا 
هــو المعــروف عــن عبــدهللا بن 
مســعود وحذيفة رضي هللا عنهما 
وجماعــة مــن الســلف والخلــف 
قالــوا: ال يجوز تعليقها ولو كانت 
من القرآن ســًدا للذريعة وحســًما 
لمــادة الشــرك وعمــاًل بالعموم؛ 
ألن األحاديــث المانعة من التمائم 
أحاديــث عامة، لم تســتثن شــيًئا. 
والواجــب: األخــذ بالعمــوم فــال 
يجوز شــيء مــن التمائــم أصاًل؛ 

تعليــق  إلــى  يفضــي  ذلــك  ألن 
األمر. والتباس  غيرها 

فوجــب منــع الجميع، وهــذا هو 
دليله. لظهور  الصواب 

فلــو أجزنــا التميمــة مــن القرآن 
ومــن الدعــوات الطيبــة النفتــح 
البــاب وصار كل واحــد يعلق ما 
شــاء، فإذا أنكر عليــه، قال: هذا 
مــن القرآن، أو هذه من الدعوات 
الطيبــة، فينفتــح البــاب، ويتســع 

الخرق وتلبــس التمائم كلها.
وهنــاك علــة ثالثــة وهــي: أنهــا 
قــد يدخل بهــا الخــالء ومواضع 
القذر، ومعلــوم أن كالم هللا ينزه 
عــن ذلك، وال يليــق أن يدخل به 

الخالء]1[.
مجمــوع فتاوى العالمــة ابن باز  
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هل كان اإلسراء واملعراج بالروح والجسد
معا ؟ كيف حدثت املعجزة

ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟تفقه يف دينك



ــد المناعــي  n يعــد التهــاب الكب
ــي أحــد األمراض غير الشــائعة  الذات
الــذي يحــدث عنــد مهاجمــة الجهاز 

المناعي لخاليا الكبد.
ويبقى الســبب الدقيــق اللتهاب الكبد 
المناعــي غير واضــح، ولكنه قد يعود 
ــى العديــد مــن العوامــل الجينيــة  إل

بيئية. وال
يظهــر هــذا المــرض باألســاس عند 
النســاء، ويتميز عــادًة بالتهاب الكبد 
النشــط، والذي يظهر عادًة في فحص 
الخزعــة )Biopsy( وارتفاع إنزيمات 

الكبد في الدم.
ينشــأ التهــاب الكبد المناعــي الذاتي 
ــردة فعل مفرطة مــن الجهاز  نتيجــة ل
المناعــي فــي جســم المريــض ضــد 

.)Hepatocytes( الخاليا الكبدية
ــة يجــب  قبــل تأكيــد تشــخيص الحال
تأكــد مــن نفــي أية مســببات أخرى  ال
مثــل  المزمنــة،  الكبــد  ألمــراض 
الفيروسات المختلفة، وشرب الكحول، 
 Metabolic( واالضطرابات األيضية
نة  disorders(، وتنــاول أدويــة معيّ

لمدة طويلة.
ــد المناعي  تشــمل أنواع التهاب الكب

الذاتي ما يأتي:
التهــاب الكبــد المناعــي الذاتــي من 
ــوع األول الذي يعد مــن أكثر أنواع  ن ال
المــرض شــيوًعا، ويمكــن أن يظهــر 
فــي أية عمر، وعادًة مــا يعاني نصف 
األفــراد المصابــون بالتهــاب الكبــد 
ــوع األول من  ن المناعــي الذاتــي من ال
اضطرابــات مناعيــة ذاتيــة أخــرى، 
مثــل الداء البطني، والتهاب المفاصل 
ــون  القول والتهــاب  الروماتويــدي، 

التقرحي.
التهاب الكبد المناعي الذاتي من النوع 

ثاني ال
ــوع مــن االلتهــاب أكثر  ن يعــد هــذا ال
شــيوًعا عند األطفال والشباب، ويمكن 

بالغين بنســبة أقل، قد  أن يصاب به ال
ا  يكون هذا النوع من االلتهاب مصحوًب

بأمراض مناعية أخرى.
أعراض التهاب الكبد المناعي الذاتي
تختلــف عالمــات وأعــراض التهــاب 
الكبد المناعي الذاتي من شخص آلخر 
من حيث الشدة وبدء الظهور، إذ يمكن 

أن تشمل ما يأتي:
اإلرهاق.

اضطرابات في البطن.
اصفرار الجلد وبيــاض العينين أو ما 

يسمى اليرقان.
تضخم الكبد.

ظهور األوعية الدموية غير الطبيعية 
على الجلد.

الطفح الجلدي.
آالم في المفاصل.

اختفاء الدورة الشهرية.
أســباب وعوامل خطر التهــاب الكبد 

المناعي الذاتي
 يحدث التهــاب الكبد المناعي الذاتي 
عندمــا يهاجم الجهــاز المناعي الكبد 
ــى غير عادتــه، ويمكــن أن يؤدي  عل
ــى حدوث التهاب مزمن  هذا الهجوم إل

وأضرار جسيمة في خالياه.
ــون أن التهــاب الكبــد  يعتقــد الباحث
ا  المناعــي الذاتي يمكن أن يكون ناجًم
تــي تتحكم في  عن تفاعــل الجينات ال
وظيفــة الجهاز المناعــي، إضافة إلى 
التعّرض إلى بعض أنواع الفيروســات 

نة. أو تناول أدوية معيّ
تشــمل عوامل خطر اإلصابة بالتهاب 

الكبد المناعي الذاتي ما يأتي: 
الجنس: حيث تزداد احتمالية اإلصابة 
بالتهــاب الكبــد المناعــي الذاتي عند 

اإلناث بشكل أكبر من الذكور.
ــي: يزيد وجــود تاريخ  التاريــخ العائل
ــواع معينة  ــي مــن اإلصابــة بأن عائل
يــة اإلصابة  مــن العدوى، مــن احتمال

بالتهاب الكبد المناعي الذاتي.

ــة إلى أن  الوراثــة: تشــير بعض األدل
هنــاك عائــالت محــددة تكــون أكثر 
الكبــد  بالتهــاب  لإلصابــة  عرضــة 

المناعي الذاتي.
وجــود مــرض مناعــي ذاتــي: مثــل 
الهضميــة،  االضطرابــات  مــرض 
والتهــاب المفاصــل الروماتويــدي أو 
يــة، حيث تزيد  فرط نشــاط الغدة الدرق
هــذه االضطرابات مــن خطر اإلصابة 

بالمرض.
ــد المناعي  مضاعفــات التهــاب الكب

الذاتي
تضخم األوردة في المريء أو ما يسمى 
دوالي المريء الذي يحدث عند انسداد 
بابي،  ــدورة الدموية داخــل الوريد ال ال
ــى أوعيــة دموية  ــدم إل وقــد يرجــع ال
أخرى، مثــل تلك الموجودة في المعدة 
تــي تكــون أصــاًل مــن  والمــريء، وال
األوعية الدموية ذات الجدران الرفيعة.
وقد يحــدث نزيف في هذه األوعية بها 
بسبب امتالئها بكميات كبيرة من الدم 
تزيــد عــن قــدرة اســتيعابها، ويعتبر 
النزيف الشــديد في الجزء العلوي من 
المعــدة أو المــريء من هــذه األوعية 
ــة طارئة مهــددة للحياة  الدمويــة حال

وتتطلب رعاية طبية فورية.
وجود سوائل في البطن )االستسقاء(

قد تسبب أمراض الكبد المختلفة تراكم 
كميات ضخمة من السوائل في البطن 
أو ما يســمى باالستســقاء، وعــادًة ما 
تكون هذه الحالة من الحاالت المزعجة 
تــي تؤثر على التنفس كما تدل على  ال

حاالت متقدمة من تليف الكبد.
فشل في الكبد

يحــدث الفشــل الكبدي عندمــا يكون 
التلف الذي أصاب خاليا الكبد شــديد، 
قيام  ما يــؤدي إلى تعطل الكبــد عن ال
تــي تتمثــل فــي تخليص  بوظائفــه وال
الجسم من الســموم الضارة، وفي مثل 
ــة يكــون هنــاك حاجة إلى  هــذه الحال

إجراء زراعة للكبد.
سرطان الكبد

في بعض المراحل المتقدمة قد يسبب 
التهــاب الكبــد تلــف في األنســجة ما 
يجعل الشخص المصاب أكثر عرضة 

لإلصابة بسرطان الكبد.
ــد  الكب التهــاب  تشــخيص  ويمكــن 

المناعي الذاتي من خالل:
اختبارات الدم

يتم إجــراء فحص الدم مــن خالل أخذ 
عينة لفحص وجود األجســام المضادة 
تــي تميــز التهــاب الكبــد المناعي  ال
الذاتــي عن التهاب الكبد الفيروســي، 
ــى اضطرابات الكبد األخرى  إضافة إل
ذات األعراض المشابهة، ومن الجدير 
بالذكــر أن هــذا الفحــص يســاعد في 
ــوع التهــاب الكبــد المناعي  تحديــد ن

الذاتي الذي يعاني منه المريض.
خزعة الكبد

ــاء بإجــراء خزعــة الكبــد  ــوم األطب يق
تأكيد التشخيص وتحديد درجة التلف  ل

في الكبد ونوعه، حــث يتم إزالة كمية 
صغيرة من أنسجة الكبد باستخدام إبرة 
رفيعة تنتقل إلى الكبد من خالل شــق 
صغير في الجلد، ثم يتم إرسال العينة 

يلها. إلى المختبر لتحل
عالج التهاب الكبد المناعي الذاتي

ــم عــالج التهــاب الكبــد المناعــي  يت
الذاتــي عادًة بواســطة بعــض األدوية 
المناعــي  الجهــاز  لعمــل  الكابتــة 
 ،)Immunosuppressants (
ــل مــن ردة الفعــل االلتهابيــة  لّ ق مــا ي
في الكبد، كما يســاعد هــذا النوع من 
األدويــة فــي كبــت أعــراض المرض 
ومنــع تفاقمه لدى أكثر من %80 من 

المرضى.
يوصى بمعالجة جميع المرضى الذين 
ظهــرت لديهــم درجــات مرتفعــة من 
إنزيمــات الكبــد خالل إجــراء فحص 
الخزعــة، وهنالــك اختالف فــي الرأي 
بشــأن الحاجة إلى العالج الدوائي في 

الحاالت البسيطة.

يســتجيب معظم المرضى المصابين 
بالتهاب الكبد بالمناعة الذاتية بصورة 
فورية لألدوية الكابتــة لعمل الجهاز 
المناعي، والتي تقلل بشــكل كبير من 

نسبة الوفيات بهذا المرض.
يتم تناول العالج الدوائي لعدة ســنوات 
ــى األقــل، بينمــا قد يحتــاج بعض  عل
المرضى إلى مواصلة العالج بجرعات 
ــك لمنع تفاقم  ــة مــدى الحياة؛ وذل ل ي قل

المرض.
تتم متابعة المرضى باألساس بواسطة 
فحوصات أداء الكبد في المختبر، وفي 
ــة متقدمة أكثر بواســطة خزعة  مرحل
الكبــد وهــو المقيــاس األكثــر فعالية 

لتحديد مدى فعالية العالج.
ال يســتجيب بعــض المرضــى للعالج 
معرضــون  يجعلهــم  مــا  الدوائــي، 
لإلصابة خالل عدة خالل عدة سنوات 
 ،)Liver cirrhosis( بتشــمع الكبــد
وفي مثل هــذه الحالة يحتاج المريض 

إلى زراعة كبد.
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التهاب الكبد المناعي الذاتي   

عظم الكتف
أعرف جسمك

وْح  لَّ َكِتف أو عظم ال n َعْظم ال
) )Scapula ــوح الكتــف أو ل
عظمــة مســطحة زوجيــة تقع 
فــي الجزء الخلفــي من منطقة 
الحزام الكتفــي. العظمة كبيرة 
نسبياً وقريبة من شكل المثلث. 
وهــي تتصل بعظمتــي الترقوة 

والعضد. 
ــوح الكتــف مــا بين  يوصــل ل
ــذراع( و  عظــم العضــد )في ال

الترقوة. وكما أن هناك عضدين 
ــوح كتف  وترقوتيــن، فهنــاك ل
أيمــن، وآخــر أيســر، وكالهما 
ــا مــن  صــورة معكوســة تقريب

اآلخر. 
ــوح  ل يكــون  اإلنســان،  فــي 
الكتــف قطعة عظم مســطحة، 
ثية الشــكل، وتقع في  شــبه مثل
الجانــب الخلفي الوحشــي من 

القفص الصدري. 

طرق عالج اكتئاب الحمل وكيفية الوقاية منه
صحة نفسية 

n يعد عــالج اكتئــاب الحمل 
أمــرا ضروريــا لضمــان عدم 
اســتمرار مرحلة االكتئاب أو 
القلق لما بعد الوالدة، وهناك 
عدة عالجــات متاحة وأحدها 

األدوية.
توجــد عــدة أدلة تشــجع على 
المضــادة  األدويــة  اســتخدام 
لالكتئاب خــالل فترة الحمل، 
فهــي آمنة على صحة الحامل 
ــى المدى القصير،  والطفل عل
دراســات  هنــاك  ليــس  لكــن 

علمية تشير آلثارها على المدى البعيد. 
يســتخدم إضافًة لألدوية عالجــات معرفية 
ســلوكية تســاعد الحامل في عملية العالج، 
ويختــار الطبيــب العــالج بعــد مناقشــته 
مــع المريضــة وموافقتها لضمــان راحتها 

النفسية.
كما يختار الطبيب العالج بعد مناقشة:

العالج المناسب اعتماًدا على مرحلة الحمل.
المخاطــر التي قــد يواجهها الطفل بســبب 

األدوية.
ــوع مــن  األثــر الســلبي لعــدم تلقــي أي ن

العالجات.
خطورة األعراض لدى الحامل.

التاريخ المرضي السابق للحامل.
معرفة مدى نجاح العالج بعد االلتزام به.

ــدواء وعــدم قطعــه دون موافقة  ال تــزام ب االل
الطبيب.

1. عالج اكتئاب الحمل باستخدام األدوية
ــا قــد تســبب األدويــة المضــادة  كمــا ذكرن
لالكتئاب خــالل الحمل بعًضا من الخطورة 
ــى صحــة الطفــل، ولكــن  المنخفضــة عل

ــدواء تعد أكبــر؛ ألن  مخاطــر عــدم أخــذ ال
االكتئاب سيعود في حالة عدم تلقي العالج.
هناك عدة أدوية مســتخدمة في العالج تؤثر 
ــى النواقــل العصبية فــي المخ،  ــا عل إيجاًب

ومنها:
مثبطــات اســترداد الســيروتونين االنتقائية 
 Serotonin Reuptake Inhibitors(

)- SSRIs
هذا النوع من العالج هو األكثر شــيوًعا، وال 
يوصــف خالل أول 3 أشــهر مــن الحمل أو 
لمن تخطط للحمل في القريب؛ ألنه يســبب 
قصورًا في عضلة القلب عند األطفال، حيث 
يمكن استخدام بدائل بعد استشارة الطبيب.

2. عالج اكتئاب الحمل دون أدوية
يتطــرق األطباء الســتخدام عالجــات غير 

دوائية قبل اللجوء لألدوية، مثل:
العــالج النفســي أو العــالج بالتحــدث مــع 
المختــص، إذ قد يســاعد الحامــل في إيجاد 

لتكيف مع الحالة. طرق ل
االنضمام إلى مجموعات الدعم ســواًء كانت 

عبر اإلنترنت أو على أرض الواقع.
العــالج بالضــوء، حيــث يســتلزم قضــاء 

الوقت تحت ضوء مصباح ســاطع 
وكثافته عالية؛ ألنه بذلك يزيد من 
مســتويات هرمون الســيروتونين 
ــذي يحســن من  )Serotonin( ال

مزاج الحامل.
العــالج باإلبــر الصينيــة، إذ قــد 
ــى إفــراز مــواد  يســاعد هــذا عل
مثــل:  الدمــاغ،  مــن  كيميائيــة 
اإلندورفيــن )Endorphin( التي 
لّل من أعراض  تحســن المزاج، وتق
الحمــل كغثيــان الصبــاح أو االم 

الظهر.
الحرص على أخذ قسط من الراحة 
ــذي يصيب  ــوم؛ ألن الوهــن ال ن وال
يســبب  الحمــل  خــالل  الحامــل 

تغيرات في المزاج.
تنــزه خارج المنزل فــي أحضان الطبيعة،  ال
إذ يســاعد في التخفيف مــن أعراض التوتر 

أو االكتئاب.
ــوازن يحافظ على  تنــاول نظــام غذائــي مت
تالي  مســتويات طبيعية من سكر الدم، وبال

استقرار الحالة النفسية للحامل.
االبتعاد عن السكريات والكافيين واألطعمة 
بالمكمــالت  تــزام  المصنعــة، إضافــًة لالل
ــذي يقلل من  الغذائيــة مثــل: األوميغــا 3 ال

خطر اإلصابة باالكتئاب أثناء الحمل.
ممارســة األنشطة الرياضية، هذا يعزز من 
مستويات اإلندورفين )Endorphin( الذي 

يساهم في تحسين الحالة النفسية.
قضاء الوقت مع العائلة بداًل من بقاء الحامل 

وحيدًة، إذ يساهم هذا في تعزيز مزاجها.
تجنــب أي تغيــرات كبيرة في الحياة بشــكل 
مفاجــئ هو أمر ضروري؛ للتحكم في حالة 

الحامل النفسية.
ا كانت مع األشخاص  مناقشــة المشــاعر أًي
المقّربين أو مع المعالج يســاعد الحامل في 

تخطي اكتئابها.
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إستراحة

n صِعــد ابــُن زهيــر الخزاعي جباًل، فأعيا وســَقط كالمغشــي عليه، فقال: يا جبــل، ما أصنع بك؟ 
أأِضربُك؟ ال يوجعك، أأشتمك؟ ال تبالي، َيكفيك يوم تكون الجبال كالِعهن المنفوش

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

المفكر والمؤرخ السوري قسطنطين زريق 
يف رحاب العلم واإلميان  

n قسطنطين زريق )5 أفريل 1909 – 12 أوت 
2000( هو مؤرخ وُمفكر ســوري من دمشــق، كان 
أحد أشــهر دعاة القومية العربية في العصر الحديث. 
ُعّين وزيراً مفوضاً للجمهورية السورية في الواليات 
المتحدة األميركية ســنة 1946 وعضــواً في وفدها 

المؤسس لدى األمم المتحدة. 
وفي عام 1949 أصبح رئيســاً لجامعة دمشــق ثم 
رئيساً بالوكالة للجامعة األميركية في بيروت حتى 
سنة 1957. كما عمل رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة 
الدراســات الفلســطينية فــي بيروت مــن 1967 
وحتى عام 1983، وأســتاذاً في قســم التاريخ في 
الجامعة األميركية حتى عام 1977. يعود الفضل 
إليــه في ابتكار مصطلح النكبة لإلشــارة إلى طرد 

الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948.  
َدرس في مدرســة اآلســيّة ونظراً لتفوقه الِعلمي، 
تم إرســاله إلى الجامعة األميركية في بيروت عن 
طريق منحة قدمها له الدكتور فيليب حتي، ُمدّرس 
التاريخ في تلك الجامعة سافر زريق إلى الواليات 
المتحدة إلكمال اختصاصــه بالتاريخ ووصل إلى 
جامعة شيكاغو في جوان1928. وبعد نيله شهادة 
الدكتوراه ذهب إلى جامعة كولومبيا لدراسة تاريخ 
الدول الهلنســتية وتاريــخ أوروبا القديــم. وأخيراً 
وصل إلى جامعة برنســتون، حيث َدرس التاريخ 
العربــي على يــد الدكتور فيليب حتــي، الذي كان 
قــد تبناه ِعلميــاً منــذ أن كان طالباً مدرســياً. عاد 
بعدها قســطنطين زريــق إلى لبنان وُعيّن أســتاذاً 
لمــادة »تاريخ العرب« في الجامعة األميركية في 

بيروت سنة 1930. 
اهتم قســطنطين زريق بشؤون الطالب وقدم دعماً 
فكرياً ولوجستياً غير محدود لجمعية العروة الوثقى 
الطالبية التي نشــطت فــي الجامعة األميركية منذ 
الحــرب العالمية األولى، المعنية بتشــجيع الوعي 

القومي لدى الطالب وحثهم على ممارســة الكتابة 
والخطابــة باللغــة العربيــة الفصحــى. كما أصر 
الدكتــور زريــق على إعطــاء كافــة محاضراته 
باللغــة العربية، رافضاً التحدث مع الطالب باللغة 
اإلنكليزيــة بالرغم مــن أن الجامعة كانت أميركية 
اإلدارة والهويــة، تتبــع مجلــس أمنــاء منتخباً في 

مدينة نيويورك. 
مؤلفاته

وضــع الدكتــور قســطنطين زريق خــالل حياته 
المديــدة عــدداً كبيــراً مــن األبحاث والدراســات 
التاريخية، بكال اللغتين العربية واإلنكليزية. وكان 
أول كتــاب له بعنــوان »الوعي القومــي،« الذي 
صدر فــي بيروت عام 1939 وكان آخر مؤلفاته 
كتــاب بعنوان »مــل العمل؟« صــدر في بيروت 
أيضاً عــن مركز دراســات الوحدة العربية ســنة 
1998. وفيما بينهما ُكتٌب عدة يُذكر منها: »معنى 
النكبــة« )1948(، »أي غــد« )1957(،«نحن 
والتاريــخ« )1959(،«هــذا العصــر المتفجر« 
)1963(، »فــي معركة الحضــارة« )1964(، 
»معنى النكبة مجدداً )1967(، نحن والمستقبل« 
العربــي«  المســتقبل  و«مطالــب   ،)1977(
)1983(.  وقبــل وفاتــه بأربــع ســنوات ُجمعت 
أعمالــه فــي أربع مجلــدات صدرت عــن مركز 
دراســات الوحــدة العربيــة عــام 1996. وكان 
الدكتــور زريق قد وضع مقدمــة كتاب »بين يدي 
الكتاب« لألديبة الســورية سلمى الحفار الكزبري 
ســنة 1961 ومقدمة كتاب »في القومية والحكم« 
لرئيس وزراء لبنان تقي الدين الصلح، الذي صدر 

عن دار النهار في بيروت عام 1999. 
األوسمة والتكريم

بعــد نيله وســام مــن الرئيــس أديب الشيشــكلي، 
حصل قســطنطين زريق على وســام االســتحقاق 

الســوري من الدرجــة الممتازة، الــذي منحه إياه 
الرئيس شــكري القوتلي عام 1956. وتاله وسام 
األرز اللبنانــي من درجة كومنــدور عام 1956 
ووســام المــؤرخ العربي الممنوح مــن قبل اتحاد 
المؤرخيــن العرب ســنة 1993. وفي نفس العام 
حصــل على وســام القديســين بطــرس وبولوس 
مــن بطريركية أنطاكية وســار المشــرق ووســام 
االستقالل من المملكة األردنية الهاشمية. وأطلقت 
بلدية بيروت اسم قسطنطين زريق على شارع في 
منطقــة الحمراء، بالقرب مــن الجامعة األميركية 
التــي قضى فيها معظم حياتــه. وفي عام 2004، 
صــدر كتاب مرجعي عن حياتــه ونضاله الفكري 
والقومي، وضعه المؤرخ السوري عزيز العظمة 

ونُشر في مركز الدراسات الفلسطينية. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أّن لوحة الموناليزا المشهورة التي رسمها دافينشي ُسرقت 
في عام 1912م من متحف اللوفر، وبيعت ست ُنسخ منها 

ُمطابقة للنسخة األصلّية قبل استردادها ُمجدداً. 
ُنحاسّي في *أن تمثال الحرية في الواليات الُمتحدة األمريكّية هو أكبر تمثال 

العالم.
*أن أكبر تمثال عالمّي للخيول هو زيزكوف الموجود في مدينة براغ. 

 *أن أكبر تمثال على مستوى العالم هو الموجود في جبل روشمور الذي ُيشّكل رؤوس 
أربعة رؤساء للواليات الُمتحدة األمريكّية؛ وهم إبراهام لنكولن، وثيودور روزفلت، وتوماس 

جيفرسون، وجورج واشنطن. 

  1958 - اإلعالن عن قيام الجمهورية العربية 
المتحدة باتحاد بين سوريا ومصر وذلك بعد تنازل 

شكري القوتلي عن الحكم لجمال عبد الناصر. 
  1972 - الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يتولى 

مقاليد الحكم في دولة قطر بعد قيامة بانقالب 
أبيض على ابن عمه الشيخ أحمد بن علي آل ثاني. 

  1974 - انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمي بالهور في 
باكستان. 

  1986 - وزارة الداخلية اإلسبانية ترخص لحزب الديمقراطيين المليليين 
ليصبح حزًبا مشروًعا يمارس نشاطه داخل مدينتي سبتة ومليلية. 

  1987 - تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية   
  2017 - علماء الفلك يعلنون أن النجم ترابيست1- يضم سبعة كواكب 

خارج المجموعة الشمسية، بعضها يدور في نطاقه الصالح للحياة. 

كويتية قالت لشغالتها اإلثيوبية: إذ 
فكرتي شي بوم تقتليني قوليلي عشان 

أتوضأ واتشهد...
ردت عليها الخدامة: »انت هليكي 

دايما على ودوء«. 

ال تقلق من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون فعله معك تنفيذ 
                                   إرادة هللا

                                             محمد متولي الشعراوي

راح لحمار يطلب القرنني فعاد مصلوم األذنني

يضرب هذا المثل يقال على الشخص الذي يحاول أن يغير من 
شكله ومن مظهره الحقيقي، وأظهر زيفه للناس.

       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 صادق جالل العظم  

n صــادق جــالل العظم )1934 - 11 ديســمبر 
2016( هــو مفكــر ســوري مــن مواليد دمشــق 
وأســتاذ فخــري بجامعــة دمشــق فــي الفلســفة 
األوروبيــة الحديثــة. كان أســتاذاً زائراً في قســم 
دراسات الشرق األدنى بجامعة برنستون حتى عام 
2007.  كتب العظم في الفلســفة ولديه دراســات 
ومؤلفــات عن المجتمع والفكــر العربي المعاصر. 
وهــو عضــو فــي مجلــس اإلدارة فــي المنظمــة 

السورية لحقوق اإلنسان.
محطات مهمة

• درس الفلســفة فــي الجامعــة األميركيــة، وتابع 

تعليمه في جامعة يال بالواليات المتحدة.
• عمل أستاذاً جامعياً في الواليات المتحدة قبل أن 
يعود إلى سوريا ليعمل أستاذاً في جامعة دمشق في 

.1999–1977
• انتقل للتدريس في الجامعة األميركية في بيروت 

بين 1963 و1968.
• عمــل أســتاذاً في جامعة األردن ثم أصبح ســنة 
1969 رئيــس تحريــر مجلة الدراســات العربية 

التي تصدر في بيروت.
• عــاد إلــى دمشــق 1988 ليــدرس فــي جامعة 
دمشق، وتمت دعوته من قبل عدة جامعات أجنبية 
ثم انتقل إلى الخارج مجدداً ليعمل أســتاذاً في عدة 

جامعات بالواليات المتحدة وألمانيا.
• كتــب في الفلســفة وعن دراســات ومؤلفات عن 

المجتمع والفكر العربي المعاصر.
• عضو في مجلس اإلدارة في المنظمة الســورية 

لحقوق اإلنسان
من أعماله

• دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة، منشورات 
الجامعة األمريكية في بيروت، )1966(

• النقــد الذاتي بعد الهزيمــة، دار الطليعة للطباعة 
والنشر، بيروت )1968(

• في الحب والحب العذري، منشورات نزار قباني 

)1968(
• نقد الفكر الديني )1969(

• دراســات يسارية، دار الطليعة للطباعة والنشر، 
بيروت )1970(

• سياســة كارتر ومنظرو »الحقبة السعودية، دار 
الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1977(

• زيــارة الســادات وبــؤس الســالم العــادل، دار 
الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1978(

• االستشراق واالستشــراق معكوساً، دار الحداثة 
للطباعة والنشر )1981(

• ذهنية التحريم
• ما بعد ذهنية التحريم )1992(

• دفاعا عن المادية والتاريخ، دار الفارابي
• اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية

• األصولية اإلســالمية - تحديد نقدي للمشــكالت 
واالفكار والمداخل، مركز الدراسات والمعلومات 

القانونية لحقوق اإلنسان، )1998(
• أثــر الثورة الفرنســية في عصــر النهضة، دار 

الفارابي
وفاته

توفــي صادق جالل العظم عن عمر يناهز الـ 82 
عاما إثر صراع مع مرض عضال، يوم األحد 11 

ديسمبر 2016في منفاه برلين، ألمانيا«.

كالعهن املنفوش



n باشــرت مصالــح العدالــة وبشــكل 
الممتلــكات  حجــز   إجــراءات  اســتعجالي 
الظاهــرة والخفية لوزير الصناعة الســابق 
عبد الســام بوشــوارب الفار إلــى الخارج 
والمدان في عدة قضايا ذات صلة بالفســاد.
وتم مباشــرة هذه اإلجــراءات بأمر محكمة 
القطب الجزائي االقتصادي والمالي لســيدي 
امحمــد، وذلك في إطار اســترجاع األموال 
المنهوبــة  تنفيذا لبرنامج  رئيس الجمهورية 
عبــد المجيــد تبــون  الذي شــدد منــذ توليه 
زمام الحكم علــى أنه لن يتخلى عن التزامه 

باســترجاع أموال الشعب المنهوبة .
 10 مــن  بأكثــر  المحجــوزات  وتمثلــت 

ممتلــكات للوزيــر الفــار منهــا  العقــارات 
والشــقق مــن مختلــف الصيغ شــقق عادية 
وشــقق ذات طابقيــن، إلــى جانــب مصنــع 

معروف بالناحية الشــرقية للعاصمة.
و قد تــم حجز جميــع ممتلكات بوشــوارب 
فــي الجزائــر، مع اتخاذ جميــع اإلجراءات 
التــي تدخل في إطــار االتفاقيــات القضائية 
مــع فرنســا لتنفيــذ الحجــز الفــوري لجميع 
ممتلكاتــه والمتمثلــة فــي 3 شــقق في قلب 

باريس. فرنسا  عاصمة 
وتحــت إشــراف محكمــة القطــب الجزائي 

اإلقتصادي والمالي بســيدي أمحمد، داهم
أفــراد من الضبطيــة القضائيــة، الفيال رقم 
04 الواقعــة فــي شــارع حواســين الهادي 
ببلديــة الشــراقة بالجزائــر العاصمة، قرب 

المركز التجــاري القدس، لمالكهــا الحقيقي 
عبد الســالم بوشوارب، حيث أجرها لسفارة 
العراق لعدة ســنوات قبل أن تغادرها، و قام 

والدته. باسم  بتسجيلها 
وتم العثــور داخل هذه الفيــال الفخمة، على 
ثروة من المجوهرات والحلي النفيســة، كما 
تم حجز مبالــغ مالية كبيرة  بالعملة الصعبة 
، إلــى جانب ســيارتين فارهتيــن من صنع 
ألمانــي، ومنقــوالت ثمينة تم العثــور عليها 
داخــل الفيال الفخمة التي تفوق قيمتها المالية 
200 مليــار ســنتيم جزائري، إذ تم حجزها 

الفور. على 
وقامــت الجهــات القضائيــة أيضــا، بحجز 
10 ممتلــكات للوزير الســابق والمتمثلة في 
العقارات والشــقق مــن مختلف الصيغ، إلى 
جانــب مصنــع معــروف بالناحية الشــرقية 

للعاصمة.
وكان الوزيــر قد قام ببيع شــقتين في أرقى 
أحياء العاصمة الفرنســية باريس، حيث تقع 
 Notre الشــقة األولى بمحــاذاة الكاتدرائية
Dame de Paris، اقتناهــا فــي شــهر 
جــوان 2006 بمبلــغ 1.18 مليون يورو، 
 ،»DANTE« أما الثانية فهي تقع بشــارع
حيــث تتجــاوز قيمتهــا المليــون يــورو، تم 

بيعها ألحد الفرنســيين عن طريق وساطة.
و قــام  أبنــاء بوشــوارب بأمــوال عمليات 
بيع الشــقتين، بشــراء شــقة فخمة في أرقى 
بالضبــط   - باريــس  العاصمــة  شــوارع 
فنــدق  مــن  بالقــرب  الشــانزليزيه،  فــي 

»كالريدج«- مقابل مليون يورو.

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 12/ 03
الجزائر : 18/ 06
وهران : 21/ 06 

الفجر  : 05.47
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.54
املغرب  : 18.21
العشاء : 19.42

مواقيت الصالة 
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ع.ق

فيما يبقى الوزير السابق في حالة فرار بعد إدانته في عدة قضايا فساد  

حجز أموال ضخمة ومجوهرات 
في »فيال« بوشوارب بالعاصمة

ال نجــادل في كــون القــرار المتعلق 
بمنحــة البطالة، و الــذي كان رئيس 
الجمهوريــة، قــد أعلــن عنــه، ألول 
مــرة، فــي لقائــه الــدوري األخيــر 
بممثلي وســائل اإلعالم الوطنية،بأنه 
علــى قــدر كبير مــن األهميــة؛ فهو 
بمثابة جرعة أكســجين قوية، بالنسبة 
لمئــات اآلالف، إن لــم نقــل ماليين 
الشــباب الذين يشــعرون فعال بحالة 
اختناق جّراء كابوس البطالة الجاثي 

على صدورهم.
الكثيــر منهم فقــد األمل، و ضاع في 
متاهــات اليأس المظلمــة. و أضحى 
يكابد مشــاعر غربــة ال تطاق داخل 
مجتمعــه، و هو بين أهله و أصحابه.
تصيــر  و  تطــول  حينمــا  البطالــة 
مزمنــة، هــي أشــبه بلعنــة تطــارد 
ضراوتهــا  فــي  تصبــح  صاحبهــا، 

مفترس. كوحش 
ال نعلــم بالضبط عدد الشــباب الذين 
دفعتهــم البطالة و الفــراغ إلى جحيم 
المخدرات و المهلوسات، ثم الجنوح 
و االنحــراف، اللذيــن يقــودان إلــى 
الجريمة و السجن في نهاية المطاف.
كمــا ال نعلــم بالضبط، عدد الشــباب 
الذين اجتاحهم اليــأس، و دفعهم إلى 
ركوب »قــوارب المــوت«.. أعداد 
منهــم، حالفهــا الحــظ، فبلغت الضفة 
األخــرى، لكنهــا لم تجد شــيئا من » 
الجنــة الموعــودة«، و كان مصيــر 
أو مراكــز  التشــّرد  أغلــب هــؤالء 

االحتجاز.
و الذين جرت الرياح بما ال تشــتهي 
قواربهم، ابتلعهم البحر. و قليل منهم 
ُكتبــت لهــم النجاة من مــوت ُمحقق، 
فعــادوا إلى ضفــة الوطــن. البعض 
اآلخــر ظــل مفقــودا. و كــم تكــون 
المأســاة مؤلمــة و فظيعــة بالنســبة 
لألهــل و األحبــة المفجوعين، الذين 
ُحرمــوا مــن دفــن فقيدهــم، و إقامة 

عليه. الحداد 
أمــا البطالــون الذين اختــاروا البقاء 
فــي وطنهــم، و لم يُوفقوا فــي إيجاد 
فرصة عمل، فهم في صراع مستمر 
مع الشعور بالفراغ و عدم الجدوى، 

و انسداد األفق.
آخــر الــكام.. منحــة البطالــة تقــّدم 
بالفعــل بارقة أمل لماليين الشــباب، 
حتــى و إن كانت حــال مؤقتا.و يبقى 
فقــط على األجهــزة المعنيــة  تحديد 
البطاليــن الحقيقييــن، و التمييز بينهم 
و بيــن البطاليــن الُمقنعيــن حتــى ال 
نقــول المزيفين العاملين في أنشــطة 
موازيــة، و الذيــن هــم غير مصرح 
و  مطروحــة،  اإلشــكالية  بهــم. 
معالجتهــا ليســت ســهلة، و تنطــوي 

التعقيدات. كثير من  على 

                          محمــد مصبــاح

بارقة أمل..

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
العثور عىل جثة 

شخص متفحمة كليا 
بسكيكدة

ثانويــة للحماية  n تدخلــت إســعافات الوحدة ال
المدينــة بعزابــة شــرق ســكيكدة ألجــل نقل جثة 
شــخص مــن جنــس ذكر وجــدت متفحمــة داخل 
بســتان بقرية قرباز ببلدية جندل, حســب ما علم  
االثنين من مصالح المديرية المحلية لذات السلك 

النظامي
بالغ من   ووفقا لذات المصدر, فإن جثة الضحية ال
العمر 59 ســنة قد نقلت على متن سيارة إسعاف 
ــى مصلحة حفظ  تابعة لســلك الحماية المدنية إل
الجثث بمستشفى محمد داندان بعزابة.من جهتها 
فتحــت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة أســباب 

الوفاة و المؤدية إلى التفحم الكلي للضحية.
                                                            ربيع م 

الصحــة  ممارســو   ، أمــس   ، أعتصــم   
ــان أمــام مديرية  ــة لحامــة بوزي الجواري
بة بتسوية  الصحة لوالية قســنطينة للمطال

عدة مشــاكل مهنية اجتماعية .
ــة الوطنية  اب ق ن ل ــي ل وشــن المكتــب المحل
لممارســي الصحة الجوارية حامة بوزيان  
ــي بعد سلســلة من  ان ث ــوم ال ي ل اإلضــراب ل
اإلجتماعــات بين مدير المؤسســة و مدير 
الصحــة و الســكان لوالية قســنطينة بغية 
االستجابة النشغاالت الممارسين ،التي تم 
بنيهــا خالل الجمعية العامة المنعقدة في  ت
م  10 مــارس 2021 بديدوش مــراد  اين ت
طرح مشــاكل عديدة تتخبط فيها المؤسسة 
ــي تتربع على اربع بلديات و هي حامة  ت ال
ــو، و ابن  ــان ،ديدوش مــراد، بوجري بوزي
ــاد، وهــذا لمدة تزيد عن ثالث ســنوات  زي
نذكر  أهمها :نقص االمكانيات و المعدات 
ــق ضغطــا على  ووســائل العمــل مــا يخل
الممارســين من طــرف المرضى من جهة 
ــي مــن جهة أخرى  و  آداء الواجــب المهن
يــرة االعتداءات  ــى ارتفاع وت ،باإلضافــة ال
لفظية و الجســدية على الممارســين في  ال
ــم احصــاء اربع  ــة ،و قــد ت نقــاط المناوب
ــداءات فــي شــهر ديســمبر المنصرم  اعت

االبيض،  بالســالح  احداها 
المســتحقات  تســديد  عدم 
مــن  ترقية فــي الدرجات 
و   2019 ــذ  من والرتــب 
ــد من 17  ــات ألزي المناوب
الراتــب  وتذبــذب  شــهرا 
تحمــل  عــدم  الشــهري 
ياتها  لمســؤول جهــة  ــكل  ل
ــاء الالئمة على عاتق  ق وال
الطبيــب  مما أدى لضغط 
ــوي رهيــب  معن نفســي و 
تعطــل  و  ــاء  األطب ــى  عل
ــح المرضــى ،حيث  مصال
أصبح الذهــاب الى العمل  
مفــزع  كابــوس  ــة  اب بمث

الممارسين. يؤرق 
ــى ثقــل تراكمــات هــذه المشــاكل و  وعل
اقــدم  الممارســين  ــب  لمطال اســتجابة 
ــاء  وف ــي و نتيجــة لعــدم ال المكتــب المحل
بالوعــود المقدمــة من طرف المســؤولين 
ثامــن من نوفمبر  على شــن اضراب يوم ال
ــه بوعــود بقيت حبر  ي ق ل يقه بعــد ت ــم تعل ت
ــى ورق ،و بعد ان تبين بعد اجتماعات  عل
الحقة مع مدير المؤسســة و مدير الصحة 

ــوم 05 جانفــي و 13 فيفري  و الســكان ي
ــة فــي ايجــاد حلول  ــاب الجدي 2022  غي
ــى ارض الواقع لالنشــغاالت الشــرعية  عل
اســتأنف الممارســون االضــراب المفتوح 
ــة  ــا صاغي آذان عــل و عســى أن يجــدوا 
ــي  ت ال المشــاكل  تخرجهــم مــن مســتنقع 
ــة للصحة  تغــرق فيها المؤسســة العمومي

الجوارية حامة بوزيان قســنطينة.
                                           مريم .ب

ممارسو الصحة الجوارية لحامة بوزيان بقسنطينة ينتفضون

اختلسوا مليار و600مليون 

سنتيم ..7 أشخاص أمام 

العدالة بقسنطينة
يــة  n عالجــت الفرقــة االقتصاديــة والمال
بالمصلحة الوالئية للشــرطة القضائية بأمن 
والية قســنطينة ،قضية فساد اشتبه فيها 07 
أشــخاص تتــراوح أعمارهــم مابيــن 19و70 
ســنة، وجهــت لهــم تهمــة إختــالس أمــوال 
استغالل للمنصب بأحد االتحادات المختصة 
في النشــاطات المهنية، التزوير في بطاقات 
االنخــراط والمشــاركة، على رأســهم منســق 

والئي سابق.
تعــود حيثيــات القضية لســنة 2020 موازاة 
و التعليمــات الســيادية القاضيــة بتعويض 
أصحــاب بعض األنشــطة بمنحة عن جائحة 
كورونا التي فرضت توقيف نشاطاتهم، حيث 
استغل المتهم الرئيســي رفقة العاملين معه، 
يفــه بمهمة جمع ملفات انخراط النشــطاء  تكل
المهنيين على مســتوى المكتب الوالئي لذات 
االتحــاد، و رغبة الضحايا في االســتفادة من 
يــة الخاصة بجائحــة كورونا،  المنحــة المال
ــى أصحــاب الملفات  حيــث قرر فــرض عل
دفــع مبالغ مالية بيــن 1000دج و 2000دج 
، حســب النشــاط دون وجه حق على أســاس 
أنها مبالغ االشــتراك، و دون تســليمهم وثيقة 

صحيحة تثبت ذلك.
تــي باشــرتها الفرقة  التحريــات المعمقــة ال
بنكــي لإلتحاد ال  أفضــت إلى أن الحســاب ال
يوجد بــه أي مبلغ مالي من األمــوال التي تم 
جمعها وأن المشــتبه فيه الرئيســي اســتولى 
على األموال التي فاقت قيمتها مليار وستمئة 
ــم التحقيق  يت مليون ســنتيم رفقة شــركائه، ل
مع المشــتبه فيهــم  و العمل على اســتكمال 

قانونية الالزمة. اإلجراءات ال
بعد اإلنتهاء مــن مجريات التحقيق تم إنجاز 
ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا 

نيابة المحلية. بموجبه أمام ال
                                                              دالل.ب

الجزائر: ربيع ـ م
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