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الثالثاء 15 فيفري 2022 م
الموافق لـ 14 رجب 1443 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
تمكنت مصالح الشرطة ألمن دائرة عين الترك وهران من اإلطاحة بشبكة متكونة 
وتهريب  شرعية  غير  اإلبحار  لرحلة  اإلعداد  بصدد  كانت  أشخاص  أربعة  من 

مهاجرين, حسبما افادت به  االثنين مديرية األمن الوالئي.
المصالح مفادها  لذات  بناء على معلومات مؤكدة وردت  التوقيف   وتمت عملية 
أحد  من  انطالقا  شرعية  غير  إبحار  رحلة  تنظيم  على  إجرامية  عصابة  إقدام 
الشواطئ بالطنف الوهراني, حسب االتصال والعالقات العامة لمديرية األمن. وقد 
باشرت مصالح الشرطة تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية وتموقع أفراد هذه 
الشبكة وتوقيفهم في حالة تلبس بصدد االنطالق للهجرة غير الشرعية, مع حجز 
البنزين  من  لتر   20 بسعة  دالء  و3  المحظورة  البيضاء  األسلحة  من  مجموعة 
وقارب طوله 6 متر مزود بمحرك. وقد حرر إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة 
سيحالون بموجبه الحقا على العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض اإلعداد 
لجرم تهريب البشر وتنظيم للهجرة غير شرعية من التراب الوطني لشخص أو 
عدة أشخاص من أجل الحصول على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مع تعريض 

حياة الناس للخطر, وفق ذات المصدر.
ربيع م
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

بناء عىل استغالل معلومات

اإلطاحة بشبكة إجرامية لتنظيم رحالت
الموت بوهران

منتخبي  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أمر 
مباراتهما  بإعادة  واألرجنتين  البرازيل 
 2022 العالم  كأس  تصفيات  ضمن 
سبتمبر  في  باولو  ساو  في  توقفت  التي 

انطالقها. من  دقائق  بعد  الماضي 
بداية  على  يمض  لم  التفاصيل،  وفي 
اقتحم  حتى  دقائق  سبع  سوى  اللقاء 
الصحية  السلطات  من  ممثلون 
جدل  إلى  أدى  ما  الملعب،  البرازيلية 
األرجنتين  العبو  إثره  على  دخل  كبير 
أرض  الى  يعودوا  ولم  المالبس  غرفة 
المباراة  توقف  الى  أدى  ما  الملعب 

. ئيا نها
االثنين  الدولية  للهيئة  بيان  في  وجاء 
مختلف  في  شامل  تحقيق  إجراء  »بعد 
المعمول  اللوائح  ضوء  وفي  الوقائع، 
فيفا  في  االنضباط  لجنة  قررت  بها، 
وفي  موعد  في  المباراة  إعادة  يجب  أنه 

الفيفا«. يحددهما  مكان 
»توقف  إن  االثنين  بيانه  في  فيفا  وقال 
المباراة كان جراء تقصير من األطراف 

مسؤولياتها«. تجاه  المعنية 
وكاالت

إحباط محولة هجرة غير 
شرعية ل13 شخصا ببني 

حواء في الشلف

تصفيات مونديال 
2022.. الفيفا يقرر 

إعادة مباراة الربازيل 
ألقت مصالح الشرطة بأمن دائرة قمار بالوادى  القبض على 46 شخصا مشتبه تورطهم في قضايا إجرامية واألرجنتني

مختلفة حسبما أفاد  االثنين ذات الجهاز األمني
 وتندرج هذه العملية األمنية في إطار تنفيذ مخطط مكافحة أوكار الجريمة وعصابات اإلجرام الذي يعتمد 
على عمليات التفتيش والمراقبة في الحواجز األمنية الفجائية عبر أحياء متفرقة بإقليم بلدية قمار وفق ذات 
الترويج للمخدرات )كيف معالج(  المصدر. وألقي القبض على هؤالء األشخاص في حاالت تلبس بصدد 

والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية بمختلف األنواع واألحجام منها أجنبية الصنع كما جرى شرحه.
المؤثرات  من  قرصا  و48  خمر  قارورة   161 من حجز  العمليات  هذه  الشرطة خالل  مصالح  وتمكنت 
العقلية و 55ر1 غرام من الكيف المعالج ومبالغ مالية من عائدات الترويج وفق المصدر ذاته. وسيتم تقديم 
الموقوفون أمام الجهات القضائية بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية حسب مصالح الشرطة بأمن دائرة 

قمار.
 ربيع م

يف إطار تنفيذ مخطط مكافحة أوكار الجريمة

مصالح أمن قمار بالوادى تلقي القبض
على 46 مشتبها فيه

بتنس  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الكتيبة  عناصر  أحبطت 
من  انطالقا  شخصا   13 ل  شرعية  غير  هجرة  محاولة 
سواحل بني حواء )شمال شرق الشلف(، حسبما أفاد به يوم 
االثنين بيان لخلية اإلعالم و االتصال بالمجموعة اإلقليمية 

للدرك الوطني.
إطار  وفي  الوطني  الدرك  عناصر  أن  البيان  وأوضح 
جهودها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أوقفت 13 
شخصا كانوا بصدد محاولة مغادرة التراب الوطني انطالقا 
من سواحل بني حواء بطريقة غير شرعية، وكذا حجزت 

قاربا سريعا.
واستنادا لذات البيان، تمت هذه العملية استغالال لمعلومات 
بوجود مجموعة من الشباب بصدد اإلعداد لتنظيم وتحضير 
الشرقية  بالمنطقة  البحر  عبر  شرعية  غير  هجرة  رحلة 
المجموعة  إلقليم  المتاخمة  الحدود  في  حواء  بني  لدائرة 

اإلقليمية للدرك الوطني بتيبازة.
البرية  الساحلية  المراقبة  مخطط  تفعيل  تم  الفور  وعلى 
مع  بالتنسيق  البحرية  المنافذ  عبر  الظاهرة  لمجابهة 
والقطاع  بالشلف  السواحل  لحراس  اإلقليمية  المجموعة 
اإلقليمية  المجموعة  عن  ناهيك  بتنس  الفرعي  العملياتي 
مكثفة  بدوريات  القيام  باشرت  التي  بتيبازة  الوطني  للدرك 
الشلف  واليتي  بين  الرابط   11 رقم  الوطني  الطريق  عبر 

وتيبازة.
كما تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك 
الوطني ببني حواء مدعمين في ذلك بأفراد من السرية 149 
والتدخل  لألمن  الرابعة  والفصيلة  حمادي  بعين  المنتدبة 

بتنس، مثلما أضاف المصدر.
للهجرة  مرشحا  13 شخصا  توقيف  عن  العملية  وأسفرت 
أربع  و  وبوصلة  سريع  قارب  حجز  و  الشرعية  غير 

مركبات.
وبعد استكمال جميع اإلجراءات القانونية والملفات الجزائية 
القضائية  الجهات  أمام  تقديمهم  سيتم  الموقوفين  بحق 

المختصة إقليميا.
ق ـ و

حبس 4متورطين في جرائم 
المخدرات بسطيف

إثر  سطيف،  شرطة  أطرت  قد  انه  امني،  مصدر  أفاد 
طوال  مكثفة،  شرطية  وعمليات  ومداهمات  دوريات 
أسبوع، تمت بنقاط مختلفة بإقليم اختصاصها الحضري،و 
أسفرت عن ضبط )18( شخصا في حاالت تلبس بصدد 
أسلحة  حيازة  أو  المهلوسات  حيازة  المخدرات،  تعاطي 

بيضاء دون مقتضى شرعي.
من  كمية  مداهماتها   خالل  حجزت  المصالح  ذات 
متفاوتة  قطع  شكل  على  معالج(  )كيف  المخدرات  
 150 جانب  ،إلى  غ   3.3 اإلجمالي  وزنها  بلغ  األحجام 
مؤثر  دواء  من  وقارورتين  العقلية  المؤثرات  من  قرصا 
غاز  قارورة  و  بيضاء  أسلحة   04 حجز   مع   ، عقلي 
مقتضى  أي  دون  بعضهم  بحوزة  كانت  للدموع   مسيل 
شرعي.                                                                         

الـ  ضد  جزائية  ملفات  أنجزت  القضائية،  الضبطية 
أو  المخدرات  تعاطيهم  أو  حيازتهم  ثبتت  متورطا    18
الكحولية  المشروبات  استهالك  أو  العقلية،  المؤثرات 
بيضاء،  أسلحة  حيازة  جانب  إلى  العمومية،  األماكن  في 
التي  المختصة،  القضائية  الجهات  أمام  بموجبها  أحيلوا 
وجهت   فيما  الحبس   رهن  منهم   04 بوضع  أمرت 

للبقية. مباشرة  استدعاءات 
بوطغان نورالدين  أطفال فلسطني 



محمــد  اإلتصــال،  وزيــر  كشــف 
بالجزائــر  االثنيــن  يــوم  بوســليماني، 
الجديــد  اإلعــام  قانــون  أن  العاصمــة، 
ســيكون »كامــا وشــاما«، هدفــه تحقيــق 
للصحفييــن. »الحقيقيــة«  االحترافيــة 
نزولــه  لــدى  بوســليماني  الســيد  قــال  و 
ضيفــا علــى فــوروم اإلذاعــة الوطنيــة, أن 
العضــوي  للقانــون  التمهيــدي  المشــروع 
لإلعــام الــذي تــم عرضــه علــى الحكومــة 
فــي انتظــار تقديمــه أمــام مجلــس الــوزراء, 
»أملتــه التطــورات الحاصلــة فــي المشــهد 
اإلعامــي كظهــور الصحافــة اإللكترونيــة 
القنــوات  نشــاط  تنظيــم  وضــرورة 

الخاصــة«. التلفزيونيــة 
و أضــاف الوزيــر بــأن القانــون جــاء ل 

موجــودة  كانــت  التــي  النقائــص  »ســد 
فــي قانــون اإلعــام 05-12 والــذي لــم 
يســتجب للتطــورات الحاصلــة فــي المشــهد 
مضاميــن  لمواكبــة  وكــذا  اإلعامــي, 
حريــة  يكــرس  الــذي  الجديــد  الدســتور 

التعبيــر«.
أن  الــى  بوســليماني  الســيد  أشــار  و 
يكمــن  القانــون  مــن  المتوخــى  الهــدف 
فــي  ســواء  الصحفــي,  »مســاعدة  فــي 
ــمعي-البصري  ــة أو الس ــة المكتوب الصحاف
أو الصحافــة اإللكترونيــة, علــى أن يكــون 
تحســين  عــن  فضــا  احترافيــة,  أكثــر 
ــة  ــذا مواكب ــه وك ــي عمل ــه ف شــروط وضع

الحديثــة«. التكنولوجيــة  التطــورات 
ــر عــن تأســيس  ــن الوزي ــبة, أعل و بالمناس

»مجلــس للصحافــة« يتكــون مــن »خبــراء 
ــذي  ــة«, و ال ــرة عالي ــن ذوي خب وإعاميي
ســتنبثق عنــه عــدة لجــان كـــ »لجنــة آداب 
و أخاقيــات المهنــة لتنظيــم المهنــة ولجنــة 
لتطهيــر  المحتــرف  الصحفــي  بطاقــة 

ــاء«. ــن الدخ ــاع م القط
رئيــس  بــأن  بوســليماني  الســيد  ذكــر  و 
الجمهوريــة, عبــد المجيــد تبــون, أبــدى 
»أكثــر مــن مــرة اهتمامــه بدعــم الصحافــة 
وحريــة التعبيــر و كــذا بقواعــد االحترافيــة 
صحافــة  علــى  للحصــول  والمصداقيــة 

قويــة وذات مصداقيــة«.
الســيد  أكــد  صلــة,  ذي  ســياق  فــي  و 
بوســليماني أنــه فــور االنتهــاء مــن قانونــي 
اإلعــام والســمعي البصــري الذيــن يهدفــان 

ــة  ــة اإللكتروني ــيما الصحاف ــم س ــى تنظي إل
الشــروع  ســيتم  التلفزيونيــة,  والقنــوات 
ــر  ــت غي ــن أخــرى كان ــاز قواني ــي »إنج ف
موجــودة ســابقا, كقانونــي اإلشــهار وســبر 

اآلراء«.
إحصاء 130 موقعا إلكترونيا معتمدا

و ذكــر فــي هــذا االطــار بأنــه تــم لحــد 
إلكترونيــا  موقعــا   130 إحصــاء  اليــوم 
معتمــدا وفــق المرســوم التنفيــذي لســنة 

.2020
مجــال  تنظيــم  لملــف  تطرقــه  ولــدى 
الســمعي البصــري, كشــف الوزيــر أنــه 
علــى  القانــون  مشــروع  عــرض  ســيتم 
ــروع  ــى ش ــيرا إل ــا«, مش ــة »قريب الحكوم
الــوزارة فــي اتصــاالت مــع مؤسســة البــث 
ــوات  ــزي و اإلذاعــي و مســؤولي القن التلف
ــر  ــي الجزائ ــة الســت المعتمــدة ف التلفزيوني
ــا  ــي اعتبره ــن الت ــة التوطي ــرة عملي لمباش
مــن »األولويــات فــي الوقــت الحالــي«.
و فــي حديثــه عــن المواقــع اإللكترونيــة 
الهجومــات  مجابهــة  فــي  ودورهــا 
ــر  ــا الجزائ ــرض له ــي تتع ــة الت اإللكتروني
ســيما مــن طــرف القــوى االســتعمارية 
أن  بوســليماني  الســيد  قــال  والمغــرب, 
االعتنــاء  بــه  األجــدر  كان  المخــزن 
عــوض  لشــعبه  االجتماعيــة  بالظــروف 
ــع  ــي مواق ــدوالرات ف ــن ال ــف مايي توظي
ومحاولــة  الجزائــر  لضــرب  إلكترونيــة 

باســتقرارها. المســاس 
و  باحترافيــة  بالمناســبة  الوزيــر  نــوه  و 
مهنيــة الصحافــة الوطنيــة و كــذا مؤطريهــا 
ــى  ــم عل ــال, »قدرته ــا ق ــوا, كم ــن أثبت الذي
العمــل بــكل مهنيــة رغــم نقــص المــوارد«, 
مشــددا علــى دور اإلعــام الســترجاع ثقــة 
المواطــن فــي دولتــه ب »نشــر المعلومــات 
ــار المغلوطــة و  الصحيحــة و تفــادي األخب

نشــر اإلشــاعات«.
ق ـ و

3عين على الحدث الثالثاء 15 فيفري 2022 م
الموافق لـ 14 رجب 1443 هـ 

قال أن قانون اإلعالم الجديد سيكون كامال وشامال، بوسليماين:

المخزن يوظف ماليين الدوالرات في 
مواقع إلكترونية لضرب استقرار الجزائر

ــي،  ــس الشــعبي الوطن ــس المجل اســتقبل رئي
الســيد ابراهيــم بوغالــي، يــوم االثنيــن ســفير 
بالجزائــر،   األردنيــة  الهاشــمية  المملكــة 
ــب  ــوش، حس ــه العم ــا الل ــاكر عط ــيد ش الس

ــس. ــان للمجل بي
المجلــس  رئيــس  أن  المصــدر  وأوضــح 
العاقــات  اللقــاء  خــال  اســتعرض 
»التاريخيــة والسياســية القويــة« التــي تربــط 
ــى  ــر عل ــن، مؤكــدا »حــرص« الجزائ البلدي
ــى مســتوى  ــات إل ــذه العاق ــاء«  به »االرتق
الصعيــد  علــى  تعــاون »مثمــر« الســيما 

البرلمانــي.
بوغالــي  الســيد  وجــه  الشــأن  هــذا  وفــي 
ــم  ــور مراس ــي  لحض ــفير االردن ــوة للس دع
الجزائريــة  الصداقــة  مجموعــة  تنصيــب 
»تقويــة«  فــي  تســاهم  التــي  -األردنيــة 
المجلــس    بيــان  الثنائية--حســب  العاقــات 
إزاء  الجزائــر  مواقــف  اســتعراض  وبعــد 
القضايــا الراهنــة فــي الســاحل والمنطقــة 
العربيــة، تطــرق رئيــس المجلــس --كمــا 
مــن  عــدد  إلــى  اليــه--  االشــارة  تمــت 
ــوة  ــيما دع ــن ال س ــم البلدي ــي ته ــا الت القضاي
رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد تبــون 
للــم شــمل الفصائــل الفلســطينية، حيــث جــدد  
ــي هــذا الســياق،   ــد ، ف ــي التأكي الســيد بوغال
نصــرة  فــي  »الثابــت  الجزائــر  موقــف 
القضيــة الفلســطينية وكــذا حرصهــا علــى 
تعزيــز التضامــن العربــي«، مشــيرا إلــى 
أن القمــة العربيــة المقبلــة المقــررة بالجزائــر 

»ســتكون قمــة إجمــاع«.
أمــا علــى صعيــد التعــاون بيــن البلديــن، فقــد 
ــى  ــان إل ــة الســفلى للبرلم ــس الغرف دعــا رئي
»مواصلــة الجهــود لرفــع مســتوى التبــادالت 
األردنيــة  االســتثمارات  وبعــث  التجاريــة 
ــات  ــال الصناع ــي مج ــر وخاصــة ف بالجزائ

ــة«. الصيدالني
عــن  بــدوره  االردنــي  الســفير  أعــرب  و 
»ارتياحــه للتقــارب الكبيــر فــي مواقــف بيــن 
البلديــن خاصــة تجــاه القضيــة الفلســطينية«، 
ــر  ــى دور الجزائ ــبة عل ــى بالمناس ــث أثن حي
ــي مــن االتحــاد  ــان الصهيون ــد الكي فــي تحيي

ــي. اإلفريق
ــه العمــوش  كمــا اكــد الســيد شــاكر عطــا الل
ســعي بلــده إلــى »تحييــن االتفاقيــات المبرمة 
مــع الجزائــر، الســيما فــي مجــال الخدمــات 
الطبيــة وكــذا الصناعــة الصيدالنيــة والتعليــم 

العالــي«.
ق ـ و

لّم الشمل الفلسطيني يف 
قلب محادثات بوغايل مع 

السفري األردين بالجزائر

تــم صبيحــة االثنيــن بمقــر المجلــس الشــعبي الوطنــي، 
ــي  ــر- فلســطين الت ــة الجزائ ــب مجموعــة الصداق تنصي
الدبلوماســية  إلعطــاء  التنســيقي  اإلطــار  ســتكون 

البرلمانيــة ثقــا أكثــر لصالــح القضيــة الفلســطينية
و أشــرف نائــب رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي 
علــى  بــوذن،  منــدر  الخارجــي،  بالنشــاط  المكلــف 
الصداقــة  لمجموعــة  الرســمي  التنصيــب  مراســم 
الفلســطيني  الســفير  بحضــور  فلســطين  الجزائــر- 
بالجزائــر، الســيد فايــز محمــد محمــود أبــو عيطــة، 
إلــى جانــب  ممثــل وزارة الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
الوطنيــة بالخــارج، الســيد عمــر حرفــوش، وكــذا رئيــس 
ــب  ــطينية, النائ ــة الفلس ــة الجزائري ــة البرلماني المجموع
حمــزة حمــاوي  عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي.

وقــال الســيد بــوذن، فــي كلمــة أفتتــح بهــا الجلســة، أن 
مجموعــة الصداقــة الجزائــر- فلســطين، هــي مجموعــة 
لألخــوة الجزائريــة الفلســطينية بــكل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة 
مــن معنــى لــدى قائــدي البلديــن والشــعبين الشــقيقين، وهــي 
بمثابــة تجديــد التــزام الجزائــر مــع كفاح الشــعب الفلســطيني 
ــا اســتعادة  ــا فيه ــر المنقوصــة، بم ــه المشــروعة غي وحقوق
حقــه كامــا بــكل الوســائل وفقــا لمقاصــد ميثــاق األمــم 
ــأن،  ــذا الش ــي ه ــدث ف ــاف المتح ــه و أض ــدة ومبادئ المتح
ــيقي  ــار التنس ــكل اإلط ــذه ستش ــة ه ــة الصداق ــأن مجموع ب
إلعطــاء الدبلوماســية البرلمانيــة ثقــا أكثــر لصالــح القضيــة 
الفلســطينية، وتحســيس المجتمــع الدولــي بضــرورة تحمــل 
مســؤولياته التاريخيــة والقانونيــة كاملــة، اتجــاه تمــادي 
االحتــال فــي تحــدي الشــرعية الدوليــة ومناوراتــه لفــرض 
سياســة االمــر الواقــع والتملــص مــن التزاماتــه وإفــراغ كل 
االتفاقيــات مــن محتواهــا لتقويــض مشــروع إقامــة الدولــة 

ــا. ــى أراضيه ــيادة عل الفلســطينية ذات الس
ــوة  ــي كخط ــب يأت ــذا التنصي ــدث، أن ه ــر المتح ــا اعتب كم
الفلســطينية  للقضيــة  الامشــروط  الدعــم  مــن خطــوات 

ولمــا تقتضيــه مــن تقديــر وقداســة لــدى الجزائــر رئيســا و 
ــعبا ــة وش حكوم

مــن جهتــه، ثمــن الســفير الفلســطيني بالجزائــر، الســيد فايــز 
محمــد محمــود أبــو عيطة،تنصيــب مجموعــة الصداقــة 
الجزائــر  فلســطين و قــال بــأن فلســطين تقــدر الجهــد الكبيــر 
ــم الشــعب الفلســطيني  ــة لدع ــة الجزائري ــه الدول ــذي تبدل ال
ــادة  ــل القي ــتركة تمث ــة المش ــة البرلماني ــذه المجموع وأن ه

ــة. ــن القضي ــا م ــة ومواقفه الجزائري
و أردف الســيد الســفير بالقــول إن الوقــوف غيــر المشــروط 
والدعــم الرســمي والبرلمانــي والشــعبي يؤكــد بــأن الجزائــر 
ــي  ــاه ف ــا الحظن ــو م ــة وه ــة مركزي ــطين قضي ــر فلس تعتب
ــد  ــد المجي ــيد عب ــا الس ــر عنه ــي عب ــف الشــجاعة الت المواق
ــة  ــي قم ــة ه ــة القادم ــة العربي ــر أن القم ــن اعتب ــون حي تب
فلســطين بدرجــة أساســية ,كمــا نــوه الســيد أبوعيطــة، فــي 
ذات الشــأن، بموقــف الجزائــر و جنــوب إفريقيــا خــال 
بتعليــق عضويــة  والمتعلــق  اإلفريقيــة األخيــرة،  القمــة 
األفريقــي،  االتحــاد  لــدى  كمراقــب  الصهيونــي  الكيــان 
الجزائريــة  للدبلوماســية  كبيــر  انتصــار  ذلــك  واعتبــر 
وللقضيــة الفلســطينية و بــأن الفلســطينيين يدركــون بــأن 

ــة  ــا بالقضي ــة التزامه ــرة نتيج ــان كبي ــع أثم ــر تدف الجزائ
ــم. ــي العال ــة ف ــا العادل ــطينية وكل القضاي الفلس

الصداقــة  مجموعــة  رئيــس  حمــاوي،  الســيد  وعبــر 
التــزام الطــرف  البرلمانيــة الجزائــر- فلســطين، عــن 
ــس  ــة أعضــاء المجل ــل ســوية رفق ــى العم ــري عل الجزائ
ــة والســعي  ــة األخوي ــر العاق ــي الفلســطيني لتطوي الوطن
الدائــم لدعــم و تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن والشــعبين في 
كافــة المجــاالت، خاصــة فــي مجــال النشــاطات البرلمانيــة 
الثنائيــة والدوليــة والرقــي بهــا إلــى مســتوى تطلعــات 
الشــعبين وبمــا يخــدم مصالــح البلديــن ويحقــق المزيــد مــن 

ــتويات. ــة المس ــى كاف ــاون عل ــارب والتع التق
ربيع م

رزيق يبحث مع نائب وزير خارجية 
الهندوراس حول تعزيز التعاون االقتصادي

   
اســتقبل وزيــر التجــارة وترقيــة الصــادرات كمــال رزيــق, يــوم االثنيــن بالجزائــر,  نائــب وزيــر خارجيــة 
الهنــدوراس توريــس زيايــا خيــراردو خوســيه أنطونيــو, والــذي تباحــث معــه حــول ســبل ترقيــة التعــاون 

االقتصــادي بيــن البلديــن, حســبما أفــاد بــه بيــان للــوزارة.
وخــال هــذا اللقــاء الــذي جــرى بمقــر الــوزارة, اعتبــر الســيد رزيــق أن »العاقــات السياســية والتاريخيــة 
المتميــزة بيــن الدولتيــن تعــد دافعــا قويــا مــن أجــل العمــل ســويا فــي ســبيل تعزيزهــا بمــا ينعكــس إيجابيــا 

علــى القطــاع االقتصــادي والتجــاري واالســتثماري«, حســب نفــس المصــدر.
ــع  ــة, م ــة البيني ــادالت التجاري ــهيل المب ــود لتس ــن الجه ــد م ــذل مزي ــة ب ــار »أهمي ــذا اإلط ــي ه ــد ف وأك
ضــرورة تفعيــل مجلــس أعمــال مشــترك يبحــث عــن فــرص االســتثمار المتاحــة«. كمــا اســتعرض الوزيــر 
اســتراتيجية الحكومــة التــي تدعــم وترافــق المســتثمرين األجانــب لعقــد شــراكات فــي القطاعــات الحيويــة 
وفــق مبــدأ رابح-رابــح. مــن جانبــه, أبــدى نائــب وزيــر الخارجيــة الهندوراســي رغبــة بــاده فــي »رفــع 
حجــم التبــادل التجــاري وتكثيــف التعــاون علــى كافــة األصعــدة بمــا يخــدم مصالــح البلديــن المشــتركة«, 

يضيــف البيــان.
ق ـ و

تنصيب مجموعة الصداقة الجزائر- فلسطين
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n اعتبــر الخبيــر االقتصادي, 
اسحاق خرشــي, ان التوجيهات 
التي أسداها رئيس الجمهورية, 
الســيد عبد المجيــد تبون, خالل 
اجتماع مجلس الوزراء المنعقد 
األحد, تصب في صالح المواطن 
و تؤكد الطابع االجتماعي للدولة 
الجزائريــة, فضال عــن أهميتها 

االقتصادية.
 فبخصــوص رفــع القيــود عن 
المشاريع االستثمارية الصناعية, 
يرى األســتاذ خرشــي, أن رفع 
القيود عــن هذه المشــاريع التي 
ســتدخل حيز االستغالل سيسمح 
برفع عدد مناصب الشــغل, كما 
ســيعمل على إعادة بعث اإلنتاج 
الوطنــي مقابــل خفــض كميات 
االســتيراد, حتى تتــم المحافظة 
الصــرف  احتياطــي  علــى 
األجنبي وبالنســبة للمواد واسعة 
المتحــدث  اعتبــر  االســتهالك, 
الضرائــب  كل  تجميــد  عمليــة 
والرســوم, وال ســيما الضرائب 
التــي تضمنهــا قانــون الماليــة 
2022 علــى المــواد الغذائيــة, 
ســتؤدي إلــى »انخفــاض فــي 
أســعارها في السوق الوطنية, ما 
سيعمل على رفع القدرة الشرائية 
للمواطــن و أضاف بأن الســوق 
سيشــهد ارتفاعا في الطلب على 
هــذه المنتجــات و هو مــا يخدم 
المصانع الجزائرية التي ســتقوم 
برفع طاقاتها اإلنتاجية وتوظيف 

المزيد من العمال
 كما اعتبر أن هذا القرار سيعمل 
المعــروض  فــي  زيــادة  علــى 

الســلعي في الســوق, مــا يؤدي 
مــرة أخــرى إلى انخفــاض في 
األســعار فــي الســوق و بالتالي 
إعــادة إنعــاش قطــاع التجــارة 
وتحريك العديد من شــعبها وفيما 
يخص إلغاء الضرائب والرسوم 
الجديدة على التجارة االلكترونية 
النقالــة  بالهواتــف  المتعلقــة 
الفردية و وســائل اإلعالم اآللي 
الفــردي  لالســتعمال  الموجهــة 
والمؤسســات الناشــئة واالكتفاء 
بالتعريفــات المقننــة حاليا, يرى 
األســتاذ خرشــي أن هذا القرار 
سيعمل على إعادة إحياء التجارة 
االلكترونيــة فــي الجزائــر, كما 
سيسمح بتوفير معروض مقبول 
من هــذه المواد, مبــرزا أن هذا 
ســيؤدي إلى انخفاض أســعارها 
ضــرر  أي  دون  الســوق  فــي 
على إيــرادات الدولــة وأضاف 
ان هــذا القــرار لــه أيضــا أثــر 
اقتصــادي كبيــر علــى مختلف 
التــي  االقتصاديــة  القطاعــات 
النقالة ووسائل  تستخدم الهواتف 
أنشــطتها  فــي  اآللــي  اإلعــالم 
االقتصادية وال سيما المؤسسات 
الناشــطة في مجال الرقمية وعن 
تعليمــات رئيس الجمهورية بعقد 
اجتمــاع تنســيقي بيــن مصالــح 
وزير التجــارة وممثلي االجهزة 
االمنيــة لمحاربــة تهريب المواد 
الغذائية واســعة االستهالك عبر 
كامــل حــدود الوطنيــة, اعتبــر 
هــذه  ان  االقتصــادي  الخبيــر 
الخطــوة تهــدف لخفض أســعار 
هــذه المنتجات, بالنظــر الى أن 

التهريــب يعــد من بين أســباب 
ارتفاع اسعارها بسبب انخفاض 
كمياتهــا المعروضة في الســوق 
الوطنيــة ,أمــا بخصــوص تكفل 
الدولة بتغطية الفارق في أســعار 
المــواد الموجهــة للمواطنين من 
قبــل الديوان الجزائــري المهني 
للحبــوب, أكد الخبير االقتصادي 
أن هــذا ســيؤدي الــى انخفاض 
فــي أســعار العجائــن وكل مــا 
تدخل مــادة القمح فــي صناعته 
و الحــظ فــي الوقــت نفســه أن 
هــذا التوجه ســيزيد فــي العجز 
المسجل في ميزانية الدولة و هو 
ما يمكــن تغطيته بفارق الســعر 
المرجعي لبرميل النفط و ســعر 
الســوق الــذي يشــهد ارتفاعــا. 
وحول أمــر رئيــس الجمهورية 
لوزير الصناعة بمباشــره فورية 
إلحصــاء المنتجين في الواليات 
التــي تعــرف حركــة صناعيــة 
قويــة و القيام بجــرد وطني لكل 
تخصصــات واصنــاف وطبيعة 
المنتجات الكهربائية في الجزائر, 
اعتبــر ان هذا سيســمح بمعرفة 
اماكن تواجد هذه المؤسســات و 
موقعها الجغرافي و نوع وطبيعة 
المنتجــات التــي تنتجهــا, ممــا 
ســيمكن من معرفــة أماكن بعث 
نشــاط مؤسســات أخرى و رسم 
اســتراتيجية للصناعة الكهربائية 
وانشــاء مؤسســات فــي مناطق 
مختلفة من الوطن لدعم الصناعة 

الكهربائية.
 وأكد االستاذ خرشي الحاجة الى 
معرفــة احتياجات قطــاع الطاقة 

من منتجات الصناعة الكهربائية 
المســتقبلية  البرامــج  ومعرفــة 
لهــذا القطــاع, قصــد مواجهــة 
الطلب الحالي و المســتقبلي على 
منتجات الصناعــة الكهربائية و 
اعتبــر أن وزاره التجارة تحتاج 

لمعرفــة حجــم االنتــاج لتحديــد 
االســعار والعمــل علــى توزيع 
هذه المنتجات على كامل التراب 
الوطني أما قــرار وقف تصدير 
النفايات الحديدية الذي صدر عن 
الرئيس تبون خالل نفس اجتماع 

بالنفع  الــوزراء ســيعود  مجلس 
على قطــاع صناعــة الحديد في 
الجزائر, متوقعا انخفاض أسعار 
الحديــد فــي الســوق الجزائرية 

مستقبال.
                             ربيع م 

الخبري االقتصادي  اسحاق خريش:

توجيهات الرئيس تبون تؤكد الطابع االجتمايع للدولة

خرباء وجمعيات حماية المستهلك لـ"عني الجزائر":

قرار مجلس الوزراء بتجميد الرضائب جاء لحماية القدرة الرشائية و المؤسسات الناشئة

وجمعيات  خبراء  اعتبر    n
رئيس  قرار  أن  المستهلك،  حماية 
تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية 
و  الضرائب  كل  بتجميد  القاضي 
المالية  بقانون  التي جاءت  الرسوم 
المطبقة  تلك  منها  خاصة    2022
على المواد الغذائية إلى إشعار آخر، 
والرسوم،  الضرائب  كل  إلغاء  وكذا 
على التجارة اإللكترونية، والهواتف 
اإلعالم  ووسائل  الفردية،  النقالة 
الفردي،  لالستعمال  الموجهة  اآللي 
سيزيح  قرار  الناشئة،  والمؤسسات 
من  ويحسن  المواطن،  عن  الغبن 
في  خصوصا  المعيشية  القدرة 
الصعبة  االقتصادية  الوضعية  ظل 
كما  الجزائرية،  للعائالت  الحالية 
أنه قرار يصب في مصلحة االقتصاد 

الناشئة  والمؤسسات  الوطني 
وتشجيع استخدام الرقمنة. 

رئيس  قال  السياق  هذا  في  و 
المستهلك  حماية  جمعية 
ل«  تصريح  في  زبدي  مصطفى 
رئيس  قرار  إن  الجزائر«،  عين 
الجمهورية بتجميد كل الضرائب 
بقانون  جاءت  التي  الرسوم  و 
المالية 2022  خاصة منها تلك 
الغذائية  المواد  على  المطبقة 
الجمعية  تثمنه  آخر،   إشعار  إلى 
عدة  في  أعلنت  قد  كانت  التي 
مناسبات أن هذه الضرائب ستزيد 
أضاف  و  المواطن،  على  الغبن 
بالنظر  جاء  الرئيس  قرار  أن  
الصعب  االقتصادي  للوضع 
تسجيل  مع  خصوصا  للعائالت 

مختلف  أسعار  في  كبير  ارتفاع 
هذه  أن  زبدي  يرى  المنتجات.و 
الرئيس  اتخذها  التي  اإلجراءات 
و  المواطن  مصلحة  في  تصب 
خاصة العائالت المتوسطة الدخل 
وضعيفة الدخل ، و قال إن تجميد 
الضرائب التي نص عليها قانون 
المالية للسنة الجارية ستساهم في 
القدرة  تحسين  و  األسعار  خفض 
استعجالي  حل  هي  و  الشرائية، 
االجتماعي  الوضع  تحسين  ألجل 

للمواطن. 
الضرائب  كل  إلغاء  وبخصوص   
التجارة  على  والرسوم، 
نقالة  ال والهواتف  اإللكترونية، 
اآللي  اإلعالم  ووسائل  الفردية، 
الفردي،  لالستعمال  الموجهة 

واالكتفاء  الناشئة،  والمؤسسات 
فقال  يا،  حال نة  نّ المق بالتعريفات 
بهذا  يرحب  الجميع  أن  زبدي 
القرار ، كون هذه الضرائب كانت 
استمع  الرئيس  و  إجحافا،  تمثل 
استجاب  و  المواطن  لصوت 

لمطالبه بخصوص إلغائها. 
من جانبه قال الخبير االقتصادي 
تصريح  في  عية  الرحمان  عبد 
إلغاء  قرار  إن  الجزائر«،  ل«عين 
التجارة  على  الرسوم  و  الضرائب 
رئيس  أقرها  التي  االلكترونية 
خالل  أمس  أول  الجمهورية 
أمر  هو  الوزراء،  مجلس  اجتماع 
الوطني  لالقتصاد  بالنسبة  جيد 
التجارية  المعامالت  يدعم  و 
يحافظ  و  يدعم   و  االلكترونية  
للشباب  الشرائية  القدرة  على  
من  الشراء  على  اعتاد  الذي 
المنصات الدولية  و يحافظ على 
الذين  للمواطنين  الشرائية  القدرة 
ال يشترون من المنصات الدولية 
في  متاح  هو  مما  يشترون  ولكن 
تالي الطلب لن يترفع  السوق و بال
ألن الشباب يستمرون في الشراء 

من هذه المنصات الدولية. 
 أما باقي الرسوم و الضرائب التي 
تم تجميدها  فيقول عية هي جيدة 
التطبيق،  لكن  تطرح هنا مسألة 
إذ أن  هناك  بعض المؤسسات قد 
رفعت األسعار  بناء على الضرائب 
الجديدة، فاإلشكال حاليا –يوضح 
إن  الشركات  بهذه  يتعلق  عية- 

األولى  األسعار  إلى  ستعود  كانت 
و ال ترفعها على اعتبار أنه سيتم 
التي  و  الرسوم  و  الضرائب  إلغاء 
أنها  أم  األسعار  ارتفعت  بسببها 
مرتفعة  األسعار  على  ستبقى 
على اعتبار أنها بدأت في تطبيق 
تالي  بال و  الجديدة،  األسعار  هذه 
الزيادة  بهذه  بشعر  لن  المواطن 
ألن األصل-يضيف عية- في إلغاء 
هذه الرسوم و الضرائب أن يشعر 
المواطن  بها وهدفها حماية قدرته 

الشرائية. 
المحلل  اعتبر  جانبه،  من 
حشماوي،  محمد  االقتصادي، 
عبد  الجمهورية،  رئيس  قرار  أن 
بتجميد  القاضي  تبون  المجيد 
المواد  على  والرسوم  الضرائب 
سيما  وال  االستهالك   الواسعة 
قانون  تضمنها  التي  الرسوم 
لحماية  يهدف   ،2022 المالية 
القدرة الشرائية للمواطن ولمواجهة 

االرتفاع الجنوني لألسعار 
تصريح  في  حشماوي  وأوضح 
الوطنية  لإلذاعة  األولى  قناة  ل ل
الضروري  من  »كان  أنه  أمس، 
التي  اإلجراءات  هذه  مثل  اتخاذ 
إيجابية  انعكاسات  لديها  سيكون 
خاصة  المواطنين،  جيوب  على 
الغذائية  المواد  بعض  اقتناء  في 
وأيضا  الواسع  االستهالك  ذات 

على التجارة اإللكترونية«. 
كل  إلغاء  إلغاء  أن  اعتبر  كما 
التجارة  على  والرسوم،  الضرائب 

نقالة  ال والهواتف  اإللكترونية، 
اآللي  اإلعالم  ووسائل  الفردية، 
الفردي،  لالستعمال  الموجهة 
سيكون  الناشئة،  والمؤسسات 
المؤسسات  على  ايجابي  اثر  له 
كون  بالخصوص،  الناشئة 
في  تعمل  المؤسسات  هذه  اغلب 
الخدمات واإلعالم اآللي فال يمكن 
جهة  من  المؤسسات  هذه  تشجيع 
جهة  من  عليها  قيود  وفرض 
يساعد  اإلجراء  هذا  أن  أخرى.كما 

على تشجيع استخدام الرقمنة. 
الخبير  أوضح  آخر،  جانب  من 
أن  االقتصادي،  والمحلل 
نفايات  ال تصدير  توقيف  »قرار 
شهر  من  بداية  نهائيا  الحديدية 
إلى  أيضا  يهدف  المقبل،  مارس 
الصناعية  المواد  رسكلة  تشجيع 
لكي  مصنعة  كمواد  وتصديرها 
من  أكبر  المضافة  القيمة  تكون 
أجل  من  وهذا  كنفايات  تصديرها 
تقليص فاتورة االستيراد والنهوض 
وحماية  الصناعي  بالقطاع 

المنتوج المحلي«. 
إنجاز  انعكاسات  يخص  وفيما 
الطريق البري بين مدينتي تندوف 
أشار  الموريتانية،  والزويرات 
بين  »التعاون  ان  إلى  حشمواي 
سنة  يتعزز  وموريتانيا  الجزائر 
بعد سنة في إطار االتفاقيات التي 
وسيسمح   الطرفيين«  بين  وقعت 
التجاري  التعاون  بإنعاش 

واستقطاب األسواق اإلفريقية«. 

الجزائر: سناء-م



الجرائم  في  المتخصص  الجزائي  القطب  قاضي  أصدر 
بالعاصمة   أمحمد  سيدي  بمحكمة  واالقتصادية  المالية 
االثنين حكما يقضي بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 
له  محاكمة  أول  في  خليل  شكيب  األسبق  الطاقة  وزير 

متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع.
كما ألزم المتهم بدفع غرامة بقيمة 2 مليون دج مع تأييد 
 2019 الدولي عليه الصادر في سبتمبر  بالقبض  األمر 

اما  الجمهورية  وكيل  قدمها  التي  اإللتماسات  نفس  وهي 
محمد  سوناطراك  لمجمع  السابق  العام  المدير  الرئيس 
مزيان فقد حكم عليه بالحبس لمدة 5 سنوات و6 سنوات 
حبس لنائبه عبد الحفيظ فيغولي ومليون دج غرامة مالية 
لكل واحد و20 مليون دج بالتضامن كتعويض للخزينة 
العمومية. وتوبع هؤالء بجنح تبديد أموال عمومية سوء 
استغالل الوظيفة وابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم 

الساري المفعول سيما خالل ابرام صفقة النجاز مركب 
2008 حيث  المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة  للغاز 
من  بأمر  واقصاء  سايبام  اإليطالي  للمجمع  الصفقة  منح 
التي  اإلماراتية  الشركة  خليل  شكيب  األسبق  الوزير 
قدمت احسن عرض. وبالنسبة للمتهمين جيلبرتو بوالطو 
وماسيمو ستيال الممثلين عن المجمع اإليطالي سايبام فقد 
حكم عليهما ب 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج كغرامة 

مالية لكل واحد منهما و6 سنوات ومليون دج غرامة مالية 
بالنسبة للمتهم فرحات توفيق  كما قضى بدفع الشركات 
المتابعة بدفع بين 1و 3 مليار دج كغرامة مالية. والزم 
األشخاص المعنوية وشكيب خليل أيضا بتعويض الخزينة 
لباقي  بالنسبة  اما  دج.  19مليار  يتجاوز  بمبلغ  العمومية 
فقد  الجمارك ووكالء عبور  المتهمين منهم اطارات في 
أصدر قاضي القطب حكما ببراءتهم.                ربيع م

وزير الصحة يعترب نسبة التلقيح ضئيلة مقارنة بمخزون لقاحات يكفي لسنتني و يؤكد:

الجزائر تجاوزت ذروة الموجة الرابعة

  عين على الحدث
5 الثالثاء 15 فيفري 2022 م

الموافق لـ 14 رجب 1443 هـ 

مدير المؤسسة الوطنية للمالحة الجوية 
خالل جلسة استماع بالربلمان

تراجع حركة النقل
الجوي بالجزائر بـ 40 بالمائة 

مقارنة بسنوات ما قبل 
جائحة كورونا

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للمالحة 
الجوي  النقل  حركة  أن  سفير  يوسف  الجوية 
في الجزائر تراجعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة 
ظهور  قبل   2019 في  المسجلة  بالمستويات 

جائحة كوفيد19-.
أمام  استماع  جلسة  خالل  سفير  وأوضح 
السلكية  واالتصاالت  النقل  لجنة  أعضاء 
أن  الوطني,  الشعبي  بالمجلس  والالسلكية 
رقم  تقلص  في  تسبب  الجوية  الحركة  تراجع 
بنحو   2019 في  والمقدر  المؤسسة  أعمال 
في  بالمائة   50 بنسبة  دج,  مليار  22ر13 
لما  وفقا   ,2021 في  بالمائة  و45   2020
رقم  يسجل  أن  وتوقع  للمجلس  بيان  في  جاء 
أعمال المؤسسة خالل السنة الجارية 2022 
انخفاضا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بمستويات 
ما قبل الجائحة2019 , وخالل هذه الجلسة, 
المؤسسة  نشاط  عن  عرضا  سفير  السيد  قدم 
 3300 التي توظف  الجوية  للمالحة  الوطنية 
عامل عبر التراب الوطني, وتتوفر على 36 
برجا لمراقبة الحركة الجوية, تتوزع على كل 

المطارات الداخلية والدولية المفتوحة.
سالمة  ضمان  على  المؤسسة  وتعمل   
الطائرات المحلقة في المجال الجوي الوطني 
وتتبع الرحالت ومرافقتها من نقطة انطالقها 
غاية  إلى  الوطني  التراب  إلى  دخولها  أو 
وفي  الوطني.  للقطر  مغادرتها  أو  نزولها 
الموقع  أن  إلى  المسؤول  لفت  اإلطار,  هذا 
 5000 يتيح ل  الجزائر كمركز عبور دولي 
شركة طيران باستخدام مجالنا الجوي, بمعدل 
260 ألف حركة سنويا, مؤكدا بالمناسبة على 
يكتسيها مطارا غرداية  التي  النوعية  األهمية 
وتمنراست الذين يستخدمان كمحطتين تقنيتين 
في غاية األهمية  بالنسبة للرحالت المتوجهة 

إلى إفريقيا
الوطنية  المؤسسة  بأن  سفير  السيد  وذكر   
مراقبة  أبراج  خمسة  بإنجاز  قامت  للمالحة 
توجد  الذكية   التقنيات  بأحدث  مزودة  جديدة 
في كل من واليات الجزائر العاصمة, وهران, 
أن  إلى  لفت  و  وغرداية  قسنطينة  تمنراست, 
تمنراست,  بوالية  الجهوي  المراقبة  مركز 
في  للموجود  مماثال  ليكون  صمم  والذي 
تأخرا  عرف  العاصمة(,  )الجزائر  شراربة 
في االستالم بسبب جائحة كورونا, مضيفا إلى 
أن هذا المركز سيسمح بتعميم مراقبة المجال 
الجوي الجزائري عن طريق الرادار, حسبما 

ما ورد في بيان المجلس الشعبي الوطني .
ربيع م

يف أول محاكمة له يف قضايا فساد بسوناطراك

إدانة شكيب خليل بـ20 سنة سجنا نافذا و5 سنوات لمحمد مزيان

 أعلن وزير التعليم العلي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن إلغاء شرط إجراء استظهار وثيقة الكشف عن 
كوفيد19- بالنسبة للمترشحين لمسابقة االلتحاق بالطور الثالث »دكتواره«. 

الجزائر:سناء-م 
وأوضح الوزير خالل كلمة ألقاها خالل لقاء مع الجمعيات الطالبية المعتمدة بالقطاع، أنه تقرر »تخفيف اإلجراء 
المتعلق باستظهار وثيقة الكشف عن كوفيد19-، على أن يتم التقيد بصرامة بالبروتوكول الصحي، من خالل قياس 
درجة حرارة المترشحين قبل الدخول إلى قاعة االمتحان، وعزل من يشتبه بهم في قاعات خاصة، مع إلزامية ارتداء 

الكمامة للجميع وطيلة فترة االمتحانات«. 
للتذكير، فإن تنظيم مسابقة الطور الثالث للسنة الجامعية الحالية سيتم خالل الفترة من 20 فيفري إلى 20 مارس 
2022، حيث تم تسجيل نحو 170ألف مترشح، في حين تم فتح أزيد من 5600 مقعد بيداغوجي للتكوين في هذا 

الطور. 
س-م

ستجرى خالل الفرتة من 20 فيفري إىل 20 مارس 2022

إلغاء شرط إجراء استظهار وثيقة الكشف عن كوفيد19- ملرتشحي مسابقة الدكتواره

بن  الرحمن  عبد  الصحة  وزير  أعلن 
على  الجزائر  أن  االثنين،  أمس  بوزيد، 
الرابعة  الموجة  من  الخروج  وشك 
والدليل على ذلك انخفاض عدد اإلصابات 

بفيروس كورونا.
تقييمي  اجتماع  في  الصحة  وزير  وأشار 
إلى  بالواليات  الصحة  مدراء  مع  تنسيقي 
الرابعة  الموجة  ذروة  سجلت  الجزائر  أن 
إصابة   2525 برصد  جانفي   25 يوم 

بكورونا.
انخفض  اإلصابات  عدد  بأن  وصرح 
إصابة   413 تسجيل  تم  االثنين  وأمس 
ال  الوفيات  عدد  أن  غير  بكورونا،  جديدة 

يزال مرتفعا.
أن  بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  وأضاف 
صعبة  تكون  أن  انتظرنا  الرابعة  الموجة 
غير أن تجنيد كافة األطقم الطبية وتوفير 
هذه  تخطي  في  ساهم  واألدوية  األسرة 

الموجة بسالم.
مشاكل  تواجه  ال  بالده  أنه  الوزير  وأكد 
المستشفيات  في  المرضى  عدد  بلغ  عندما 
انخفض  العدد  أن  موضحا  آالف،   6 إلى 

إلى 685 مريض.
ضرورة  إلى  الحكومة  عضو  ودعا 
الطبية  النشاطات  وعودة  استئناف 
بالمستشفيات  تدريجيا  العمل  واستئناف 
للمصابين  خاصة  مصالح  وتخصيص 
بكورونا وتحرير األسرة المتبقية للعمليات 
الذين  المرضى  واستقبال  الجراحية 

ينتظرون دورهم في العالج.
كافة  اتخذت  الدولة  أن  الوزير  وأوضح 
اإلجراءات من أجل مجابهة الوباء وحماية 
المدارس  غلق  أن  إلى  مشيرا  المواطنين، 
ساهم  أسبوعين  لمدة  األخيرة  اآلونة  في 
بشكل كبير في كبح موجة الفيروس القوية. 
نسبة  من  امتعاضه  عن  بوزيد  بن  وعبر 
التلقيح التي وصل إليها الجزائريون والتي 
بمخزون  مقارنة  وقليلة  ضئيلة  اعتبرها 
الجزائر والذي  تتوفر عليه  التي  اللقاحات 

يكفي حسب قوله لمدة سنتين.
من  وبالرغم  اللقاحات  بأن  وصرح 
أن  إال  المواطنون،  أبداها  التي  المخاوف 
الوزارة لم تسجل أي أعراض لللقاح كانت 

خطيرة على صحة المطعمين.

قيد  الصحة  لقانون  تطبيقيا  نصا   40
الدراسة على مستوى الحكومة

و أعلن وزير الصحة من جهة أخرى، أن 
40 نصا تطبيقيا لقانون الصحة رقم -18
هي   2018 جويلية   2 في  المؤرخ   11
حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة.

أنه  القطاع,  عن  األول  المسؤول  وأكد 
»سيتم قريبا الشروع في تطبيق توصيات 
حسب  الورشات  هذه  بها  توجت  التي 
رئيس  لاللتزامات  تنفيذا  وهذا  األولويات 
فيما  تبون,  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية, 
خالل  من  سيما  المنظومة  تحسين  يخص 
الصحة  لقانون  التطبيقية  النصوص  إعداد 
مستوى  على  الدراسة  قيد  منها   40
أن  المسؤول  ذات  وأوضح  الحكومة«. 
الجلسات الوطنية ناقشت مختلف العراقيل 
الحلول  وقدمت  المنظومة  تواجه  التي 
الديموغرافية  الوضعية  وفق  المناسبة 
واالجتماعية,  واالقتصادية  والوبائية 
وتوجيهات  المواطن  تطلعات  يخدم  بما 

السلطات العليا للبالد.
الطريق  ورقة  تضمنته  ما  تجسيد  ويبقى 

هذه  تطبيق  بهدف  تسطيرها  تم  التي 
-«أحد  الوزير  -حسب  التوصيات 
الواقع  أرض  على  لتطبيقها  التحديات« 
برنامج زمني  االعتماد على  عن طريق 
والمتوسط  القريب  المدى  على  يمتد 
»تظافر  قال,  كما  يستدعي,  مما  والبعيد 
جهود كل الفاعلين خاصة في ظل الدعم 
المطلق الذي يحظى به القطاع من أعلى 

السلطات في البالد«.
15 ألف طبيب جزائري يعملون بفرنسا
هجرة  حول  سؤال  عن  رده  وفي 
كشف  فرنسا,  إلى  الجزائريين  األطباء 
تشمل  لجنة  وجود  الصحة,عن  وزير 
التي  األسباب  عن  للبحث  وزارات  عدة 
دفعت الى هجرة األطباء وإيجاد الحلول 
لهجرة  »أسفه«  عن  معبرا  لها  المناسبة 
الجامعة  كونتهم  الذين  االطباء  هؤالء 
ذلك  تكوين,مرجعا  أحسن  الجزائرية 
البلد  يقدمها  التي  »االغراءات  الى 

المستضيف وأسباب أخرى شخصية«.
في  أخر  جانب  من  الوزير  و«شكك« 
القائمة  في  الواردة  االسماء  »صحة 
المتداولة في شبكات التواصل االجتماعي« 
ليست جزائرية«. كما  بقوله »أن بعضها 
أن نسبة االطباء الجزائريين تمثل, حسبه, 
» 17.4 بالمائة من مجموع أسماء القائمة 
 40 والمغاربة  بالمائة   17.1 والتونسيين 
بالمائة«. وذكر السيد بن بوزيد بالمناسبة 
تقدموا  الذين  الجزائريين  األطباء  بعدد 
و  فرنسا  بسفارة  المعارف  تقييم  لمسابقة 
الذي يفوق 2000 طبيب, مشيرا إلى أن 
هذا  في  الناجحين  بين  من  هامة  »نسبة 
أن »15  و  التقاعد«  سن  بلغت  االختبار 

ألف طبيب جزائري يعملون بفرنسا«.
في  االدمغة  هجرة  بأن  الوزير  اعتبر  و 
جميع االختصاصات تعد »ظاهرة عالمية 

وال تقتصر على الجزائر فحسب«.
وذكر السيد بن بوزيد في هذا الخصوص 
بأن الهدف من إعادة النظر في المنظومة 
التي  االختالالت  اصالح  هو  الصحية 
هذه  أسباب  دراسة  بينها  من  منها  تعاني 

الهجرة.
ق ـ و

* إنشاء لجنة تشمل عدة وزارات لبحث أسباب هجرة األطباء



االستعجالية  الدائرة  بأن  تونسية  مصادر  أفادت 
بالمحكمة االبتدائية في البالد قضت برفض المطلب 
المجلس  رئيس  رفعها  التي  الدعوى  بخصوص 
األعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر ضد وزير 

الداخلية توفيق شرف الدين.
وقال المصدر إن »القضية تأتي بعد رفض وزير 
الداخلية لطلب تسليمه مفاتيح مقر المجلس األعلى 

للقضاء«.
التونسي  األمن  قوات  منعت  الماضي،  واالثنين 
مقره  دخول  من  للقضاء  األعلى  المجلس  أعضاء 
حديدية  سالسل  بوضع  غلق  بعد  العاصمة  وسط 

على أبواب المجلس.
األحد،  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  وأصدر 
للقضاء  مؤقت  أعلى  مجلس  باستحداث  مرسوما 

يحل محل مجلس القضاء المنحل.
القضاء،  الستقاللية  احترامه  مجّددا  سعيد  وأكد 
وذّكر أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف 

هو لتحقيق التوازن بينها.
ضرورة  على  كذلك،  التونسي،  الرئيس  وشّدد 
تطهير البالد من كّل ما علق بها من أسباب الفساد، 
وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى 

فيه الجميع أمام القانون.
حل  التونسي  الرئيس  قرر  الماضي،  والسبت 
المجلس األعلى للقضاء، وقال في تصريح مباشر 
من مقر وزارة الداخلية »إنه صار من الماضي«؛ 
مذكرا أنه نبّه تركيبته مرات ومرات من التالعب 

الذي قامت به في ملفات عدة.
قضائي  دستوري  هيكل  للقضاء  األعلى  والمجلس 
شكلت تركيبته حركة النهضة بالشراكة مع حليفها 
في الحكم نداء تونس، فيما لم تدخر جهدا في تعطيل 
سلطة  أعلى  الدستورية  المحكمة  تشكيل  ونسف 

دستورية في البالد.

يف إطار مجابهة فريوس كورونا
الخطوط التونسية تتبنى تعديالت 

جديدة اعتبارا من اليوم الثالثاء
إجراءات  عن  التونسية  الجوية  الخطوط  أعلنت 
جديدة للوافدين لدخول األراضي التونسي بدءا من 
هذا الثالثاء 15 فيفري، في إطار مجابهة فيروس 

كورونا.
أعمارهم  تتجاوز  الذين  المسافرين  أن  وذكرت 
18 عاما والراغبين في الدخول إلى تونس وأنهوا 
جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا ينبغي عليهم 
أن يقدموا بدءا من 15 فيفري الحالي شهادة تثبت 

الحصول على كامل الجرعات.
تزيد  الذين  المسافرين  على  يتعين  أنه  وأضافت 
جدول  يكملوا  لم  والذين  أعوام   6 عن  أعمارهم 
التلقيح ضد الفيروس يتعين عليهم تقديم شهادة تثبت 
سلبية اختبار »بي سي آر« على أال يتجاوز تاريخ 
إجرائه 48 ساعة من التسجيل أو اختبار سريع لم 

يمر على إجرائه 24 ساعة عند التسجيل.
وشددت على أن أي إخالل سيقابل برفض دخول 
نتيجة  الذين  المسافرين  أن  إلى  وأشارت  المسافر. 
عليهم  سيتوجب  إيجابية  آر«  سي  »بي  اختبارهم 
الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام، وفي 
الحجر  فترة  تمديد  سيتم  األعراض  ظهور  حالة 

الذاتي إلى 7 أيام.
ملء  المسافرين  جميع  على  يجب  أنه  وأوضحت 
االستمارة اإللكترونية على موقع e7mi.tn وتقديم 
قسم  ولدى  الوصول  تسجيل  عند  ذلك  يثبت  ما 
الخدمات الصحية عند الوصول إلى تونس، سواء 
باالمتثال  مطالبة  الورقية،  أو  الرقمية  النسخة  في 
لهذه الشروط وكل اإلجراءات التنظيمية والقوانين 

ق ـ دالمعمول بها.
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قيام  أهمية   ، االثنين  يوم  العربية،  الدول  جامعة  أكدت 
الى  التوصل  أجل  من  بالعمل  الليبية  األطراف  جميع 
توافق سياسي على المرحلة المقبلة، معتبرة أن التوافق 
هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على االستقرار في البالد.

تغليب  أهمية  على  لها  بيان  في  الجامعة  وشددت 
المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، وطالبت 
وحدة  تعزيز  شأنه  من  ما  لكل  الدولي  المجتمع  بدعم 
الدولة الليبية والحفاظ على االستقرار فيها، والعمل على 

إجراء االنتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس 
اإلرادة الحرة لليبيين .

قد  باشاغا،  المكلف فتحي  الليبية  الحكومة  وكان رئيس 
أعلن األحد، بدء مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف 
ليبيا،  ومناطق  والدولة  النواب  مجلس  في  األطراف 
وغربا  شرقا  الليبيين  جميع  من  حقيقية  وطنية  بشراكة 
والقدرة،  الكفاءة  معيار  مع ضمان   ، جنوبا  و  وشماال 

متعهدا بعدم الترشح لالنتخابات الرئاسية المرتقبة.
في  االنتخابات  إجراء  »أهمية  على  باشاغا،  شدد  كما 

موعدها المحدد«.
الخميس  أعلن  )البرلمان(  الليبي  النواب  مجلس  وكان 
ليبيا،  الماضي في ختام اجتماع عقده في طبرق شرق 
أنه اختار وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رئيسا 
لرئيس  تصريح  من  أيام  بعد  وذلك  الجديدة  للحكومة 
البرلمان اعتبر فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة »منتهية الوالية«، ودعا إلى إعادة تشكيل 

الحكومة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن البرلمان الليبي سحب الثقة 
من حكومة الدبيبة، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 
كحكومة  أعمالها  تسيير  في  تستمر  أن  على  الليبي، 

»تصريف أعمال«.
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ 
العام  في  القذافي،  معمر  الراحل  العقيد  بنظام  اإلطاحة 

.2011

الجامعة العربية تؤكد:

األطراف الليبية محكوم عليها 
بالوصول إلى توافق سياسي

محكمة تونسية ترفض 
دعوى رئيس مجلس القضاء 

المنحل ضد وزير الداخلية

مجلس  قبل  من  المكلف  الليبية  الحكومة  رئيس  أعلن 
النواب فتحي باشاغا، أنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة 
بعدم  التزامه  مجددا  والمناطق،  األطراف  مختلف  مع 

الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة.
»فيسبوك«:  على  نشرها  مسجلة  كلمة  في  وقال 
الفاعلة  السياسية  المشاركة  تضمن  سوف  »المشاورات 
من جميع األطراف«. وأضاف: »بدأنا مشاورات تشكيل 
الحكومة مع مختلف األطراف في مجلس النواب والدولة 
الليبيين  جميع  من  حقيقية  وطنية  بشراكة  ليبيا  ومناطق 
الكفاءة والقدرة،  شرقا وغربا وجنوبا مع ضمان معيار 
تشكيلة  تقديم  »سيتم  وتابع:  للجميع«.  ممدودة  وأيادينا 

الحكومة لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل أن تنال 
التسليم واالستالم ستتم  أن »عملية  الثقة«، مشددا على 
وفقدان  »بتهجير  باشاغا  وذّكر  السليمة«.  الطرق  وفق 
وارتفاع  والفساد  الفوضى  وانتشار  واألحباب  األهل 
أصوات الكراهية«، مشيرا إلى أن الجميع »أدرك اليوم 
أننا كنا مخطئين باعتقادنا بأن واحدا منا قد يلغي اآلخر، 
في  قيمتنا  غيره..  دون  الحقيقة  يمتلك  منا  واحدا  أن  أو 
تنوعنا ومصيرنا واحد«. وختم قائال: »التخوين والتكفير 
باسم  الخداع والتدليس  تبني، وأن  تهدم وال  والمزايدات 
الثورة والشرعية كلها أدوات رخيصة يستخدمها البعض 

لتأجيج نار الفتنة والصراع«.

باشاغا يعلن بدء مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف األطراف والمناطق

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، 
الجديدة  الليبية  الحكومة  تتمكن  أن  تأمل  موسكو  إن 
وتعاضد  التفاف  تحقيق  من  باشاغا  فتحي  برئاسة 

المجتمع الليبي حولها.  
على  تعليقها  خالل  زاخاروفا،  وأضافت   
وزراء  كرئيس  باشاغا  فتحي  تعيين  إقرار 
هذا  احترام  يجب  أنه  »نعتقد  لليبيا:  جديد 
المهم  ومن  البرلمانيين.  جانب  من  االختيار 
جدا أال تؤدي التناقضات القائمة بين الليبيين 
إلى نزاع جدي، ويجب أن يتم حلها من خالل 
الحلول  وتحقيق  والتسويات  المفاوضات 

الوسط«.
الروسية  الخارجية  وزارة  ممثلة  وتابعت 
الليبية  الحكومة  تتمكن  أن  »نأمل  القول: 
الجديدة بقيادة فتحي باشاغا، من حشد المجتمع 
الليبي حولها، وهو ما سيسمح بالتعامل بنجاح 
ذلك  في  بما  االنتقالية،  للمرحلة  الصعبة  المهام  مع 

االستعدادات إلجراء انتخابات وطنية عامة«.

بعثة األمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى حماية جميع 
الصحفيين

االعتداء  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  أدانت 
وذلك  المسماري،  مبروكة   ،218 قناة  مراسلة  على 
يوم 12 فيفري في بنغازي أثناء قيامها بعملها، داعية 
إلى حماية جميع الصحفيين. وأدانت بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، عبر »تويتر«، االعتداء على مراسلة 
قناة 218، السيدة مبروكة المسماري، وذلك يوم 12 
فيفري في بنغازي أثناء قيامها بعملها، حيث ورد أنها 
تعرضت لالعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة 
أثناء  خاصتها  التصوير  آلة  وحطمت  األشخاص  من 
الجسدي  لالعتداء  تعرضت  أنها  ورد  حيث  الحادث، 
واللفظي على يد مجموعة من األشخاص وُحطمت آلة 

التصوير خاصتها أثناء الحادث.
ق ـ د
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شركة  بأن  عبرية  إعالم  وسائل  أفادت 
صناعات الفضاء اإلسرائيلية IAI أبرمت 
مليار  نصف  نحو  بقيمة  ضخما  عقدا 
إلى  حديثة  دفاعية  منظومات  لبيع  دوالر 

المغرب.
أن   Israel Defense موقع  وذكر 
إسرائيل بموجب الصفقة التي تقدر قيمتها 
بـ500  األولية  للبيانات  وفقا  اإلجمالية 
المغرب  إلى  ستصدر  دوالر  مليون 

للطيران  مضادة  دفاعية  منظومات 
إكس«  إم  والصواريخ من طراز »برق 
هذا  Globes صحة  وأكدت صحيفة   .
دفاعية منخرطة  نقال عن مصادر  الخبر 
الدفاعية.  المنظومة  بهذه  االتجار  في 
طورت إسرائيل هذه النسخة من منظومة 
»برق« الدفاعية بالتعاون مع الهند، ومن 
شأنها اعتراض أهداف على مسافة تصل 

150 كلم.

تطرقت   ،Globes لبيانات  ووفقا 
إمكانية  إلى  أوال  المغربية  السلطات 
خالل  أخرى  وأسلحة  »برق«  اقتنائها 
بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  زيارة 
الماضي،  الرباط في نوفمبر  إلى  غانتس 
خاصة  تفاهم  مذكرة  على  وقع  حين 

بالتعاون العسكري بين الدولتين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دفاعية قولها 
إن المدير التنفيذي لـIAI بواز ليفي سبق 

سلطات  إلطالع  سرا  المغرب  زار  أن 
المنتجة  المنظومات  المملكة على قدرات 
تفاصيل  على  واالتفاق  شركته  قبل  من 

الصفقة.
وربطت التقارير اإلسرائيلية هذه الصفقة 
وجارتها  المغرب  بين  القائمة  بالتوترات 
من  بطاريات  أربع  اقتنت  التي  الجزائر 

منظومة »إسكندر-إم« الروسية.
ق ـ د

بحسب وسائل إعالم عربية

إسرائيل توقع صفقة عسكرية ضخمة مع المغرب



اإلثنين،  يوم  الرقمية  العمالت  أسعار  تراجعت 
وعادت بيتكوين )العملة األكثر قوة وشهرة( للهبوط 

من جديد.
وتراجعت القيمة السوقية للعمالت الرقمية المشفرة 
)سوق الكريبتو( اليوم بنسبة %10.58 لتصل إلى 

1.70 تريليون دوالر.
المشفرة  الرقمية  والعمالت  »بيتكوين«  وتتعرض 
لمجموعة من العقبات الصعبة من قبل الحكومات، 
في  الروسي  المركزي  البنك  اقتراح  آخرها  كان 
الماضي، فرض حظر على استخدام  نهاية جانفي 
العمالت المشفرة وتعدينها. وروسيا هي واحدة من 
مواقع تعدين »بيتكوين« الرائدة في العالم، ويتسبب 
حدوث  في  المركزي  بنكها  قبل  من  تحرك  أي 

تغييرات عنيفة في السوق.
بوجود  الروسي  المركزي  مطلب  مراقبون  وبرر 
تعليمات رئاسية في موسكو لتوفير الطاقة الالزمة 
للبالد بأي شكل يذكر تحسبا لغزو روسي محتمل 

ألوكرانيا.
تداولتها  أمريكية  استخباراتية  تقارير  وكانت 
روسي  غزو  قرب  عن  الدولية  األنباء  وكاالت 
محتمل ألوكرانيا قبل نهاية دورة األلعاب الشتوية 

في بيكين.
وفي وقت سابق، حذرت البنوك المركزية في العالم 
البنك  أعلن  حيث  الرقمية.  العمالت  استخدام  من 
كل  أن  الماضي،  سبتمبر  في  الصيني،  المركزي 
التحويالت باستخدام العمالت الرقمية ستكون غير 

قانونية، ما يعني منع العمالت الرقمية كافة.
بي  »جي  االستثمار  بنك  حدد  نفسه،  الوقت  في 
عن  »بيتكوين«  لـ  العادلة  القيمة  مورجان«، 
مستوى أقل بنسبة %12 تقريباً من السعر الحالي، 

بناًء على تقلبها مقارنة بالذهب.
وكتب متخصصو البنك، في مذكرة بحثية حديثة، أن 
القيمة العادلة للعملة المشفرة تعادل 38000 دوالر 
»بيتكوين«  بين  التذبذب  معدل  فارق  أساس  على 

والذهب والبالغ 4 أضعاف.
ستاندرد  األمريكي  البنك  في  بحثي  فريق  وتوقع 
إلى  لتصل  البيتكوين  قيمة  تتضاعف  أن  تشارترد 
الجاري، وقد تصل  العام  100 ألف دوالر خالل 
قيمتها إلى 175 ألف دوالر على المدى الطويل، 

وفقا لتقرير صادر عن البنك.
وفي المقابل، قالت كارول ألكساندر، أستاذة المالية 
في جامعة ساسكس، في تصريحات صحفية، إنها 
آالف   10 إلى  تنخفض  قد  بتكوين  عملة  أن  ترى 
إذا ما حدث سيعني  2022، وهو  دوالر في عام 
العام  في  مكاسبها  جميع  على  فعلًيا  القضاء  ذلك 

ونصف الماضيين.
ق ـ إ
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لدى   ، اإلثنين  يوم  الجزائر  في  اليورو  سعر  استقر 
الموازية  السوق  لدى  وأيضا  المركزي،  الجزائر  بنك 

)السوداء(.
ومساء األحد، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
إلغاء ضرائب ورسوم وتجميد أخرى، وردت في قانون 
أسعار مواد غذائية  ارتفاع  العامة وتسببت في  الميزانية 

ومنتجات الكترونية.
وورد في بيان للحكومة الجزائرية، أن الرئاسة »قررت 
حتى  األحد،  من  بدءا  والرسوم،  الضرائب  كل  تجميد 

إشعار آخر، والسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 
2022 على بعض المواد الغذائية«.

كبيرا  ارتفاعا  الجزائر  تشهد  الجاري  العام  مطلع  ومنذ 
العجائن والحلويات  في أسعار مواد غذائية، على غرار 
جديدة  رسوم  تطبيق  بعد  ومشتقاتهما،  واأللبان  والحليب 

في قانون الموازنة شملت المواد األولية لهذه المنتجات.
بنك  لدى  اإلثنين  يوم  الجزائر  في  اليورو  سعر  واستقر 
للشراء،  دينار   160.40 ليسجل  المركزي،  الجزائر 

و160.47 دينار للبيع.

اإلثنين  يوم  الجزائر  في  األوروبية  العملة  وسجل سعر 
نحو  )السوداء(،  الرسمية  غير  الموازية  السوق  لدى 

204.29 دينار للشراء، و206.56 دينار للبيع.
يوم  المركزي  الجزائر  بنك  في  الدوالر  سعر  واستقر 
اإلثنين عند مستوى 140.40 دينار للشراء، و140.42 

دينار للبيع.
يوم  الجزائري  الدينار  مقابل  الدوالر  سعر  حافظ  كما 
الرسمية  الموازية غير  السوق  اإلثنين على مستواه في 
و182  للشراء،  دينارا   180 نحو  ليسجل  )السوداء(، 

دينارا للبيع.
وعن سعر الجنيه اإلسترليني في بنك الجزائر المركزي 
للشراء،  دينار   190.12 نحو  سجل  اإلثنين،  يوم 
اإلسترليني  الجنيه  للبيع، وجاء سعر  دينار  و190.17 
في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 244.13 

دينار للشراء، و246.84 دينار للبيع.
لدى  أمس  الجزائر  في  السعودي  الريال  سعر  وسجل 
للشراء،  دينار   37.42 نحو  المركزي،  الجزائر  بنك 
السوق  في  الريال  سعر  وجاء  للبيع،  دينار  و37.43 
للشراء،  دينار   47.98 بقيمة  السوداء  الجزائرية 

و48.51 دينار للبيع.
الجزائر  بنك  لدى  أمس،  اإلماراتي  الدرهم  سعر  وبلغ 
المركزي نحو 38.22 دينار للشراء، و38.23 دينار 
الرسمية  غير  الموازية  السوق  لدى  سجل  فيما  للبيع، 
)السوداء( نحو 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.
لدى  أمس،  الجزائر  في  الكويتي  الدينار  سعر  سجل 
للشراء،  دينار   464.31 نحو  المركزي،  الجزائر  بنك 
السوق  لدى  سعره  استقر  فيما  للبيع،  دينار  و464.51 
الموازية غير الرسمية )السوداء( عند مستوى 595.53 

دينار للشراء، و602.15 دينار للبيع.
ق ـ إ

العملة الرقميةأسعار العمالت األجنبية في الجزائر
" بيتكوني" تعود

إىل الرتاجع

يبدو أن جهود العراق لتعزيز إنتاجه من النفط والغاز 
لمداخيل  البالد  حاجة  وسط  تعثرات،  تواجه  الطبيعي، 

مالية وزيادة في إنتاج الغاز المصاحب.
واإلثنين، أوردت وكالة رويترز لألنباء، أن صفقة قيمتها 
والعراق،  الفرنسية  توتال  بين شركة  دوالر  مليار   27
بها شركات  تعيد  أن  تأمل  بغداد  بعد أن كانت  تعثرت، 

النفط الكبرى للبالد.
كبرى  أجنبية  شركات  جذب  ينشد  العراق  كان  وطالما 
عقود  في  بتروليوم،  بريتش  وشل  الفرنسية  توتال  مثل 
بشروط  تواجه  كانت  دائما  لكنها  عقودا،  تمتد  كبيرة 
مخاطر  ارتفاع  مع  الشركات،  تلك  جانب  من  صعبة 

العمل في العراق.
تعود هذه الصعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة 
لقطاع الطاقة، إلى عدة أسباب منها السياسي والتوترات 
خاليا  وجود  واستمرار  واألخرى،  الفترة  بين  األمنية 
القوانين  غياب  مردها  ثالثة  وأسباب  داعش،  لتنظيم 

المحفزة على االستثمار.
وبالعودة إلى صفقة توتال المتعثرة، حيث وافقت الشركة 
العام الماضي على االستثمار في أربع مشروعات للنفط 
المتجددة في منطقة البصرة في جنوب  والغاز والطاقة 

البالد على مدى 25 عاما. 
ومن  البترول  وزارة  من  عراقية  مصادر  ثالثة  وقالت 
القطاع لرويترز، إن الوزارة لم تحصل على الموافقات 
اإلدارات  جميع  من  للصفقة  المالية  التفاصيل  على 
الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خالفات منذ 

ذلك الحين.
عنها  يعلن  لم  التي  الشروط  وأثارت 
ساسة  مخاوف  قبل،  من  تنشر  أو 
صلة  على  مصادر  وقالت  عراقيين 
وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة 
بالنسبة للعراق. ويواجه العراق ارتفاعا 
والتطويرية،  الجارية  المصروفات  في 
من  سنوات  بعد  البالد  إعمار  إلعادة 
الحرب ضد تنظيم داعش، ما يجعل من 
كبيرة  استثمارات محلية  الصعب ضخ 

في مشاريع الطاقة.
الطبيعية،  الظروف  في  العراق  وينتج 
النفط  من  يوميا  برميل  ماليين   4.6
حتى  إنتاجه  زيادة  إلى  ويطمح  الخام، 

6 ماليين برميل يوميا حتى نهاية 2026، لكنه طموح 
مرتبط بالتعاقدات من شركات طاقة عالمية.

حاجة  من  العراق  يعاني  الطبيعي،  الغاز  قطاع  وفي 
ملحة إلى زيادة إنتاج الغاز المصاحب، لتلبية احتياجات 
الطاقة  توليد  مجال  في  العاملة  المحلية  الشركات 
الكهربائية. وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات 
من الطاقة الكهربائية، بينما االحتياج الفعلي يتجاوز 30 
احتجاج  للتيار وسط  متكرر  انقطاع  إلى  يؤدي  ما  ألفا، 

من السكان.
الستيراد  الجوار  دول  مع  مباحثات  العراق  ويجري 
وحدها  إيران  على  يعتمد  كان  أن  بعد  منها،  الكهرباء 

خالل السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاوات 
من الكهرباء، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة 

الكهربائية المحلية.
جراء  عقود  منذ  الكهرباء  نقص  أزمة  العراق  ويعاني 
األمنية في  استقرار األوضاع  المتعاقبة وعدم  الحروب 

البالد، فضال عن استشراء الفساد.
وتزداد نقمة السكان على الحكومة خالل فصل الصيف 
مع  بالتزامن  الكهربائي  للتيار  المتكرر  االنقطاع  جراء 
المناطق  بعض  في  ووصولها  الحرارة  درجات  ارتفاع 

إلى 50 مئوية.
ق ـ إ

فيما البلد يطمح إىل زيادة إنتاجه حتى 6 ماليني برميل يوميا

تعثر صفقة بقيمة 27 مليار دوالر بين شركة توتال الفرنسية والعراق

كشف المهندس طارق المال وزير البترول 
المصري، يوم اإلثنين، عن موعد وصول 
أزمة  لحل  لبنان  إلى  المصري  الغاز 

بالبالد. الكهرباء 
وقال الوزير المصري خالل كلمته بافتتاح 
ومعرض  مؤتمر  من  الخامسة  الدورة 
 2022 إيجبس  للبترول  الدولي  مصر 
إن العمل الفني لدعم صادرات الغاز إلى 

لبنان سينتهي في فيفري الجاري.
وأضاف إن الجدول الزمني إلرسال الغاز 
على  يعتمد  ألنه  بالمرونة  يتسم  لبنان  إلى 

شركاء آخرين

تدعمها  خطة  بموجب  المقرر  ومن 
الكهرباء  أزمة  لتخفيف  المتحدة  الواليات 
في لبنان، أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي 
األردنية  باألراضي  يمر  أنابيب  عبر خط 
والسورية. وكان وزير البترول المصري 
تتوقع  أن مصر   ،2021 نوفمبر  في  أكد 
بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون 
لبنان  إلى  يوميا  الغاز  من  مكعبة  قدم 
للرئاسة  بيان  قال  فيما   ،2022 بحلول 
إنه   2021 ديسمبر  شهر  نهاية  اللبنانية 
بخط  إصالحات  من  االنتهاء  المتوقع  من 
سيسمح  ما  فبراير،  بنهاية  الغاز  لنقل 

بوصول الغاز المصري إلى لبنان.
اللبناني  الطاقة  وزير  عن  البيان  ونقل 
أواخر  حلول  »مع  قوله:  فياض  وليد 
تم  قد  يكون  أن  المفروض  من  فيفري، 
المرحلة  في  الخط  إصالح  من  االنتهاء 
األولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير 
عمار«، التي تقع على بعد 3 كيلومترات 
الشمال من مدينة طرابلس في شمال  إلى 

لبنان.
إسرائيل ال تمانع

اإلسرائيلية  الطاقة  وزيرة  قالت  فيما 
جلسات  إحدى  خالل  الحرار  كارين 

بالقاهرة  المنعقد   2022 إيجيبس  مؤتمر 
يوم اإلثنين، ردا على سؤال بشأن احتمال 
إسرائيل  تصدره  الذي  الغاز  وصول 
من  بأس  »ال  لبنان  إلى  واألردن  لمصر 

ذلك«، وذلك وفقا لما نقلته رويترز.
الوزاري  المشاركون في االجتماع  واتفق 
سبتمبر  في  العربي،  الغاز  خط  لدول 
الطبيعي  الغاز  إيصال  على  الماضي، 
المصري إلى لبنان عبر األردن وسوريا، 
لتنفيذ  زمني  وجدول  عمل  خطة  وتقديم 

ذلك.
ق ـ إ

القاهرة تكشف موعد وصول الغاز المرصي إىل لبنان



   

n بمبــادرة من االتحــاد الوطني 
للشــباب  مكتــب ميلــة و بهــدف 
تشــجيع وتدعيــم البحث في مجال 
التهيئة والتعميــر وتكوين  الطلبة 
وابــراز  الجامعــة  وخريجــي 
الكفاءات الشــبانية التي تزخر بها 
واليــة ميلة نظم المكتــب الوالئي 
لالتحاد الوطني الجزائري للشباب 
مســابقة الختيــار احســن مخطط 
تهيئــة لمدينة ميلة ،حيث شــارك 
أزيد من 20 متسابق من خريجي 
المســابقة   والطلبــة  الجامعــات 

برعاية والي الوالية، وبالتنســيق 
مــع قطــاع الشــباب والرياضــة 
والمركــز الجامعي ميلــة مديرية 
التكويــن المهني والتمهيــن بميلة 

وغيرها.
تقــوم  أن  المنتظــر  مــن  و   
لجنــة مخاصــة باختيــار أحســن 
المخططــات و تقديمهــا للجهــات 
المعنية بمخططات التنمية بالوالية 
و التــي ســتكون ضمن مشــاريع 
التهيئــة الكبرى ال خراج عاصمة 

الوالية من وضعها الحالي.

عين على الشرق 8

مسابقة ألحسن مخطط تهيئة
 لمدينة ميلة     

متفرقات   

الثالثاء 15 فيفري  2022 م
الموافق لـ 14 رجب 1443 هـ

استمرار معاناة المواطن مع الغالء

ندرة في الزيت والحليب والسميد بأسواق مدينة سطيف  

n تتواصــل معانــاة المواطنين 
بمدينة ســطيف والمدن المجاورة 
مع ندرة المواد األساســية، كزيت 
المائدة والحليب باألكياس بنوعيه 
المدعــم وحليــب البقــرة ، وحتى 

الســميد في مدينــة تعتبر عاصمة 
الهضاب وعاصمة الحبوب.

  وتســتمر هــذه األزمــة ،منذ عدة 
أسابيع، بالنسبة للزيت الذي مازال 
مفقــودا علــى رفــوف المحــالت 
التجارية، ليباع بطوابير ال متناهية 
في بعــض النقاط، كمــا أن حليب 
االكياس المدعم الذي يوزع بكميات 

جــد ضئيلة تنفد في الدقائق األولى 
مــع فــرض بيعه مع كيــس حليب 
البقــرة الذي يــوزع كذلك بكميات 
قليلــة ،رغــم ارتفاع أســعاره منذ 
أســبوع الى 80 دج للكيس الواحد 
،وهي أزمــة أثقلت كاهل أصحاب 
الدخــل الضعيف وحتى المتوســط 
،بعد ان تحالفت اســعار كل المواد 
تقريبــا علــى جيــوب المواطنيــن 
،حيــث تشــهد األســعار ارتفاعــا 
متواصال في اغلب المواد ،وان تم 
االنخفاض  ،مؤخرا،بعض  تسجيل 
في أســعار العجائن،قابله ندرة في 
مادة الســميد، منذ عــدة أيام ،وهذا 
ما عايناه في المحالت المتخصصة 
وغير المتخصصــة في بيعه،رغم 
أنــه ال يخضع ألســعار مقننة على 
مايبدو،حيث الحظنا بيعه بأســعار 
متباينــة ،حســب النوعيــة في كل 

مطحنة.
الخضــر  أســواق  تعــرف  كمــا 
والفواكه تذبذبا في أسعارها، حيث 
مازالــت أســعار البطاطا بنحو90 
دج، والطماطــم بمــا ال يقــل عــن 

100 دج للنوعيــة المقبولــة، فيما 
ارتفعت أسعار الفلفل الى 140 دج 
والقرنبيــط الــى 100 دج ،وحتى 
المعــروف  األخضــر  القرنبيــط 
الــى  ارتفاعــا  شــهد  بالبروكلــي 
250 دج بســبب ندرته، وتواصل 
الفاصوليــاء الخضــراء المحافظة 
علــى ســعر 300 دج ،والبازالء 

ب160 دج والخس ب100 دج.
أما الفواكه، فلم تسلم من الزيادات 
حيث ان ابســط ســعر للبرتقال ال 
يقل عن 80 دج، فيما ارتفع الموز 
الــى 400 دج، مــع بقــاء ارتفاع 
أســعار التمور ذات النوعية الجيدة 

بما ال يقل عن 600 دج.
إلى ذلك،وحتى وان كانت أســعار 
الدجــاج قــد انخفضت نســبيا الى 
،يحافــظ  للكيلوغــرام  دج   330
البيــض علــى ارتفاعــه الدائم الى 
450 دج لصفيحــة من 30 وحدة 
،بعــد ان انخفض الــى 420 دج، 
قبــل أيام، ليعــود لالرتفاع مجددا، 
وسط دهشة المتسوقين من وضعية 

األسواق واألسعار .

برج بوعريريج       

تسجيل 2428 حالة اعتداء عىل المنشآت الكهربائية و الغازية         

توزيــع  امتيــاز  ســجلت   n

بــرج  لواليــة  والغــاز  الكهربــاء 
بوعريريج خالل ســنة 2021 في 
حصيلة تحصلت »عين الجزائر« 
ــى 1270  على نســخة منــه، عل
منشــآتها  ــى  عل اعتــداء  حالــة 

الغازية.
ــى الشــبكة  منهــا 99 اعتــداء عل
الغازيــة من طرف الغيــر نتيجة 
انجــاز اشــغال تابعة لمؤسســات 
عمومية و خاصة، و734 اعتداء 
ــى االمــدادات الغازيــة و437  عل
الغازيــة  الشــبكة  ــى  اعتــداء عل
بناء وتوسعة السكنات  راجع إلى ال
ــوات الغازية، و  قن ــوق ال قرب وف
بيــان الى عدم  هذا راجع حســب ال
احترام المســافة األمنية المعمول 
قانونيــة، فــي  بهــا فــي االطــر ال
حيــن هنــاك اعتــداءات بالنســبة 
ــى مختلف  من طــرف الغيــر عل
الهوائيــة  الكهربائيــة  الشــبكات 

واالرضية، حيث ســجلت مصالح 
امتيــاز توزيــع بــرج بوعريريج 
ســبعة حاالت اعتداء على الشبكة 
متوســطة التوتر بســبب أشــغال 
انجاز تابعة لمؤسســات عمومية 
ــة  وخاصــة، و تســجيل 215 حال
بناء بمحاذاة  ــى ال اعتداء راجعة إل
الهوائيــة  الكهربائيــة  الخطــوط 
واالرضية، ليكون اجمالي حاالت 
بناء 1151 حالة  االعتداء بسبب ال
لعــدم احتــرام المســافات األمنية 

خالل السنة الفارطة.
كل هــذه االعتــداءات المتواصلة 
المواطنيــن  تعــرض  والمتكــررة 
إلى أخطــار وخيمة باإلضافة إلى 
ــى الشــبكات  خطــر االعتــداء عل
وعدم اإلبــالغ خوفا من اإلجراءات 
بالتعويض  قانونيــة ومطالبتهم  ال
تأميــن، دون إعطاء أهمية لما  وال
قد ينجــر عن ذلك االعتــداء. كما 
دعــت امتياز توزيــع الكهرباء و 
الغــاز برج بوعريريج الى وجوب 
يــغ الفوري للســماح ألعوان  ل تب ال
المديرية بالتدخل الســريع إلبعاد 

تفادي  الخطــر و إصالح الضرر ل
تدهــور نوعيــة الخدمــة وتجنب 
كــوارث قــد تكون مميتــة، وعليه 
 3303 ــم  الرق المديريــة  تضــع 
لمركــز االتصــال تحــت الخــدم 
التكفــل  أجــل  مــن  ســا   24/24
الســريع واالمثل بكل انشــغاالت 

المواطنين.

 كمــا تواصل امتيــاز توزيع برج 
التحسيســية  بوعريريج حمالتها 
حول مخاطر سوء استعمال الغاز 
الطبيعي والطرق الناجعة لتوفير 
اســتهالك الطاقة لنشر الوعي في 
كافة األوســاط دائما تحت شــعار 
»معا لنشر ثقافة االستخدام اآلمن 

والعقالني للكهرباء والغاز.«

..وتوقيف 4 اشخاص رسقوا سيارة و اعتدوا 
عيل قارص بميلة                

n تمكنــت الفرقــة اإلقليميــة 
للــدرك الوطني بــأوالد خلوف 
أشــخاص   04 توقيــف  مــن 
واســترجاع ســيارة مسروقة، 
وحــّل قضيــة ســرقة أخــرى 
كانت عالقة على مســتوى إقليم  
اختصــاص أمن دائرة شــلغوم 
العيد، والتي توصل من خاللها 
محققوالفرقة للكشف عن جناية 
وجنح أخــرى تتمثل في جناية 
الفعل المخل بالحياء على طفل 
قاصــر، جنحــة إبعــاد قاصر، 
جنحــة تحريــض القصر على 

الفسق وفساد األخالق. 
حيثيــات القضيــة تعــود إلــى 
التاسع فيفري الجاري منتصف 
الليــل ، حيث تقدم الضحية إلى 
مقر الفرقة اإلقليمية للتبليغ عن 
سرقة سيارته ومبلغ مالي يقدر 
ب 270.000 دج كان بداخلها 
وهاتــف نقــال، علــى إثرهــا 
تــم تشــكيل دوريــة ومباشــرة 
عمليــة البحــث عــن الســيارة 
محل الســرقة بــكل المشــاتي 
وأحياء بلدية أوالد خلوف، ليتم 
العثور عليها وسط غابة تيكويا 
الواقعة في الحدود الفاصلة بين 
بلديتي شلغوم العيد والتالغمة، 

وبالقــرب منهــا دراجــة نارية 
ثالثيــة العجــالت، تخلى عنها 
الفاعلــون عنــد وصــول أفراد 

الدرك الوطني.
بعناصــر  االســتعانة  بعــد   
الشرطة التقنية في رفع األدلة، 
تم التعرف على المشــتبه فيهم 
والقــاء القبــض عليهــم. بعــد 
التحقيق معهم تبين أن المشكوك 
فيهمــا قضيا الليلة الســابقة مع 
الضحيــة فــي منزلــه، وبعــد 
الكحولية  المشــروبات  تنــاول 
رفقة القاصــر واالعتداء عليه 
جنســيا، اســتغال فرصة فقدان 
الضحية للوعي ليقوما بســرقة 
ســيارته فاريــن باتجــاه بلدية 
شــلغوم العيد لدى شــريك آخر 
صاحب الدراجــة النارية، هذا 
األخيــر الذي قدم بالغــا كاذبا 
لــدى مصالــح األمــن الوطني 
عــن ســرقة دراجتــه الناريــة 
بغرض إبعاد الشكوك عليه في 

مشاركته في جنحة السرقة.
بعــد االنتهــاء مــن التحقيق تم 
تقديــم الموقوفيــن أمــام وكيل 
الجمهورية لدى محكمة شلغوم 

العيد.  
                                    محمد .ب 

سطيف : نورالدين بوطغان 

حادث اصطدام تسلسيل بالطريق السيار
 بالعلمة يف سطيف 

n تدخلــت فــرق الحمايــة 
المدنيــة ســطيف والعلمة ،في 
الســاعات االولــى مــن صباح 
أول مــس، حســب بيــان لها، 
لحادث اصطدام سيارة تجارية 
)بوجو بوكسار( بسيارة تجارية 
)بوجــو 504 مغطــاة( علــى 
الطريق الســيار بتــراب بلدية 
العلمة ) شــرق عاصمة والية 

سطيف ( اتجاه الجزائر،.
خلف الحــادث ا صابة ســائق 
السيارة الثانية بإصابات متعددة 
،وهو يبلغ من العمر 61 سنة، 
تم إسعافه ونقله إلى المستشفى 

الجامعي سطيف. 
الحــادث كان متبوعــا بحادث 

اصطدام تسلسلي لعدة مركبات 
أخــرى -قبل وصول النجدات- 
منهــا ســيارة ســياحية )بولو( 
الكبيــر  الحجــم  مــن  شــاحنة 
وحافلــة مــن الحجم المتوســط 
)تويوتا كواســتر( لنقل التالميذ 
)تابعة لمدرســة خاصة( خلف 
إصابات خفيفة لتلميذ واحد 11 
سنة تم إســعافه ونقله إلى نفس 
المستشــفى، ومركبــات أخرى 
كانت أضرارها بســيطة، كان 
ذلك بســبب الضبــاب الكثيف، 
ممــا أدى إلــى تعطــل حركــة 
المــرور لســاعات طويلــة في 

الصباح.
                            نورالدين .ب

قسنطينة / أكرث من 50 عارضا يف المعرض الوطني "بيلتيك 2022"

n أستفيد أمس من مصادر لها 
عالقة بتنظيــم المعرض الوطني 

»بيلتيك« أنه ســيعرف مشاركة 
ــون  ــر مــن 50 عارًضــا يمثل أكث
األنشــطة  مــن  قطاعــات  عــدة 
بنــاء  وال باإلســكان  المتعلقــة 

والتقنيــات الجديدة في النســخة 
الثانيــة مــن المعــرض الوطني 
التكنولوجيات الجديدة في خدمة 
 »BUILTEC 2022«  بنــاء ال
ــرة من 20  الذي ســيعقد في الفت
ــى 23 فيفري الجــاري الحالي  إل

في قسنطينة .
ــى أن يكون   يهــدف المعــرض إل
تبــادل الخبرات  مفتــرق طــرق ل
واألفــكار حــول موضــوع المبنى 
 ، الجزائــر  فــي  تحديثــه  وآفــاق 
تقنيــات الجديدة ،  عــن طريــق ال
ســيتم تنظيمه تحــت رعاية وزارة 
ــي  ووال احصــاءات  و  الرقمنــة 
يــة  الفعال وسيشــهد  قســنطينة 
يــن مــن مختلــف  مشــاركة فاعل
بناء.  قطاعات النشاط مثل مواد ال
والطــرق والشــبكات المتنوعــة ، 
ومعــدات   ، واألدوات  والمعــدات 

األخــرى  والخدمــات  الســالمة 
قــة بالتطويــر العقــاري ،  المتعل
ومختبــرات االختبــار والتحكــم ، 
ــى متخصصون في  باإلضافــة إل
بنــاء مــن جميــع أنحــاء البالد  ال
ــون عــن مركــز تطويــر  ، وممثل
وجامعــة   ، المتجــددة  الطاقــات 
ــس الوطنــي  قســنطينة 3 والمجل
نقابة المهندسين المعماريين ،و  ل
يرجح  أنه سيشــارك فيه أكثر من 
لتوقعات التي  ا ل ًق 5000 زائر ، وف

اعتمدتها الشركة المنظمة.
 و في السياق ذاته سيتميز الحدث 
بجلسات فنية يشرف عليها خبراء 
بناء الذين سيطورون  في مجال ال
باســتخدام  قــة  المتعل الجوانــب 
بناء ، باإلضافة  التكنولوجيا في ال
تقنيات  إلى لقاءات حول استخدام ال
الرقمية في الحفاظ على التراث .

برج بوعريريج: مبروك بن الطيب

قسنطينة : مريم بن جامع 
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الموافق لـ 14 رجب 1443 هـ

مظاهــر  مجــددا  عــادت     n
فوضــى النقل إلــى ارجاء مدينة 
مقــرة بواليــة المســيلة ،بعد أن 
أقــدم أصحــاب النقــل الجماعي 
للمسافرين وسيارات األجرة على 
مغــادرة محطة نقل المســافرين 
واقدمــوا علــى احتــال ســاحة 
وســط المدينة واتخذوهــا موقفا 
لهم لممارســة نشــاطهم اليومي 
فــي تحــد صريــح للمســؤولين 
المحلييــن ،الذين كانوا قد عقدوا 
اجتماعــا قبــل منتصف الشــهر 
الماضــي مــع نفــس المحتجين 
واتفقوا على العــودة إلى محطة 
المسافرين لمزاولة نشاطهم وفي 
المقابــل تعد الجهات المســؤولة 
خاصة األمنيــة بمحاربة ظاهرة 
النقل غير الشــرعي »الفرود » 
التي كانت ســببا فــي احتجاجهم 

وخروجهم منها ،هذه المرة .
الناقليــن  مــن  عــدد  وحســب 
فــإن االمر خــرج عن ســيطرة 
المســؤولين بعدما اقدم أصحاب 

النقــل غيــر الشــرعي بالدخول 
الــى المحطة ومزاولة نشــاطهم 
بصــورة عاديــة وســط غيــاب 
كلــي للمصالح األمنيــة المطالبة 
الظاهــرة  بمحاربــة  حســبهم 
،ويضيــف محدثونــا انهــم قبل 
اتخاذهــم قــرار الخــروج مــن 
المحطــة كانوا قد اتصلوا بجميع 
المســؤولين المعنييــن وابلغوهم 
بما يحدث ،غير انهم لم يلمســوا 
أي تجــاوب أو التــزام بقرارات 
االجتمــاع األخير الذي تعهد فيه 
ومحاربة  بااللتزام  المســؤولون 
ظاهــرة الفرود بكل قوة وتطبيق 
القانــون علــى الجميــع وهو ما 
لم يتجســد علــى ارض الواقع ، 
محدثونــا ناشــدوا والــي الوالية 
ومديــر النقــل وجميــع الهيئات 
إلنهــاء  التدخــل  الــى  المعنيــة 
الوضع القائم ومحاربة الظاهرة 
التــي نغصت لهم حياتهم المهنية 

كل يوم.
                       عبد الحليم بالل 

فوىض نقل المسافرني بمقرة يف 
المسيلة تتصاعد واحتجاج الناقلني  

متفرقات 
لجنة وزارية لتقصي أزمة الجفاف وتحسين الخدمة العمومية                    

انخفاض منسوب سد كدية لمدور  يهدد ساكنة 
باتنة بالجفاف

n كشــفت، مصــادر مــن داخــل 
مديريــة الــري بواليــة باتنــة وكذا  
الجزائريــة للمياه وحــدة باتنة، عن 
مخاوفها  تجــاه الحالة التي يعرفها 
المصــدر الوحيــد الممــون للميــاه 
بالواليــة وكذا العديد مــن الواليات 
المجــاورة وهــو ســد كديــة لمدور 
وهــذا بعد تســجيل ندرة فــي المياه 
بســبب قلة التســاقط لتي شــهدتها 
الواليــة خــالل األشــهر األخيرة ما 
حال دون امتالء ســد كديــة لمدور 
الذي يمــون بلديــات الوالية، حيث 
ســطرت، الوحــدة برنامجــا جديدا 
لضمــان تمويــن كل البلديــات التي 
تســتفيد من المياه عبر ســد تيمقاد 

و التــي يقــدر عددها بـــ9 بكل من 
واليتــي باتنة وخنشــلة إضافة إلى 
تقليص كميات التموين حســب بيان 
للوحــدة في إطار ترشــيد اســتغالل 
هــذه المــادة الحيوية في ظل شــح 

األمطار.
  وبعد انخفاض منســوب المياه بسد 
كديــة لمــدور بتيمقاد قــد ُيعيد أزمة 
الجفــاف بالوالية إلــى الواجهة بعد 
ان انتهت منها لعدة سنوات، خاصة 
بعــد أن أعلنــت وحــدة الجزائريــة 
للميــاه نهايــة العــام الجــاري عــن 
تراجع كبير في منســوب مياه الســد 
إلــى أقل من 20 مليون متر مكعب، 
لســببين األول هــو نقص التســاقط 
نظــرا للظــروف المناخيــة الصعبة 
التــي تعرفها المنطقــة، و كذا تعطل 

التموين من سد بني هارون المتواجد 
بوالية ميلة ولذي يمون الوالية عبر 
أربعــة أروقة حســب ما أفــادت به 

مصادر من مديرية الري بباتنة.
ووصفــت، الجزائرية للميــاه الفترة 
لنقــص  نظــرا  بالصعبــة  الحاليــة 
التمويــن مــا أجبرها على مناشــدة 
المواطنين إلى ترشــيد اســتهاكهم 
للميــاه، وتعديــل مؤقــت لبرنامــج 
تموينهم وكذا خفض معتبر للكميات 
التــي يســتفيد منهــا المواطــن مــن 
المياه الشــروب وذلك للحفاظ عليها 
وضمــان تمويــن المواطنين ألكبر 
فتــرة ممكنة فــي انتظــار أن تجود 
السماء بأمطار تنقذ الوالية من ربيع 

وفصل جاف.
وكما، هو معلوم فإن سد بني هارون 

بميلة يمون الوالية باتنة يوميا بأكثر 
مــن 110 آالف متــر مكعب، عبر 
قنــوات أربعة أروقة، يتــم توزيعها 
علــى 9 بلديــات من واليتــي باتنة 
وخنشــلة وهــي العمليــة التي كلفت 
الدولــة مبالــغ ضخمــة لتحقيق هذا 
التحويــل للمياه من خال مشــاريع 
كبيــرة للقضــاء على معاناة ســكان 
الواليتين مع الجفاف خال السنوات 

األخيرة.
وقــد كان، ضمــن مشــاريع التنمية 
للجزائريــة للمياه  حســب مصادرنا 
خــال هــذه الســنة إضافــة تموين 
بلديــات جديدة تقــع بالجهة الجنوبية 
للواليــة بالمياه من ســد كدية لمدور 
ممثلــة في بلديــات تيغرغــار، ثنية 
العابــد و منعــة، عبر قنــاة الخاصة 
بالــرواق الرابــع التــي دخــل حيز 
الخدمــة جزئيــا منــذ مــدة بفضــل 
مشــروع تحويــل الميــاه بعد جفاف 
اآلبــار االرتوازية التي كانت تمون 
ســكان هذه البلديات وســتكون هاته 

األزمة .
الموارد  لتعليمــات وزيــر  وتنفيــذا 
المائية واألمن المائي وقصد معاينة 
وضعيــة التزويــد بالميــاه الصالحة 
للشــرب حلــت مؤخــرا بعاصمــة 
االوراس باتنــة لجنة وزارية مكونة 
من مدير مركــزي بالوزارة ومدير 
من المديرية العامة للجزائرية للمياه 
وبحضــور كل من مديــري الوكالة 
الوطنية للسدود وهذا من اجل النظر 
فــي الحلــول االســتعجالية لمجابهة 
الجفاف الذي مس الوالية وتحســين 
الخدمــة العموميــة للتمويــن بالمياه 

الصالحة لساكنة الوالية.

يف عملية رصد لها قرابة 14 مليار سنتيم 

04 مشاريع لتحسني الطاقة الكهربائية بالوسط الريفي جنوب تبسة

n سطرت مؤسســة امتياز لتوزيع 
تبســة  بواليــة  والغــاز  الكهربــاء 
الحدودية، عدة مشاريع من شأنها 
تحســين نوعية التمويــن بالطاقة 
بالمناطــق  خاصــة  الكهربائيــة، 
ــي تعاني نقصا في شــدة التيار  الت
المناطــق  الســيما  ــي  الكهربائ
الجنوبيــة للواليــة والتي توجه في 
ــب للفالحة وتحســينا لطلبات  الغال
تســاعد  ــي  الت الكثيــرة  الفالحيــن 
على تحسين التنمية الريفية بتلك 

المناطق وكذا نوعية الطاقة .
وحسب بيان مديرية  توزيع الكهرباء 
والغــاز بتبســة، فــإن مصالحهــم، 
بصدد تسطير  برنامج هام، لتحسين 
نوعية التموين بالطاقة الكهربائية، 
تــي تعاني من  خاصــة بالمناطق ال
تيــار الكهربائــي،  ضعــف شــدة ال
الجنوبيــة  بالمناطــق  الســيما 
بلديتــي فركان ونقريــن، وباألخص 
المناطق الفاحية الشاسعة بجارش 
والمرموثيــة، اللذين يعــدان من بين 
أهم المناطق الفاحية بوالية تبســة، 
وأحد أهم أقطاب الزراعة المســقية، 
والعمليات الجديدة تتابعها مؤسســة 
امتيــاز لتوزيــع الكهربــاء والغــاز 
بتبســة، أن مؤسسة امتياز التوزيع، 
قــد برمجت عــدة مشــاريع، لتدعيم 
تــي تعانــي، ضعفا في  المناطــق ال
الكهربائــي، الســيما  تيــار  ال شــدة 
بالمناطــق الجنوبية للوالية، ببلدتي 

نقرين وفــركان، والمناطق الفاحية 
والمرموثيــة،  لجــارش  الشاســعة  
بحيث ســيتم إنجاز محول كهربائي 
رئيســي 30/60 كيلوفولــط، وذلــك 
ــا  تابعــة إداري بمنطقــة كســيران، ال
بلدية فــركان، وذلك بالتنســيق مع  ل
مؤسســة كهريــف، إذ ســيتم تموين 
 60 ــي،  العال بالضغــط  المحــول 
كيلوفولــط، 60 بطول شــبكة تقدر 
ــم، وباســتطاعة تقــدر ب  100 كل
قا  ــم، ويتفرع   منــه12 منطل 80 كل
بيان إلى أن نسبة  كهربائيا، واشار ال
تجســيد هذه العملية، قــد قاربت ال 
95 بالمائــة، ومن المتوقع اســتام 
المقبــل،  أفريــل  شــهر  المشــروع 
فــة انجازه، قدرت بأزيد  علما بأن كل

مــن  1654 دينــار جزائــري،  كما 
تبســة،  التوزيــع  امتيــاز  برمجــت 
قــات كهربائية متوســطة  04 منطل
ــط، المنطلق  ــو فول ل التوتــر 30 كي
االول بالمنطقة الفاحية المرموثية، 
ــم انجازه، وينتظر اســتامه  حيث ت
ــه الخدمــة مســتقبا، بعدما  ودخول
كلفــت الدولة، 900 مليون ســنتيم، 
و بطول شبكة تقدر ب 200كلم، أما 
ثانــي ، فيخص المنطقة  المنطلق ال
الفاحية جــارش، وقد رصد له أزيد 
من 10 مايير ســنتيم، فيما ستدعم 
المنطقــة الســكنية بنقرين، بنســبة 
تقــدم األشــغال فيهــا 60 بالمائــة، 
فــة مالية تتجــاوز 03 مايير  وبتكل
سنتيم، وبشبكة تتجاوز ال 07 كلم، 

ناهيــك عــن منطلق آخــر للمنطقة 
الســكنية فركان،  والهدف من انجاز 
هــذا المشــروع، ينــدرج فــي إطار، 
ــاء للمناطق  تحســين نوعية الكهرب
الجنوبيــة للوالية، باعتبارها مناطق 
فاحية بامتياز من جهة، ومن جهة 
أخرى االستجابة للطلبات المقدمة، 
الفاحيــة  ــح  المصال طــرف  مــن 
بالواليــة، لتموين المناطق الجديدة، 
والمقــدرة ب 50 هكتــار لمناطــق 
غار عواج، قرقيــط الكاهل، نفيضة 

الجزار وغيرها. 
ــم أن العديد مــن المناطق  مــع العل
الجنوبية بوالية تبسة، يأمل سكانها 
ــاء  االســتفادة مــن مشــاريع الكهرب
الريفيــة، على غرار ســاكنة منطقة 
تــي تتواجد على  نفيظــة جــارش، ال
نقــاط التمــاس بيــن واليتــي الوادي 
وخنشــلة، حيــث أن هــذه المنطقة، 
حسب نائب رئيس المجلس الشعبي 
بحاجــة  منصــر،  بشــير  الوالئــي 
لتدعيم بالطاقــة الكهربائية، مثلما 
هــي بحاجــة للطرق، للخــروج من 
عزلتهــا،وال زال الفاحون يعتمدون 
على مادة المازوت، لري محاصيلهم 
يتكبــدون  ــك  بذل وهــم  الفاحيــة، 
يــف  مشــاق الســفر، ويدفعــون تكال
يــة، كان باإلمــكان تخطيهــا،  إضاف
لو كانت المنطقة، مربوطة بشــبكة 
هــذه  ان  ــا  علمن إذا  ــاء،  بالكهرب
المنطقة خصبة وبإمكانها أن تكون 
ــا بامتياز، فــي حال تم  ــا فاحي قطب

تزويدها بهذه الطاقة.

n  فــي إطار العملية التحسيســية 
لمجابهــة وباء كورونا كوفيد 19 
الراميــة  الواليــة  واســتراتيجية 
إلى التحســيس الدائم والمســتمر 
باستعمال جميع وسائط االتصال، 
وتحت  إشراف السيد والي والية 
بــرج بوعريريــج محمد بن مالك 
،نظم المرصــد الوطني للمجتمع 
المدني ومصالح الصحة والحماية 
المدنية واألمن الوطني ومحافظة 
الغابات و مديرية التجارة وترقية 
الصــادرات  ومختلــف المصالح 
اإلدارية العمومية حملة تحسيسية 
للوقايــة من خطر وبــاء كورونا 
»كوفيــد 19 »،وكــذا عمليــات 
للتبــرع بالــدم وقافلة  متخصصة 
موجهة للمناطق الريفية وحمات 

للنظافة والتعقيم .
تنصيــب  تضمنــت  العمليــة 
للتلقيــح وحمــات  نقــاط  أربــع 
تجــوب  والتحســيس  للتوعيــة 
الشــوارع الرئيســية والفضاءات 
التجاريــة والفضــاءات العمومية 
كالمؤسســات التربوية ومحطات 
نقــل المســافرين  ببلديــه بــرج 

بوعريريــج، وعمليــات لتوزيــع 
مطويــات واقنعه واقيــه وإعطاء 
نصائــح الشــفهية للمــارة حــول 
الوبــاء وضــرورة  هــذا  خطــر 
االجــراءات  والتــزام  التلقيــح 
الوقائية كتباعد وارتداء الكمامة 

وتأتــي هــذه المبادرة بمشــاركة 
الفعالــة للعديــد مــن الجمعيــات 
والمنظمات التــي كانت حاضرة 
وبقــوة حيــث أبــرزت نشــاطها 
الميــدان فــي تقديم يد المســاعدة 
والمساهمة الفعالة بمختلف المواد 
والمعقمات والكلمات والمطويات 

إلنجاح هذا الحدث
و في تعليق آخر حيث أكد رئيس 
المكتب الوالئي للجمعية الوطنية 
للتجار و المســتثمرين والحرفيين 
الســيد عزالدين زواش على دعم 
الجمعيــة لــكل المبــادرات التــي 
من شــأنها المســاهمة في التقليل 
مــن الوبــاء بالتبــرع بالكمامات 
والملصقات وغيرها والمشــاركة 
فــي كل الفعاليــات التــي تنظمها 

الوالية.
                             سفيان.ب

قافلة و حملة تحسيسية للوقاية من وباء كورنا 
وتحضريا لشهر رمضان

باتنة : محمد دحماني

تبسة : منى بوعكاز



الثالثاء 15 فيفري 2022 م10  عين على العالم 
الموافق لـ 14 رجب 1443 هـ 

الروسي  الدفاع  وزير  أعلن  متصل،  سياق  في 
للواليات  العسكري  النشاط  أن  شويغو  سيرغي 
مفهوم  غير  يبدو  روسيا  شرق  أقصى  في  المتحدة 

وغير مبرر.
وخالل اجتماع مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
مع  األخير  الحادث  على  شويغو  علق  االثنين  يوم 
المياه  في  وجودها  عن  الكشف  تم  أجنبية  غواصة 
تم  والتي  الكوريل،  جزر  قرب  الروسية  اإلقليمية 
المضادة  الروسية  البحرية  القوات  قبل  من  طردها 

للغواصات باستخدام وسائل خاصة.
األرجح  وعلى  األجنبية  الغواصة  أن  إلى  وأشار 

أنها أمريكية، وتم اكتشافها أثناء تدريبات األسطول 
إلى  توغلت  الهادئ،  المحيط  في  الروسي  الحربي 
كم   4 مسافة  على  الروسية  اإلقليمية  المياه  داخل 
وتم طردها نتيجة اتخاذ إجراءات مناسبة باستخدام 

»وسائل خاصة«، استغرقت ثالث ساعات.
وقال الوزير إنه »ال يمكن فهم هذا النشاط للواليات 

المتحدة في الشرق )الروسي( وال مبرر له«.
واسعة  العسكرية  التدريبات  لسير  استعراضه  وفي 
النطاق، التي تجريها روسيا في الوقت الحالي، قال 
شويغو إنها تجري بمشاركة جميع المناطق العسكرية 

وجميع األساطيل الحربية الروسية.

وذكر وزير الدفاع أن جزءا من التدريبات الجارية 
حاليا قد دخل مرحلته الختامية فيما تقترب تدريبات 

أخرى من انتهائها.
فيفري   10 في  بدأت  وبيالروس  روسيا  وكانت 
 ،»2022 االتحاد  »عزيمة  المشتركة  التدريبات 
التي نقلت روسيا إلى بيالروس للمشاركة فيها عددا 

من الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية.
القوات  أن  سابقا  أكدتا  ومينسك  موسكو  وكانت 
الروسية ستعود إلى مواقع انتشارها الدائم بعد انتهاء 

التدريبات المخطط له في 20 فيفري.
ق ـ د

وزير الدفاع الرويس سرييغ شويغو:

النشاط العسكري للواليات المتحدة يف أقىص رشق روسيا غري مربر

االثنين،  يوم  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
تهجير  لمنع  واسع  فلسطيني رسمي  بدء حراك  عن 
عائالت فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح 

المحتلة.    القدس  شرق مدينة 
على  يتم  الحراك  »إن  بيان  في  الوزارة  وذكرت 
الدولية  الجنائية  المحكمة  فيها  بما  المستويات،  كافة 

الدول  وجامعة  المختلفة  وهيئاتها  المتحدة  واألمم 
صنع  ومراكز  اإلسالمي  المؤتمر  ومنظمة  العربية 

القرار والرأي العام في العالم«.   
في  للسفراء  أوعزت  الوزارة  أن  البيان  وأضاف 
دول العالم لشرح وإثارة انتهاكات الكيان الصهيوني 

وحشد أوسع إدانات دولية لها.
أقوى  بممارسة  الدولي  المجتمع  الوزارة،  وطالبت 
الضغوط على حكومة االحتالل لوقف »استقوائها« 
الدولية  الحماية  وتوفير  جراح  الشيخ  حي  على 

البيان. ذات  للفلسطينيين،يضيف 
أرقى  من  يعد  الذي  جراح،  الشيخ  حي  ويشهد 
القنصليات  معظم  ويضم  الشرقية  القدس  أحياء 
الدبلوماسية، توترا ميدانيا على خلفية التهديد بطرد 
جمعيات  لصالح  منازلها  من  فلسطينية  عائالت 

استيطانية.   
سكانه  األحد،بين  أمس  عنيفة  صدامات  ووقعت 
الصهيوني  الكيان  وشرطة  المستوطنين  وجماعات 
النائب عن »حزب  الكنيست  قيام عضو  أعقاب  في 
خيمة  بوضع  غفير  بن  ايتمار  الدينية«  الصهيونية 
برلمانيا  مكتبا  واعتبرها  الفلسطينية  المنازل  قرب 

له.
ق ـ د

رفض  من  خان،  عمران  باكستان  وزراء  رئيس  حذر 
في  طالبان  بحكومة  االعتراف  المتحدة  الواليات 

أفغانستان.
وقال عمران، في مقابلة مع برنامج »فريد زكريا جي بي 
أس« على شبكة »سي إن إن« اإلخبارية األمريكية، إن 
عدم اعتراف واشنطن بطالبان مع فرض عقوبات عليها 
وتجميد أصول أفغانية يمكن أن يدفع أفغانستان إلى حالة 

من الفوضى ويهدد استقرار باكستان.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء عن خان قوله إن األزمة 
عن  جزئيا  الناجمة  أفغانستان،  في  الحالية  اإلنسانية 
اإللغاء المفاجئ للمساعدات الخارجية للبالد بعد سيطرة 
طالبان على السلطة العام الماضي كان لها تداعيات في 

باكستان المجاورة.
ونوه إلى أن الحكومات األجنبية ليس أمامها خيار سوى 

محاولة العمل مع طالبان لتجنب حدوث أزمة أكبر.
وأضاف عمران قائال:«إذا لم تكن هناك سيولة في النظام 
المصرفي بسبب العقوبات، فإن ما يثير القلق هو سقوط 
أفغانستان في حالة فوضى.. أفضل أمل لنا هو أفغانستان 

مستقرة تضمن االستقرار والسالم في باكستان«.
طالبان  حركة  بدأت   ،2022 الجديد  العام  بداية  ومع 
موقفها  وتوضيح  عزلتها  من  للخروج  حثيثة  مساعي 

للعالم بشأن سياستها الداخلية في أفغانستان.
6 أشهر من  قرابة  بعد  محاوالت حركة طالبان جاءت 
سقوط  عقب  أفغانستان  في  األوضاع  على  السيطرة 

السلطة في يدها في أوت الماضي.
وخصوصا  العالم  مع  الحوار  نحو  تحرك  أول  وفي 
الغرب وصول  إلى  لها  أول زيارة معلنة  أوروبا، وفي 

وفد من حركة طالبان األحد 22 جانفي إلى النرويج.
»وفدا  أن  حينها  النرويجية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
23 و25 جانفي  من حركة طالبان سيزور أوسلو بين 
لعقد لقاءات تتمحور حول األزمة اإلنسانية في أفغانستان 

وحقوق اإلنسان«
واتخذ الوضع اإلنساني في أفغانستان منعطًفا مأساويا منذ 
أوت وعودة طالبان إلى السلطة في مواجهة خزائن شبه 

فارغة بعد سيطرتها على البالد.
توقفت المساعدات الدولية فجأة وجمدت الواليات المتحدة 
9,5 مليارات دوالر من أصول البنك المركزي األفغاني.
ق ـ د

السودان يحظر التظاهر 
وسط العاصمة

التجمعات  االثنين،  يوم  السودانية،  السلطات  حظرت 
في منطقة وسط الخرطوم من سكة الحديد جنوبا حتى 

القيادة العامة شرقا.
أن  الخرطوم،  والية  أمن  شؤون  تنسيق  لجنة  وأكدت 
الدستورية  الوثيقة  بموجب  مكفول  حق  التعبير  حرية 

االنتقالية وأن حركة السير ستكون اليوم كالمعتاد.
قطع  يتم  ولن  مفتوحة  »الكباري  أن  وأوضحت 
تأمين  نحو  بواجباتها  تقوم  أنها  مؤكدة  االتصاالت«، 
توصيل  من  المواكب  بتمكين  والتجمعات  المواكب 

رسالتها.
المواكب  تجمع  يكون  بأن  بالمواطنين،  اللجنة  وأهابت 
أمنها  لجان  مع  بالتنسيق  بالمحليات  العامة  بالميادين 

واالبتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
الحديد  السكة  من  الخرطوم  وسط  منطقة  أن  وأكدت 
جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شماال 

غير مسموح التجمعات فيها.
ق ـ د

ستشهده مختلف المحافل الدولية

الخارجية الفلسطينية تعلن عن بدء 
حراك رسمي واسع لمنع تهجير عائالت 

من حي الشيخ جراح

رئيس وزراء
 باكستان يحذر من عدم 

االعرتاف بطالبان

جدد الرئيس الروسي فالديمير بوتين يوم االثنين رفض موسكو لتمدد حلف شمال األطلسي إلى الشرق، 
الروسي  الخارجية  وزير  مع  أجراه  لقاء  وخالل  جدا«.  وخطيرة  لها  نهاية  »ال  عملية  بأنه  إياه  واصفا 
سيرغي الفروف ذكر بوتين أنه ينتظر منه مالحظات حول رد الدول الغربية على المقترحات التي بعثتها 
روسيا إلى الواليات المتحدة وحلف الناتو. وأوضح أن الحديث يدور عن قضايا األمن في أوروبا والرد 
على هواجس روسيا المتعلقة »بتمدد الناتو شرقا الذي نعتبر أنه ال نهاية له وخطير جدا، وهو يتم اآلن 
إلى أن ردود  أوكرانيا«. من جانبه أشار الفروف  فيها  بما  السابقة  السوفيتية  الجمهوريات  على حساب 
الواليات المتحدة على محاور المقترحات الروسية حول ضمانات األمن كانت سلبية وأن الجزء األول من 
هذه الردود ال يرضي روسيا، أما الجزء الثاني فكان بناء إلى حد ما. وتابع الوزير أن هناك فرصة للتوصل 
إلى اتفاق مع واشنطن والناتو حول محاور مقترحاتنا األمنية، مضيفا أن الناتو وواشنطن مستعدان للدخول 

في حوار جدي مع روسيا حول بعض القضايا األمنية.

بوتني مستمعا لتقرير الفروف:

تمدّد الناتو شرقا عملية ال نهاية لها وخطرية جدا

أطلق سراح بيرتا سولير، زعيمة حركة 
»سيدات باألبيض« المعارضة الكوبية، 
على  ساعات  بعد  مويا  انخيل  وزوجها 
توقيفهما فيما كانا يغادران منزلهما حيث 
مقربة  ذكرت  ما  وفق  الحركة،  مقر 
منهما. وقالت الناشطة في مجال حقوق 
وهي  روكي،  بياتريس  مارتا  اإلنسان 
المرأة الوحيدة التي سجنت بعد »الربيع 
لوكالة »فرانس   ،2003 األسود« عام 
اإلفراج  قبل  نقلت  »سولير  إن  برس« 
عنها إلى المستشفى، حيث منحها طبيب 

إصابتها  تؤكد عدم  مناوب شهادة طبية 
أنه خالل عملية  إلى  بجروح«، مشيرة 
اعتقال سابقة قبل أسبوع »ضربوا مويا 

بشدة وقدموا شكوى«.
سابق  وقت  في  أكدت  روكي  وكانت 
يستعدان  كانا  بينما  المعارضين  اعتقال 

للذهاب إلى كنيسة في هافانا.
أحد  وهو  وزوجها،  سولير  وكانت 
اعتقلوا  الذين  الـ75  السياسيين  السجناء 
في عام 2003، ينويان االحتجاج على 
 11 احتجاجات  في  المشاركين  اعتقال 

جويلية وإحياء ذكرى والدة لورا بوالن، 
باألبيض«  »سيدات  حركة  في  العضو 

والتي توفيت عام 2011.
وأوضحت روكي أنه »ألول مرة تصل 
إلى  باألبيض  السيدات  من  نساء  تسع 
كنائس مختلفة«، وهو اسلوبهن للتظاهر 
من  شكل  أي  قمع  يتم  حيث  كوبا  في 

أشكال االحتجاج.
سولير  توقيف  تم  جانفي،   23 وفي 
وعضوين آخرين من حركتها بينما كانوا 
إلى كنيسة سانتا ريتا  للذهاب  يستعدون 

في هافانا، وأفرج عنهم بعد ساعات.
وتظاهر آالف األشخاص في 11 جويلية 
هاتفين  كوبية  مدينة   50 حوالي  في 
وأدت  جائعون«،  »نحن  و  »الحرية« 
شخص  مقتل  إلى  االحتجاجات  هذه 

وجرح العشرات.
وبحلول نهاية جانفي، تم توجيه تهم إلى 
قاصرا   55 بينهم  من  شخصا،   790
 172 وإدانة  عاما،   18 سن  دون 

آخرين، بحسب الحكومة.
ق ـ د

السلطات الكوبية تفرج عن زعيمة حركة »سيدات باألبيض« 
المعارضة بعد توقيفها لساعات
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مانشسرت سيتي يحل ضيفا ثقيال عىل غريمه سبورتينغ لشبونة  

 سليماني ومحرز وجها لوجه في أغلى 

المنافسات األوروبية

أبطال إفريقيا:

 اختيار ثالثة العبين جزائريين ضمن التشكيلة
ص 12 المثالية للجولة األولى
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المنافسات األوروبية
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يشهد  استاد خوسيه الفاالدي بلشبونة سهرة 
اليوم الثالثاء واحدة من أقوى المباريات في 
أول أيام انطالق مباريات دور الـ 16؛ من 
عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022. 
المتعة  وُمتابعي  عشاق  ينتظرها  التي 
الوقت  في  مكان  كل  في  الكروية  اإلثارة 
الراهن، والتي ستجمع بين سبورتنغ لشبونة 
ومانشستر سيتي. في منافسة جديدة؛ ضمن 
 .16 الـ  دور  عمر  من  الذهاب؛  مواجهات 
هذه  في  االنتصار  لتحقيق  الثنائي؛  ويسعى 

المواجهة؛ وخاصًة؛ صاحب األرض. 
ثقياًل  ضيفاً  سيتي  مانشستر  نادي  ويحل 
التقليدي سبورتنج لشبونة؛ في  على غريمه 

مواجهة قوية ال تقبل القسمة على إثنين.
بين  المواجهة  تكون  أن  المرتقب  ومن 
العبين جزائريين كبيرين ، رياضة محرز 
قائد الخضر ونجم مانشيستر سيتي وهدافها 
الوطني  الفريق  في  وزميله   ، حاليا  األول 
غلق  قبيل  إلتحق  الذي  سليماني  إسالم 
القلب  بفريق  بساعات  الشتوي  الميركاتو 

سبورتينغ لشبونة قادما من ليون الفرنسي .
مؤكدة  محرز  رياض  مشاركة  كانت  وإذ 
بالنظر لوزنه في فريقه وتألقه في الجوالت 
التي  والثقة   ، البريمرليغ  من  األخيرة 
مشاركة  فإن   ، غوارديوال  إياه  يمنحها 
خاصة   ، شك  محل  تبقى  أساسيا  سلمياني 
لمح  أمورين  روبين  سبورتينغ  مدرب  وأن 
صعوبة  إلى  واضح  بشكل  تصريحاته  في 
خالل  نهائي  بشكل  سليماني  على  االعتماد 

المباراة المرتقبة.

في  لقاءات  البداية ست  في  الفريقان  َخاض 
الفريق  َتمكن  الماضي،  المجموعات  دور 
السماوي من التربع على صدارة المجموعة 
تحقيق  في  َنجح  أن  بعد  وذلك؛  األولى. 
االنتصار في أربع مباريات، وَتلقي الهزيمة 
نقطة،   12 خاللهم  اَقتنص  مباراتين.  في 
َجاء  الذي  باريس سان جيرمان،  بهم  َتفوق 

في الوصافة؛ برصيد 11 نقطة.
القرعة  أَسفرت  اآلخر،  الجانب  وعلى 
دور  مواجهات  انطالق  قبل  أُجريت  التي 
البرتغالي  الفريق  وقوع  عن  المجموعات 
ضمن الفرق المتواجدة في المجموعة الثالثة. 
ولكنه، َفشل في التواجد على المركز األول.
ست  من  نقاط؛  تسعة  عدد  بحصد  واَكتفي 
الثاني؛  المركز  على  بهم  َتواجد  مباريات، 
المجموعة.  هذه  في  المتصدر  ليفربول  بعد 
وكان سبورتنج قد َتمكن من تحقيق الفوز في 
ثالث مواجهات، وَخسر في الثالث مباريات 

األخرى.
نادي  يستضيف  جديدة،  كروية  ملحمة  في 
القوى  غريمه  البرتغالي  لشبونة  سبورتنج 
مواجهة  في  اإلنجليزي؛  سيتي  مانشستر 
دور  منافسات  ضمن  وذلك؛  مصيرية. 
أبطال  مسابقة دوري  عمر  من  16؛  الـ 
كيفية  عن  الثنائي  ويبحث  أوروبا 2022. 
أجل  من  الذهاب؛  لقاء  في  الفوز  تحقيق 
تسهيل مهمتهم في الصعود إلى الدور الربع 

نهائي في لقاء العودة.
يسعى؛  الذي  البرتغالي،  الفريق  وخاصًة؛ 
أرضه  على  المباراة  هذه  إقامة  الستغالل 

وفي وسط جمهوره الضخم.

يوسف بالييل
يخطف قلوب الجماهري

 يف بريست

العب  باليلي،  يوسف  الجزائري  خطف 
فريقه  جماهير  قلوب  الفرنسي،  بريست 
مع  فقط  دقيقة   140 في  مشاركته  بعد 

إلى صفوفه. االنتقال  منذ  الفريق 
فترة  خالل  بريست  إلى  انتقل  باليلي 
صفقة  في  الماضية  الشتوية  االنتقاالت 
فريق  مع  تعاقده  فسخ  بعد  حر،  انتقال 
األول  ديسمبر/كانون  في  القطري  قطر 

الماضي.
في  فقط  دقيقة  لـ60  باليلي  وشارك 
لـ83  يلعب  أن  قبل  األولى،  مباراته 
تروا،  على   5-1 الفوز  خالل  دقيقة 
الدوري  من  الـ24  الجولة  في  األحد، 

الفرنسي.
في  الصحراء«  »محاربي  نجم  ونجح 
ساتريانو  مارتن  لزميله  هدف  صناعة 
يغادر  أن  قبل  رائعة،  توزيعة  من 

.83 الدقيقة  في  الملعب 
على  الجماهير  إعجاب  باليلي  ونال 
»تويتر«،  االجتماعي  التواصل  مواقع 
في  الجزائري  بالنجم  أشادت  حيث 

الثانية. مشاركته 
»أصدقائنا  المغردين:  أحد  وقال 
أثنوا  عندما  يبالغوا  لم  الجزائريون 
إنها  باليلي،  يوسف  على  كبير  بشكل 

لبريست«. رائعة  صفقة 
بريست  تعاقدات  »لجنة  آخر:  وأضاف 
مع  تعاقدت  عندما  كبير  بشكل  أصابت 

األخير«. الميركاتو  في  باليلي  يوسف 
ممتعة  القدم  كرة   « ثالث:  مغرد  وكتب 
رابع:  علق  فيما  باليلي«،  يوسف  مع 

باليلي ال تصدق«. يوسف  »تمريرة 
باليلي  »يوسف  كتب:  خامس  مغرد 
قدرته  من  واثقا  كنت  جيدة،  مباراة  قدم 
نظرا  الفرنسي  الدوري  في  النجاح  على 
بدون  تحركاته  أن  ولو  الفنية،  إلمكاناته 
في  كبير  بشكل  موفقة  تكن  لم  كرة 

اليوم«.. مباراة 
بريست موقع 

القدم   لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  اختارت 
»الكاف«، ثالثة العبين جزائريين من بينهم اثنين 
من وفاق سطيف، ضمن التشكيلة  المثالية للجولة 
أبطال  لرابطة  المجموعات  مرحلة  من  األولى 
إفريقيا لكرة القدم،  عقب مباريات الجمعة والسبت. 

تاج الدين 
الجزائري،  سطيف  وفاق  العبي  إلى  وباإلضافة 
قندوسي،  أحمد   والجناح  لعريبي  حسين  المدافع 
األيمن  الظهير  أيضا  العبا   11 القائمة  تضمنت 
الساحلي )تونس(،  النجم  لنادي   الدولي الجزائري 

حسين بن عيادة.
ولحساب الجولة األولى من المجموعة الثانية، نجح 
إثر  موفقة  بداية  تحقيق   في  سطيف  وفاق  فريق 

على  فوزه  بعد  الغينية  األراضي  من  كامال  بالزاد  عودته 
فريق  حوريا كوناكري الغيني بنتيجة )1-0(، بفضل هدف 

قندونسي )د 47(.
في  الديار  خارج  الـ15  انتصاره  »الوفاق«  بلغ  وبهذا 
الغيني  الفريق  تجرع  بالمقابل  القارية،   مشاركاته  كل 

  34 سلسلة  عقب  بقواعده،  األولى  خسارته  »العريق« 
مباراة متوالية دون انهزام في جميع المنافسات القارية.

على  السلبي  التعادل  بلوزداد  شباب  فرض  جانبه،  من 
بملعب  الفارط،  الجمعة    ،)0-0( الساحلي  النجم  مضيفه 
الثاني  الجزائر  ممثل  وأهدر  بتونس.  العقربي«  »حمادي 
في  هذه المنافسة القارية فرصة العودة بنقاط المقابلة حينما 

ضيع مهاجمه خير الدين  مرزوقي ركلة جزاء في 
الرمق األخيرة من المواجهة.

وفي إطار الجولة الثانية، يستقبل وفاق سطيف و 
شباب بلوزداد بملعب  -5جويلية1962- بالجزائر 
الرجاء  من  كل  المقبل،  األسبوع  العاصمة، 

البيضاوي  المغربي و الترجي التونسي، تواليا.
  التشكيلة المثالية للجولة األولى :

حارس المرمى : المثلوثي )النجم الساحلي /تونس(
الدفاع : بن عيادة )النجم الساحلي /تونس(، فيدينيو 
)وفاق سطيف/  لعريبي  أنغوال(،   اتلتيكو/  )بيترو 

الجزائر(، داري )الوداد البيضاوي/ المغرب(
البيضاوي/  )الوداد  جبران   : الميدان  وسط 
المغرب(، متولي )الرجاء البيضاوي/  المغرب(، 
قندوسي  إفريقيا(،  جنوب  صاندوانص/  )ماميلودي  زوان 

)وفاق سطيف(
 الهجوم : بن رمضان )الترجي /تونس(، مبينزا )الرجاء 

البيضاوي/ المغرب(

مرانه  االثنين،  اليوم  جيرمان،  سان  باريس  نادي  خاض 
األخير، قبل مواجهة ضيفه ريال مدريد، غدا في ذهاب الدور 

ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان على »تويتر«، الجزء 
عن  كاشفا  دقيقة،  لـ15  امتد  الذي  الفريق،  مران  من  األول 
طبيعي  بشكل  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي،  النجم  مشاركة 
سيرخيو  اإلسباني  المدافع  غاب  المقابل،  في  التدريبات.  في 
راموس عن التدريبات الجماعية بسبب اإلصابة، لتتأكد عدم 

مشاركته أمام ريال مدريد.
وكان راموس، انضم إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم 
الجاري قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء 
عقده مع الفريق الملكي، ولم يخض سوى خمس مباريات فقط 
من  معاناته  بسبب  الموسم  انطالق  منذ  الباريسي  مع الفريق 

إصابات متكررة.
»حديقة  ملعب  على  الريال  مع  جيرمان  سان  ويلتقي 
األمراء«،غدا، بينما تقام مباراة اإلياب في مدريد، في التاسع 

من الشهر المقبل.
وكاالت

الرزاق  المغربي عبد  القدم،  لكرة  السعودي  االتحاد  نادي  مهاجم  أعرب 
وذلك  المغربي،  المنتخب  إلى صفوف  العودة  في  رغبته  عن  الله،  حمد 

دوليا. اللعب  اعتزاله  من  تقريبا  عام  قرابة  بعد 
وكتب حمد الله أمس األحد على حسابه في موقع »إنستغرام«: »أتمنى 
أتردد  ولن  االستحقاقات،  جميع  في  المغربي  الوطني  لمنتخبنا  التوفيق 
إسعاد  في  للمساهمة  الوطني  المنتخب  دعوة  تلبية  في  شرط  دون  أبدا 

الشعب المغربي، ألن ذلك واجب وشرف ألي العب«.
كّذب   ،2019 نوفمبر  في  دوليا  اللعب  اعتزل  الذي  الله،  حمد  وكان 
الحالي  المغربي  المنتخب  مدرب  أيضا،  أمس  نشرها  سابقة  تدوينة  في 
في  عقده  صحفي  مؤتمر  في  قال  الذي  خاليلوزيتش،  وحيد  البوسني 
األخيرة،  إفريقيا  أمم  كأس  بطولة  من  األطلس«  »أسود  خروج  أعقاب 

المغربي. المنتخب  قميص  لحمل  أساسيا  اللعب  اشترط  الله  حمد  إن 
وقال حمد الله في رده على تصريح خاليلوزيتش: »ذكر )خاليلوزيتش( 
كله  هذا  المنتخب.  دعوة  تلبية  عدم  أو  أساسيا  ألعب  أن  أشترط  أنني 

أبدا«. بتاتا، وهو غير صحيح  نفيه  كذب، وأريد 
بينه  أو تواصل  اتصال  أي  هناك  يكن  لم  أنه  الله  حمد  أكد  كما 
وبين خاليلوزيتش أو أحد من طاقمه طيلة مدة إشراف المدرب البوسني 

.2019 منذ عام  أي  المغربي  المنتخب  على 
 ،2019 العام  منذ  المغرب  منتخب  مع  مباراة  أي  الله  حمد  يخض  ولم 
التي  إفريقيا  أمم  كأس  لنهائيات  األطلس«  »أسود  قائمة  ضمن  وكان 
المغرب  منتخب  مدرب  لكن   ،2019 العام  صيف  مصر  في  أقيمت 
أزمة  بعد  البطولة  بداية  قبل  استبعده  رينارد،  هيرفي  الفرنسي  حينها، 
في  جزاء  ركلة  تسديد  أولوية  على  خالف  عقب  وزمالئه  الالعب  بين 

القارية. البطولة  انطالق  قبل  ودية  مباراة 
الديمقراطية  الكونغو  سيواجه  المغرب  منتخب  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
لنهائيات  منهما  المتأهل  لتحديد  المقبل،  مارس  نهاية  في  وإيابا  ذهابا 

الحالي. العام  نهاية  قطر  في  إقامتها  المزمع  العالم  كأس 

حمد اهلل يعلن استعداده لحمل قميص 
منتخب المغرب من دون أي شروط

غياب راموس وحضور 
نيمار في مران سان جيرمان

األخير قبل موقعة الريال

مرسيليا يعزز وصافته
على ضيفه متزبهدف جميل   2-1 متأخر  عزز مرسيليا وصافته بفوز 

ميليك  أركاديوش  البولندي  للبديل 
منافسات  ختام  في  األحد، 

والعشرين  الرابعة  المرحلة 
لكرة  الفرنسي  الدوري  من 

القدم.
فوزه  مرسيليا  وحقق 
رافًعا  توالًيا  الثاني 
46 نقطة  رصيده إلى 

نقطة   13 بعد  على 
جرمان  سان  باريس  من 

يبتعد بأربع  المتصدر، وبات 
بعد  الثالث  نيس  عن  نقاط 
سقوط األخير أمام ليون السبت.

ربع  الدور  من  المذل  إقصائه  أعقاب  في  المباراة  إلى  مرسيليا  ودخل 
1-4 منتصف األسبوع. النهائي لكأس فرنسا بخسارته أمام نيس 

انتصاًرا  حقق  سامباولي  خورخي  األرجنتيني  المدرب  فريق  وكان 
في  صحوته  ليتابع  السابقة  المرحلة  في   )5-2( أنجيه  على  كبيًرا 

الدوري بعد خسارته أمام ليون.
وافتتح سيدريك باكامبو من كونغو الديمقراطية التسجيل عندما سقطت 
مسافة  من  وتابعها  نفسه  حول  التف  ركنية،  من  لعبة  إثر  أمامه  كرة 

قريبة )26(
إلى  المدافعين  بين  جميلة  كرة  كانديه  فالي  مرر  أن  بعد  متز  وعادل 
المرمى  أمام  من  تابعها  المنطقة  منتصف  في  مايغا  اإليفواري حبيب 

في الشباك )53(
كوالشيناتش  سيد  البوسني  له  مرر  عندما  لمرسيليا  الفوز  ميليك  ومنح 
مقصية  بضربة  وسددها  جميلة  روضها  المنطقة،  داخل  برأسه  الكرة 

خلفية رائعة في الشباك )82(

تعّرض نيوكاسل يونايتد لضربة 
كبيرة بعد إعالن إصابة نجمه كيران 
ما  بحسب  القدم  في  بكسر  تريبير 

أعلن النادي اإلنكليزي يوم االثنين.
الشرقي  الشمال  نادي  وذكر 
بكسر  تريبير أصيب  أن  اإلنكليزي 
اليسرى  للقدم  الخامسة  العظمة  في 
التي  األشعة  صور  أظهرت  حسبما 
التي  المباراة  نهاية  عقب  لها  خضع 
فيال  أستون  على  فريقه  فيها  فاز 

بهدف أحرزه هو بنفسه.
وسيشكل غياب الالعب البالغ من العمر واحداً وثالثين عاماً نكسة كبيرة 
تريبير بشكل  تألق  إذ  الهبوط،  تفادي  أجل  من  يكافح  الذي  لنيوكاسل 

الفت منذ انضمامه إلى الفريق وأحرز هدفين في آخر مباراتين

إصابة يعلن  نيوكاسل 
القدم في  بكسر  تريبير 

لم يحقق برشلونة النتيجة التي كان ينتظرها في ديربي كتالونيا أمام جاره إسبانيول ليهدر فرصة سانحة لالنفراد بالمركز الرابع.
حصد برشلونة تعاداًل ثميناً أمام مضيفه إسبانيول 2-2 في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وشهدت المباراة رفع البطاقة الحمراء مناصفة بين الفريقين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بطرد بيكيه من طرف برشلونة وميالمد بالنسبة 
إلسبانيول 2+90، قبل أن يطرد زميله مورالنس 90+6.

ومنح بيدري التقدم مبكراً لصالح الضيوف بعد عرضية جوري ألبا التي تابعها في مرمى دييغو لوبيز )2(.
واستغل داردر سوء الرقابة الموجود على حافة منطقة جزاء برشلونة عندما سّدد كرة ذكية لم يتمكن األلماني تير شتيغن من التصدي لها )40(.

وفي الوقت الذي كان يبحث به برشلونة عن هدف الفوز عقب مشاركة الغابوني أوباميانغ أتى الرد عكسياً بفضل راوول دي توماس )64(.
وزّج برشلونة بالعديد من األوراق الرابحة على رأسها الفرنسي عثمان ديمبيلي ومن ثم الهولندي لوك دي يونغ الذي أهدى فريقه التعادل 90+6.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما صار  رصيد برشلونة 39 نقطة في المركز الرابع بالتساوي بعدد النقاط مع 
أتلتيكو مدريد الخامس.

تشافي  لبرشلونة،  الفني  المدير  أعرب 
اإليجابي  فريقه  بتعادل  رضاه  عن  هيرنانديز، 
2-2 مع جاره وغريمه إسبانيول، أمس األحد، 

في الجولة الـ24 من الدوري اإلسباني.
وسجل ثنائية برشلونة، بيدري ولوك دي يونغ 
أحرز  بينما  و«90+6«،   2 الدقيقتين  في 
هدفي  توماس،  دي  وراؤول  داردير  سيرجي 

إسبانيول في الدقيقتين 40 و64.
وقال تشافي بعد المباراة في تصريحات نقلتها 
إيجابية،  »النقطة  اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة 
الشوطين،  كال  في  جيدة  بلحظات  ومررنا 
الهجوم  في  الفرص  من  القليل  صنع  والخصم 
لكنه كان أكثر فاعلية ودفعنا ثمن ذلك وكان من 

الممكن أن نخسر في النهاية«.

مراكز  وفي  الصراع  في  زلنا  »ما  وأضاف: 
دوري األبطال، ويجب أن نواصل القتال«.

أن  يجب  وال  أنفسنا،  ننتقد  أن  »علينا  وتابع: 

في  جيدين  وكنا  األهداف،  هذه  مثل  نستقبل 
أكثر  ونكون  نتحسن  أن  علينا  لكن  الهجوم، 

فعالية«.
وعن الورقة التي أرسل فيها التعليمات لالعبين، 
ومع  اللعب،  طريقة  غيرنا  »لقد  تشافي:  قال 
ضوضاء الجماهير لم أتمكن من التحدث معهم، 

لذلك لجأت للورقة«.
واستكمل: »إصابة أراوخو كانت مزعجة لنا، 
ونفس الشيء مع طرد جيرارد بيكيه، فكالهما 

خسارة لنا، وسنلعب مع الموجودين«.
إلى 39  برشلونة رصيده  التعادل، رفع  وبهذا 
إسبانيول  رفع  كما  الرابع،  المركز  في  نقطة 

رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ13.
وكاالت

برشلونة يخطف تعاداًل ثمينًا من إسبانيول

أبطال إفريقيا:

 اختيار ثالثة العبين جزائريين ضمن التشكيلة
 المثالية للجولة األولى

الجزائرية  لالتحادية  السابق  الوطني  الفني  المدير  أكد 
لكرة القدم )الفاف(، عامر شفيق، أنه »متفاجئ ومستاء« 
رأس  على  من  بها  أقيل  التي  الطريقة  بخصوص 
المديرية الفنية الهيئة الفيدرالية، اليوم األحد، مشيرا إلى 
أنه سيغادر ببال مرتاح بالنظر إلى العمل الذي أنجزه. 
لـ »وأج«، قال شفيق: »أنا مندهش من  وفي تصريح 
هذا القرار. أتأسف للطريقة التي بلغني بها خبر تنحيتي 
من خالل وسائل اإلعالم، في حين أن الوضع المثالي 

هو الجلوس حول الطاولة مع المسؤولين  ...« .
وقرر المكتب الفيدرالي لـ »الفاف«، المنعقد اليوم األحد 
مهام  إنهاء  الدين،   شرف  عمارة  برئاسة  بالجزائر، 
الكريم  عبد  ونائبه  شفيق  عامر  الوطني،  الفني  المدير 
بن عودة. و في انتظار تنصيب مدير فني جديد أعلنت 
االتحادية عن تعيين توفيق قريشي مديرا فينيا بالنيابة، 
وهو الذي يشغل حاليا منصب مدير التكوين باالتحادية.
وأوضح عامر شفيق قائال: »اليوم تأكدت إقالتي رسمًيا 

أشعر  وأنا  أغادر  لالتحادية.  الرسمي  الموقع  عبر 
باالعتزاز جراء العمل الذي قمت به، لقد فعلت كل شيء 
لتقديم اإلضافة لكرة القدم الوطنية، بالرغم من اشتغالي 
التي  كورونا،  جائحة  بسبب  للغاية  في ظروف صعبة 
لقد  والتربصات.  الدورات  العديد من  إلغاء  في  تسببت 
أعددت برنامجا حتى عام 2023 ولكن لألسف تجري 
حديثه:  التقني  واختتم  السفن«.  تشتهي  ال  بما  الرياح 
التوفيق  أتمنى  أفضل.  بعمل  خليفتي  يقوم  أن  »أتمنى 

األول  الفريق  ذلك  في  بما  المختلفة  الوطنية  لمنتخباتنا 
الدور  الكاميرون  المقبل ضد  مارس  في  سيلعب  الذي 
وفي   .»2022 العالم  كأس  لتصفيات  المؤهل  الحاسم 
لشغل  الترشح  باب  فتح  االتحادية  قررت  الصدد  هذا 
منصب المدير الفني، والموعد النهائي لتقديم الطلب هو 
الكريم  عبد  تعيين  على  ناهيك   ،»2022 فبراير   28

بيرة )59 سنة( في منصب مدير للمنتخبات الوطنية.
وأج

يوفنتوس ينتزع تعادال 
»قاتال« من أتاالنتا

بشق  تعادال  يوفنتوس  نادي  انتزع 
األنفس أمام مضيفه أتاالنتا 1-1، في 
األحد،  أمس  الفريقين  جمعت  مباراة 
الدوري  من  الـ25  المرحلة  قمة  في 

اإليطالي لكرة القدم.
روسالن  األوكراني  وتقدم 
مالينوفسكي، ألتاالنتا في الدقيقة 76، 
يوفنتوس  دانيلو، أنقذ  البرازيلي  لكن 
من الهزيمة، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب 
بدال من الضائع،بعد ركنية نفذت داخل المنطقة، ارتقى لها المدافع البرازيلي 
يوفنتوس  رفع  التعادل،  هذا  وبعد  الشباك.  في  برأسية  وحولها  الجميع  فوق 
رصيده إلى 46 نقطة ليحافظ على مركزه الرابع، فيما رفع أتاالنتا رصيده إلى 

44 نقطة في المركز الخامس.
نقطة، متبوعا بغريمه   55 الدوري اإليطالي برصيد  ويتصدر ميالن ترتيب 

انتر ميالن بـ54، ويأتي نابولي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

تمنى التوفيق لـ »الخضر« ضد الكاميرون /

عامر شفيق »متفاجئ ومستاء« من طريقة إقالته

تشافي يعلق على تعادل برشلونة مع إسبانيول في ديربي كتالونيا



عين على الرياضة

نقطة   38 تاتوم  جايسون  سّجل 
بوسطن  وقاد  متابعات  وعشر 
انتصاره  تحقيق  إلى  سلتيكس 
الثامن توالياً في الدوري األميركي 
 105-95 السلة،  لكرة  للمحترفين 
الذي  هوكس  أتالنتا  حساب  على 
كان آخر الفائزين عليه قبل سلسلة 

الفوز.
والثالثين  الثالث  الفوز  هو  وهذا 
خسارة،   25 مقابل  في  لسلتيكس 
أرضه  على  العشرين  واالنتصار 

من أصل 30 مباراة، محتاًل بذلك 
المركز السادس في ترتيب المنطقة 

الشرقية.
أما أتالنتا فمني بالخسارة رقم 30 
في مقابل 26 فوزاً، ويحتل المركز 
المنطقة  ترتيب  جدول  في  العاشر 

الشرقية.
تاتوم  الفوز هذه، قال  وعن سلسلة 
لقد  صحتنا.  كامل  في  كنا  »لقد 
الموسم.  بداية  في  ذلك  أزعجنا 
بالنسبة  وسلبيات  إيجابيات  هناك 

يمكننا  ال  ولكن  الموسم،  في  لنا 
أن نغفل عن األهداف التي نحاول 

تحقيقها«.
نتمكن من  أن  في  وأضاف »نأمل 
ذلك.  مواصلة  نحاول  االستمرار. 
لقد لعبنا بوتيرة أسرع قلياًل وكانت 

هجماتنا أكثر«.
عودة قوية لسلتيكس

وإذ تأخر 45-55 في الشوط األول 
من المباراة، عاد سلتيكس وفرض 
 42 أتالنتا مع تسجيله  تفوقه على 

الثالث  الربع  في   23 مقابل  نقطة 
ليبتعد بالنتيجة.

نقطة   17 براون  جايلن  وأضاف 
روبرت  ساهم  بينما  لسلتيكس، 
متابعة  و14  نقاط  بعشر  ويليامس 
وديريك وايت 14 نقطة لبوسطن.

وكان تراي يونغ أفضل المسجلين 
 10 30 نقطة مع  ألتالنتا برصيد 
تمريرات حاسمة، بينما حقق كلينت 
كابيال 17 متابعة وسجل الصربي 
نقطة   26 بوغدانوفيتش  بوغدان 

بعد دخوله بدياًل.
فوز مينيسوتا تمبروولفز 

على إنديانا بايسرز
في  الثانية  الوحيدة  المباراة  وفي 
التي  للمحترفين  الدوري األميركي 
صادفت مع منافسات بطولة دوري 
كرة القدم األميركية، سجل أنتوني 
في  األعلى  نقطة،   37 إدواردس 
المباراة، ليساهم في فوز مينيسوتا 
على   129-120 تمبروولفز 

مضيفه إنديانا بايسرز.
وأضاف دانجيلو راسل 23 نقطة، 
تاونز  أنتوني  كارل  سجل  بينما 
لمينيسوتا  متابعة  و13  نقطة   15
السابع  المركز  إلى  ارتقى  الذي 
في ترتيب المنطقة الغربية مع 30 

فوزاً و27 خسارة.
أوشاي  سجل  إنديانا،  جهة  ومن 
متابعة،  و13  نقطة   22 بريسيت 
بينما سجل تايريز هاليبورتون 22 

نقطة و16 تمريرة حاسمة.

صدارة  في  دجوكوفيتش  نوفاك  الصربي  يزال  ال 
متقدماً  المحترفين  الالعبين  لرابطة  العالمي  التصنيف 
ألكسندر  واأللماني  مدفيديف  دانييل  الروسي  على 

زفيريف في أحدث ترتيب صادر االثنين.
لكن يمكن للروسي إنهاء هيمنة الصربي الذي حطم الرقم 
القياسي بتربعه لعامين على عرش التصنيف العالمي، 
أن  المقرر  من  حيث  المقبل،  فيفري   28 من  اعتباراً 
ينافس دجوكوفيتش في دورة دبي ومدفيديف في دورة 
أكابولكو المكسيكية في األسبوع نفسه )بين 21 و26 
تتويجه  الصدارة في حال  الروسي  الحالي(. وسينتزع 
باللقب بغض النظر عن نتائج دجوكوفيتش، او في حال 
بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب 
دورة دبي، او في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن 

دجوكوفيتش من بلوغ نهائي الدورة اإلماراتية.
ولم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة األولى لدى 

الرجال. أُنس جابر تحافظ على المركز العاشر 
وعند السيدات، بقيت األسترالية آشلي بارتي في صدارة 
فيما  سابالينكا،  أرينا  البيالروسية  وتالحقها  الترتيب 
البولندية إيغا شفيونتيك المركز الرابع  تراجع تصنيف 

إلى المركز التاسع.
مركزها  على  جابر  أُنس  التونسية  حافظت  جهتها  من 
األوليات. العشر  نادي  ضمن  وظلت   العاشر 

تصنيف الالعبين العشرة االوائل:
10875  1 - الصربي نوفاك دجوكوفيتش  
9 6 3 5  2 - الروسي دانييل مدفيديف  
 7 8 6 5  3 - األلماني ألكسندر زفيريف  
 7 3 5 5  4 - اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
6 8 7 5  5 - اإلسباني رافايل نادال  
 5 0 1 8  6 - اإليطالي ماتيو بيريتيني  
4 7 0 0  7 - الروسي أندري روبليف  

4 0 6 5  8 - النرويجي كاسبر رود   
 - أوجيه  فيليكس  الكندي   -  9
 4018  ألياسيم   
3 4 2 9  10 - اإليطالي يانيك سينر  

تصنيف الالعبات العشر األوليات:
8 3 3 0  1 - األسترالية آشلي بارتي  
5 6 9 8  2 - البيالروسية أرينا سابالينكا  
5 5 3 3  3 - التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 
4 4 5 2  4 - التشيكية كارولينا بليشكوفا  
4 4 2 9  5 - اإلسبانية باوال بادوسا  
4 2 4 1  6 - اإلستونية أنيت كونتافيت  
4 1 9 5  7 - اإلسبانية غاربينيي موغوروسا 
4 1 9 1  8 - اليونانية ماريا ساّكاري  
3 9 8 6  9 - البولندية إيغا شفيونتيك  
3070 10 - التونسية أنس جابر  

الثالثاء 15 فيفري 2022 م
الموافق لـ 14 رجب 1443 هـ 

أولمبياد بكني

المحكمة الرياضية تسمح للنجمة 
الروسية فالييفا بمواصلة مشاركتها 

يف أولمبياد بكني

دجوكوفيتش يواجه خطر فقدان صدارة التصنيف من مدفيديف

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

بوسطن سلتيكس يثأر من
أتالنتا ويحقق فوزه الثامن تواليًا

لم تستجب المحكمة الرياضية الستئناف االتحاد الدولي للتزلج والوكالة 
للبطلة  وسمحت  الدولية،  األولمبية  واللجنة  المنشطات  لمكافحة  الدولية 

كاميال فالييفا بمواصلة مشاركتها في أولمبياد بكين.
وأكدت المحكمة الرياضية رفع اإليقاف المؤقت عن الرياضية المتزحلقة 
المشاركة في  من  حرمانها  أن  معتبرة  عاما،   15 والبالغة  الجليد  على 
الختبار  خضوعها  بعد  الشتوي  بكين  أولمبياد  في  الفردية  المنافسات 
أن  الماضي، من شأنه  ديسمبر   25 إيجابية في  نتيجته  منشطات جاءت 
حيثيات  من  التأكد  وذلك قبل  إصالحه«  يمكن  »ال  ضررا  لها  يسبب 
في  الماضي  األنظار االثنين  عاما   15 البالغة  فالييفا  وخطفت  القضية. 
االختياري  البرنامج  في  الحركية  أدائها لجملتها  عند  الفرق  منافسات 
تاريخ  في  مرة  وألول  بنجاح  نفذت  حيث  الجليد،  على  الفني  للتزحلق 

األولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.
االختياري  البرنامج  في  األول  المركز  فالييفا  أحرزت  الرائع  وبأدائها 
برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد »الميدالية الذهبية« 
االختبارات  وكالة  أعلنت  التاريخي،  إنجازها  وبعد  نقطة.   74 برصيد 
عينة  في  المحظور  »تريميتازيدين«  عقار  على  العثور   )ITA( الدولية 
في  الروسية »روسادا«  المنشطات  أخذتها وكالة مكافحة  لفالييفا  واحدة 
عنه،  الكشف  تم  الذي  اإليجابي  االختبار  وبسبب   .2021 ديسمبر   25
التزلج  في  الفرق  بطولة  في  الميداليات  أصحاب  تكريم  حفل  تأجيل  تم 
على الجليد في أولمبياد بكين. وكانت وكالة مكافحة المنشطات الروسية، 

قررت إيقاف فالييفا، بشكل مؤقت في 8 فبراير الماضي.
وطعنت فالييفا بقرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية  لـ«روسادا« يوم 
9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة 
إلغاء عقوبة اإليقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة 

في األلعاب األولمبية »بكين 2022«.
استأنف  حيث  الكرام،  مرور  يمر  لم  المؤقت  اإليقاف  رفع  قرار  ولكن 
للتزلج  الدولي  االتحاد  من  كل  الرياضية  التحكيم  محكمة  لدى  القرار 

والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات )وادا( واللجنة األولمبية الدولية.
وأنهت محكمة التحكيم الرياضية أمس االثنين، الجدل بشأن مصير فالييفا، 
بسماحها للمتزلجة الروسية بالمشاركة في المنافسات الفردية في األلعاب 

األولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين. 
ومن المقرر أن تبدأ فالييفا مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على 
البرنامج  منافسات  تدخل  أن  قبل  القصير  الثالثاء بالبرنامج  الجليد غدا 

عن روسيا اليوماالختياري بعدها بيومين.

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
األستاذ/ بوقرة نور الدين

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع طيبي أحمد رقم 04 برج بوعريريج

الهاتف / 0555.19.0018
نشر مضمون عقد تبليغ رسمي بجريدة يومية وطنية

بناء على طلب : بوقالدة علي بن اكلي العنوان : قرية اغدير بلدية ايت إسماعيل  دائرة 
درقينة والية  بجاية 

- بمقتضــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم المدنــي بتاريــخ  
26/09/2021 رقــم الفهرس 4129 /21 ، الممهــور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 

. 02-01-2022
- بناء على محاضر التبليغ الرســمي للســند التنفيذي و التكليــف بالوفاء و تبليغ التكليف 
بالوفاء المبلغين للمنفذ عليه بتاريخ 2022-01-05 عن طريق التأشير و التعليق بلوحة 
اإلعالنات بمقر المحكمة و مقر البلدية المختصين و كذا إرسال نسخة من التبليغ الرسمي 

عن طريق البريد برسالة مضمنة مع اإلشعار باالستالم بنفس التاريخ .
- بناء على أمر بنشــر مضمون عقد تبليغ رســمي الصادر عن السيد رئيس محكمة برج 

بوعريريج  بتاريخ      
 07 /02 /2022.                                                            رقم الترتيب 408/22
بلغنا وكلفنا :   مؤسســة كراء العتاد و األشــغال العمومية و العمارات الممثلة في شخص 
مســيرها ميصــور رضــوان العنوان :   شــارع العقيد عميروش رقــم 06 بلدية ووالية 

برج بوعريريج . 
بتنفيذ ما ورد بمضمون السند التنفيذي المذكور أعاله ‘ و المتضمن دفع المبلغ اإلجمالي 
المقدر ب:  1.105.884.00 . دج )مليون و مائة و  خمسة آالف و ثمانمائة و اربعة 

و ثمانون  دينار جزائري ( .
 وأخطرناه)ها( بان له اجل خمسة عشر )15( يوما للتنفيذ ، تسري من تاريخ تبليغه)ها( 
بهــذا المحضــر و إال نفذ عليه )هــا( جبرا طبقا لنص المادتيــن 612 و613 من قانون 

اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
و إثباتــا لمــا تقدم و مع جميع التحفظات، حررنا هذا المحضر في التاريخ المذكور أعاله 

للعمل بموجبه قانونا.
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب المحضرة القضائية
االستاذة بن خديم نجاة
حي الهواء الطلق تبسة

الهاتف  037.55.59.14
اعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني

نحن االســتاذة بن خديم نجاة المحضرة القضائية لدى محكمة تبســة الكائن مقرها 
بالعنــوان المذكــور اعاله والموقع ادناه بطلب من الســيد رمضــان نعيمة ارملة 
المرحوم بوحوس محمود المولود بتاريخ 1966 بتبســة بعد االطالع على االمر 
بالتصرف في مناب قاصر الصادر عن رئيس قســم شــؤون االسرة محكمة تبسة 
بتاريــخ 2020-11-02 تحت رقــم 20-01849 الممهور بالصيغــة التنفيذية 
والذي ســلمت صيغته التنفيذية بتاريخ 2020-11-04 تحت رقم 1081-20 * 
نعلن عن بيع بالمزاد العلني عقار يتمثل في نســبة 14/72 جزء في عقار مبني 
كائن بالمنطقة العمرانية الســكنية رقم 02 بلدية تبســة معد لالســتعمال الســكني 
بمســاحة 496 م 2 قســم 189 مجموعة ملكية رقم 120 على اســاس الســعر 
االفتتاحــي المقدر بمبلغ 5250560.00 دج خمســة ماليين ومئتان وخمســون 
الــف وخمس مائة وســتون دينــار جزائري وذلك امام محكمة تبســة بتاريخ 06 
مارس 2022 على الســاعة الثانية زواال وذلك بعد تحديد جلســة االعتراضات 
ليوم 19/01/2022 وانقضائها كما يخطر المحضر القضائي القائم باإلجراءات 
العموم الى امكان االطالع على قائمة شــروط البيع من خالله او من خالل كتابة 
الضبط على ان يتم البيع في حصة واحدة ويتوفر نصاب المزايدين ثالثة اشخاص 
علــى االقــل واعتماد اعلى عرض مع دفع 1/5 خمس من قيمة رســم المزاد في 
جلســة المزايدة ودفع الباقي في اجل اقصاه 08 ايام تحت طائلة اعادة البيع على 
نفقة المشتري المتخلف او في حالة زيادة السدس خالل اجال الدفع المذكور على 
ان ينشــر هــذا االعالن طبقا ألحــكام المادة 750 من قانون االجــراءات المدنية 

واالدارية.
المحضر القضائي

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون االسرة 
علنيا حضوريا وابتدائيا

في الشكل :قبول اعادة السير في  الدعوى 
في الموضــوع: اعتمــاد تقري خبــرة الحكيمة خنوف 
حوريــة المودعــة لدى كتابــة ضبط المحكمــة بتاريخ 
 2005/146 ايــداع  رقــم  تحــت   2005/05/24
وبالتعبيــة توقيــع الحجر علــى المرجع ضــده بلواعر 
ببــرج   1975/03/27 بتاريــخ  المولــود  مبــروك 
بوعريريــج ألبيه نــواري وألمه لطيفــي فطيمة تعيين 
المرجــع بلواعــر النواري مقدما عليــه لرعايته والقيام 
بشؤونه ومسك حســابات بالمستندات عن االموال التي 
يتلقاهــا في عهدته مع االمر بنشــر هــذا الحكم بجريدة  
وطنيــة يومية وتحميل المصاريف القضائية على عاتق 

من سبقها.
حكما تاما افصح به جهارا بالجلســة العلنية المنعقدة في 
التاريخ المذكور اعاله ولصحته امضاه الرئيس وكاتب 

الجلسة..
الكاتب             الرئيس   

الديوان العمومي للتوثيق حكم بالحجر
االستاذ / الوافي نجم الدين

59 ,شارع االمير عبد القادر تبسة
اعالن عن بيع حق في االيجار

النشرة الثانية      
- بموجب عقد تلقيناه بمكتبنا بتاريخ 24 جانفي 2022 ومسجل في اوانه باع 
السيد / رويقي الربعي حقه في االيجار في المحل المعين اسفله الى السيدة / 
منصوري حياة – تعيين المحل / محل معد لالستعمال التجاري يحمل رقم 
05 عمارة س الطابق /, مساحته واحد وثالثون متر وثالثة ديسمترات  ) 
31.03 م2 ( مربعة كائن ب حي 04 مارس 56 تبسة مقابل االيجار الف 
وثالثمائة وخمسون ) 1.350 دج  ( دينار جزائري الثمن / ثمانمائة الف 

دينار جزائري )800.000 دج (. 
لالعالن الموثق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تبسة

دائرة: مرسط
بلدية: مرسط

مكتب الجمعيات
الرقم :17 /2021

وصل التصريح بتجديد مكتب جمعية بلدية

 12 الموافق ل   1433 18 صفر  في  المؤرخ   06/ 12 القانون رقم  بمقتضى 
جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات تم هذا اليوم 19 ديسمبر 2021 تسليم وصل 
المسجدية  الدينية  اللجنة  جمعية  المسماة  البلدية  الجمعية  مكتب  بتجديد  التصريح 
لمسجد الفرقان – مرسط – المقر االجتماعي مسجد الفرقان مرسط رئيس الجمعية 

شتوح فيصل بن الصديق تاريخ ومكان الميالد 04 ديسمبر 1978 بمرسط.



نـزال  سـليمة  الدكتـورة  أوضحـت 
شـيوعا  السـرطان  أنـواع  أكثـر  أن 
الـدم،  سـرطان  هـو  األطفـال  بيـن 
تحديـد  صعوبـة  مؤكـدة  والعظـام، 
سـبب انتشـاره بيـن هـذه الشـريحة. 
عـن  الجزائـر  لعيـن  تحدثـت  كمـا 
فريـق  بهـا  يقـوم  التـي  النشـاطات 

علـى  وحرصـه  تضامـن"،  "واحـة 
ضمـان المرافقـة الجيـدة والمالئمـة 

الحساسـة. الفئـة  لهـذه 
أكثـر  أن  نـزال  الدكتـورة  وأكـدت 
األطفـال  بيـن  المسـجلة  السـرطانات 
بصفـة  والعظـام  الـدم  سـرطان  هـو 
عامـة، مؤكـدة بأنـه ليـس من السـهل 
تحديـد سـبب انتشـار هذا السـرطان، 
عوامـل  عـدة  إلـى  إرجاعـه  ويمكـن 

غيـر  كالتغذيـة  بالمريـض  محيطـة 
وجـود  عـدم  إلـى  مشـيرة  الصحيـة، 
فـرق بيـن مختلـف العوامـل الخاصة 

بالسـرطان. باإلصابـة 
النشـاطات  إلـى   وتطّرقـت محدثتنـا 
"واحـة  فريـق  بهـا  يقـوم  التـي 
توعيـة  فـي  للمسـاهمة  تضامـن" 
التحكـم  بغيـة  والمرضـى  األوليـاء 
مـع  والتكيّـف   ، الغـذاء  نوعيـة  فـي 
المحيـط الخارجـي، والحـرص علـى 
منتظـم  بشـكل  الرياضـة  ممارسـة 
ومفيـد، و االبتعـاد عـن التدخيـن...، 
ليـس  بأنـه  السـياق  مؤكـدة فـي ذات 
بإمكانهـم التحكـم فـي بعـض العوامل 

الوراثيـة.
العـاج  أن  الدكتـورة  وأردفـت 
الكيمـاوي يجعـل الطفـل يتأثـر أكثـر 
مـن حيـث المناعة سـيما في سـرطان 

ثقيـل. عـاج  يتطلّـب  الـذي  الـدم 
وعـن "واحـة تضامـن" دائمـا قالـت 
الجمعيـة  بـأن  نـزال  الدكتـورة 
لمرضـى  إقامـات  خصصـت 
السـرطان مـن خارج والية قسـنطينة 
أيـن يتـم التكفـل بمختلـف احتياجـات 
والديـه.  أحـد  يرافقـه  الـذي  الطفـل 
وأوضحـت بـأن األطفـال المصابيـن 
بقسـنطينة  القاطنيـن  بالسـرطان 
ترفيهيـة  نشـاطات  مـن  يسـتفيدون 
خرجـات.  إلـى  باإلضافـة  وتثقيفيـة 

كمـا تشـرف عليهـم دكتـورة خاصـة.
هـذا وتعنـى الجمعيـة بضمـان التكفل 
خليـة  إرسـاء  خـال  مـن  النفسـي 
لإلصغـاء، إلخراجهـم مـن عزلتهـم، 
المعلومـات  و  الشـروحات  وتقديـم 
عـن  واإلجابـة  بالمـرض  الخاصـة 
لمسـاعدتهم  المرضـى  انشـغاالت 
علـى تقبـل المـرض وغـرس بـوادر 
عـن  فضـا  قلوبهـم،  فـي  األمـل 
فـي  وإشـراكهم  األوليـاء  مسـاعدة 
مـن  ذلـك  و  أبنائهـم  عـاج  رحلـة 
خـال جلسـات تنظـم عشـية كل يـوم 
مسـاعدتهم  بهـدف  وخميـس  إثنيـن 
وكيفيـة  أبنائهـم  مـرض  تقبـل  علـى 

معـه. التعامـل 
تضامـن"  "واحـة  وبـادرت  هـذا 
بالتنسـيق  متنوعـة  نشـاطات  بتنظيـم 
وذلـك  التجاريـة  المراكـز  أحـد  مـع 
لسـرطان  العالمـي  اليـوم  بمناسـبة 
اليـوم  لنهـار  والمصـادف  الطفولـة 

15فيفـري.
المكلـف  أوضـح  جهتـه  ومـن   
الجمعيـة  مسـتوى  علـى  باإلعـام 
الهـدف  أن  بوضرسـة  اسـكندر 
التعريـف  هـو  مبـادرات  هكـذا  مـن 
لمسـاعدة  المخصصـة  بالجمعيـة 
مرضـى السـرطان إلـى جانـب نشـر 
روح  وغـرس  الجمعـوي  الوعـي 

المجتمـع.  داخـل  التعـاون 

15عين على المجتمع الثالثاء 15 فيفري  2022 م
الموافق لـ 14 رجب 1443 هـ
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"سرطان الدم والعظام أكثر األنواع شيوعا بين األطفال"
جمعية "واحة تضامن"...دعم نفسي واجتماعي ومادي 

لمرضى السرطان"

أمن والية جيجل ينظم البطولة الجهوية 
لرياضة الكرايت دو 

n    احتضن ،أمن والية جيجل 
مســتوى  أمس،على  ،صبيحــة 
المتعــددة الرياضات  القاعــة  
قــادر أبــركان بجيجل  ــد ال "عب
ــة الجهويــة  يــات البطول " فعال
ــح  للكاراتــي دومــا بيــن مصال
لناحية الشرق، أشرف  الشرطة 
المصلحــة  عليهــا كل رئيــس 
النشــاط  للصحــة  الجهويــة 
االجتماعي واألنشطة الرياضية 
بقسنطينة، نائب مدير األنشطة 
الرياضيــة بمديريــة الصحــة 
النشــاط االجتماعي واألنشــطة 
ــي جيجل،  الرياضيــة رفقة وال
المدنيــة  الســلطات  بحضــور 
والعسكرية لوالية جيجل، حيث 
ســتجرى فعاليات هذه البطولة 
على مدار يومين بمشاركة 52 
رياضــي من بينهــم 10 إناث، 
ــون 14 أمــن الواليــة من  يمثل
م  ناحية الشــرق، بعــد رفع العل
لنشــيد الوطني، تم  واالستماع ل
قــاء كلمــة من طــرف رئيس  إل
المصلحــة الجهويــة للصحــة 
و األنشــطة الرياضيــة، والتي 
األهميــة  خالهــا  مــن  أبــرز 

ــا  ي العل ــادة  قي ال توليهــا  تــي  ال
للمديرية العامة لألمن الوطني 
للممارســة الرياضية وحرصها 
يــة الرياضة  ــى ترق الكبيــر عل
ــوات الشــرطة،  فــي صفــوف ق
رئيــس  كلمــة  مباشــرة  تلتهــا 
أمن الواليــة بالمناســبة، قرأها 
نيابــة عنــه نائــب رئيــس أمن 
ــوه خالهــا بأهميــة  الواليــة، ن
تنظيــم مثــل هــذه التظاهرات 
تــي تعــد عامــا  الرياضيــة ال
مهمــا في تقوية الجانب البدني 
لمستخدمي األمن الوطني، بما 
يمكنهــم مــن أداء مهامهم على 
أحســن وجه، ليعلن بعدها عن 
لفعاليات هذه  االفتتاح الرسمي 
البطولة،والتي تم خالها تقديم 
اســتعراضات و تمارين قتالية 
لفريق براعم أمــن والية جيجل 
ــك  الكراتــي دو،وكذل لرياضــة 
لوحات قتالية مختلفة لعناصر 
فرقــة البحــث و التدخــل بأمن 
الوالية، وينتظــر أن يتم تكريم 
الفائزيــن في هــذه البطولة في 
ثاني الختامي للبطولة.                       اليوم ال
                         نصرالدين - د

ألمـن  الشـرطة  مصالـح  تمكنـت 
مـن  )وهـران(  التـرك  عيـن  دائـرة 
اإلطاحـة بشـبكة متكونـة مـن أربعة 
اإلعـداد  بصـدد  كانـت  أشـخاص 
شـرعية  غيـر  اإلبحـار  لرحلـة 
وتهريـب مهاجريـن، حسـبما أفادت 
األمـن  مديريـة  االثنيـن  أمـس  بـه 

الوالئـي.
علـى  بنـاء  التوقيـف  عمليـة  وتمـت 

لـذات  وردت  مؤكـدة  معلومـات 
عصابـة  إقـدام  مفادهـا  المصالـح 
إجراميـة علـى تنظيـم رحلـة إبحـار 
أحـد  مـن  انطاقـا  شـرعية  غيـر 
الوهرانـي،  بالطنـف  الشـواطئ 
حسـب االتصـال والعاقـات العامـة 

األمـن. لمديريـة 
الشـرطة  مصالـح  باشـرت  وقـد 
تحرياتهـا التـي أسـفرت عـن تحديـد 

الشـبكة  هـذه  أفـراد  وتموقـع  هويـة 
بصـدد  تلبـس  حالـة  فـي  وتوقيفهـم 
الشـرعية،  للهجـرة غيـر  االنطـاق 
األسـلحة  مـن  مجموعـة  حجـز  مـع 
البيضـاء المحظـورة و3 دالء بسـعة 
20 لتـر مـن البنزيـن وقـارب طوله 

بمحـرك. متـر مـزود   6
ضـد  قضائـي  إجـراء  حـرر  وقـد 
بموجبـه  سـيحالون  الشـبكة  أفـراد 

تكويـن  بتهمـة  العدالـة  علـى  الحقـا 
اإلعـداد  لغـرض  أشـرار  جمعيـة 
وتنظيـم  البشـر  تهريـب  لجـرم 
التـراب  للهجـرة غيـر شـرعية مـن 
الوطنـي لشـخص أو عـدة أشـخاص 
منفعـة  علـى  الحصـول  أجـل  مـن 
مـع  أخـرى  منفعـة  أيـة  أو  ماليـة 
تعريـض حيـاة النـاس للخطـر، وفق 

المصـدر. ذات 

معاناة طفلة مع مرض"السماك المهرّج" الذي يصيب شخصين
 من بين كل مليون فرد

لطفلـة  والدة  سـلوفاكيا  شـهدت 
نـادر،  جلـدي  مـرض  مـن  تعانـي 
يصـاب بـه شـخصان مـن بيـن كل 

فـرد. مليـون 
فـي  كادليسـيك  إليزابيـث  وولـدت 
مصابـة  وهـي   ،2020 يونيـو 
بمرض "السـماك المهـرج"، والذي 
يتسـبب بنمـو الجلـد فـي جميع أنحاء 

وبسـمك  بسـرعة  والوجـه  الجسـد 
8 ميلـي متـر. إلـى  يصـل 

وتـم إخبـار ناتاليـا والـدة إليزابيـث 
عندمـا كانـت حامـا فـي األسـبوع 
سـتولد  طفلتهـا  بـأن  الثاثيـن، 

وجسـدية. عقليـة  بإعاقـات 
إعـام  لوسـائل  ناتاليـا  وروت 
قبـل  ولـدت  التـي  طفلتهـا  معانـاة 

ودخولهـا  أسـابيع،  بسـتة  موعدهـا 
للعنايـة المركـزة، ألن الجلد القاسـي 
حـول وجههـا وصدرهـا كان يعيـق 

. تنفسـها
تغذيـة األطفـال السـليمة منـذ عمـر 

مبّكـر 
مارتـن  وزوجهـا  ناتاليـا  وأصيبـت 
بصدمـة بعدمـا أبلغهمـا األطبـاء أن 
حالـة ابنتهمـا كانـت صعبـة للغايـة، 
لدرجـة أنـه لـم يكـن لديهـا فرصـة 

للبقـاء علـى قيـد الحيـاة.
مـن  أسـابيع  خمسـة  بعـد  ولكـن 
العـاج فـي العنايـة المركـزة، نجت 
جفنيهـا  فقـدت  بعدمـا  إليزابيـث 
وعـدد مـن أصابعهـا، والقـدرة على 
تنظيـم درجـة حـرارة جسـمها ألنهـا 

التعـرق. علـى  قـادرة  غيـر 
المسـتقبل  فـي  إليزابيـث  وسـتحتاج 
لجفنيهـا  تجميليـة  جراحـة  إلـى 
وأصابعهـا وقدميهـا وأذنيهـا، ولكـن 
تقـوم  الحالـي  الوقـت  فـي  والدتهـا 
خاصـة  قطـرات  بوضـع  برعايتهـا 
فـي العينيـن كل سـاعة، ألن الطفلـة 
عينيهـا،  إغـاق  علـى  قـادرة  غيـر 

لهـا  كمـا تضمـد جسـدها، وتجـري 
حماميـن طويليـن يوميـا مـع الكثيـر 
الجلـد  مـن  للتخلـص  التقشـير  مـن 
الميـت الزائـد، والترطيـب بالكريـم 

علـى األقـل سـت مـرات يوميـا.
"إندبندنـت"  صحيفـة  ونقلـت 
إن  قولهـا  ناتاليـا  عـن  البريطانيـة 
عـدم الترطيـب يمكن أن يتسـبب في 
تشـقق بشـرة الطفلـة ونزيفهـا، ممـا 
اإلصابـة  إلمكانيـة  المجـال  يفسـح 

بالعـدوى.
وأضافـت ناتاليا أنه سـبق إلليزابيث 
جلديـة  التهابـات  مـن  عانـت  أن 
تطلبـت إجـراء ثـاث عمليـات نقـل 
األطبـاء  أن  إلـى  مشـيرة  لهـا،  دم 
أخبروهـا بعـدم تأثر قدراتهـا العقلية 

الصحـي. بوضعهـا 
آراء  لناتاليـا  األطبـاء  وأعطـى 
المتوقـع  العمـر  بشـأن  مختلفـة 
بعضهـم  اسـتبعد  حيـث  إلليزابيـث، 
إمكانيـة عيشـها بعد سـن العشـرين، 
بينمـا أشـار آخرون إلـى عدم وجود 
أي عائـق يحـول دون بلوغهـا عمر 

لشـيخوخة. ا

وحــدات  تمكنــت     n
اإلقليميــة  المجموعــة 
للــدرك الوطني بقســنطينة 
عصابــة  توقيــف  مــن 
أشــرار تتكــون من ســبعة 
ــراوح  تت أشــخاص،   )  07(
أعمارهــم ما بيــن 18 و22 
ســنة، بتهمة ســرقة كوابل 

نحاسية.
ــى  تعــود وقائــع القضيــة إل
مؤكــدة  معلومــات  ورود 
إلى أفــراد الفرقــة اإلقليمية 
بديــدوش  الوطنــي  ــدرك  ل ل
مراد، مفادها وجود أشخاص 
بمشــتة عين خيوطي بلدية 
ديدوش مــراد يقومون بقطع 
األعمــدة الخشــبية الخاصة 
بالخطــوط الكهربائية، ذات 
بواسطة  المنخفض  الضغط 
ســرقة  لغــرض  منشــار 

الكوابل النحاسية، استغاال 
ــم وضــع خطة  للمعلومــة ت
محكمة لإلطاحة بالمعنيين، 
ــم توقيفهم فــي حالة  أيــن ت

تلبس بجريمة السرقة.
أســفرت العملية عن توقيف 
العصابــة  أفــراد  جميــع 
المتكونة من 07 أشــخاص، 
مــع حــل 04 قضايا ســرقة 
ــورط فيها المشــتبه فيهم،  ت
الوســائل  حجــز  وكــذا 

المستعملة في الجريمة.
التحقيــق،  اســتكمال  بعــد 
واســتفاء كامــل اإلجــراءات 
قانونية الازمه، تم تحرير  ال
ملف قضائي ضد المشــتبه 
فيهم وتقديمهم أمام الجهات 
ــم إيداعهم  القضائيــة أيــن ت

الحبس.
                          مريم. ب 

توقيف 07 أشخاص متلبسني برسقة 
الكوابل النحاسية

اإلطاحة بشبكة بصدد اعداد رحلة إبحار غير شرعية بوهران

دالل بوعالم 



احتضنــت، صبيحة أمس، مكتبة 
البلديــة بالميليــة يومــا احتفاليا 
نظمــه ممثلو المجتمــع المدني، 
بمناســبة ذكــرى إنــدالع ثــورة 
أوالد عيــدون يــوم 14 فيفــري 
1871، وهذا بحضور السلطات 
المحلية وممثلــي منظمات أبناء 
المجاهدين والشهداء وأكاديميين 
إضافة إلى المواطنين المدعوين 

لهذا اللقاء التاريخي.
أســتهل المجاهــد دميغــة عبد هللا 
الحفــل بتقديــم مداخلــة ضمنهــا 
الحديــث عــن المقاومــة الوطنية 
بصفة عامة منذ دخول المستعمر 
1830، حيــث  الفرنســي ســنة 
أشار إلى تعدد واختالف أساليبها 
وظهورهــا فــي أماكن عــدة من 
التــراب الوطنــي وهــو مــا يدل 
الشــعب  ذوبــان  رفــض  علــى 
الجزائري في المجتمع الفرنســي 
والحفاظ على شــخصيته ورفض 
أن  مبــرزا  االســتعمار،  فكــرة 
فشــل المقاومة الوطنية في طرد 
المستعمر الفرنسي ألسباب عديدة 
منها عدم وجود التنسيق بين قادتها 
وعــدم بروزها في زمــن واحد، 

إلى أن ظهرت الثورة التحريرية 
الكبــرى 1954 ، حيــث تجنب 
قادتها كل النقائص التي شــهدتها 
المقاومــة واالنتفاضــات بما فيها 

ثورة أوالد عيدون.
وأوضــح األســتاذ المحاضــر » 
صاحــب   « فريــد  بوالخضــرة 
مؤلفــات تاريخية أن الوقت حان 
لالهتمام أكثــر بالتاريخ المحلي، 
الذي يعد األســاس لكتابة التاريخ 
الوطنــي، وثــورة أوالد عيدون 
لــم تأخذ حقهــا في البحــث مثل 
ثورات أخرى، حيث كان يشــار 
إليها ســابقا فــي بعــض كتابات 
الجزائريين في سطر  المؤرخين 
أو ســطرين ليس إال ، كما كانت 
مجهولة حتى من سكان المنطقة، 
ولــوال الدور الــذي لعبته جمعية 
التراث والتاريــخ بالميلية لنفض 
الغبــار عن هــذه الثــورة لبقيت 
في طي النســيان، حيــث التزال 
كمــا أبــرز األســتاذ المحاضــر 
تضحيات أبنــاء المنطقة لم تدّون 
من قبــل المؤرخين ماعدا بعض 
الجهــود التــي قام بهــا كتاب من 
أبناء المنطقــة ، وما ينطبق على 

التهميــش الثقافي يمكن اســقاطه 
على الجانب االقتصادي التنموي 
علــى اعتبــار أن المنطقة بصفة 
عامة لم تحظى بالعناية الالزمة.

فرنســا  المحاضــر،  واعتبــر 
االســتعمارية، منظمــة إجرامية 
بــكل المقاييس وليــس كما تدعي 
شــعار  رافعــة  دولــة حضــارة 
الحرية واالخاء والمساواة، بحكم 
يصعــب إحصــاء جرائمهــا في 
الجزائــر وفي حوالــي 20 دولة 
اســتعمرتها في القــارة االفريقية 
لوحدهــا ومــع ذلك لــم تتعّرض 

للعقاب.
علــى  المتدخــل  عــّرج  بعدهــا 
أســباب وظــروف انــدالع ثورة 
أوالد عيدون ومجالها الجغرافي 
وإطارهــا الزمنــي وأهم عروش 
المنطقة التي ساهمت في مواجهة 
جنراالت المستعمر في المناطق 
المحيطة بالواد الكبير، ناهيك عن 
عالقة ثورة أوالد عيدون ببعض 
الزوايا والمقاومــات على غرار 
مقاومــة األميــر عبد القــادر في 

الغرب وأحمد باي في الشرق.
و أشــار المتدخل فــي هذه الندوة 

إلــى أهــم الحمــالت العســكرية 
وفــي  المنطقــة  فــي  الفرنســية 
،وأشــهر  القســنطيني  الشــمال 
قــادة بعــض الثــورات المحليــة 
على غرار ثورة الســلطان ســي 
زغدود الذي قطع رأسه وحّولت 
جمجمتــه إلــى فرنســا، التــي لم 
تســترجع إلى حد اليــوم، إضافة 
إلــى القائد بورنان عزالدين الذي 
قبض عليه وتــم نفيه الى تونس، 
ومن الحقائق التي أكدها األســتاذ 
الباحــث في هذه الندوة هو أن ما 
كان يهم الجيش الفرنسي التركيز 
علــى مهاجمــة الســكان العــزل 
المقاوميــن  وإرغــام  لترهيبهــم 
على االستســالم ونهب الثروات 
وارتكاب المجازر، مبرزا أن كل 
الذيــن اهتموا بالبحــث عن ثورة 
أوالد عيــدون اعتمــدوا أساســا 
على المصادر الفرنسية، ما يحتم 
عليهــم الحذر أثنــاء التعاطي مع 

كتابات الفرنسيين المغرضة.
 ولم يهمل المتدخل في محاضرته 
موقف المستعمر من اندالع ثورة 
أوالد عيــدون علــى أســاس انها 
ثورة فوضوية قام بها مجهولون، 
وبعد 07 معارك قضى المستعمر 
على هذه الثورة بعد معركة أوالد 
عميــور ورغم ذلــك يمكن القول 
ختم األســتاذ المحاضر بأن ثورة 
أوالد عيدون تحتــاج إلى اهتمام 
أكثــر مع ضــرورة رد االعتبار 
لفرسانها وشهدائها الذين مازالوا 

في طي النسيان.
هــذا وقــد كشــف المنســق العام 
للمجتمع المدنــي بالميلية »كريد 
رياض » بــأن الهدف من تنظيم 
ابــراز  التاريخيــة  النــدوة  هــذه 
تضحيــات أبنــاء المنطقة ومدى 
مســاهمتهم في مقاومة المستعمر 
الفرنسي الغاشم من خالل ثورتهم 
المظفــرة التي ال تقــل أهمية عن 
المندلعة  الثورات واالنتفاضــات 

خالل القرن التاسع عشر.
                    نصرالدين دربال
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ملحمة بطولية صانعيها في طي النسيان

تنظيم ندوة تاريخية حول » ثورة أوالد عيدون 1871 » بالميلية

عين على الثقافة والفن

إدراج شبكات كهوف العصور 
الوسطى ضمن الربامج األثرية 

والتاريخية بربيطانيا

n أطلقت بريطانيا مشــروًعا بقيمة 
100000 جنيه إسترليني الستخدام 
شــبكات الكهوف القديمة في المدينة 
في خطــط التجديد المتعلقــة باآلثار 
والسياحة وقالت جامعة نوتنجهام إن 
المدينة يمكن أن تحتل مرتبة سياحية 
بجوار يورك وتشيســتر كمكان ذي 

أهمية تاريخية.
ويوجــد في مدينة نوتنجهــام المئات 
مــن الكهــوف تمثــل عامــل جــذب 
للــزوار موجودة أســفل موقع مركز 
تســوق برودمارش الذي هدم نصفه 
في الســبعينيات وفقــا لموقع بي بي 

سي.
وقال فريق علماء اآلثار والمؤرخين 
إنه ســيقدم تقريًرا عــن الكيفية التي 
يمكــن بها للمدينــة أن تضع التاريخ 
وعلــم اآلثار »فــي مقدمة ومركز« 
التجديــد عبــر هــذه الكهــوف، مما 
ســيغذي الخطــط األوســع للجــذب 

السياحة بالمنطقة.
وســيقوم فريــق من الباحثيــن بتنفيذ 
الســجالت  علــى  مكثــف  عمــل 

والبيانــات  التاريخيــة،  والخرائــط 
األثرية، والمحفوظات الفوتوغرافية، 
وعمليــات المســح بالليــزر ثالثيــة 
التــي  للكهــوف  الحاليــة  األبعــاد 
يمكن اســتخدامها فــي تجربة ممتعة 
للــزوار الذين يمكنهــم عيش تجربة 
تقربهم مما عاشــه اإلنسان القديم في 

الكهوف.
وقــال الدكتــور كريــس كينــج، من 
قسم الكالسيكيات واآلثار بالجامعة: 
»نحــن متحمســون جــًدا لبــدء هذا 
المشروع ونأمل أن تؤدي مساهمتنا 
فــي التجديــد إلــى وضــع نوتنجهام 
بثبــات على الخريطة كمركز اهتمام 

تاريخي مثل يورك أو تشيستر«.
وفًقا للتقديــرات، يوجد في نوتنجهام 
حوالي 870 كهًفــا، يُعتقد أنها تعود 
إلــى العصور الوســطى على األقل 

وال تزال تستخدم حتى يومنا هذا.
وقــد تــم نحتها فــي الحجــر الرملي 
الناعــم تحــت األرض واســتخدمت 
كمســاكن وأماكن عمل ومســاحات 

تخزين لعدة قرون.

تعرف عىل أبرز الكتب الصادرة حديثا فى الواليات المتحدة

صدرت األسبوع الماضى مجموعة من الكتب 
المهمــة فــي الواليــات المتحدة بــدءا من 9 
فيفــري الجاري وقد اختــارت نيويورك تايمز 
قائمة أبرز الكتب الصادرة حديثا والتى ينتظر 
أن تكــون ضمن قوائم األكثر مبيعا فى أمريكا 

كالتالي:
 الفرح األســود: قصص المقاومة والمرونة 

بقلم تريسي ميشيل لويس جيجيتس
مقاالت المؤلفة السمراء تدور حول عالقتها 
مــع ابنتها وقوة الضحك والمرح في حياتهما 
ســويا.. تتعارض هذه المقــاالت الـ 36 مع 

الرأى القائل إن الحياة في مجتمعات الســود 
تتألف فقط من النضال والصدمات.

مغامرات مع القلق بقلم جورجيا بريتشيت
في مذكراتها األولى تتذكر كاتبة الســيناريو 
الحائزة على جائزة إيمي أربع مرات بلوغها 
ســن الرشــد وبداياتهــا المليئــة بالرهبة في 
إنجلترا، حيث كانت مسيرتها المهنية تنطلق.
أحكام اإلعدام الثالثة لكالرنس هندرسون:

معركــة من أجــل العدالة العرقيــة في فجر 
عصــر الحقــوق المدنية بقلــم كريس جوينر 
وهــو مراســل اســتقصائي يــروي القصــة 

الحقيقيــة لمزارعــة ســمراء اتُهمــت خطــأً 
بارتكاب جريمة قتل.

العالــم حســب الصيــن بقلــم إليزابيث ســي 
إيكونومي:

أحد كبار مستشــاري وزير التجارة يشــرح 
اســتراتيجيات الصين الجديدة إلعادة تشكيل 
الجغرافيا السياســية بشــكل كبير واســتعادة 

مجد البالد في الماضي.
ال توجــد حوادث: من يربح ومن يدفع الثمن 

بقلم جيسي سينجر
مدفوعــة بوفــاة صديقتهــا المقربــة والقاتل 
الــذي أصــر علــى أنهــا كانــت »حادثة«، 
تفحــص صحفية كيــف أن المصطلح يحمي 
األقوياء على حســاب الضعفاء عبر التاريخ 

األمريكي.
عائلة تشاو بقلم الن سامانثا تشانج

 The Brothers« هذه الرواية تعيد تخيل
Karamazov« كدراما عائلية وغموض 
جريمــة قتل تتمحــور حول عائلــة مهاجرة 

صينية في بلدة هافن.
الكرامــة في عصر رقمي: جعل التكنولوجيا 

تعمل لصالحنا جميًعا، بقلم رو خانا
عضــو الكونجــرس فــي كاليفورنيــا يقترح 
إصالحات سياســية لقطــاع التكنولوجيا، بما 
فــي ذلك نقل الوظائف إلى المناطق الريفية، 
ومبــادرات التنوع والقوانين التي تهدف إلى 

زيادة الشفافية.

زيادة عمليات حظر الكتب.. والمؤلفون 
يقاومون فى أمريكا

n تســتحضر فكــرة حظــر الكتــب 
صور أكوام من األغلفة فى الشــارع 
يشــتعل فيهــا النيــران، لكــن خالل 
العقود القليلــة الماضية في الواليات 
المتحــدة، اتخــذ حظر الكتــب طابًعا 
أكثر رقة، وقد تم ذلك في اجتماعات 
التداوليــة  المدرســة  إدارة  مجلــس 
وفي محادثات ســريعة بعد المدرسة 
بيــن أمناء المكتبــات وأولياء األمور 

المعنيين.
المناطــق  مــن  مجموعــة  وأبلغــت 
التعليمية في تكساس عن 75 محاولة 
في األشــهر األربعة األولى من العام 
لفــرض   2021-2022 الدراســي 
رقابــة علــى وصــول األطفــال إلى 
الكتب، عــدد المحاوالت خالل نفس 
الفترة من العام الماضي؟ واحد فقط، 

وفًقا لموقع هيستورى.

يزعــم العديــد مــن المدافعيــن عــن 
هــذا الحظر أنهــم يريدون ببســاطة 
حماية األطفال مــن »المواد المبتذلة 
والصريحــة«، ولكن أمناء المكتبات 
والمؤلفــون أنفســهم يقولــون: هــذه 
الموجة األخيــرة من حظر الكتب ال 
تقــل خطورة عن حظــر الكتب عبر 

التاريخ.
عندما تم حظر أسطورة الهولوكوست 
الحائــزة علــى جائزة بوليتســر، في 
إحدى مدارس مقاطعة تينيسي الشهر 
الماضــي، اعتــرف بســهولة: »هذه 
صــور مزعجــة«، وقــال المؤلــف 
الحائز على جائزة بوليتسر والالجئ 
األمريكي الفيتنامي فيت ثانه نجوين، 
بعــد علمــه حظــر كتابــه »علينا أن 
نحــاول أن نجعل أمتنــا تواجه ما ال 

تريد أن تتذكره.«
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موقع األخبار الفنية »إيتي بالجزائري يعلن عن الفائزين 
بجائزة »األفضل« في 2021

n أعلــن موقع »إيتــي بالجزائري« عن نتائج 
التصويــت للفوز بجائزتــه المخصصة لألفضل 
فــي مختلف ميادين الفــن الجزائري، وذلك بعد 
أكثــر من 20 يوم على انطالق التصويت في » 
ET AWARDS لألفضل في 2021، والذي 
تم علــى مرحلتين.. مرحلة الترشــيح ومرحلة 
التصويت بمشاركة أكثر من 135 ألف صوت.

وحــاز جليــل باليرمو على جائــزة أفضل مغني 
جزائري لسنة 2021، فيما كانت جائزة أفضل 

مغنيــة من حظ الفنانة رجــاء مزيان، أما جائزة 
أفضــل »دي جي« فكانت من نصيب »دي جي 

سنايك«.
وعلــى صعيد الفــن التمثيلي فاز الممثل »ســيد 
أحمد آقومــي« على جائزة أفضــل ممثل قدير، 
في حين عــادت جائزة أفضل ممثلــة قديرة إلى 
الفنانة مليكة بلباي، كما حاز الممثل الشاب نبيل 
عســلي على جائــزة أفضل ممثل وســهيلة معلم 
علــى لقب أفضــل ممثلة في هذه المســابقة التي 
بــادر إلى تنظيمهــا موقع األخبــار الفنية »إيتي 

بالجزائري«. 

فنانة لبنانية تضع القائمني عىل اإلسكندرية 

السينمايئ يف "ورطة"

n وضعت الفنانة اللبنانية دياموند 
بو عبود إدارة مهرجان اإلســكندرية 
الثامنــة  بدورتــه  القصيــر  للفيلــم 
واألولى دوليا في »ورطة«، بســبب 

عدم حضورها فعالياته. 
وتعــد الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود 
أحد أعضــاء لجنــة تحكيم المســابقة 
الدولية بالمهرجان، ولكنها لم تحضر 
حفــل افتتــاح الــدورة الثامنــة، ولــم 
تشــارك خــال فعاليــات المهرجــان 
لمشــاهدة األفام التي مــن المفترض 
أن تختار بينهما األفضل، على الرغم 

من مرور 3 أيام من الفعاليات.
كمــا أن الفنانــة اللبنانيــة دياموند بو 
عبود انسحبت من عضوية المهرجان 
فــي وقــت حــرج، دون تنبيــه إدارة 
مهرجان اإلسكندرية السينمائي بسبب 
عدم وجودها على الرغم من موافقتها 

عن التجربة من البداية.
وتشــارك الفنانة اللبنانيــة دياموند بو 
عبــود في الموســم الرمضاني المقبل 

2022، بمسلســل »بطلوع الروح« 
مــع المخرجــة كاملــة أبــو ذكــري، 
والمقــرر بدء التصوير خــال األيام 
القليلة المقبلة، مع الفنانة إلهام شاهين 
ومنة شــلبي وأحمد الســعدني وأحمد 

داود.
كما يعد فيلم »أصحاب وال أعز« هو 
آخــر أعمال دياموند بــو عبود، حيث 
طرح مؤخرا على منصة »نتلفيكس« 
الرقميــة، وأثــار جدال واســعا خال 
الفترة الماضية، وتصدر تريند مواقع 
التواصــل االجتماعــي بعــد القضايا 

الحساسة التي طرحها.
وتعاونــت دياموند في فيلم »أصحاب 
وال أعــز« مــع العديــد مــن الفنانين 
منهــم منى زكي وإياد نصار وجورج 
خباز ونادين لبكي وعادل كرم وفؤاد 
يمين وشــنيد شــيعا وريموند عازار، 
والمسلســل من تأليف فيليبــو بولونيا 
وســيناريو وحــوار وســام ســميرة، 

وتحت قيادة المخرج وسام سميرة.

أديل ترتدي مجوهرات قيمتها 2.2 مليون 

جنيه إسرتليني يف آخر ظهور لها

n ارتــدت النجمة العالمية أديل، 
مليــون   2.2 بقيمــة  مجوهــرات 
جنيــه إســترليني خــالل ظهورهــا 
فــى برنامــج تلفزيوني مــع المذيع 
جراهــام نورتون، وارتدت المغنية، 
التــي تبلــغ ثروتهــا الصافية 162 
مليــون جنيه إســترليني، زوًجا من 
األقــراط عيــار 22 قيراًطــا بينمــا 
جلســت للدردشــة مع جراهام، 58 

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.
تضمنت مجموعة »جســيكا ماك 
كورماك« الماســية أيًضا أقراًطا 
دائرية، بوزن 2 و4 و5 قيراط، 
عقــود،  ثاثــة  إلــى  باإلضافــة 

واختــارت أديل أيًضا قادة عيار 
1.5 قيراط واثنين من 3 قيراط، 
باإلضافــة إلى ســوار من الماس 
والذهــب األصفــر مــن خمســة 

صفوف.
األقــراط وحدهــا من شــأنها أن 
تكلّف النجمــة مبلًغا ضخًما قدره 
550.000 جنيه إسترليني - مع 
وصول القــادة إلى 160.000 
جنيه إسترليني لكل منها، وقدرت 
تقارير إعامية أن الخاتم الماسي 
الضخم، الذي يتميّز بقطع ماســة 
بيضاويــة مذهلة، يمكــن أن تبلغ 
قيمته 740 ألف جنيه إسترليني.

عدم تحلل جثمان عالء ويل الدني رغم وفاته منذ 19 عاما

n أثار شــقيق الفنان الراحل عالء ولي الدين حالة 
مــن الجدل بعد إعالنه عدم تحلل جثمان شــقيقه رغم 
مــرور 19 عاما على الوفــاة، الفتا إلى حصوله على 
تصريــح لنقل الجثمان إلى مقبرة أخرى، وعند دخوله 

القبر وجد الكفن والجسد بحالة ممتازة ولم تلحق بهما 
أية أضرار.

وأكد معتز ولي الدين، شــقيق الفنان الراحل عاء ولي 
الدين في تقرير عرضته فضائية »العربية«، إنه خال 
شروعه في نقل جثمان أخيه من مكانه بمدينة نصر إلى 
مقابر العائلة في الســيدة عائشــة، بسبب غرق المنطقة 
التي يوجــد بها المدفن خاص بالفنان عاء ولي الدين، 

فوجئ بعدم تحلّل الجثمان نهائيا، وأن الكفن بحالته.
وعلّق »معتز ولي الدين«: الموضوع ده فيه روحانيات 

شوية، وخاص بالعائلة...«
روايــة معتــز تنضم لعــدة روايات حــول »روحانية 
عاء ولــي الدين« حيث أكد عدد كبيــر من المقربين 
لــه أنــه رأي رؤيــة، تفســيرها كان أن رحيله قد بات 
قريبا، وعندما علم بذلك أرسل على الفور أمواال ألحد 
أصدقائه المقيمين في المملكة العربية الســعودية، كان 
يريد منه أن يرســل له زجاجات مســك أحمر لكي يتم 

تغسيله بها، وبالفعل تم تنفيذ وصيته.
وأصــر عــاء على العودة مــن البرازيــل إلى مصر 
رغم عدم اســتكمال تصوير مشــاهده في فيلم »عربي 

تعريفــة« بحجة رغبته في قضاء أيــام عيد األضحى 
برفقــة العائلــة، وتوفــى بالفعــل مع صبــاح أول أيام 
العيــد، وكان يرفــض الزواج ألنه ال يريــد أن يتذوق 
أبنائه مرارة اليتم متوقعا أن يموت في مقتبل الشــباب 
مثل والده الفنان ســمير ولــي الدين الذين توفى وترك 

مسئولية األسرة على عاتق ابنه األكبر عاء.
شــارك عاء ولي الدين عبر مشواره القصير في 23 
فيلما بأدوار ثانوية وقدم 3 أفام و3 مسرحيات كبطل 
مطلــق وفي التليفزيون تألق في 9 أعمال درامية منها 
»الدنيــا حظوظ علــى الزيبق أنت عامــل إيه« وأثناء 
تصويــر فيلم بعنــوان »عربي تعريفة« مــات الفنان 
الكوميــدى في 11 فيفري 2003 إثر إصابته بغيبوبة 

سكر وارتفاع في ضغط الدم.
وقبل وفاته بعدة أشــهر قال الفنــان الراحل عاء ولي 
الدين لشقيقه معتز إنه يرغب في االعتزال قائًا: »أنا 
نفســي أسيب الفن وأروح اشــتغل في المدينة المنورة 
وأقعــد عند الرســول يا عــم الفن ده طلــع وجع دماغ 
الواحــد يعمــل لــه كام فيلــم وبعديــن أروح أقعد عند 

النبي«.

رامى عياش يطرح كليب "إنت يل" باألبيض واألسود
n طــرح النجم اللبناني رامي عياش أغنيته 
الجديــدة »إنت لي« على طريقة الفيديو كليب 
على يوتيــوب ومنصات األغانــي، تزامناً من 
االحتفــال بعيد الحــب، واألغنيــة كلمات علي 
المولــى، وألحــان محمود عيد، تــم تصويرها 
فــى لبنان، مع المخرجة إنجى جمال، ليســجل 
الكليــب أول أعمال رامى عيــاش الغنائية هذا 

العام.
 الفيديو الكليب تم تصويره باألبيض واألسود، 
ودارت فكرتــه فى إطــار قصة حب عنيفة بين 
اثنين، تتعّرض حياتهما لخافات واعتراضات، 
ويتطــّور األمر إلى انفصــال، ولكن كل منهما 
يحمل لألخر بداخله المزيد من مشــاعر الحب 
والدفء، فيدافع الشــاب عــن حبه باللجوء إلى 
العنــف عندما يعلم أن الفتاة قد ارتبطت بغيره، 
متمسكا بها رافضا لكل البعد واالنفصال عنها.

وأحيــا رامــي عيــاش آخــر حفاتــه الغنائيــة 
بمصر خال موسم رأس السنة 2022 بمدينة 
الجالة، بحضور اآلالف من الشــباب واألسر 
مــن مختلف الجنســيات العربية، وقــدم العديد 
من أغانيه الرومانســية والطربية المميزة منها 
»قصة جب«، »يا مســهر عيني، بالعكس، يا 
حبيبي القلب مال«، يا بنت الســلطان، أنا بدي 

جن، مبروك، وغيرها من األغاني.
وحــل رامى عياش مؤخراً، ضيفا على برنامج 
»اليــف من الدوبلكــس«، الذي تقدمــه الدمية 
الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON وشهد اللقاء 
العديــد من المواقف الطريفــة بينه وبين الدمية 
كارو، ومواقــف وذكريــات كوميدية عن عمله 
فى الغنــاء، كما أجاب عن العديد من األســئلة 
الطريفة والصعبة عن حياته، وعاقته بزوجته 

وموقفها من المعجبات.

شاهد الصور األوىل من الجزء الثاين لفيلم جايسون موموا "آكوامان" 
n نشــر موقع ديلي ميل الصورة 
األولــي مــن الجــزء الثانــي لفيلم 
»آكوامــان« والــذي مــن المقــرر 
طرحه يــوم 16 ديســمبر المقبل، 
وكان قــد حقــق الجــزء األول من 
فيلــم »آكوامان« إيــرادات وصلت 
إلــى مليــار و148 مليونــا دوالر، 
حيث طرح في 7 ديســمبر من عام 

.2018
الخيالــي  الفيلــم  أحــداث  وتــدور 
Aquaman حــول آرثــر كارى 
الذي يعرف أنه الوريث الشرعي لـ 
مملكة أتانتــس تحت الماء، والفيلم 
بطولــة جايســون مومــوا، وآمبــر 
هيــرد، ونيكول كيدمــان، وراندال 
بارك، وباتريك ويلســون، ودولف 
لوندجريــن، وويليم دافو، وجراهام 
ماكتفيــش، الفيلم مــن تأليف جوف 
جونــز، ومورت واينجير، وجيمس 

وان، وســوف بيل، وبول نوريس، 
ومن إخراج جيمس وان.

وفي ســياق متصــل تعاقــد الممثل 
العالمــي جايســون مومــوا بشــكل 
الجــزء  إلــى  لانضمــام  رســمي 
العاشــر مــن سلســلة »فاســت آند 
فيريــوس«، بـ شــخصية شــريرة، 
حسبما نشر موقع »سكرينرانت«، 
الفيلــم ســيكون بمثابــة األول فــي 
قصة من جزأين إلغاق سلســلة« 
Fast & Furious »الرئيســي، 
ومــن المقــّرر أن يعــود أعضــاء 
فيــن  األصليــون  التمثيــل  فريــق 
ديزل وميشــيل رودريجيز وتيريز 
جيبسون ولوداكريس وسونغ كانج، 
جنًبــا إلــى جنب فــي »فاســت آند 
فيريوس 10«، كما أنه من المتّوقع 
ظهور الممثلة تشــارليز ثيرون فيه 

أيضا.

عين الجزائر
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الناشــطين عبــر  بعــض  يحــرص 
مواقــع التواصــل االجتماعي على 
الترويج للســياحة بمناطق الجنوب 

الجزائري ويحثون عشــاق الرمال 
والمغامــرات لزيارتهــا فــي هــذه 
الفترة باعتبارها من أجمل الفترات 
لعيش المغامرة واالســتمتاع بسحر 
الجنــوب الكبيــر ،وذلــك من خالل 

نشــر بطاقــات فنية ألهــم المناطق 
السياحية والمعالم األثرية.

ومــن بيــن البطاقــات التــي آثارت 
اهتمام المتابعين والقت االستحسان 
تلــك التــي تعّرف ببعــض القصور 
وتقّدم لمحــة تاريخيــة وفنية عنها. 
ومن بين القصــور المثيرة لالهتمام 

قصر المنيعة 
الواقــع على بعــد 270 كلم جنوب 
مدينة غرداية، خاصة القصر القديم 
الــذي يوجــد فــي الناحية الشــرقية 
لمدينة المنيعة بحي »لماضي« على 

مسافة 1 كلم من وسط المدينة.
هــذا القصــر العريق المشــيّد فوق 
جبل هرمــي الشــكل بارتفاع 75م 
من مستوى »واد إمقيدن«، يشرف 
علــى كافــة الواحة ومداخــل مدينة 

المنيعة.
ويعــود تاريــخ تأســيس القصر إلى 
بدايــة القرن العاشــر ميــالدي من 
طرف قبيلة زناتية قدمت من نواحي 
تيميمون وقورارة. وقد سكن القصر 

العديــد من الســكان، وأوائلــه كانوا 
الزناتة، وقد حكم القصر تحت إمرة 
ملكة تسمى »أمباركة بنت الخس«.
والجديــر بالذكــر بأن فتــرة الزناتة 
تميّزت بإنجاز أشغال كبيرة بالواحة 
وغرس العديد مــن النخيل مما أدى 
إلــى ازدهــار المنطقــة، وقد ســكن 
القصــر أيضــا تجــار إباضيون من 
عشــيرة »آت أخفيان« منــذ القرن 
الســادس عشــر إلــى احتاللــه من 
طرف االستعمار الفرنسي، ثم سكنه 

قبيلة من »شعانبة لماضي«.
بني القصر الذي تم تصنيفه كتراث 
وطني ســنة 1995.في جبل مرتفع 
ومعــزول كأنــه جزيرة في وســط 
الكثبان الرملية، وتصميمه الهندسي 
والدفاعي يبين مدى عبقرية اإلنسان 

الذي بناه.
ويعتبر القصر الشــاهد الوحيد على 
حضارة وتاريخ منطقة المنيعة وهو 
تراثــه المعماري الوحيــد ذو القيمة 

التاريخية واألثرية الهامة.

شيّد فوق جبل هرمي الشكل

قصر المنيعة..تحفة تغري زوارها وتستهوي نشطاء الوسائط 

تلميذة هندية طّورت منصة لمكافحة 
التّنمر وحصلت عىل 66,4 ألف دوالر

n طــّورت تلميــذة هنديــة تبلــغ 
منصــة  عامــا   13 العمــر  مــن 
رقمية وتطبيقــا للهاتف المحمول 
لمكافحــة التنمــر فــي المدارس، 
وجمعت تمويال يقدر بنحو 66,4 
ألف دوالر وفقا لوسائل اإلعالم. 

وأفــادت وكالة »برس ترســت« 
الهنديــة لألنبــاء أول أمــس بــأن 
أنوشكا جولي كانت تبلغ 9 سنوات 
فقط من عمرها عندما بدأت تعاني 
من مظاهــر التنمــر واإلهانة من 

قبل أقرانها.
قولهــا:  عنهــا  الوكالــة  ونقلــت 
»ســرعان ما أدركت مدى شيوع 
هــذا األمر، فقد رأيــت العديد من 
األطفال في مثل سني ممن يعانون 

من التنمر وفقدان الثقة بالنفس«.
ثــالث  قبــل  أنوشــكا  وقــررت 

ســنوات إنشــاء منصــة للطــالب 
وأولياء األمــور لإلبالغ عن مثل 
هــذه الحــوادث دون الكشــف عن 
هويتهــم، ســمتها »فرقــة مكافحة 
التنمــر«، كمــا طــّورت تطبيقــا 

للهاتف المحمول للغرض نفسه.
وأصبحت التلميــذة الهندية أصغر 
مشارك في البرنامج التلفزيوني« 
 ،»Shark Tank India
الذي يقدم الشــركات الناشــئة إلى 
حيــث  المحتمليــن،  المســتثمرين 
جذبت مبادرتها عرضا استثماريا 
يقدر بـ 5 مالييــن روبية )حوالي 

66400 دوالر(.
وقالت أنوشكا إن منصتها ساعدت 
أكثر مــن 2000 طالب من أكثر 
فــي  100 مدرســة وكليــة  مــن 

بالدها. 

لوحة بيكاسو تعرض يف مدريد بعد إحباط 
محاولة تهريبها من إسبانيا 

n ُتعــرض لوحــة رأس امــرأة 
شــابة للفنــان العالمــى بيكاســو 
التى رسمت عام 1906، المقّدر 
قيمتها بـــ 27 مليون دوالر، فى 
متحــف رينا صوفيا فــي مدريد، 
قبــل عرض اللوحة فــى المتحف 
تســببت اللوحة فــى وقوع جامع 
األعمال خايمي بوتين في مشكلة 
قانونيــة عندمــا حــاول تهريبها 

خارج إسبانيا.
إن  بوتيــن،  قــال  بيــان،  فــي 
عــرض  »قــرر«  المتحــف 
اللوحــة، بعــد حظــر تصديــر 
اللوحــة فــي عــام 2012، لم 
يكن في نيتي بيعها أو الهروب 
مــن القانــون، على المســتوى 
الشــخصي، ال يســعني إال أن 
أندم على التطبيق الصارم لهذا 
القانون الذي أدى في رأي، إلى 
إجــراءات غير متناســبة يجب 
تصحيحهــا، لكننــي أحترمهــا 
كمواطن »، وفقــا لموقع ارت 

نيوز بيبر.
شــابة  امــرأة  رأس  لوحــة   

موجودة فــي مجموعــة بوتين 
منذ عام 1977.

منعــت   ،2015 عــام  وفــي 
وزارة الثقافة اإلســبانية اللوحة 
من مغادرة البالد على أســاس 
أنهــا كنًزا وطنًيا، صادر رجال 
الجمــارك الفرنســيون العمــل 
من يخت رســو في كورســيكا. 
قالت الســلطات إنهــا تعتقد أن 
بوتيــن كان يخطــط لبيع العمل 
في سويســرا، رغم أنه نفى هذا 

االدعاء.
في عام 2020، قضت محكمة 
إســبانية بــأن علــى بوتين دفع 
91.7 مليــون يورو )101.2 
مليــون دوالر( وقضــاء ثالث 
ســنوات خلــف القضبــان. تــم 
تخفيــض عقوبته الحًقا إلى 18 
شــهًرا وخفضــت الغرامة إلى 
52.4 مليــون يــورو )58.3 
العــام  فــي  دوالر(.  مليــون 
الماضــي، قالــت المحكمــة إن 
بوتين ُســمح لــه بتجنب عقوبة 
الســجن ألنــه كان يعانــي من 

»مرض عضال«.

رد االعتبار لساحرات تم إعدامهن يف اسكوتلندا
تناضــل كليــر ميتشــل وزوي فينديتــودزي فــي أســكوتلندا 
للحصول على عفو عن األشخاص الذين أعدموا في الماضي 
بتهمة الشعوذة ومعظمهم من النساء، ومن أجل إقامة نصب 
تــذكاري يكــون بمثابة تكريــم لهؤالء المنســيات.وأوضحت 
ميتشــل، وهي محامية تبلــغ 50 عاماً، فــي تصريح لوكالة 
الصحافــة الفرنســية، أن »نحو أربعة آالف شــخص اتهموا 
بالشــعوذة بين القرنين الســادس عشــر والثامن عشــر في 

أسكوتلندا، تشكل النساء 84 في المائة منهم«.
وأعدم أكثر من 2500 شــخص بتهمة الشــعوذة، وكانوا في 
معظــم األحيان يخنقون ثــم يحرقون بعد إدالئهــم باعترافات 

تنتزع منهم تحت التعذيب.
وشــرحت ميتشــل لوكالة الصحافة الفرنســية في مقبرة »ذي 
هوف« في دندي )شمال شرق( أن النساء اللواتي كانت توجه 
إليهــن هذه االتهامات »كن يحرمــن النوم أليام )...( فيعترفن 
بأنهن مشــعوذات أو رقصن مع الشــيطان أو مارســن الجنس 

معه«.
في هذه المقبرة العائدة إلى القرن الســادس عشر وتعصف بها 

رياح شديدة البرودة، ينتصب عمود حجري صغير تطلق عليه 
تسمية »حجر الساحرات«.

وتــرك بعــض المــارة باقــات زهور ونقــوداً معدنيــة هناك، 
تكريما لمن أعدموا بتهمة الشــعوذة، ومنهم غريســيل جافراي 
التــي خنقــت وأحرقت عام 1669. وأقيمت في أحد شــوارع 
وسط المدينة لوحة فسيفسائية تمثل مخروطاً تنبعث منه ألسنة 
اللهــب، تخليــداً لذكرى هذه المرأة المعروفة باســم »ســاحرة 

دندي األخيرة«.
أسست كلير ميتشل جمعية »ساحرات أسكوتلندا« قبل عامين 
فــي 8 مــارس 2020 بمناســبة يــوم المرأة العالمــي، بعدما 
أدركــت مــدى األثر الذي أحدثــه قانون الســحر الصادر عام 
1563، وكان ينــص علــى عقوبة اإلعدام لمرتكبي الســحر 

وبقي نافذاً حتى عام 1736.
ولهــذه الجمعية ثالثة مطالب، أولهــا العفو عن جميع المدانين 
بتهمــة الشــعوذة، وثانيها اعتذار رســمي من الســلطات، أما 
الثالث فهو إقامة نصب تذكاري وطني الســتذكار هذه المآسي 

غير المعروفة.

عين الجزائر

خوذة مرحة لمسح الدماغ باألشعة

أنتج فريق بحثي من مركز الضوئيات التابع لجامعة بوسطن 
األميركيــة، أداة جديــدة للتصوير الطبي، يمكن اســتخدامها 
كبديل للشــكل التقليــدي للرنين المغناطيســي للدماغ، بحيث 
تعطــي نتائــج أدق، وفــي نفس الوقــت تزيل األثر النفســي 

المرتبط بمثل هذا اإلجراء.

وعادة ما يســبب هــذا اإلجراء ضغطا نفســيا على المريض، 
ولكــن األداة الجديدة التي تبــدو كخوذة دراجة، يمنح مظهرها 
الملــيء بالمــرح، حالة من الراحــة، التي تخفــي خلفها ثورة 
فــي التصوير الطبي. وخالل الدراســة التي نشــرت أول من 
أمس في دورية »أدفانســيد ماتلاير«، تم الكشف عن تفاصيل 
المادة الخارقة المســتخدمة في تصميمها، والمعرفة الفيزيائية 
والهندســية والرياضية التــي تم توظيفها فــي التصميم، الذي 
أشــرفت عليه شين تشانغ، أستاذة الهندسة الميكانيكية في كلية 

الهندسة بجامعة بوسطن ومركز الضوئيات التابع لها.
وتوضح تشــانغ، في تقرير نشــره الموقع اإللكتروني لجامعة 
بوســطن بالتزامــن مع نشــر الدراســة، أن »المــواد الخارقة 
المســتخدمة في التصنيع، هي نوع من الهياكل المهندسة التي 
تــم إنشــاؤها من خاليا وحــدة صغيرة، قد تكــون غير مذهلة 
بمفردهــا، ولكن عند تجميعها معاً بطريقة دقيقة، تحصل على 
قــوى خارقة جديدة غيــر موجودة في الطبيعــة، وهذه المواد 

على ســبيل المثــال، يمكــن أن تنحني أو تمتــص أو تتالعب 
بالموجــات، مثــل الموجــات الكهرومغناطيســية أو الموجات 
الصوتيــة أو موجــات الراديو، ويتم ترتيب كل خلية وحدة في 
نمــط متكرر في صفــوف وأعمدة، ويمكــن تصميمها بأحجام 
وأشــكال مختلفة، ووضعها في اتجاهات مختلفة، اعتمادا على 

الموجات المصممة للتأثير عليها«.
وتتكــون المــواد المســتخدمة فــي التصنيع من مــادة تحجب 
الصــوت دون إيقــاف تدفــق الهــواء )تخيل محــركات نفاثة 
ومكيفات هواء أكثر هدوءا( ومادة مغناطيســية يمكنها تحسين 
جــودة أجهزة التصوير بالرنين المغناطيســي المســتخدمة في 
التشخيص الطبي، وتم دمج هذه المواد في خوذة قابلة لالرتداء 
تناسب رأس الشــخص، ويمكن ارتداؤها أثناء فحص الدماغ، 
لتعمل علــى تعزيز أداء التصوير بالرنين المغناطيســي، مما 
ينتج عنه صور أكثر وضوحاً يمكن التقاطها بضعف السرعة 

العادية. 

جينيس تربز رقما قياسيا جديدا لشاب يمني يف موازنة البيض
خلّــدت موســوعة جينيــس لألرقام القياســية 
أســماء العديد من األشخاص أصحاب المواهب 
أو القدرات الخارقة، منهم الشاب اليمني محمد 
عبــد الحميــد مقبل، الذي حطم الرقم القياســي 
فــي موازنــة 4 بيضــات بعضها فــوق بعض، 
وأوضحــت وكالة »ســبوتنيك« الروســية، أن 
الشــاب اليمني تجاوز الرقم القياســي الســابق 
المســجل باســمه أيًضا، حيث وازن 3 بيضات 

فوق بعضها قبل ذلك. 
وقــال الحســاب الرســمي لموســوعة جينيــس 
لألرقام القياســية علــى »إنســتجرام«، »بدأت 
موهبــة التوازن لدى »مقبل« منذ صغره، وهو 

اآلن متقن لهذا الفن ويســعى لكســر المزيد من 
األرقــام القياســية المتعلقة بالتــوازن«، وبدأت 
موهبة التوازن لدى »مقبل« في ســن السادســة 
حين كان يســتعمل ذلك للترفيه عن نفســه وبدأ 
بإتقانهــا بشــكل احترافــي والتــدرب منذ خمس 

سنوات.
وأشــارت الوكالة الروســية، إلى أن كسر الرقم 
القياســي تطلّب الكثير من المحاوالت المتكّررة 
والصبر، باإلضافة إلى الكثير من التركيز، حيث 
أن »مقبل« اســتطاع تحديد مركز كتلة البيضة 
ليتمكن من موازنتها وقوفاً، ثم قام بتحديد مركز 
كتلة البيض ككل لتتوازن البيضات مًعا، ويُلقب 

»مقبــل« علــى وســائل التواصــل االجتماعي 
»بملك التوازن«.

يأتي هذا فيما نجــح قبل ذلك، العراقي، إبراهيم 
صادق، بدخول موســوعة »جينيــس« لألرقام 
القياســية، بعد أن قام بموازنــة 18 بيضة على 
ظاهــر يده اليســرى ليعــادل بذلك رقماً قياســياً 

مسجاًل باسم البريطاني جاك هاريس.
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الثالثاء 15 فيفري 2022 م
الموافق لـ 14 رجب 1443 هـ 

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين سعدودي العمري /لسعد محمد لد
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

الهاتف: 035.63.20.58
إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749و ما يليها من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بطلب من / ورثة ســعود شــعبان بن الشــريف وهم // -1 ســعود محمد الشــريف بن شــعبان, العنوان : راس الوادي , 
02 - ســعود محمد الصالح بن شــعبان , العنوان . راس الوادي , -03 ســعود علي بن شعبان , العوان : راس الوادي , 
04 - ســعود زهية بنت شــعبان , العنوان : راس الوادي , -05 ســعود غنية بنت شعبان , العنوان : راس الوادي , 08 
- سعود خليدة بنت شعبان , العنوان راس الوادي , -07 سعود نادية بنت شعبان , العنوان . رأس الوادي , -08 سعود 
خليدة بنت شعبان , العنوان : راس الوادي ,-9 سعود أمال بنت شعبان , العنوان : راس الوادي , -10 سعود حياة بنت 

شعبان , العنوان : راس الوادي , بواسطة محاميتهم األستاذة نكاع نادية. 
ضد/-1 ســعود لحســن  بن شــعبان , الساكن ب/شارع شراد بلقاســم لراس الوادي ,02 - سعود فارق شعبان , الساكن/

بـ شارع شراد بلقاسم راس الوادي
- تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة راس الوادي, القسم : العقاري بتاريخ : 2020/07/08 , فهرس رقم : 00975/20 
جــدول رقــم : 02504/19 المرفق بشــهادة عدم االســتئناف المؤرخة فــي 2020/11/23 رقم 465 و شــهادة عدم 
المعارضة المؤرخة في 2020/11/23 رقم 465/2020, و الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 03/12/2020 

رقم 1291/20
- بناء على قائمة  شروط البيع للعقار المعين ادناه و المودعة بأمانة ضبط محكمة راس الوادي بتاريخ : 15/12/2020 

تحت رقم : 82/ إ ق ش ب/2020.
- بناء على االشهاد الصادر عن امين الضبط بمحكمة راس الوادي بعدم وجود اعتراض المؤرخ في 06/01/2021.

- بنــاءا علــى االمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمزاد العلنــي  الصادر عن الســيد رئيــس محكمــة راس الــوادي بتاريخ : 
11/01/2021 , رقم 62/20.

- يعلن األســتاذ لســعد محمد عضو الشــركة المدنية المهنيــة للمحضرين القضائيين لدى اختصــاص مجلس قضاء برج 
بوعريريج الكائن مكتبنا بحي أول ماي رأس الوادي, بانه سيتم البيع بالمزاد العلني/

- بقاعة الجلسات بمقر محكمة راس الوادي يوم : 23/02/2022 على الساعة الحادية عشر صباحا للعقار المتمثل في :
تعييــن العقــار:   قطعــة ارض عليهــا بنايــة ذات واجهتين تحتــوي على ثالث طوابق ذات اســتعمال ســكني و الطابق 
االرضــي ذو تجــاري حدودها من الشــمال القطعــة رقم70, من الجنوب طريق رئيســي, من الشــرق القطعة رقم 73 
و منالغرب طريق رئيســي)  حســب خبرة الخبير  العايب محمد المصادق عليها( تنتمي الى قســم 48 مجموعة ملكية 
69 مســاحتها 355 متر مربع, تقع بشــارع شراد بلقاســم بلدية راس الوادي دائرة محافظتها العقارية و القضائية رأس 

الوادي وواليتها برج بوعريريج.
أصل الملكية : بموجب اإلجراء األولي لإلشهار التقييد بالسجل العقاري تطبيقا ألحكام المادة 12  من المرسوم 76/63 
المــؤرخ فــي 1976-03-25 المعــدل و المتمم و تنفيذا ألحــكام المذكرة رقم 2421 المؤرخــة في : 02/05/2003 

الخاصة بتسوية حساب مجهول , مشهر في 17 ماي 2012 حجم 38 تربيعة 23.
السعر االفتتاحي : يسقى السعر المراد البيع به يخضع للمزايدة انطالقا من المبلغ  المقدر ب /ستة وثالثون مليون دينار 

جزائري )36.000.000 دج( و يباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض
شروط البيع : إضافة إلى الشروط المذكورة في قائمة شروط البيع فان الراسي عليه المزاد يدفع حال انعقاد الجلسة خمس 

الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة , ويدفع المبلغ المتبقي في اجل أقصاه ثمانية )08( أيام 
بأمانة ضبط المحكمة.

ولمزيــد من المعلومات ولالطالع على قائمة شــروط البيع االتصال بمكتــب المحضر القضائي المذكور اعاله او بكتابة 
ضبط لدى محكمة رأس الوادي.  

 المحضر القضائي

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين  سعدودي العمري - لسعد محمد
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

الهاتف : 03563.20.58
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني 

طبقا للمادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
 

- بطلب من المدعو / بلهوشات التونسي بن عبد القادر  العنوان / بلدية تكستار
ضد / ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر

 وهم : بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  - العنوان // والية سطيف
-تنفيــذا للحكــم الصــادر عن محكمــة رأس الوادي القســم العقــاري بتاريــخ : 2019/07/10 فهرس رقم 
19/01769 جدول رقم 19/00731 المرفق بشــهادة عدم االســتئناف المؤرخة في 2019/12/26 رقم 
19/975 و شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخة فــي 2019/12/26 رقــم 19/975 , والممهور بالصيغة 

التنفيذية المؤرخة في 2019/12/29 رقم 2019/1192 .
-بنــاء علــى قائمة شــروط البيع للعقــار المعين أدنــاه المودعة بأمانة ضبــط محكمة رأس الــوادي بتاريخ : 

2021/09/05 تحت رقم : 77/م إ ق ش ب/21. 
- بنــاء علــى اإلشــهاد الصــادر عن امين الضبــط بمحكمة رأس الــوادي بعدم وجود اعتــراض المؤرخ في 

.2021/09/28
- بناء على األمر بتحديد جلسة بيع بالمزاد العلني الصادر عن السيد رئيس محكمة رأس الوادي المؤرخ في 

: 2021/10/03 تحت رقم 21/1812.
-  - يعلن االســتاذ لســعد محمد عضو الشــركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين لدى اختصاص مجلس 
قضــاء بــرج بوعريريــج الكائن مكتبنا بحي أول ماي راس الوادي , بانه ســيتم البيــع بالمزاد العلني / بقاعة 
الجلســات بمقــر محكمة رأس الــوادي يوم : 2022/02/23 على الســاعة الحادية عشــر صباحــا, للعقار 

المتمثل في :
تعيين العقار : قطعة ارض شاغرة , طبيعتها فالحية , تنتمي الى 04 مجموعة ملكية 04 مساحتها 05 هكتار 
55 آر 00 سنتآر , تقع ببلدية تكستار , دائرتها محافظتها العقارية بئر قاصد علي , و المدنية عين تاغروت 

و القضائية رأس الوادي , وواليتها برج بوعريريج.
اصــل الملكية / بموجب االجراء االولي لالشــهار ترقيم نهائي بالســجل العقــاري , تطبيقا الحكام المادة 14 
مــن المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 1976-03-25 المعدل و المتمــم , تقييد فــي 1998/01/03 حجم    

01 تربيعة 511 
- تحديــد ثمــن العقــار : يبقى الســعر المــراد به للبيــع يخضع للمزايــدة انطالقا مــن الســعر االفتتاحي بعد 
انقاص العشــر يقدرب/ عشــرة ماليين وثالثمائة وتســعة وثالثون الف وســتمائة وخمســون دينار جزائري 

)10.339.650.00 دج( ويباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض.
المعين بموجب االمر الصادر عن رئيس محكمة راس الوادي بتاريخ : 2021/03/11 رقم 21/545.

اضافة الى الشــروط المذكورة في قائمة شــروط البيع فان الراسي عليه المزاد يدفع حال انعقاد الجلسة خمس 
الثمن و المصاريف و الرســوم المســتحقة و يدفع المبلغ المتبقي في اجل ثمانية ايام  بامانة ضبط المحكمة.
ولمزيــد مــن  المعلومات ولالطالع على قائمة شــروط البيع االتصال بالمكتب بالعنــوان المذكور اعاله  او 

بامانة ضبط محكمة راس الوادي
المحضر القضائي     

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

رقـم الهاتـف 036749515
المحــمـول 0554162228

اعالن عن بيع مناب عقاري لقاصر بالمزاد العلني
لفائــــــــدة : عباســي مســعودة بنــت عبد الحفيــظ باعتبارها وليــة القاصر مويــات يونس بن 

البشيرالساكنة بـ 08 شارع حفيظ محمد )المحطة( سطيف.    
بناء على رخصة التصرف في اموال قاصر الصادر عن الســيد رئيس محكمة ســطيف بتاريخ 
08/09/2021 تحــت رقــم 555/21 . بناء على محضر ايداع قائمة شــروط البيع المودعة 

بكتابة ضبط محكمة سطيف بتاريخ 12/12/2021  تحت رقم االيداع  75/2021 
يعلــن االســتاذ / نوفل اســماعيل محضــر قضائي لــدى اختصاص مجلس قضاء ســطيف انه 
ســوف يتم البيع بالمزاد العلني بقاعة الجلســات بمحكمة ســطيف يوم :25/01/2022 على 
الســاعة التاســعة صباحا 09:00 مؤجلة ليوم 08/03/2022 على الســاعة التاسعة صباحا 
للعقار المعين كما يلي : عبارة عن مناب مقدر ب 14/65 من عقار للسكن و الكائن بسطيف 
حي 12 نهج حفيظ محمد المحطة قســم 213 مجموعة ملكية 136 ســعة المســح 187 متر 

مربع يتكون من: 
اوال: الطابــق االرضي يتكون من : قبو,مدخل,رواق,04غرف ,03مطابخ, مرحاضان ,فناء, 

ديبارة. 
ثانيا: الطابق االول يتكون من : 03 غرف ,مطبخ,سطح مستعمل.

بمبلــغ:  اعــــاله  المذكـــور  العقــاري  المنــاب  بيــع  عمليــة  انطــالق  سعـــــر  حــدد  كمــا 
10.570.175.00دج عشــرة ماليين و خمســمائة وســبعون ألف ومائة وخمســة وسبعون 

دينار جزائري. 
شــروط البيع : اضافة الى الشــروط المذكورة في دفتر الشــروط فان الراسي عليه المزاد يدفع 
حال انعقاد الجلسة خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة ويدفع المبلغ المتبقي في اجل 

اقصاه ثمانية )08( أيام بأمانة ضبط المحكمة . 
ولمزيــد مــن المعلومــات ولالطالع على دفتر الشــروط االتصال بكتابة الضبــط لدى محكمة 

سطيف او بمكتب المحضر القضائي.
المحضـر القضائـــي

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين  سعدودي العمري - لسعد محمد
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

الهاتف : 03563.20.58
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني 

طبقا للمادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
 

- بطلب من المدعو / بلهوشات التونسي بن عبد القادر  العنوان / بلدية تكستار
ضد / ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر

 وهم : بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  - العنوان // والية سطيف
 تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي القسم العقاري بتاريخ : 2019/07/10 فهرس رقم 19/01769 
جدول رقم 19/00731 المرفق بشــهادة عدم االســتئناف المؤرخة في 2019/12/26 رقم 19/975 و شهادة 
عــدم المعارضــة المؤرخــة فــي 2019/12/26 رقــم 19/975 , والممهــور بالصيغة التنفيذيــة المؤرخة في 

2019/12/29 رقم 2019/1192 .
-بنــاء علــى قائمــة شــروط البيع للعقــار المعيــن أدناه المودعــة بأمانــة ضبط محكمــة رأس الــوادي بتاريخ : 

2021/09/05 تحت رقم : 78/م إ ق ش ب/21.
- بنــاء علــى االشــهاد الصــادر عــن اميــن الضبط بمحكمــة راس الــوادي بعدم وجــود اعتــراض المؤرخ في 

.2021/09/28
- بناء على االمر بتحديد جلســة بيع بالمزاد العلني الصادر عن الســيد رئيس محكمة رأس الوادي المؤرخ في : 

2021/10/03 تحت رقم 21/1809.
-  - يعلن االستاذ لسعد محمد عضو الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين لدى اختصاص مجلس قضاء 
برج بوعريريج الكائن مكتبنا بحي أول ماي راس الوادي , بانه سيتم البيع بالمزاد العلني / بقاعة الجلسات بمقر 

محكمة رأس الوادي يوم : 2022/02/23 على الساعة الحادية عشر صباحا, للعقار المتمثل في :
تعيين العقار : قطعة ارض طبيعتها فالحية ,االشياء المحتملة طريق, تنتمي الى 03 مجموعة ملكية 76 مساحتها 
03 هكتار 83 آر 75 ســنتآر  , و حســب الخبرة المنجزة من طرف الخبير اصفيران الشــريف مشيد عليها بناية  
بطابق ارضي غير مغطى شــيدت من طرف بلهوشــات اليزيد و هي مغروســة بعدة اشجار,تقع بالمكان المسمى 
ســيدي ميهوب  ببلدية تكســتار , دائرتها محافظتها العقارية بئر قاصد علي , و المدنية عين تاغروت و القضائية 

رأس الوادي , وواليتها برج بوعريريج.
اصــل الملكية / بموجب اإلجراء األولي لإلشــهار ترقيم نهائي بالســجل العقاري , تطبيقــا ألحكام المادة 14 من 
المرسوم 63/76 المؤرخ في 1976-03-25 المعدل و المتمم , تقييد في 1998/01/03 حجم    01 تربيعة 
510 و بالنسبة ل / بلهوشات جميلة , بلهوشات ربيحة , بلهوشات أحمد , بلهوشات عبد العزيز بموجب االجراء 
الســابق و بموجب عقد هبة في200/01/20 محرر من طرف االســتاذ داودي موثق آنذاك براس الوادي مشهر 

بتاريخ 200/05/25 حجم 193 رقم 55.. 
- تحديد ثمن العقار : يبقى السعر المراد به للبيع يخضع للمزايدة انطالقا من السعر االفتتاحي بعد انقاص العشر  
المقدر ب/احدى عشر مليون ومئتان واربعة وثمانون الف وثالثمائة واثنى عشر دينار جزائري وخمسون سنتيم 

)11.284.312.50 دج( ويباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض
-اضافة الى الشــروط المذكورة في قائمة شــروط البيع فان الراســي عليه المزاد يدفع حال انعقاد الجلســة خمس 
الثمن و المصاريف و الرسوم المستحقة و يدفع المبلغ المتبقي في اجل ثمانية ايام  بأمانة ضبط المحكمة. ولمزيد 
مــن  المعلومات او لالطالع على قائمة شــروط البيع االتصــال بالمكتب بالعنوان المذكور اعاله  او بأمانة ضبط 

محكمة راس الوادي
المحضر القضائي     

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين  سعدودي العمري - لسعد محمد
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

الهاتف : 03563.20.58
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني 

طبقا للمادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
- بطلب من المدعو / بلهوشات التونسي بن عبد القادر  العنوان / بلدية تكستار

ضد / ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر
وهم : بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  - العنوان // والية سطيف

- تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمة رأس الوادي القســم العقــاري بتاريــخ : 2019/07/10 فهرس رقم 
19/01769 جدول رقم 19/00731 المرفق بشــهادة عدم االســتئناف المؤرخة في 2019/12/26 رقم 
19/975 و شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخة فــي 2019/12/26 رقــم 19/975 , والممهور بالصيغة 

التنفيذية المؤرخة في 2019/12/29 رقم 2019/1192
-بنــاء علــى قائمة شــروط البيع للعقــار المعين أدنــاه المودعة بأمانة ضبــط محكمة رأس الــوادي بتاريخ : 

2021/09/05 تحت رقم : 79/م إ ق ش ب/21. 
- بنــاء علــى اإلشــهاد الصــادر عن امين الضبــط بمحكمة رأس الــوادي بعدم وجود اعتــراض المؤرخ في 

.2021/09/28
- بناء على األمر بتحديد جلسة بيع بالمزاد العلني الصادر عن السيد رئيس محكمة رأس الوادي المؤرخ في 

: 2021/10/03 تحت رقم 21/1808.
-  - يعلن االســتاذ لســعد محمد عضو الشــركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين لدى اختصاص مجلس 
قضــاء بــرج بوعريريــج الكائن مكتبنا بحي أول ماي راس الوادي , بانه ســيتم البيــع بالمزاد العلني / بقاعة 
الجلســات بمقــر محكمة رأس الــوادي يوم : 2022/02/23 على الســاعة الحادية عشــر صباحــا, للعقار 

المتمثل في :
تعيين العقار : قطعة ارض  طبيعتها فالحية , تنتمي الى قسم 03 مجموعة ملكية 45 مساحتها 03 هكتار 42 
آر 50 سنتآر ,و حسب الخبرة المنجزة من طرف الخبير اصفيران الشريف مشيد عليها بناية بطابق ارضي 
شيدت من طرف بلهوشات خالد و لكن تم تعريتها و نزع كل مستلزماتها و هي مغروسة بعدة اشجار مثمرة 
تم قلعها كذلك , تقع ببلدية تكســتار , دائرتها محافظتها العقارية بئر قاصد علي , و المدنية عين تاغروت و 

القضائية رأس الوادي , وواليتها برج بوعريريج.
اصــل الملكية / بموجب اإلجراء االولي لالشــهار ترقيم نهائي بالســجل العقــاري , تطبيقا الحكام المادة 14 
مــن المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 1976-03-25 المعدل و المتمــم , تقييد فــي 1998/01/03 حجم    

01 تربيعة 508 
- تحديد ثمن العقار : يبقى الســعر المراد به للبيع يخضع للمزايدة انطالقا من الســعر االفتتاحي بعد انقاص 
العشر المقدر ب/ عشرة ماليين وثالثمائة وسبعة وخمسون الف وثمانمائة و خمسة وسبعون دينار جزائري 

)10.357.875.00 دج( ويباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض.
اضافة الى الشــروط المذكورة في قائمة شــروط البيع فان الراسي عليه المزاد يدفع حال انعقاد الجلسة خمس 
الثمن و المصاريف و الرســوم المســتحقة و يدفع المبلغ المتبقي في اجل ثمانية ايام  بامانة ضبط المحكمة.
ولمزيــد من  المعلومات او لالطالع على قائمة شــروط البيع االتصــال بالمكتب بالعنوان المذكور اعاله  او 

بامانة ضبط محكمة راس الوادي
المحضر القضائي     

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص

-V- مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع
حي 5 جويلية برج بوعريريج

الهاتف 035.76.45.10 /07.72.41.80.42
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض 

بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة( : بولعراس الشــريف بن احمد ، الساكن بـ : حي 
517 شارع –

 رقــم 53 بــرج بوعريريج . ضــد بولعراس رابح بن احمد و من معه ، الســاكنون بـ : 
bm برج بوعريريج .

بنــاء على الســند التنفيــذي المتمثل في الحكــم صادر عن محكمة برج زمورة ،  القســم 
العقــاري بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهــرس  رقــم  : 18/00122 ، جــدول رقــم : 
18/00021   .الممهــور بالصيغــة التنفيذية المســلمة بتاريــخ :2018/08/09 تحت 
رقم : 18/154 .                                                                                      

بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج زمورة المؤرخ في 
: 03/05/2021 تحت إيداع رقم : 04/2021 .                                                  

بناء على أمر تحديد جلســة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ : 23/06/2021 تحت 
رقم : 195/2021 .                                                                                   

بنــاء علــى انــه تــم تــم  تأجيــل جلســة البيــع ليــوم : 09/03/2022 بأعلــى عرض                                                               
يعلن األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني ألعلى عرض و أخر مزايد 

للعقار التالي : 
  قطعــة ارض عاريــة ، ذات طابــع فالحــي ، صالحة للزراعــة التقليدية تقــع بالمكان 
المسمى رقعايا ببلدية أوالد دحمان تنتمي للقسم 10 مجموعة ملكية رقم 451   مساحتها 

اإلجمالية 21 أر و 40 سنتار
يكــون البيــع يوم : 09/03/2022  على الســاعة 10: 11 صباحــا بمقر محكمة برج 
زمــورة . فعلى الجمهــور الراغب في المزايدة و لمعلومات أكثــر يرجى االطالع على 
قائمــة شــروط البيع بأمانة ضبط المحكمة أو االتصــال بمكتب المحضر القضائي الكائن 

مكتبه بالعنوان المذكور أعاله
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص

 -V- مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع
حي 5 جويلية برج بوعريريج

الهاتف 035.76.45.10 /07.72.41.80.42
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة( : بولعراس الشــريف بن احمد ، الساكن بـ : حي 
517 شارع

 رقــم 53 بــرج بوعريريج . ضــد بولعراس رابح بن احمد و من معه ، الســاكنون بـ : 
bm برج بوعريريج 

بنــاء على الســند التنفيــذي المتمثل في الحكــم صادر عن محكمة برج زمورة ،  القســم 
العقــاري بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهــرس  رقــم  : 18/00122 ، جــدول رقــم : 
18/00021   .الممهــور بالصيغــة التنفيذية المســلمة بتاريــخ :2018/08/09 تحت 
رقم : 18/154 .                                                                                       

بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج زمورة المؤرخ في 
: 03/05/2021 تحت إيداع رقم : 02/2021.

بناء على أمر تحديد جلســة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ : 23/06/2021 تحت 
رقم : 193/2021.

بنــاء علــى انــه تــم تأجيــل جلســة البيــع ليــوم: :09/03/2022  . بأعلــى عــرض                                                              
يعلن األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني ألعلى عرض و أخر مزايد 

للعقار التالي :
قطعة ارض عارية ، ذات طابع فالحي ، صالحة للزراعة التقليدية تقع بالمكان المسمى 
فيض أم الخير ببلدية أوالد دحمان تنتمي للقسم 10 مجموعة ملكية رقم 280   مساحتها 

اإلجمالية 2 هكتار و 82 أر و 76 سنتار.
يكــون البيــع يوم : 09/03/2022  على الســاعة 10: 11 صباحــا بمقر محكمة برج 
زمــورة. فعلــى الجمهور الراغب فــي المزايدة و لمعلومات أكثــر يرجى االطالع على 
قائمــة شــروط البيع بأمانة ضبط المحكمة أو االتصــال بمكتب المحضر القضائي الكائن 

مكتبه بالعنوان المذكور أعاله   
المحضر القضائي

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين  سعدودي العمري - لسعد محمد
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

الهاتف : 03563.20.58
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني 

طبقا للمادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية  
- بطلب من المدعو / بلهوشات التونسي بن عبد القادر  العنوان / بلدية تكستار

ضد / ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر
 وهم : بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  - العنوان // والية سطيف

-تنفيــذا للحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي القســم العقــاري بتاريخ : 2019/07/10 فهرس رقم 
19/01769 جدول رقم 19/00731 المرفق بشــهادة عدم االستئناف المؤرخة في 2019/12/26 
رقــم 19/975 و شــهادة عدم المعارضــة المؤرخة في 2019/12/26 رقــم 19/975 , والممهور 

بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 2019/12/29 رقم 2019/1192 .
-بنــاء على قائمة شــروط البيع للعقار المعين أدنــاه المودعة بأمانة ضبط محكمة رأس الوادي بتاريخ : 

2021/09/05 تحت رقم : 75/م إ ق ش ب/21. 
- بنــاء علــى اإلشــهاد الصادر عن امين الضبط بمحكمــة رأس الوادي بعدم وجــود اعتراض المؤرخ 

في 2021/09/28.
- بناء على األمر بتحديد جلسة بيع بالمزاد العلني الصادر عن السيد رئيس محكمة رأس الوادي المؤرخ 

في : 2021/10/03 تحت رقم 21/1810.
-  - يعلن االســتاذ لســعد محمد عضو الشــركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين لدى اختصاص 
مجلــس قضــاء بــرج بوعريريج الكائــن مكتبنا بحي أول مــاي راس الوادي , بانه ســيتم البيع بالمزاد 
العلني / بقاعة الجلســات بمقر محكمة رأس الوادي يوم : 2022/02/23 على الســاعة الحادية عشر 

صباحا, للعقار المتمثل في :
تعيين العقار : قطعة ارض شاغرة  طبيعتها فالحية , تنتمي الى قسم 03 مجموعة ملكية 89 مساحتها 
03 هكتــار 55 آر 62 ســنتآر  , تقع ببلدية تكســتار , دائرتها محافظتهــا العقارية بئر قاصد علي , و 

المدنية عين تاغروت و القضائية رأس الوادي , وواليتها برج بوعريريج.
اصل الملكية / بموجب اإلجراء االولي لإلشــهار ترقيم نهائي بالســجل العقاري , تطبيقا ألحكام المادة 
14 من المرســوم 63/76 المؤرخ في 1976-03-25 المعدل و المتمم , تقييد في 1998/01/03 

حجم    01 تربيعة 515. 
- تحديــد ثمــن العقار : يبقى الســعر المراد به للبيــع يخضع للمزايدة انطالقا من الســعر االفتتاحي بعد 
انقاص العشر المقدر ب/ عشرة ماليين وواحد وثمانون الف وثمانمائة وسبعة وعشرون دينار جزائري 

)10.081.827.00 دج( ويباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض
-اضافة الى الشــروط المذكورة في قائمة شــروط البيع فان الراسي عليه المزاد يدفع حال انعقاد الجلسة 
خمس الثمن و المصاريف و الرســوم المســتحقة و يدفع المبلغ المتبقي في اجل ثمانية ايام  بأمانة ضبط 
المحكمــة. ولمزيــد من  المعلومــات او لالطالع على قائمة شــروط البيع االتصــال بالمكتب بالعنوان 

المذكور اعاله  او بأمانة ضبط محكمة راس الوادي 
المحضر القضائي     

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
مكتب األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص 

مجلس قضاء برج بوعريريج
07 شارع »ف« حي 05 جويلية برج بوعريريج الهاتف 035.76.45.10 

72.41.80.42 /
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

 
نحن األستاذ / طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن 

مكتبه بالعنوان المذكور أعاله و الموقع أدناه 
بطلب بالمتابعة و الســعي من شــركة محاماة : األســتاذين بورنان كمال الدين و براهيمي لطفي ، 
القائمة في حق السادة : وشن دليلة، عبد السالم ، ولهة ، نعيمة ، زهيرة، أبناء الصغير ، الساكنون 

ب : حي 17 أكتوبر شارع قطاطرة عبد القادر رقم 27 برج بوعريريج
ضـــــد : بن تركية جميلة بنت آكلي القائمة في حقها وحق ابنتها القاصر وشن صورية ، و وشن 
خديجة ، إيدير ، عبد الكريم ، عبد الحكيم ، نصر الدين ، بدر الدين فيصل ، فروجة أبناء الصغير، 
الســاكنون ب : حي 17 أكتوبر شــارع قطاطرة عبد القادر رقم 27 برج بوعريريج . بناء على 
حكــم صادر عن محكمة برج بوعريريج القســم العقاري،بتاريــخ :03/06/2019 فهرس رقم : 
02735/19 جدول رقم : 01221/19 .الممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ :16/03/2020 .

 بناء على انه تم تاجيل جلسة البيع ليوم :  01/03/2022   بأعلى عرض
يعلن األســتاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن 
مكتبــه بالعنوان المذكــور أعاله عن بيع بالمزاد العلني للعقار بأعلــى عرض التالي: الحصة رقم 
»07« المتمثلة في شــقة ســكنية تتكون من خمســة )05( غرف + قاعة اســتقبال+ مطبخ +بهو 
+حمام + مرحاض + رواق + ســطح مهمالت + ثالث شــرف وصلت نســبة األشغال بها حدود 
85 % بمســاحة 433.14 متر مربع و له ما نســبته 257.6 /1000 من األجزاء المشــتركة 
تقــع بالطابق الثالث للبناية الســكنية الكائنة بحي 17 أكتوبر شــارع قطاطــرة عبد القادر رقم 29 
المنتمية للقسم 124 مجموعة ملكية 101 . بلدية برج بوعريريـج.المشيدة على أرضية مساحتها 
اإلجماليــة 492 متــر مربع بطابق أرضي وثالث طوابق .العقــار داخل المحيط العمراني لمدينة 
بــرج بوعريريــج، تتوفر علــى جميع متطلبات الحياة من كهرباء و غاز و مياه شــرب و شــبكة 
طرق و صرف صحي و هي قريبة من المرافق العمومية نظرا لموقعها الكائن بوســط المدينة ) 
حي شــعبة الفار(. يكون البيع يوم : 01 03- 2022- على الســاعة العاشــرة صباحا )10:00( 
بقاعة الجلســات رقــم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج .فعلى الجمهــور الر اغب في المزايدة و 
لمعلومات أكثر يرجى االطالع على قائمة شروط البيع بأمانة ضبط المحكمة أو االتصال بمكتب 
األســتاذ طيــري صالح محضر قضائي بدائــرة اختصاص مجلس قضاء بــرج بوعريريج الكائن 

مكتبه بالعنوان المذكور أعاله   
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص

 -V- مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع
حي 5 جويلية برج بوعريريج

الهاتف 035.76.45.10 /07.72.41.80.42
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة( : بولعراس الشــريف بن احمد ، الساكن بـ : حي 
517 شارع –

 رقــم 53 بــرج بوعريريج . ضــد بولعراس رابح بن احمد و من معه ، الســاكنون بـ : 
bm برج بوعريريج 

بنــاء على الســند التنفيــذي المتمثل في الحكــم صادر عن محكمة برج زمورة ،  القســم 
العقــاري بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهــرس  رقــم  : 18/00122 ، جــدول رقــم : 
18/00021   .الممهــور بالصيغــة التنفيذية المســلمة بتاريــخ :2018/08/09 تحت 

رقم : 18/154.
بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج زمورة المؤرخ في 
: 03/05/2021 تحت إيداع رقم : 03/2021 .                                                  

بناء على أمر تحديد جلســة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ : 23/06/2021 تحت 
رقم : 194/2021.

بناء على انه تم تأجيل جلسة البيع ليوم: :09/03/2022  . بأعلى عرض       
يعلن األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
الكائــن مكتبــه بالعنوان المذكــور أعاله عن بيع بالمــزاد العلني ألعلــى عرض و أخر 

مزايد للعقار التال:
قطعة ارض عارية ، ذات طابع فالحي ، صالحة للزراعة التقليدية تقع بالمكان المسمى 
شــوابير ببلديــة أوالد دحمــان تنتمي للقســم 10 مجموعــة ملكية رقم 447   مســاحتها 

اإلجمالية 2 هكتار و 30 أر و 32 سنتار
يكــون البيــع يوم : 09/03/2022  على الســاعة 10: 11 صباحــا بمقر محكمة برج 
زمــورة . فعلى الجمهــور الراغب في المزايدة و لمعلومات أكثــر يرجى االطالع على 
قائمــة شــروط البيع بأمانة ضبط المحكمة أو االتصــال بمكتب المحضر القضائي الكائن 

مكتبه بالعنوان المذكور أعاله
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص

 -V- مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع
حي 5 جويلية برج بوعريريج

الهاتف 035.76.45.10 / 0551.24.89.82
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة( : بولعراس الشــريف بن احمد ، الســاكن بـ : 
حي 517 شارع –

رقــم 53 بــرج بوعريريــج . ضد بولعراس رابح بن احمد و من معه ، الســاكنون بـ : 
bm برج بوعريريج

بنــاء على الســند التنفيذي المتمثــل في الحكم صادر عن محكمة برج زمورة ،  القســم 
العقــاري بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهــرس  رقــم  : 18/00122 ، جــدول رقم : 
18/00021   .الممهــور بالصيغة التنفيذية المســلمة بتاريــخ :2018/08/09 تحت 

رقم : 18/154.
بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج زمورة المؤرخ في 

: 03/05/2021 تحت إيداع رقم : 01/2021.
بناء على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ : 23/06/2021 تحت 

رقم : 196/2021.
بناء على انه تم تأجيل جلسة البيع ليوم:03/09 /2022  .بأعلى عرض   يعلن األستاذ 
طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبه 
بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني ألعلى عرض و أخر مزايد للعقار التالي :                                                                                                                               
قطعة ارض عارية ، ذات طابع فالحي ، صالحة للزراعة التقليدية تقع بالمكان المسمى 
مون قاســم ببلدية أوالد دحمان تنتمي للقســم 10 مجموعة ملكية رقم 208   مســاحتها 

اإلجمالية 01هكتار و12 آر و 43سنتيار.
يكــون البيع يــوم : 09/03/2022  على الســاعة 10: 11 صباحا بمقر محكمة برج 
زمــورة . فعلــى الجمهور الراغب في المزايــدة و لمعلومات أكثر يرجى االطالع على 
قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط المحكمة أو االتصال بمكتب المحضر القضائي الكائن 

مكتبه بالعنوان المذكور أعاله(.
المحضر القضائي           

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين  سعدودي العمري - لسعد محمد
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

الهاتف : 03563.20.58
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني 

طبقا للمادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
 

- بطلب من المدعو / بلهوشات التونسي بن عبد القادر  العنوان / بلدية تكستار
ضد / ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر

 وهم : بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  - العنوان // والية سطيف
- تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ : 2019/07/10 فهرس رقم 
19/01769 جــدول رقم 19/00731 المرفق بشــهادة عدم االســتئناف المؤرخة فــي 2019/12/26 رقم 
19/975 و شهادة عدم المعارضة المؤرخة في 2019/12/26 رقم 19/975 , والممهور بالصيغة التنفيذية 

المؤرخة في 2019/12/29 رقم 2019/1192 .
-بنــاء علــى قائمة شــروط البيــع للعقار المعيــن أدناه المودعــة بأمانة ضبط محكمــة رأس الــوادي بتاريخ : 

2021/09/05 تحت رقم : 76/م إ ق ش ب/21.
- بنــاء علــى االشــهاد الصــادر عن اميــن الضبط بمحكمــة راس الوادي بعــدم وجود اعتــراض المؤرخ في 

.2021/09/28
- بناء على االمر بتحديد جلســة بيع بالمزاد العلني الصادر عن الســيد رئيس محكمة رأس الوادي المؤرخ في 

: 2021/10/03 تحت رقم 21/1811.
-  - يعلن االستاذ لسعد محمد عضو الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين لدى اختصاص مجلس قضاء 
برج بوعريريج الكائن مكتبنا بحي أول ماي راس الوادي , بانه ســيتم البيع بالمزاد العلني / بقاعة الجلســات 

بمقر محكمة رأس الوادي يوم : 2022/02/23 على الساعة الحادية عشر صباحا, للعقار المتمثل في :
تعيين العقار : قطعة ارض طبيعتها فالحية تقدر مساحتها ب: 07 هكتار 41 آر 25 سنتآر تتكون من : 

أ: قطعة ذات طبيعة غير منتجة تقدر ب 01 هكتار 70آر
ب: قطعة طبيعتها فالحية تقدر ب 05 هكتار 71 آر 25 سنتآر

تنتمي الى قسم 07 مجموعة ملكية 02 »أ« و »ب« , تقع بالمكان المسمى لحمامشة بلدية تيكستار.
 , دائرتهــا محافظتهــا العقاريــة بئر قاصد علي , و المدنية عين تاغــروت و القضائية رأس الوادي , وواليتها 

برج بوعريريج.
اصل الملكية / بموجب اإلجراء األولي لالشــهار ترقيم نهائي بالســجل العقاري , تطبيقا الحكام المادة 14 من 
المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 1976-03-25 المعــدل و المتمم , تقييد فــي 1998/01/03 حجم    01 

تربيعة 514 . 
- تحديد ثمن العقار : يبقى السعر المراد به للبيع يخضع للمزايدة انطالقا من السعر االفتتاحي  بعد انقاص العشر 
المقدر ب/ثالثة ماليين و ستمائة واثنان الف واربعمائة و خمسة وسبعون  دينار جزائري )3.602.475.00 

دج( ويباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض
-اضافة الى الشــروط المذكورة في قائمة شــروط البيع فان الراسي عليه المزاد يدفع حال انعقاد الجلسة خمس 
الثمــن و المصاريف و الرســوم المســتحقة و يدفع المبلــغ المتبقي في اجل ثمانية ايــام  بأمانة ضبط المحكمة. 
ولمزيــد مــن  المعلومــات او لالطالع على قائمة شــروط البيع االتصال بالمكتب بالعنــوان المذكور اعاله  او 

بأمانة ضبط محكمة راس الوادي
المحضر القضائي      



n صــالة الفجر ولها مســمى آخر وهو صالة الصبح، 
وهي أول الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، 
علــى كل مكلــف، وتتكون مــن ركعتيــن وهي صالة 
جهرية ووقت أداءها من بداية طلوع الفجر إلى شروق 
الشــمس. ولصالة الفجر ســنة قبل الصالة وهي عبارة 
عــن ركعتــي الفجر وهي ســنة مؤكــدة، وتنفرد صالة 
الفجــر بــآذان يختلف عن الصلــوات األخرى حيث أن 
آذان الفجر فيه جملة »الصالة خير من النوم«، وكذلك 
تنفــرد بأن لهاآذانان األول ســنة ووقته الصبح الكاذب، 
وهو ال يُبنى عليه صيام وال صالة أما الثاني وهو الذي 

يحلل الصيام والصالة.
فوائد صالة الفجر 

وصالة الفجر شــأنها شــأن أي شــيء كلفنــا هللا به، له 
فوائــد على صعيد الدنيا واآلخرة، وهنا وفي هذا المقام 
سنتطرق لفوائد صالة الفجر على صعيد الدنيا واآلخرة.

مكانة صالة الفجر
 إن صــالة الفجــر اختصــت بمكانــة عظيمــة من بين 
الصلوات، فلها أجر زيادة، وفضل أكبر، وثواب أعظم؛ 
ألن فيهــا التمايــز بين العباد، وهــي االمتحان الصعب 
الــذي يختبــر اإليمان، من نجح في هــذا االمتحان حاز 
على الجوائز العظيمة فــي الدنيا واآلخرة، وهنا بعض 
هذه الفوائــد التي يجنيها ذلك المجتهد المحظوظ إضافة 

لما ذكرناه سابقاً عن كل الصلوات، 
فوائد تخص صالة الفجر  دون غيرها من الصلوات:

- هي نور لصاحبها في الدنيا واآلخرة. شهادة المالئكة 
لك بأنك أذعنت ألمر هللا عز وجل.

مــن صــَل الفجر ثم لــم ينصرف مباشــرًة   -
وجلس في مصــاله، تصلي عليه المالئكة بقولها: اللهم 
اغفر له، اللهم ارحمه وذلك كما أخبرنا المصطفى عليه 

الصالة والسالم.
ومن صلى الفجــر في جماعة وجلس يذكر   -
هللا حتــى تطلع الشــمس وقــام بعدها بصــالة ركعتين، 
حصــل علــى أجــر حجة وعمــرة كاملــة كمــا أخبرنا 

الصادق الصدوق محمد عليه الصالة والسالم. 
يتجنــب المســلم بصــالة الفجــر أن يبــول   -
الشــيطان فــي أذنه وأن يصبح كســالناً خبيــث النفس، 

عابس الوجه، ضيق الصدر، مرهق البدن.
من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة هللا   -

سبحانه وتعالى أي في حفظه.
إن أداء صــالة الفجــر فــي جماعــة وأداء   -

صالة العشاء في جماعة يعادل قيام الليل كله.
إن أداء صــالة الفجر فــي جماعة في وقتها   -
مــع أداء صــالة العصر فــي وقتها من أســباب دخول 
الجنــة؛ ألن المصطفى عليه الصالة والســالم يقول » 

من صلى البردين دخل الجنة » .
 إن اإلســتيقاظ مبكراً لصالة الفجــر يعينك على تنظيم 
موعــد نومك واســتيقاظك بما فيه منفعة لــك في الدنيا 
واآلخــرة، فاالســتيقاظ مبكــراً يجلــب البركــة للصحة 

والرزق.
إن القيــام لصالة الفجر يجعلــك تبدأ يومك   -

بطاعة هللا مما يجعله يوماً ناجحاً ومثمراً. 
إن المواظبــة على صــالة الفجر تنفي عنك   -
صفقــة المنافقين، كمــا وصفها الرســول عليه الصالة 
والســالم في الحديث الشــريف بأنها أثقــل صالة على 
المنافقين، هي وصالة العشاء، وقال أنهم لو يعلمون ما 

فيهما ألتوهما ولو حبواً.
إن أداء صالة الفجر في وقتها يزيد النشــاط   -
ويريح النفــس، ويبعد عن اإلنســان الضيق واالكتئاب 

والكسل.
صــالة الفجر صالة مباركة مشــهودة، فيها   -
أجر عظيــم. صالة الفجر في جماعــة تجلب النور لك 
يوم القيامة لبشــرى ســيد الخلق محمــد صلى هللا عليه 
وســلم الذي قال » بشــر المشائين في الظلم بالنور التام 

يوم القيامة ».
ركعتــا الفجر »أي ســنة الفجــر« خير من   -
الدنيا وما فيها، فما بالك عزيزي القارئ بصالة الفجر.
 ا- لكثير من العلماء يعتبرون أن أفضل األوقات يمكنك 
أن تســتفيد خاللها من أشــعة الشمس هو وقت الشروق 
ووقت الغروب، لذلك فإن صالة الفجر لها تأثير إيجابي 
كبيــر في هذا الجانب، ألن األشــعة المنتشــرة تســاعد 
جســمك على تكويــن فيتامين دال الذي يســهم في نمو 

العظام ويقي من أمراضها كالكساح واللين.
 - وكذلــك لها فائدة كبيرة ألنها تكســر نومك الطويل، 

فالنوم لمدة زمنية طويلة يضر بصحة اإلنسان. 
- فــي وقت صــالة الفجر يكون تركيز غــاز األوزون 
بالجــو كبيراً ولهــذا الغــاز فوائد صحية كثيرة لجســم 
اإلنســان، حيــث أنه ينشــط وظائــف الدمــاغ والتفكير 
وينشــط العضالت والدورة الدمويــة وكذلك فإنه يريح 
النفــس ويبهجهــا، وبالتالــي فإن صــالة الفجر تحضر 
اإلنســان لعمله ومشــاغله وهو في أفضل درجة تأهب 
على الصعيد الجســدي والنفســي والذهني وهذا بدوره 
يجلب البركة ويضاعف اإلنتاج والرسول عليه الصالة 

والسالم دعا أن يبارك هللا ألمته في بكورها.
 - وعنــد بدايــة بــزوغ الفجــر يبــدأ الجســم بإفــراز 
الكورتيــزون ويبــدأ ضغط الــدم باالرتفــاع مما يجعل 
اإلنسان متحفزاً ألداء النشاطات البدنية ويشعر اإلنسان 

بنشاط وحيوية. 
- صــالة الفجــر هي من أكثــر الصلوات التــي تمنحنا 
الصبــر والجلــدة واالنضباط؛ ألن فيها فــي الكثير من 
األحيان مجابهة لشهوة النوم، وخاصة في البرد الشديد 

حيث يصبح الوضوء بالنسبة للبعض أمراً شاقاً.
 - إن القيــام لصالة الفجــر يمنحك على طبق من ذهب 
فرصــة؛ ألن تكون مســتعداً للقيــام بواجباتــك الذهنية 
الصعبة، مثل المذاكرة لالمتحان أو حل مســألة صعبة 

أو حفظ شيء استعصى حفظه خالل اليوم.
                                  عن موقع موضوع بتصرف

إسالميات

 دعاء اليوم 

بسم هللا الرحمن الرحيم ، بسم هللا خير 
األسماء، بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه أذى، 

بسم هللا الكافي، بسم هللا المعافي، بسم هللا الذي ال 
يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء، 

وهو السميع العليم.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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ــْفِع َواْلَوْتِر ﴿3﴾ َواللَّْيِل إَِذا  n  َواْلَفْجِر ﴿1﴾ َولََياٍل َعْشــٍر ﴿2﴾ َوالشَّ
لَِك َقَسٌم لِِذي ِحْجٍر ﴿5﴾ أَلَْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد  َيْسِر ﴿4﴾ َهْل ِفي َذٰ
﴿6﴾ إَِرَم َذاِت اْلِعَماِد ﴿7﴾ الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمْثلَُها ِفي اْلِباَلِد ﴿8﴾ َوَثُموَد 
ْخَر ِباْلَواِد ﴿9﴾ َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْوَتاِد ﴿10﴾ الَِّذيَن  الَِّذيــَن َجاُبوا الصَّ
َطَغْوا ِفي اْلِباَلِد ﴿11﴾ َفأَْكَثُروا ِفيَها اْلَفَساَد ﴿12﴾ َفَصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك 

َسْوَط َعَذاٍب ﴿13﴾ إِنَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصاِد ﴿14﴾ 
                                     سورة الفجرمن1إلى 14 

م: »إنَّ أثقل صالة على  n  قال رســول هللا صلَّى هللا علْيه وســلَّ
المنافقيــن صالة العشــاء وصــالة الفجر، ولو َيعلمــون ما فيهما 

ألتْوُهما ولو حبواً..« رواه البخاري

n الفجــر: ضوء الصباح، وهو حمرة الشــمس في ســواد 
الليــل(، وجــاء في مختــار الصحاح ) الفجر فــي آخر الليل 
كالشــفق في أوله، وقــد )أفجرنا( كأصبحنا من الصبح وفي 

القاموس المحيط

n  مــن أكثر الصفات التي يتحلــى بها من يصلي الفجر 
في وقته، هو أنه إذا حدث له أي شيء خالل اليوم، يكون 

راض بحكمة هللا، وصابر، وال يحزن أبدا.
 

الســؤال: تقول يا سماحة الشيخ: ســمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الصالة 
قبــل المغــرب مكروهة، بينوا لنا المقصود بذلك، هل هــي صالة التطوع، أم كركعتي 

الوضوء، جزاكم هللا خيراً؟
الجواب: الصالة بعد العصر منهي عنها، وهكذا بعد طلوع الفجر سوى الفريضة وسنة 
الفجر إلى أن ترتفع الشــمس، وهكذا بعد صالة العصر إلى أن تغيب الشــمس، هذان 
الوقتان وقتا نهي عن الصالة، نهى النبي عن الصالة فيهما، لكن إذا كانت الصالة من 
ذوات األســباب فال بأس بها، كصالة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، وكتحية 
المسجد لمن دخل المسجد بعد العصر يريد أن يجلس فيه إلى غروب الشمس، أو يسمع 

حلقات العلم أو ما أشبه ذلك، يصلي تحية المسجد على الراجح على الصحيح.
وهكذا ســنة الوضوء إذا توضأ اإلنســان يستحب له أن يصلي ركعتين ولو بعد العصر 
أو بعــد الصبح، ســنة الوضوء، أما النوافل التي ليس لها أســباب فهي منهي عنها، ال 
يجوز فعلها ال بعد الفجر وال بعد العصر، حتى ترتفع الشــمس في أول النهار، وحتى 
تغيــب الشــمس في آخر النهار، أمــا الفريضة فيصليها بكل حــال، الفجر يصليها بكل 
حــال، والعصر يصليها بكل حال، لو نام عن صالة الفجر ولم يســتيقظ إال عند طلوع 
الشــمس صالها، وهكذا لو نام عن العصر فلم يستيقظ إال بعد العصر بعد أن اصفرت 
الشمس، أو شغل عنها ونسيها ثم ذكر، صالها في أي حال، ليس لها وقت نهي؛ لقول 
النبي: »من نام عن الصالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة لها إال ذلك«، لكن ال 
يجوز للمسلم أن يؤخر الصالة عن وقتها عمداً، ال الفجر وال غيرها، بل يجب عليه أن 

يصلــي في الوقت، الفجر في وقتها، والظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب 
في وقتها، والعشاء في وقتها.

هذا واجب على المســلمين أن يؤدوا هذه الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن لو شــغل 
اإلنســان عن ذلك حتى نســي، صالها متى يذكر، أو نام غلبه النوم فلم يستيقظ إال عند 
طلوع الشــمس، أو بعد طلوع الشــمس صالها، وهكذا في العصر، إذا استيقظ بعد أن 
تصفــر الشــمس صالها أيضاً؛ لقوله صلى هللا عليه وســلم: »من نــام عن الصالة أو 

نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة لها إال ذلك«، وفق هللا الجميع. 
إعداد :  إيناس شروانة                                                                               من فتاوى ابن باز 
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فوائد صالة الفجر ومكانتها 
في اإلسالم  

تفقه في دينك
حكم الصالة بعد الفجر والعصر



ــي تجربــة  n هــل ترغــب ف
وصفة الستعادة التذوق والشم 
هــذا  ــي  ف لديــك؟  المفقوديــن 
المقال ســوف نســتعرض أكثر 
ــي منها ما  مــن وصفــة، لتنتق

ًما.  تجده مالئ
1/ الثوم

الوصفــات  مــن  ــوم  ث ال يعــد 
الشــائعة والتي قــد تكون فعالة 
الســتعادة حاستي الشم والتذوق 
المفقودتين لســبب مــا، فالثوم 
غنــي بمركبات نشــطة وفعالة، 
مثــل الحمــض الريســينوليكي 
حيــث   ،)Ricinoleic acid(
يمكــن لهذه المركبات أن تخفف 
أعــراض مشــكالت  مــن حــدة 
ــزكام واإلنفلونزا،  صحية مثل ال
وذلك نظــرًا لقدرتهــا المحتملة 

على: 
المجــاري  التهابــات  مقاومــة 
تنفســية، وتخفيف حدة التورم  ال

في الممرات األنفية. 
مــن  معينــة  ــواع  أن مقاومــة 
بلغم المتراكم  البكتيريا، وطرد ال
تنفســية، مما قد  في المجاري ال

يساعد على مقاومة االحتقان. 
ــذا، يمكن الســتعمال الثوم أن  ل
يــؤدي لتوســعة ممــرات األنف 
وتسهيل التنفس، مما قد يساعد 

على استعادة التذوق والشم.  
طريقة االستعمال

4 فصوص ثوم طازجة.
 :

يتم قطــع 4فصوص مــن الثوم 

ــم يضاف إلى كأس ماء ويترك  ث
ليغلي لدقيقتين متواصلتين. 

ــم إنزال مغلي الثوم عن النار  يت
ــم تضاف  ويصفــى مــن الثوم ث

إليه رشة الملح. 
ا  ًئ ــوم داف ث ــي ال ــم شــرب مغل يت

ا. مرتين يومًي
2/ ورق النعناع

النعنــاع أن  يمكــن الســتعمال 
ــى مقاومــة بعــض  يســاعد عل
فقــدان  ل ل الشــائعة  المســببات 
أو الضعــف المؤقت لحاســتي 
الشــم والتذوق، مثل: الســعال، 

واإلنفلونزا، ونزالت البرد.
إذ يحتوي النعناع على مركبات 
ــول  المينث أبرزهــا  ــة،  فعال
)Menthol(، وهذه المركبات قد 
تســاعد على مقاومة االلتهابات 
وبعض أنواع الميكروبات، مما 
قد يســاعد على مقاومة احتقان 
تنفســية وتخفيــف  المجــاري ال
تالي تحفيز استعادة  حدته، وبال

حاستي الشم والتذوق.
طريقة االستعمال

يتم غلي حفنة من ورق النعناع 
فــي كأس مــاء لمــدة 10 - 15 

دقيقة.
مــن  النعنــاع  ورق  يســتخرج 
الماء، ثم يضاف العسل لمغلى 

النعناع.
ا  ًئ يتم شــرب مغلي النعنــاع داف

مرتين في اليوم الواحد.
3/ الليمون

ليمــون من  ال ــوى  يمكــن لمحت
فيتاميــن ج وبعــض مضــادات 

يســاعد  أن  األخــرى  األكســدة 
ــواع  أن بعــض  مقاومــة  ــى  عل
باألخص  بفاعلية،  الميكروبات 
لبعض  المســببة  الميكروبــات 
مشكالت الجهاز التنفسي التي 
بلغم، لذا  قد تســبب فرط تراكم ال
قد يساعد الليمون على مقاومة 
ناتــج عن فرط  انســداد األنف ال

بلغم.  إنتاج ال
وفتح األنف والمجاري التنفسية 
قد يســاعد على استعادة التذوق 
والشــم، فضــاًل عــن أن رائحــة 
ليمون القوية قد تســاعد على  ال

تقوية حاستي التذوق والشم. 
طريقة االستعمال

يتم مــزج عصير نصف ليمونة 
مــع كوب مــاء دافــئ، وتضاف 

ملعقة العسل للمشروب.
ويتم شــرب هــذا المزيج مرتين 

ا. قبل الوجبات يومًي
4/ زيت الخروع

يمتلــك زيــت الخــروع خواص 
فريــدة يعتقــد أنهــا قــد تجعله 
وصفة طبيعية للضعف المؤقت 
الذي قد يصيب حاســتي الشــم 

والتذوق.
ــوى ثوم من  إذ قــد يســاعد محت
الريســينوليكي على  الحمــض 
وتســكين  االلتهابــات  مقاومــة 
ــذا يمكن الســتعماله أن  اآلالم، ل
ــورم والتهاب  يخفــف من حدة ت
المجاري التنفسية عند اإلصابة 
بــرد أو اإلنفلونزا مثاًل،  ــة ال بنزل
ــى تقويــة  ممــا قــد يســاعد عل
لتين  تــذوق ال حاســتي الشــم وال

ــواع من  ربمــا تســببت هذه األن
العدوى بإضعافهما.

طريقة االستعمال
تقطــر قطــرة واحــدة فقــط من 
زيــت الخروع في كل ممر أنفي 

باستخدام قطارة معقمة.
تطبق هذه الطريقة مرة صباًحا 

ومرة أخرى لياًل قبل النوم.
وهناك وصفات إضافية:

كوصفة ورق الكاري: تنقع 10 
- 15 ورقــة كاري في كأس ماء 
لمدة ساعة، ثم يتم شرب منقوع 

الكاري مرتين في اليوم.
ووصفــة الزنجبيــل: يتم مضغ 
جــذر  مــن  طازجــة  قطعــة 

الزنجبيل. 
ووصفــة القرفــة: يطبــق مزيج 
ــوع من نصــف ملعقة من  مصن

القرفة وملعقة من العســل على 
اللســان، ويتــرك على اللســان 
لمــدة 10 دقائق. تكــّرر وصفة 

القرفة مرتين في اليوم. 
استنشاق الروائح القوية: تعرف 
هــذه الطريقــة بتقنيــة تدريب 
الشــم، ويتم خاللها محاولة شم 
روائــح قويــة لقرابــة 20 ثانية 
ا،  ــة أكثر من مــرة يومًي متواصل
مثل روائح القرنفل أو الليمون.

أضرار وصفات استعادة التذوق 
والشم 

يجــب التنويه إلى أن الوصفات 
ــم  المذكــورة أعــاله قــد ال تالئ

الجميع، فعلى سبيل المثال:
أن  ليمــون  ال لوصفــة  يمكــن 
بعــض  ــم  تفاق فــي  تتســبب 
مشكالت الجهاز التنفسي، مثل 

التهاب الحلق. 
يمكن لوصفة القرفة أن تتســبب 
التقرحــات  نشــأة  تحفيــز  فــي 

الفموية.
ويفضل استشارة الطبيب بشأن 
هذه المشــكلة عنــد العجز عن 
تــذوق والشــم على  ال اســتعادة 
الوصفــات  اتبــاع  مــن  الرغــم 
ا قد تســتدعي  اًن الطبيعية، فأحي

ا لعالجها.  ًي الحالة تدخاًل طب
يجــب عــدم االســتهانة بفقدان 
حاســة التذوق والشــم، إذ يمكن 
ا على  ًب لهذه الحالة أن تؤثر ســل
جودة حياة المريض، فضاًل عن 
ــى صحته من  ا عل ًب تأثير ســل ال
خالل تحفيز ظهور مضاعفات 
مثل: االكتئاب، وســوء التغذية، 

فيتامينات.  ونقص ال
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أكثر من وصفة الستعادة التذوق والشم  

الشريان البطني
أعرف جسمك

n الشريان البطني أو الجذع 
ــي Celiac trunk هو  البطن
أكبــر فرع مــن األبهر البطني. 
هــو المســؤول عن إمــداد الدم 
الغني باألكســجين إلى المعدة 
والمــريء،  والكبــد  والطحــال 
وكذلــك أجزاء مــن البنكرياس 
واإلثني عشــر. على الرغم من 
أن الجــذع البطنــي هــو واحــد 
فقط مــن ثالثة شــرايين تتفرع 
مــن األبهــر البطنــي، إال أنــه 
ضروري للعديــد من األعضاء 

الرئيســية. كل من فروع األبهر 
البطني يخدم مناطق منفصلة. 
لذلك، من دون الجذع البطني، 
ال تتلقى األجهــزة التي تزودها 
ــدم، ممــا  يــة مــن ال كميــة كاف
يجعلهــا غير قادرة على العمل 

بشكل صحيح.
وينشــأ الشــريان البطنــي من 
الشــريان  الجانب األمامي من 
األورطي، فــي فجوة األبهر من 
)مســتوى  الحاجــز  الحجــاب 

.)T12

الفصام
صحة نفسية 

ــي مزمن  n هــو اضطــراب عقل
ــي طريقة تفكير  وشــديد يؤثر ف
الشخص وشعوره وسلوكه. كما 
ا  قد يســمع المصابون به أصواًت
غير موجــودة، أو قــد يعتقدون 
ــون  أن أشــخاًصا آخريــن يحاول
يصفــه  مــا  ــا  ًب وغال إيذاءهــم، 
األطبــاء بأنــه نوع مــن الذهان، 
ــي أن الشــخص قد ال  وهــذا يعن
ــى تمييز  ــا قادًرا عل ًم يكــون دائ

ــي تحدث في  أفــكاره الخاصــة عن األفــكار الت
الحقيقة.

يبقى الســبب الدقيق للفصام غير معروف؛ لكن 
معظم الخبراء يعتقدون أن ســبب هذه الحالة هو 
بيئية. كما يمكن  مزيج من العوامــل الوراثية وال
أن تؤدي بعض المواقــف إلى حدوث هذه الحالة 
اة المجهدة، أو إساءة استخدام  )مثل: أحداث الحي

األدوية(.
وأظهرت األبحاث أن مرض انفصام الشــخصية 
يؤثر في الرجال والنســاء بشــكل متساٍو إلى حٍد 

ما؛ ولكن قد يكون ظهوره مبكرًا عند الذكور.
تصنف أعراض الفصام عادة إلى:

1. األعراض اإليجابية: أي تغيير في الســلوك أو 
األفكار )مثل: الهلوسة، أو األوهام(.

نــاس  ــدو أن ال ب بية: حيــث ي 2. األعــراض الســل
م المحيط بهم في ذلك الوقت،  ينسحبون من العال
ــة اليومية،  تفاعــالت االجتماعي ال وال يهتمــون ب

ا ما يظهرون بال عاطفة. ًب وغال
األعراض اإليجابية:

• الهلوســة: حيث يرى، أو يســمع، أو يشــم، أو 
يتذوق، أو يشــعر بأشــياء غير موجــودة خارج 
ــه؛ حيــث إن ســماع األصــوات هــو األكثر  ل عق
شــيوًعا. كما تعد الهلوســة حقيقية جًدا للشخص 
ــى الرغم من أن األشــخاص  ــذي يعانيهــا، عل ال
المحيطيــن بهــا ال يمكنهــم ســماع األصوات أو 

تجربة األحاسيس.
ــه المريــض  ــاد يؤمــن ب ق • األوهــام: وهــو اعت

ــا على وجهة  ًي ن بقناعــة تامــة، حتى وإن كان مب
ــة، أو غريبة، أو غيــر واقعية )مثل  نظــر خاطئ
التعــرض للمضايقة أو االضطهاد(، قد يؤثر في 
الطريقة التي يتصرف بها الشــخص، ويمكن أن 
تبدأ األوهام فجأة أو قد تتطور على مدار أسابيع 

أو شهور.
• أفكار مشوشــة )اضطراب في الفكر(: صعوبة 

في التركيز واالنتقال من فكرة إلى أخرى. 
ــي الســلوك واألفــكار: قــد يصبح  • تغييــرات ف
تنبؤ  ســلوك الشــخص أكثر تشوًشــا وال يمكن ال
به، ويصف بعض الناس أفكارهم بأنها خاضعة 
لســيطرة شــخص آخــر، أو أن أفكارهــم ليســت 
أفكارهــم، أو أن أفكارهم قد زرعها شــخص آخر 

في أذهانهم.
بية: األعراض السل

بية لمرض انفصام  يمكن أن تظهر األعراض السل
الشــخصية - في كثير من األحيان - قبل سنوات 
عدة من تعرض الشخص ألول نوبة فصام حادة:
ا وال يهتم  ا اجتماعيًّ 1. يصبح الشــخص منســحًب

بشكل متزايد بمظهره ونظافته الشخصية.
2. فقدان االهتمام والحافز في الحياة واألنشطة.

3. قلة التركيز وعــدم الرغبة في مغادرة المنزل 
وتغيرات في أنماط النوم.

4. الشــعور بعدم االرتياح مع الناس أو الشعور 
قال. بأنه ال يوجد ما يُ

بية لمرض انفصام  يمكن أن تؤدي األعراض السل
الشــخصية - في كثير من األحيان - إلى مشاكل 

في العالقة مع األصدقاء والعائلة.

متى تجب رؤية الطبيب؟
انفصــام  أعــراض  مالحظــة  ــد  عن
ا في  ا عاًم ًب ي الشــخصية، استشــر طب

أسرع وقت ممكن.
المضاعفات:

ــد يــؤدي إلى  ــرك دون عــالج، فق إذا تُ
مشاكل خطيرة تؤثر في كل مجال من 

مجاالت الحياة:
ــى العمــل بشــكل  قــدرة عل • عــدم ال

مستقل.
المخــدرات  أو  الكحــول  تعاطــي   •

األخرى.
ــل  خل ــة:  لألدوي ــة  ي ب الجان ــار  اآلث  •

الحركة المتأخر.
• االنتحــار، ومحاوالت االنتحــار، واألفكار حول 

االنتحار.
• السلوك العنيف.

التشخيص:
ال يوجد اختبار واحد لمرض انفصام الشخصية، 
َبل  تقييم من ِق وعادة ما يتم تشخيص الحالة بعد ال
أخصائي الصحة العقلية؛ حيث يتم الســؤال عن 
األعراض والتحقق من أنها ليست نتيجة ألسباب 

أخرى )مثل: تعاطي المخدرات(.
يمكن عادة تشخيصه إذا:

ــدى المريض واحد أو أكثر من األعراض  • كان ل
ــة فــي معظــم األوقــات لمدة شــهر )مثل:  ي ال ت ال
األوهام، والهلوســة، وســماع األصــوات، والكالم 

بية السابقة(. غير المترابط، أو األعراض السل
قــدرة على  يــر في ال يــر كب أث • كان لألعــراض ت

العمل أو الدراسة أو أداء المهام اليومية.
• تم اســتبعاد جميع األسباب المحتملة األخرى، 
مثــل: تعاطي المخــدرات أو االضطــراب ثنائي 

القطب.
العالج:

ال يوجــد عــالج لمــرض الفصــام؛ ولكــن يمكن 
عالجه وإدارته بطرق عدة:

1. األدوية 
ــل: العــالج الســلوكي  نفســي )مث 2. العــالج ال
المعرفــي والعــالج المجتمعي الحــازم والعالج 

الداعم(.
يم. تعل ذاتية وال 3. استراتيجيات اإلدارة ال
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إستراحة

n تراهن شخصان على إغضاب أحمد بن مسعود الضرير السنهوري، فصار أحدهما يسأله ويسيء 
ــم ضاحًكا وقال: إن كنَت راهنَت فقد ُغلبت، وإنما َمَثلُك مثل البعوضة، ســقطت على ظهر  إليه، فتبسَّ
الفيل، فلما أرادْت أن تطير، قالت له: استمســك؛ فإني أحب أن أطير، فقال لها الفيل: ما أحسســُت بِك 

حين سقطِت، فما أحتاج أن أستمسك إذا طرِت.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

الدبلوماسي والروائي لزرق بن علو  
يف رحاب العلم واإلميان  

n األزرق بــن علــو )بالدارجة يلفــظ: لزرق(  هو 
ديبلوماســي جزائــري وكاتب صحفــي وروائي. من 

مواليد 1932  بواد السالم والية غليزان. 
بعد وفاة األب انتقلت األســرة إلــى مدينة غليزان حيث 
عمل الشــاب في سوق الخضر المركزي، وتابع دروس 
اللغــة العربيــة في مدرســة جمعيــة العلماء المســلمين 

الجزائريين. 
في عام 1950 تفضلت جمعية المدرســة بإرســاله إلى 

معهد عبد الحميد لمواصلة دراسته.
في صيف 1954 حصل األزرق بن علو على شــهادة 
األهلية من المعهد المذكور التابع لجامع الزيتونة بتونس 
وبفضــل المســاعي الحثيثة التــي بذلها رئيــس جمعية 
العلمــاء المذكورة العالمة الشــيخ البشــير اإلبراهيمي، 
حصــل عــدد كبير من طلبة المعهد على منحة دراســية 
لمواصلة دراســتهم في عدد من البلدان العربية، فســافر 
األزرق إلى ســوريا حيث نال شهادة البكالوريا وانتسب 

للجامعة في مدينة دمشق.
وفي خريف 1958 حصل األزرق على منحة دراســية 
برفقة عــدد من الطلبة عن طريــق الحكومة الجزائرية 
المؤقتــة لمواصلة الدراســة في يوغســالفيا و بعد إقامة 
دامــت أربع ســنوات حصل على بكالوريــوس في علم 
االجتمــاع مــن جامعة بلغراد عاد األســتاذ األزرق إلى 

أرض الوطن مباشرة بعد االستقالل عام 1962 .
باشــر العمل في وزارة الخارجية وأرســل في 1963، 
برفقة الســفير نورالدين جودي، إلى تانزانيا لفتح سفارة 
الجزائر في العاصمة دار السالم، وعمل فيها كمستشار 
وفي عام 1965 التحق بالسفارة الجزائرية في واشنطن  

وشغل بها منصب قائم باألعمال. في سنة 1971 وبعد 
حصول على شــهادة ماجســتير في« العالقــات الدولية 
»قّرر مواصلة الدراسة بهدف الحصول على دكتوراه. 
وقّدم اســتقالته لــوزارة الخارجية، وعــاد إلى الواليات 
المتحدة، وانتســب إلى جامعة جونز هوبكينز بعد مرور 
ســنة طرأت ظروف منعتــه من مواصلة الدراســة. ثم 
حصل على عمل مع شــركة تصدر الحبوب إلى البلدان 
العربيــة وفــي أوقــات الفــراغ قــام ببحوث فــي مكتبة 
الكونغرس حول موضوع سلوك اإلنسان وما يؤثر على 
حياته من انفعاالت إيجابية وســلبية.  وكانت نتيجة هذه 
البحوث تأليف كتاب » اإلنســان والقلق« وقام بنشــاط 
مــواز فركــز اهتمامه على كتابة مقــاالت في موضوع 
كان يهمه في مجال » العالقات الدولية ». نشــر قســما 
منها في جريدة الشعب في العاصمة الجزائرية. في عام 
1978، التحق بمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
في رومــا حيث عمل في إدارة االعــالم والترجمة إلى 

تاريخ التقاعد سنة 1995. 
مؤلفاته

ركز األســتاذ األزرق بن علو جهوده، منذ التســعينات 
على البحث في مجاالت ثقافية متعددة، واختار لمؤلفاته 
العنوان )سلســلة عالم الثقافة(، ونشرت معظم كتبه لدى 
)الدار المصرية الســعودية للطباعة والنشــر( بالقاهرة. 

وأبرز عناوينه: 
»كلمات تنعش اإلنســان«، »الشعر والحياة«، »حصاد 
األيــام »، »اإلنســان والقلــق »، »نفحــات من األدب 
العالمي«، »ذكريات وبصمات«، »الرحلة »، »الحكم 
والمواعــظ«، »بحوث ومقاالت من فضاء الســبعينيات 

»منــارات«،  الذهــب«،  »قالئــد   ،« »أضــواء   ،«
»مقتطفات من عالم الثقافة )1(. و)2(

كما كانت له مقاالت مهمة نشر أغلبها في جريدة الشعب 
وتضمنت مواضيع أهمها: 

• دور األمم المتحدة.
• صندوق النقد الدولي.

• المجموعات االقتصادية األوروبية.
• مشاكل التنمية في البلدان النامية.

• عالقات الوالية المتحدة مع عدد من البلدان.
• مشاكل البيئة والتلوث.

• الصراع الدولي حول النفط والطاقة.
• سياسات البحار.
• تجارة السالح.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن الضوء عندما ينتقل من الشمس إلى األرض يستغرق 
ذلك حوالي 8 دقائق و19 ثانية. * أن أطول وادي موجود في 

الكون كله يوجد على كوكب المريخ. 
موجود في * أن القمر جوفيان الموجود في كوكب المشتري هو أنشط قمر 

النظام الشمسي كله. 
* أن النظام الشمسي يستغرق حوالي 230 مليون سنة حتى يكمل دورة واحدة فقط حول مركز 

المجرة. 
* أن اليوم على كوكب الزهرة يعادل أكثر من عام على كوكب األرض.

399 ق.م  الحكم على الفيلسوف اليوناني سقراط باإلعدام.
930 - الخليفة العزيز باهلل الفاطمي يقضي على فتنة 
القرامطة وأفتكين في الشام ويوطد حكم الفاطميين في 

بالد الشام التي أصبحت والية فاطمية حاضرتها دمشق.
1258 - هوالكو يدخل عاصمة الخالفة العباسية بغداد 

بعد إعالن الخليفة العباسي تسليم المدينة للمغول دون قيد 
أو شرط.

1794 - فرنسا تتبنى العلم األزرق واألبيض واألحمر.
1898 - انفجار يدمر ويغرق المدمرة األمريكية »يو.أس.أس. مين« في ميناء هافانا 

بكوبا، وقد أدى هذا الحادث إلى إعالن الواليات المتحدة الحرب على إسبانيا فيما عرف 
باسم الحرب األمريكية اإلسبانية، وهي الحرب التي جردت إسبانيا من كوبا والفلبين.

2021 - تعيين نجوزي أوكونجو إيوياال مديًرا عاًما لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح 
أول امرأة وأول أفريقية في هذا المنصب.

بخيل فتح محل حلويات، نشر إعالن 
في الجريدة مطلوب موظفين معهم 

سكري.

                         ال يضعف الثناء والطعن كالكالم الحماسي والتبجيل فيما هو 
                                                                 عادي والكالم الفاتر فيما هو عظيم جليل. 

                                                             مي زيادة

مرة حباب ومرة كالب

ويضرب هذا المثل على العالقات غير الثابتة والخاضعة لألهواء والعواطف، لكنه 
يقال خاصة في عالقات األطفال البريئة، كونهم ال يحملون حقدا وسرعان ما ينسون 

غضبهم، وكذلك عن النساء أحيانا في عالقاتهن ببعض.

       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 احلكيم أثري الدين األبهري 

n هــو الشــيخ اإلمام أثير الديــن المفضل بن عمر 
بــن المفضل األبهري الســمرقندي )-1241 663هـ 
/-686 1264م( الحكيــم، الفيلســوف، واألبهــري 
نسبة إلى أبهر وهي مدينة فارسية قديمة بين قزوين 

وزنجان. 
  المفضــل بــن عمــر األبهــري الســمرقندي وكنيتــه 
أثيــر الدين عالم فلــك، ورياضي، ومنطقــي، وحكيم، 
فيلســوف عــاش في الموصل ثم انتقل إلى أربيل ســنة 
626هـ/1228م. كان تلميذاً لعالم نال شهرة عظيمة، 
هو كمال الدين موسى بن يونس بن محمد بن منعة وقد 
قال عنــه »ليس بين العلماء من يماثــل كمال الدين«. 

وكان مــن خاصــة األميــر محيي الدين بــن الصاحب 
شــمس الدين الجزري بدمشق )ت:651هـ( بحيث أنه 
اســتقبل بتدبير األمير محيي الديــن بالجزيرة بعد وفاة 
والده شــمس الديــن، وكان األمير محــي الدين فاضاًل 
محًبّــا للفضــالء مقرًبا لهــم مكرًما لهــم يالزمهم أبًدا، 
ويتحفونه بالفوائد ويؤلفون له التصانيف الحســنة، وقد 

أهداه الشيخ األبهري بعًضا من مصنفاته 
كان عالمــا فاضال متمكًنا من علوم المنطق والفلســفة 
والفلك والرياضة. واشتهر األبهري باهتمامه باألزياج 
الفلكية، واهتم كذلك بحســاب الحــركات الفلكية رابًطا 
ا بــآالت الرصد  بينهــا وبين الرياضيــات، وكان مهتًمّ
الفلكية وبخاصة اإلسطرالب فقد كتب رسالة عنه ذكر 
فيهــا أنواعه وهدفه وطريقــة عمله، وله كذلك مؤلفات 
فــي الرياضيات ولــه العديد من الرســائل في المنطق 
والجــدل. ولألبهــري في الهندســة مقالة فــي البرهان 
على صحة حل كمال الدين بإنشــاء مربع يكافئ قطعة 
دائرة، ومقالة هندسية أخرى وجدت في مكتبة بلمبتون 
بجامعة كولومبيا، تشــير إلى أن األبهري حاول إثبات 

موضوعة التوازي إلقليدس. 
ويمتاز البرهان الــذي قّدمه األبهري باإلبداع األصيل 
والتفكيــر العميق، إذ لم يســبق ألحد قبــل األبهري أن 
الحــظ الفكــرة المبدعة التي اســتخدمها فــي البرهان، 
وهــي أن العمــود المقام علــى منصف زاويــة يالقي 
ضلعيهــا. وقــد أضافت هــذه المالحظة مكافئــاً جديداً 
لموضوعــة إقليدس. ونشــر أحد الرياضييــن اإلنكليز 
برهانــاً لموضوعة إقليدس هذه في »مجلة الرياضيات 
البحتــة والتطبيقيــة« عــام 1898م، أي بعد األبهري 

بنحو 700 ســنة، وجاء برهانه مطابقــاً تماماً لبرهان 
األبهــري، وربمــا يكون اطلــع على برهانه. ويشــار 
هنا إلــى أنه ثبت في عام 1846م عــدم إمكان برهنة 
الموضوعة الخامسة إلقليدس، كما يُذكر أن النقص في 
برهــان األبهري هو في االنتقال من عبارته الصحيحة 
»ال يوجــد عمــود أخير يقطــع ضلعــي الزاوية« إلى 
العبــارة »إن جميــع األعمــدة علــى منصــف الزاوية 
تقطع ضلعي الزاوية«. ويشــار هنــا إلى أنه لّما كانت 
مجموعتا األعمدة التي تقطع تكّون قطعاً من نوع قطع 
دَيدِكنــد فيوجد إذن عمود أول ال يقطع الضلعين. وهذا 

ما تحقق فعلياً في أفكار الهندسة الالإقليدية. 
مؤلفاته

»هدايــة الحكمــة في الطبيعــة والحكمــة والمنطق«، 
»تنزيــل األفــكار في تعديل األســرار فــي المنطق«، 
»متن إيســاغوجي فــي المنطق«، »تهذيــب النكت« 
)مخطــوط(، »درايــات األفــالك )مخطوط(،«الزيج 
الشامل«، »المجسطي في الهيئة«، »القول في حساب 

الحركات الفلكية« 
» غايــة اإلدراك فــي درايــة األفالك«،« رســالة في 
علم اإلســطرالب«، »االحتســاب في علم الحساب«، 
»رســالة فــي بــركار المقطــوع«، »إصــالح كتاب 

االسطقسات في الهندسة إلقليدس« 
»كشــف الحقائق في تحريــر الدقائق في المنطق«، » 

تلخيص الحقائق. »، »اإلشارات«. 
وفاته

توفي الشــيخ أثير الدين األبهري سنة 663هـ الموافق 
1264م تعالى وكتبه في الصالحين 

رد مفحم



n أعلــن الرئيــس المديــر العــام 
للجزائريــة للحوم الحمــراء )ألفيار( 
لميــن دراجــي يــوم االثنيــن أن هذه 
إجــراء خاصــا  المؤسســة وضعــت 
بشــهر رمضان يضم 150 نقطة بيع 
موزعــة عبــر التــراب الوطني حيث 
لــن يتجاوز ســعر الكيلوغرام الواحد 
1300 دج بالنســبة للحوم األغنام و 

1200 دج للحوم البقر.
و في مداخلــة بالقنــاة الثالثة لإلذاعة 
الوطنية, أكد المتحدث أنه مع اقتراب 
الشــهر الفضيل »شــرعت ألفيار في 
فتــح نقــاط بيع علــى مســتوى المدن 
الكبرى على غرار العاصمة و عنابة 
و وهــران«, مضيفــا أن الهدف كان 

يتمثــل فــي »اقامــة 150 نقطــة بيع 
موزعــة على عــدة واليات بأســعار 
دج   1300 تتجــاوز  ال  مدروســة 
بالنســبة للحوم األغنام و 1200 دج 

البقر«. للحوم 
الســيد  الســياق, أوضــح  نفــس  فــي 
دراجي أن ألفيار استوردت »4000 
رأس بقر موجهة للذبح خاصة بشــهر 

رمضان«.
و بخصــوص الحفــاظ على ســاالت 
األغنــام المحلية مثل تلــك الموجودة 
بمنطقة رأس الحمراء و اوالد جال, 
أشار المتدخل الى خطر »انقراض« 
الجــودة«  »عاليــة  الســاالت  هــذه 
خاصة بعد »ارتفاع أســعار العلف و 

نقصه » من جهة و »نقص المراعي 
بســبب عــدم تســاقط االمطــار خال 
السنتين االخيرتين« من جهة أخرى.
و حســب قوله فان قطيع األغنام يضم 
حاليــا »بعــض اآلالف« من رؤوس 
وصفهــا  التــي  و  الســالتين  هاتيــن 
بأنهــا »تراث يجــب الحفــاظ عليه« 
من أجل تفادي المضي نحو اســتيراد 
لحوم األغنام مســتنكرا بيع لحوم من 
»الرأســمال التكاثري« على مستوى 

النعاج. مثل  القصابات 
كما تطرق الســيد دراجي الى مراكز 
التكاثر التي تم وضعها على مســتوى 
أفيــار مــن أجل اعــادة تجديــد هاتين 
الســالتين و برنامج الوزارة الوصية 
المخصــص للحفــاظ عليهــا دون أن 

التفاصيل. المزيد من  يقدم 
وأعلن في نفس الســياق عــن التوقيع 
فــي »قــادم األيــام« علــى عقــد بين 
الحمراء »ومجمع  للحــوم  الجزائرية 
مشــروع  بعــث  ألجــل  جزائــري« 
النعــاج  إلنتــاج  نموذجيــة  مزرعــة 
بواليــة  بوقطــب  بمدينــة  الولــودة 
البيض، تتربع على مســاحة »تقارب 
10 أالف هكتــار وتهــدف إلى انتاج 
مــا يزيــد عــن 40 ألــف رأس نعجة 

ولودة«.

آخرالكالم
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عملية البيع ستكون على مستوى 150 نقطة موزعة عبر التراب الوطني  

الجزائرية للحوم الحمراء تحدد سعر الكيلوغرام بين 
1200 و 1300 دج خالل رمضان 

عبّرت جبهة البوليســاريو ممثل الشعب الصحراوي 
عن تنديدها باســتمرار سياســة« األرض المحروقة 
» التــي ينتهجهــا االحتــال المغربي فــي المناطق 
المحتلــة مــن الصحــراء الغربيــة، جــاء ذلــك في 
رســالة بعثهــا عضو األمانــة الوطنيــة ممثل جبهة 
البوليســاريو باألمم المتحدة والمنسق مع المينورسو 
الدكتور ســيدي محمد عمار، إلى األمين العام لألمم 
المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن إدانة 
الســلطات الصحراوية الشــديدة الســتمرار سياسة 
األرض المحروقــة التــي تنتهجهــا دولــة االحتال 

المغربية فــي المناطق الصحراوية المحتلة.
المؤكــد أن الغــرب أقــام الدنيــا ولــم يقعدهــا فيما 
يتعلــق بالعاقــات الروســية  األوكرانيــة وتخوف 
بلدانــه مــن ســيطرة الروس علــى أوكرانيــا ومن 
ثمــة تهديد المصالــح األوروبيــة واألمريكية ،غير 
أن مــا يجــري في عديــد بقــع العالم وفــي مقدمتها 
مــا تقوم به ســلطات االحتال المغربيــة هذه األيام 
مــن حملــة ترهيب، وعلى نطاق واســع ضد العديد 
من العائات الصحراويــة وتجريدهم من ممتلكاتهم 
يبدو شــيئا تافها لدى البلــدان الغربية، وبالرغم من 
دعوات جبهة البوليســاريو المتكررة وتشديدها على 
ضــرورة أن تقوم األمم المتحدة بتحّمل مســؤوليتها 
تجاه الصحراء الغربية وشعبها بشكل كامل وفعال، 
كمــا أّكدت الجمعية العامة لألمــم المتحدة على ذلك 
مــراراً وتكرارا ،إال أن هذه الهيئة لم تحرك ســاكنا 
أمام الغطرســة المغربيــة ،التي أصبحت سياســتها 
ترتكــز في وضوح النهار وأمام العالم بأســره على 
تدميــر المنازل وســبل العيش وتخريــب الممتلكات 
وقتــل الماشــية بهــدف معلــن يتمثــل فــي اجتثاث 

العائــات الصحراوية من ديارها وأراضيها.
بــأن  سيستشــف  الصحــراوي  للملــف  والمتتبــع 
االحتــال المغربــي للصحــراء الغربيــة ال يختلف 
عن الحركة االســتعمارية التــي ظهرت في العصر 
الحديث من حيث األســاليب المطبقة فالتقارير تؤكد 
أنّــه منــذ اليــوم األول مــن احتاله غير الشــرعي 
للصحــراء الغربيــة، اســتخدمت قــوات االحتــال 
أفظع أســاليب القتل الجماعــي، فدفنت الناس أحياء 
وألقــت بهم من طائــرات الهليكوبتر، باإلضافة إلى 
القصــف العشــوائي للمدنيين باألســلحة المحظورة 
مثــل النابالم والفوســفور األبيض،كما أن ســلطات 
االحتال المغربية تواصل فرض حصار عســكري 
وتعتيم إعامــي على المناطق الصحراوية، التي ال 
تــزال محاطة بجدار الــذل والعار المغربــي البالغ 
طولــه 2700 كيلومتــر، والذي يعتبــر أكبر جدار 
فاصــل في العالم،عاوة على انها تســتمر في القيام 
بأعمال ترهيب وانتقام ضــد المدنيين الصحراويين 
ونشطاء حقوق اإلنســان والصحفيين في األراضي 

المحتلة. الصحراوية 
آخــر الكالم..يمكــن القــول أن هيئة األمــم المتحدة 
صــارت أمــام محــك حقيقي بســبب تهاونهــا تجاه 
القضيــة الصحراويــة  وانتهاج سياســة التســويف 
نحوالغطرسة المخزنية مند عدة عقود ،ومن واجب 
هــذه الهيئة الدولية أن تتحمل مســؤوليتها ألجل حل 
القضية الصحراوية حا عادال يقوم على اســترجاع 
الشــعب الصحــراوي لحريتــه وســيادته والعيــش 

بكرامة مثل كل شــعوب العالم.
                         نصرالديــن دربــال 

الهيئة األممية 
ومحك "القضية 

الصحراوية"

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
وفاة رجل ونجاة مرافقته يف سقوط 
سيارة من جرس ببوشقوف يف قالمة 

يلة األحد – االثنين رجل حتفه في حادث مرور  n لقي ، ل
مروع  وقع بمخرج بلدية بوشقوف 

ــة المدنية بوشــقوف في  ــة للحماي ثانوي ــت الوحــدة ال وتدخل
الســاعة 22ســا و40 د ألجل حادث انحراف وانقاب ســيارة 
من نوع بيجو 208 من فوق جسر بالطريق الوطني رقم 16 
مخرج بلدية بوشــقوف، خلف إصابة الســائق ع.م 58 ســنة 
ــه اصابات خطيرة ومرافقته المســماة :ب.ن  46 ســنة نقا  ل
على متن ســيارتي إسعاف الى المستشفى، حيث لفظ السائق 

انفاسه االخيرة في المستشفى.
                                                    تاج الدين 

 فــي إطار جهــود الجيش الوطني 
الشــعبي فــي مكافحــة اإلرهــاب 
األمــن  ــح  يقظــة مصال وبفضــل 
اإلرهابيــان  م  ســلّ المختصــة، 
المســميان »التوجــي إبراهيــم«، 
نفسيهما  لدمي محمد«،  و«عربي 
للســلطات  نفســهما  األول  أمــس 
العســكرية بتمنراســت بالناحيــة 
العســكرية السادسة حســبما أفاد 

به بيان لوزارة الدفاع الوطني
أن  ــوزارة  ال بيــان  وأوضــح 
ــذان التحقــا ســنة  ل اإلرهابيــان ال
اإلرهابيــة  بالجماعــات   2012
الســاحل، كان  بمنطقة  الناشــطة 
بحوزتهما مسدس  رشاش من نوع 
كاشــنيكوف وبندقية  نصف آلية 
ــوع »مــاس32-« باإلضافة  من ن
ــى مخزني ذخيــرة و)32( طلقة  إل

, و تأتــي هــذه العملية—يضيف 
عــزم  لتؤكــد   ، المصــدر  نفــس 
ــى  الجيــش الوطنــي الشــعبي عل
أشــكال  وكل  اإلرهــاب  مكافحــة 
الجريمــة، وكذا الجهــود الحثيثة 

التي تبذلهــا قواتنا المســلحة في 
الميــدان، مــن أجــل بســط األمن 
تــراب  ال كامــل  عبــر  والســكينة 

الوطني.
                                  ربيع م 

التحقا بالجماعات الناشطة بالساحل يف 2012 

إرهابيان يسلمان نفسهما للسلطات العسكرية بتمرناست

سقوط شخص من رشفة عمارة 
بتاجنانت يف ميلة 

ثانوية للحماية  n  تدخلــت، صبــاح أمس الوحــدة ال
المدنية تاجنانت بوالية ميلة  في  الساعة 10 سا و 57 
د ألجل إســعاف و إجاء شــخص مصاب إثر ســقوطه 
من شــرفة شــقة بالطابق األول لعمارة سكنية بعمارات  

الخدمات اإلجتماعية بلدية ودائرة تاجنانت     .
وحســب مصادر الحماية المدنيــة فإن الضحية ) ل/ل( 
ــو من العمر 31ســنة من جنس ذكــر اصيب بعدة   ال ب ال
كســور و جروح ،و قد وجد فاقد للوعي و حالته حرجة. 
ــم تحويله  من طــرف مصالح الحمايــة المدنية  كمــا ت
إلى مصلحة اإلســتعجاالت بالعيادة المتعددة الخدمات 

تاجنانت. 
                                            أبو نوفل  

مرصع شخص يف حادث مرور 
بتمالوس يف سكيكدة

ــة تمالوس  ثانوي ــت، أمــس، إســعافات الوحدة ال n تدخل
غربي والية ســكيكدة، في حدود الســاعة 15 ســاو31د ألجل 
حادث مرور يتمثل في انحراف ســيارة سياحية و إصطدامها 
بجدار فيا بالمكان المسمى قرية »المراية« بلدية تمالوس.
بالغ من العمر  الحادث  أســفر الحادث عن إصابة شــخص ال
ــة غيبوبة، حيث  ــات متعددة و هــو في حال 61 ســنة بإصاب
ــة في عيــن المــكان و نقله الى  ي ــم اإلســعافات األول ــم تقدي ت
ــه من طرف طبيب  ت ن ــوس، أين تبين بعد معاي مستشــفى تمال
ــى مصلحة حفظ  ــم تحويله عل ت ي ــه متوفي ل االســتعجاالت أن

الجثث بالمستشفى.  
                                                        نورالدين ب

توقيف 3 شبان من بينهم إمرأة يحتالون 

عىل أشخاص عرب الفايسبوك بقسنطينة 
ثامن  ــة لألمن الحضري ال ي n تمكنــت الضبطية القضائ
عشــر بأمــن والية قســنطينة ، من وضع حد لنشــاط شــبكة 
ــة من 03  ــال مكون ي ــة مختصــة فــي النصب واالحت إجرامي
أشــخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهــم ما بين 25 و 29 
سنة ، لتورطهم في قضية النصب واالحتيال باستعمال مواقع 

التواصل االجتماعي ) فايسبوك( .
ــه بيان صــادر عن  ــاد ب ــة حســب مــا أف ــات القضي ي ث     حي
خلية االتصال ألمن والية قســنطينة  تعود إلى عدة شــكاوي 
مقدمــة من قبل 06 مواطنين مــن واليات مجاورة بخصوص 
تعرضهم للنصــب واالحتيال عبر موقع التواصل االجتماعي 
بيع ، أين  ل » فايســبوك » أثناء عرضهم لهواتفهم المحمولة ل
يتم استغالهم من طرف المشتبه فيهم بإيهامهم برغبتهم في 
نائها ، بعدها يتم اســتدراجهم من أجل إبرام صفقة تجارية  اقت
) بيع وشراء الهاتف المحمول ( حيث يتم االتفاق معهم مسبقا 
على موعد بمحطة نقل المســافرين »بالما« و اقتيادهم إلى 
إحدى العمارات على مســتوى حي فضيلة سعدان بحجة دفع 
الفرار  ــوذون ب ل نقالة غير أنهم ي لهواتــف ال ــل المالي ل المقاب
يتفطن  لعمارة فــي الجهة المقابلة ، ل مســتغلين مخرج ثاني ل
ــا بتعرضهــم للســرقة. بناء على الشــكاوي  بعدهــا الضحاي

المقدمة تم فتح تحقيق لمعرفة مابسات القضية .
ــات التي قادتها قوات الشــرطة بذات األمن  األبحــاث والتحري
الحضري مكنت بعد وضع خطة مهنية كللت بتوقيف المشبه 
ــة )امرأة وزوجها وشــريكهما ( و اســترجاع 07  فيهــم الثاث
ــم تحويلهم لمقر  ــة محــل الســرقة . المعنيين ت ال ق هواتــف ن

قانونية الازمة       المصلحة الستكمال اإلجراءات ال
ــة في حق  ي بعــد االنتهــاء مــن انجــاز ملــف إجــراءات جزائ

ية. يابة المحل ن المعنيين تم تقديمهم أمام ال
                                                                   دالل.ب
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