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إجراءات استثنائية لرفع حصة الشعير المدعم لمربي األغنام و اإلبل والخيل
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بوجناح يكسر صيامه التهديفي 
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
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نحلة
الوطنية  لتنسيقية  ا طالبت 
السلطات  من  الصحة  لموظفي 
قطاع  اخراج  للبالد  لعليا  ا
العمومي  الوظيف  من  الصحة 
 ، االستشفائي  الوظيف  الى 
،مطلب  حسبها  باعتباره، 
. استثناء  بدون  الصحة  عمال 
تلقت  بيان  في  لتنسيقية  ا وقالت 
منه،أمس،  نسخة  الجريدة 
رئيس  طرف  من  وموقع 
هجرة  عن  الوطني  مكتبها 
نزيف  انها  طبيبا   1200
الصحي  القطاع  داخل  خطير 

اعتبرته  لما  تطرقت  كما   ،
من  للعديد  جماعية  استقاالت 

ء. الطبا ا
على  اكد  الذي  لبيان  ا وتطرق 
الى  القطاع  في  قريب  انفجار 
طرف  من  منح  تلقي  عدم 
الى  اضافة  الصحة،  عمال 
سنة،  كل  عن  شهرين  احتساب 
الصحة،   موظفي  راتب  ورفع 
االحتجاج  باستغالل  وندد 
المتربصين  طرف  من  سياسيا 

. طن لو با
بوطغان نورالدين 

ع س ل
لـسع 

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

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

قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

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

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

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

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

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

التنسيقية الوطنية لموظفي  الصحة تصف 
هجرة األطباء بالنزيف

الحل،  على  مستعصيا  الشعر  فقدان  يبدو  قد 
لكن بحثا استقر على عدد من الحلول الطبيعية 
تحفيز  يمكنه  منزلي  عالج  على  أدلة  وظهرت 
نمو الشعر، حتى أن أحد المدونين الحظ النتائج 

في غضون أسبوعين.
وقال سام سينكير، جراح زراعة الشعر الرائد، 
الطبية   Este لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
المتخصصة في الشعر والجلد: »يمكن أن يكون 
يؤدي  أن  ويمكن  صعبة  تجربة  شعرك  فقدان 
عن  السلبية  والصورة  بالنفس،  الثقة  عدم  إلى 
الذات وحتى العزلة االجتماعية. وغالبا ما يمكن 
عالج تساقط الشعر بنجاح، اعتمادا على النوع 
في  المستمرة  التحسينات  بفضل  وذلك  والشدة، 
ونُشرت الدراسة األكثر  والبحث.  التكنولوجيا 
الجلدية.  األمراض  مجلة  في  اآلن  حتى  شهرة 
عصير  قدرة  في  السريرية  التجربة  وبحثت 
البصل على معالجة داء الثعلبة، وهو اضطراب 
تساقط شعر  عادة  عنه  ينتج  الذاتية  المناعة  في 
غير مكتمل وغير متوقع. وقام الباحثون بتجنيد 
واحدة  مجموعتين:  في  ووضعهم  مريضا   38
الرأس  فروة  على  البصل  عصير  استخدمت 
استخدمت  واألخرى  لمدة شهرين  يوميا  مرتين 
من   20 أبلغ  أسابيع،  ستة  وبعد  الصنبور.  ماء 
عن  البصل  عصير  مجموعة  في  مريضا   23
 15 بين  الشعر مقارنة بمريضين فقط من  نمو 
وخلص  الصنبور.  ماء  مجموعة  في  مريضا 
أظهرت  الحالية  »الدراسة  أن  إلى  الباحثون 
نتائج  أعطى  الخام  البصل  عصير  استخدام  أن 
أعلى بشكل ملحوظ فيما يتعلق بإعادة نمو الشعر 
يكون  أن  يمكن  وأنه  الصنبور،  بمياه  مقارنة 

عالجا موضعيا فعاال لمرض الثعلبة البقعية«.
وكاالت 

جامعة البشير اإلبراهيمي ببرج بوعريريج 
اتفاقيتان مع »كوندور« 

ومؤسسة » كرياتيف أنفست«

عصري "شائع يف المزنل" 
أظهر قدرته عىل تعزيز نمو 
الشعر يف غضون أسبوعني

وقعت جامعة محمد بوضياف بالمسيلة اتفاقية مع 
المؤسسة الناشئة الجديدة »سي أس بي« من أجل 
نقل التكنولوجيا إليها، حسب ما علمته »وأج » يوم 
التعليم  في  المختصة  المؤسسة  ذات  من  األربعاء 
العالي. و أوضح مدير ذات الجامعة كمال بداري 
أن هذه االتفاقية التي تعد »األولى من نوعها في 
للسماح  تهدف  العالي«  للتعليم  جزائرية  مؤسسة 
تسويق  و  بتصنيع  الجديدة  الناشئة  المؤسسة  لهذه 
طوب رملي خام مضغوط و مثبت باإلضافة إلى 
المالط وفقا لالبتكارات التي قام بها المخترع محمد 
الجيولوجية  المواد  بحوث  مخبر  مدير  الشيخ  بن 
بأن هذه  المسؤول  ذات  أبرز  و  الجامعة.  بذات 
وتكنولوجي  علمي  لعمل  »تتويجا  تعتبر  االتفاقية 

إنشاء  في  التطبيقية للمساهمة  خالل البحوث  من  الطريق  تمهيد  على  خالله  من  الحرص  تم  للغاية،  مهم 
المؤسسات الناشئة«. و أكد أيضا أنه من خالل هذه االتفاقية، »تنتج جامعة المسيلة المعرفة لتكون في خدمة 

المجتمع، وتبتكر وتشارك في إنشاء المؤسسات الناشئة«.
وأج

جامعة المسيلة توقع اتفاقية لنقل التكنولوجيا 
إىل مؤسسة ناشئة

الكبرى  المحاضرات  قاعة  تم ،صبيحة أمس، على مستوى 
ابرام  االبراهيمي  البشير  بجامعة  هدوقة  بن  الحميد  عبد 
والمؤسسة  كوندور  ومؤسستي  الجامعة  بين  اتفاقيتين 
مالك محمد  بن  الدكتور  الوالية  والي  االقتصادية  بحضور 

والسلطات المحلية واالسرة الجامعية.
 وأوضح  مدير الجامعة البروفيسور بوعزة بوضرساية ان 
بالوالية،مشيرا   اقتصادية  ابرز شركات  تمت مع  االتفاقيتين 
بها  ثقافي  ومعلم  علمي  قطب  الجامعة  ان  حديثه  سياق  في 
بالدرجة  الصناعي  الجانب  على  تعتمد  متخصصة  كليات 
األولى ..وقال : » االتفاقيتان  جاءتا  لتسريع عملية التطبيق 
والطلبة  والشركات  الجامعة  على  بالفائدة  ستعود  والتي 
وذلك بإجراء تربصات على مستوى الشركات، سواء تعلق 
مؤطريهم  وتمكينهم من خالل  الدكتوراه  او  بالماستر  االمر 
وعرض التكنولوجيات الحديثة والتعرف عليها«  إلى جانب 
التوظيف ، كون  المتخرجين على  انعكاساتها على  عملية 
مستوى الجامعة النجباء سيحضون بذلك بالنسبة للعدد الذي 
وصلت اليه الشركة بحيث سيستقطب بين 45 الى 50 طالب 
متخرج من المتفوقين.  من جهته محمد صالح دعاس المدير 
العام بالنيابة لشركة كوندور اكد ان الشركة هي الوحيدة بها 
اكاديمية خاصة وأن هذه االتفاقية مع الجامعة تهدف إلعطاء 
والمؤسسة  االقتصادي  الصرح  الى  للولوج  للطلبة  فرصة 
السنة  اخر  التخرج في  ميدانية ومذكرات  إلجراء تربصات 
،مشيرا ان االتفاقية ليست األولى من نوعها وانما كوندور 
وجامعات  تكنولوجية  جامعات  مع  اتفاقيات  عدة  وقعت 

إنسانية.
السيد   creativeinvest لمؤسسة  العام  المدير  جهته  من 
حسين دباش أوضح ان ابرام االتفاقية هو من أجل خلق جسر 
بين الجامعة والمؤسسة بهدف مساعدة الطلبة وكسب الخبرة 

من خالل التطبيق الميداني وتأهيلهم للمستقبل .
سفيان بوخالط

فضيحة مشبوهة في نتائج »السينا«

 طعن من ممثلي جبهة التحرير 
و المستقبل في سكيكدة

علمت، »عين الجزائر«، من مصادرها المطلعة بأن ممثلي 
حزب جبهة التحرير الوطني و جبهة المستقبل تقدما رسميا 
انتخابات  نتائج  الدستورية قصد اسقاط  المحكمة  امام  بطعن 
قالوا  ما  في  شبهات  ورود  عقب  االخيرة  األمة   مجلس 

التالعب في نتائج العملية االنتخابية.
و بحسب نفس المصادر، فإنهم تقدموا بشكوى أمام المحكمة 
نتائج  التأثير على  إستعمال طرق مشبوهة قصد  بخصوص 
العملية اإلنتخابية، حيث وجه شبهات للفائزة بمعقد »السينا« 
بأنها تورطت استعملت تصرفات مشبوهة قصد الفوز بالمقعد 
مستدلين بتسجيل صوتي تحوز »عين الجزائر« على نسخة 
إبرام  ،قصد  الوسطاء  احد  بين  و  بينه  حوار  فيه  ورد  منه 
حاولنا  بأننا  المنتخبين..نشير  لجلب  معه  مشبوهة  صفقة 
أنه تعذر علينا  بالمعنية، قصد معرفة موقفها غير  االتصال 
دالك بسبب ما قيل لنا ارتباطاتها المهنية رغم تمسكها بنفي 

كل ما ورد في ذلك التسجيل الصوتي حسب مصادرنا.
نورالدين ب



المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة,  رئيــس  أجــرى 
ــة مصــر  ــس جمهوري ــع رئي ــة م ــة هاتفي ــون, مكالم تب
العربيــة, الســيد عبــد الفتــاح السيســي, شــكره فيهــا علــى 
ــه خــال  ــذي حظــي ب ــار و األخــوي ال ــتقبال الح االس
ــى  ــان عل ــدد الرئيس ــا ش ــر كم ــرة لمص ــه االخي زيارت
دعــم مســار الجهــود الليبية-الليبيــة للحفــاظ علــى وحــدة 
ليبيــا واســتقرارها وســيادتها, حســبما افــاد بــه األربعــاء 

ــة. ــة الجمهوري ــان لرئاس بي
ــد  ــة, الســيد عب ــان أن رئيــس الجمهوري وجــاء فــي البي
المجيــد تبــون, أجــرى, اليــوم, مكالمــة هاتفيــة مــع أخيــه 
الســيد عبــد الفتــاح السيســي, رئيــس جمهوريــة مصــر 
ــى االســتقبال الحــار  ــة الشــقيقة, شــكره فيهــا عل العربي
واألخــوي الــذي حظــي بــه والوفــد المرافــق لــه, خــال 
زيارتــه لمصــر الشــقيقة, كمــا تــم خــال هــذا االتصــال 
ــاالت,  ــد المج ــي عدي ــاون ف ــبل التع ــث س ــي بح الهاتف
والســيما االقتصاديــة منهــا وتعزيــز قنــوات التواصــل 
بيــن البلديــن تحضيــرا لعقــد الــدورة المقبلــة للجنــة 

ــا المشــتركة. العلي
ــار  ــم مس ــى دع ــان عل ــدد الرئيس ــبة ش ــذات المناس  وب
ليبيــا  وحــدة  علــى  للحفــاظ  الليبية-الليبيــة  الجهــود 
الشــعب  إليــه  يطمــح  كمــا  وســيادتها  واســتقرارها 

الجمهوريــة. بيــان رئاســة  الليبــي, كمــا أضــاف 
ربيع م
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يف مكالمة هاتفية أجراها رئيس الجمهورية مع نظريه المرصي

الرئيسان تبون والسيسي يشددان
على دعم جهود الحفاظ على وحدة

ليبيا واستقرارها

أشــاد رئيــس حــزب صــوت الشــعب، لميــن 
عصمانــي، يــوم األربعــاء بالعاصمــة، بالنتائــج 
»المرضيــة و المقبولــة« التــي أحرزهــا حزبــه 
ألعضــاء  النصفــي  التجديــد  انتخابــات  فــي 
ــي جــرت الســبت الماضــي،  ــة الت ــس األم مجل
معتبــرا إياهــا »معيــار« لتحقيــق مبــدأ محاربــة 

ــد. ــال الفاس ــاد والم الفس
وأوضــح عصمانــي، فــي ندوة صحفيــة، أن فوز 
مترشــح حزبــه بمقعــد الجزائــر العاصمــة يعــد 
ــد«.  ــال الفاس ــاد و الم ــة الفس ــارا لمحارب »معي
ــي  ــه شــارك ف ــأن حزب ــر ذات المســؤول ب وذك
ــا  ــن بينه ــة م ــي 12 والي ــتحقاقات ف ــذه االس ه

ثــاث واليــات اعتبرهــا »اســتراتيجية« و هــي 
ســكيكدة و الجزائــر العاصمــة و مســتغانم وأنــه 

تمكــن مــن تحقيــق مقعديــن.
وبالمناســبة، دعــا الســيد عصماني الــى مواصلة 
والتصرفــات  األســاليب  محاربــة  »معركــة 
ــد االنتخابيــة«، مؤكــدا أن  القديمــة فــي المواعي
هــذا االمــر يســتدعي تظافــر جهــود الجميــع 
االســتثمار  و  المؤسســات  لتجديــد  للذهــاب 
فــي المــورد البشــري »تحقيقــا إلرادة وحلــم 
تغليــب  و  التغييــر  احــداث  فــي  المواطنيــن 

العامــة«. المصلحــة 
ق ـ و

التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة :

عصماين: النتائج المحققة معيار لتحقيق مبدأ 
محاربة الفساد

ــة  ــدة االمريكي ــات المتح ــفيرة الوالي ــدت س أك
أوبيــن،  إليزابيــث مــور  الســيدة  بالجزائــر، 
يــوم األربعــاء بالجزائــر العاصمــة، أن كا 
مــن الجزائــر و الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
ــي  ــار ف ــتقرار واالزده ــان االس ــعيان لضم تس

ــاحل. ــة الس ــا ومنطق ــمال إفريقي ش
المتحــدة  الواليــات  ســفيرة  وأوضحــت 
عقــب  صحفــي  تصريــح  فــي  األمريكيــة، 
تســليمها أوراق اعتمادهــا لرئيــس الجمهوريــة، 
مــن  »كا  أن  تبــون،  المجيــد  عبــد  الســيد 
الجزائــر والواليــات المتحــدة تســعيان إلــى 
إفريقيــا  فــي شــمال  االســتقرار واالزدهــار 
ــي  ــا األمن ــيظل تعاونن ــاحل، و س ــة الس ومنطق
حجــر  اإلرهــاب  ضــد  المشــترك  وحربنــا 

الثنائيــة«. عاقتنــا  فــي  الزاويــة 
ــد  ــد المجي ــس عب ــا بالشــكر للرئي ــد تقدمه و بع
تبــون علــى اســتقبالها وقبــول أوراق اعتمادهــا 
كســفيرة للواليــات المتحــدة األمريكيــة لــدى 
الجزائــر، اضافــت الســيدة مــور اوبيــن بالقــول 
»علــى مــدى الـــ 32 عامــا الماضيــة، كان لــي 
ــدي كدبلوماســية، و تشــرفت  ــة بل شــرف خدم
بتمثيــل الواليــات المتحــدة فــي خمــس قــارات، 
بمــا فــي ذلــك فــي الجزائــر فــي الفتــرة الممتــدة 
ــب  ــت نائ ــا كن ــى 2014 عندم ــن 2011 إل م
رئيــس البعثــة، و تمثــل هــذه اللحظــة ذروة 
ــي  ــا ف ــذل كل م ــد بب ــة وأتعه ــيرتي المهني مس
و  الجزائــر  بيــن  العاقــة  لتقويــة  وســعي 
بلــدي«. و أضافــت ‘’قبــل أســبوع، أتيحــت 
لــي الفرصــة للقــاء وزيــر الخارجيــة بلينكيــن، 
ســاعات قبــل مــن بــدء رحلتــي إلــى الجزائــر 
العاصمــة، و قــد أعــرب الوزيــر بلينكيــن عــن 
وثقافتهــا  الجزائــر  لتاريــخ  العميــق  تقديــره 
وشــعبها وجمالهــا الجغرافــي، وأبــدى إعجابــه 

ــام 2016«. ــي ع ــر ف ــى الجزائ ــه إل بزيارت
عــن  االمريكيــة  الديبلوماســية  كشــفت  و 
نقــاش مــع وزيــر خارجيــة بلدهــا تمحــور 
-كمــا قالــت- حــول ‘’أهميــة الشــراكة بيــن 
وعاقتهمــا  والجزائــر،  المتحــدة  الواليــات 
الثريــة والمتعــددة األوجــه« مضيفــة فــي ذات 
الســياق، ‘’قبــل مغادرتــي، طلــب منــي تعميــق 
شــراكتنا، وســأفعل ذلــك بأفضــل مــا لــدي مــن 
قــدرات’’. و عــن ســبل تعزيــز العاقــات بيــن 
ــا أيضــا  ــة: ‘’لبلدن ــت ذات المتحدث ــن، قال البلدي
العاقــات  تعزيــز  فــي  مشــتركة  مصلحــة 
ــاد  ــوع االقتص ــع تن ــة م ــة والتجاري االقتصادي
ــن  ــد م ــرى المزي ــعدنا أن ن ــري، و يس الجزائ
ــات  ــدرك اإلمكان ــي ت ــة الت الشــركات األمريكي
الســفيرة  أشــارت  و  للجزائــر«.  الهائلــة 
ــن  ــات بي ــق العاق ــعيها لتعمي ــى س ــدة ال الجدي
الشــعبين. و فــي هــذا الصــدد »ستســتضيف 
فــي  الجزائريــة  الثقافــة  ووزارة  الســفارة 
ــيقيا  ــهر 24 موس ــذا الش ــن ه ــق م ــت الح وق
ــة  ــدة االمريكي ــات المتح ــر والوالي ــن الجزائ م
،وجميــع الــدول المجــاورة للجزائــر فــي إقامــة 
ومهرجــان موســيقي فريــد مــن نوعــه«. كمــا 
التعــاون، كمــا قالــت،  إلــى ســبل  تطرقــت 
الثقافــة  علــى  الحفــاظ  فــي  وثيــق  ‘’بشــكل 
وتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة، بالنظــر إلــى األهميــة 
األعمــال  فــي  اإلنجليزيــة  للغــة  المتزايــدة 
والتكنولوجيــا والبحــث العلمــي، ومنــه يشــرفنا 
أن ندعــم وزارة التعليــم العالــي الجزائريــة 
ــي  ــها ف ــا وتدريس ــح مناهجه ــوم بتنقي ــي تق الت
اللغــة اإلنجليزيــة، بهــدف ضمــان حصــول كل 
خريــج جامعــي جزائــري علــى فهــم كاف للغــة 
اإلنجليزيــة«. و عــادت الســيدة إليزابيــث مــور 
أوبيــن للحديــث عــن التاريــخ الــذي يجمــع 
البلديــن بالقــول أنــه ‘’تاريــخ طويــل وغنــي 
ــه  ــرة بأن ــه«، مذك ــاء علي ــة البن ينبغــي مواصل
الســام  معاهــدة  وقعنــا   1795 عــام  ‘’فــي 
والصداقــة فــي الجزائــر العاصمــة، و النقطــة 
األولــى فــي الوثيقــة هــي أننــا اتفقنــا علــى 
معاملــة بعضنــا البعــض بشــرف واحتــرام، 
وأتعهــد بالتمســك بهــذه القيــم وســتكون فــي 

صميــم كل جهــودي كســفيرة«.
ق ـ و

سفرية الواليات المتحدة بالجزائر، 
إلزيابيث مور أوبني:

نسعى مع الجزائر لضمان 
االستقرار يف شمال 

إفريقيا و منطقة الساحل

تــرأس الوزيــر األول، وزيــر الماليــة, أيمــن بــن عبــد 
الرحمــان، األربعــاء بقصــر الحكومــة، اجتماعــا للحكومــة 
خصــص لدراســة ملفــات تتعلــق بقطاعــات العــدل ويتعلــق 
االمــر بمشــروع تمهيــدي لقانــون عضــوي يحــدد إجــراءات 
المحكمــة  أمــام  المتبعــة  واإلحالــة  اإلخطــار  وكيفيــات 
الدســتورية كمــا درســت الحكومــة أيضــا مشــاريع ذات 

ــة. ــة الصيدالني ــة والصناع ــة بالبيئ صل
مشــروع  الحكومــة  مجلــس  درس  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
كيفيــات  إجــراءات و  يحــدد  لقانــون عضــوي  تمهيــدي 
اإلخطــار واإلحالــة المتبعــة أمــام المحكمــة الدســتورية،  
باإلضافــة إلــى دراســة مشــروعي مرســومين تنفيذييــن تحدد 
علــى التوالــي التنظيــم المطبــق علــى المؤسســات المصنفــة 
لحمايــة البيئــة، قواعــد الممارســات الحســنة لصنــع المــواد 

ــري. ــب البش ــي الط ــتعمال ف ــة ذات االس الصيدالني
ــاع   ــذا االجتم ــال ه ــدم خ ــة ق ــاع العدال ــص قط ــا يخ ففيم
إجــراءات  يحــّدد  عضــوي  لقانــون  تمهيــدي  مشــروع 
و كيفيــات اإلخطــار واإلحالــة الـــمتبعة أمــام الـــمحكمة 
ــص  ــذا الن ــروع ه ــارة أن مش ــر باإلش ــتورية , وجدي الدس
يأتــي فــي إطــار تطبيــق أحــكام الـــمادة 196 مــن دســتور 
أول نوفمبــر 2020، بهــدف تمكيــن الـــمحكمة الدســتورية 

مــن ممارســة صاحياتهــا وإنجــاز مهمتهــا فــي 
بســط الرقابــة الدســتورية.

ــة  ــتتم دراس ــا، س ــمعمول به ــا لإلجــراءات الـ وطبًق
مشــروع هــذا النــص خــال اجتمــاع قــادم لـــمجلس 
ــة درســت  ــا يخــص قطــاع البيئ ــا فيم ــوزراء. أم ال
ــذي يعــدل ويتمــم  الحكومــة  مشــروع مرســوم تنفي
ـــ 198 الـــمؤرخ فــي  الـــمرسوم التنفيــذي رقــم 06ـ 
ــمطبق  ــم الـ ــط التنظي ــذي يضب 31/05/2006، ال
علــى الـــمؤسسات الـــمصنفة لحمايــة البيئــة وأبــرز 
التنفيــذي  الـــمرسوم  تنفيــذ  ان   المصــدر  نفــس 
الـــمذكور منــذ صــدوره ســنة 2006  قــد أبــان عــن 
عــدد مــن النقائــص والتباطــؤ فــي إجــراءات تســليم 

ــتغال. ــص االس رخ
بهــذا الصــّدد، وبهــدف دعــم االســتثمار وترقيتــه، مــع 
ــص  ــذا الن ــل ه ــمقرر تعدي ــن الـ ــة، م ــة البيئ ــان حماي ضم
البيئيــة  والتراكمــات  الحالــي  للســياق  أجوبــة  لتقديــم 
الـــملحة والـــمستمرة، الســيما مــن خــال تبســيط وتخفيــف 
ــمل  ــمرسوم ليش ــق الـ ــاق  تطبي ــيع نط ــراءات، وتوس اإلج
ــمؤسسات  ــد شــروط تســوية الـ ــمتنقلة، وتحدي ــمنشآت الـ الـ

ــموجودة. ــمصنفة الـ الـ

 أمــا فيمــا يتعلــق بالصناعــة الصيدالنيــة فقــد تمــت دراســة 
مشــروع مرســوم تنفيــذي يتعلــق بقواعــد الـــممارسات 
ــي  ــتعمال ف ــة ذات االس ــمواد الصيدالني ــع الـ ــنة لصن الحس
تحديــد  إلــى  الـــمشروع  البشــري ويهــدف هــذا  الطــب 
القواعــد والشــروط التــي يجــب أن تلتــزم بهــا الـــمؤسسات 
الصيدالنيــة مــن أجــل إنشــاء نظــام تســيير ذي جــودة، بمــا 
يضمــن صنــع الـــمواد الصيدالنية الـــموجهة لاســتعمال في 

ــمقاييس والـــمعايير الدوليــة. الطــب البشــري طبقــا للـ
ربيع م

خالل استقبال عرقاب لسفرية تركيا بالجزائر

الجزائر وتركيا  تناقشان فرص االستثمار 
في مجال الطاقة و المناجم

 
أوضــح بيــان لــوزارة الطقــة نشــرته أمــس، علــى صفحتهــا الرســمية على فايســبوك، أن 
الوزيــر عرقــاب اســتقبل أمــس  األربعــاء 09 فيفــري 2022، بمقــر دائرتــه الوزارية ، 
ســفيرة تركيــا لــدى الجزائــر، ا ماهينــور أوزدميــر غوكتــاش، بحضــور الرئيــس المدير 

العــام لمجمع ســوناطراك. 
الجزائر:سناء-م 

و ناقــش الطرفــان العاقــات الثنائيــة فــي مجــال الطاقــة والمناجــم وفــرص االســتثمار 
ــة  ــة المشــتركة الجزائري ــة الحكومي ــدورة الحاديــة عشــرة للجن الناتجــة عــن أعمــال ال
التركيــة، المنعقــدة فــي الجزائــر العاصمــة يومــي 9 و10 نوفمبــر 2021.  تمــت خال 
هــذا اللقــاء اســتعراض المشــاريع الجاريــة مــع مجمــع ســوناطراك وكذلــك العاقــات 
التجارية للغاز الطبيعي المســال وغاز البترول المســال وفرص االســتثمار والشــراكات 
المســتقبلية فــي المنبــع.  كمــا تطــرق الطرفــان عاقــات التعــاون والشــراكة فــي قطــاع 

المناجــم فــي الجزائــر، ال ســيما فــي مجــال التنقيــب وتحويــل المــوارد المعدنيــة. 

إىل جانب مشاريع قوانني يف البيئة والصناعة الصيدالنية

الحكومة تدرس مشروع قانون يحدد إجراءات وكيفيات اإلخطار 
واإلحالة أمام المحكمة الدستورية
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الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز  تمكنت   
إحباط  من  الفارط  األسبوع  خالل  الشعبي,  
من  قناطير   7 من  أزيد  إدخال  محاوالت 
مع وضع  المغرب,  مع  الحدود  المخدرات عبر 
جانب  الى  السموم  لهذه  تاجرا   28 لنشاط  حد 
اإلرهابية   للجماعات  دعم  عناصر   7 توقف 
لوزارة  حصيلة  في  األربعاء,  جاء  ما  حسب 

الوطني. الدفاع 
الجهود  سياق  في  أنه  ذاته,  المصدر  وأوضح 
اإلرهاب  لمكافحة  المبذولة  المتواصلة 
أشكالها,  بكل  المنظمة  الجريمة  ومحاربة 
نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, 
خالل األسبوع الفارط في عديد  العمليات التي 

أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى االحترافية 
لقواتنا  الدائمين  واالستعداد  واليقظة  العالية 
وأشارت  الوطني  التراب  كامل  في  المسلحة 
محاربة  عمليات  إطار  في  أنه,  إلى  الحصيلة 
الحثيثة  للجهود  ومواصلة  المنظمة  الجريمة 
بالمخدرات  االتجار  آلفة  التصدي  إلى  الهادفة 
ببالدنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني 
األمن,  مصالح  مختلف  مع  بالتنسيق  الشعبي 
ثانية  ال العسكريتين  الناحيتين  بإقليمي 
محاوالت  وأحبطت  مخدرات  تجار   7 ثالثة,  وال
إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود 
مع المغرب تقدر ب 7 قناطير و 21 كيلوغرام 
من الكيف المعالج وفي ذات السياق, تم توقيف 
 22.5 بحوزتهم  آخرين  مخدرات  تاجر   21
من  المادة و152,31 غرام  نفس  من  كيلوغرام 

25992قرصا  إلى   الكوكايين, باإلضافة  مادة 
مهلوسا تم ضبطها خالل عمليات مختلفة عبر 

األخرى. العسكرية  النواحي 
مفارز  أوقفت  اإلرهاب,  مكافحة  إطار  وفي   
دعم  7عناصر  الشعبي  الوطني  للجيش 
منفصلة  عمليات  في  اإلرهابية  للجماعات 
عبر التراب الوطني كما أوقفت مفارز للجيش 
الوطني الشعبي بكل من تمنراست, برج باجي 
مختار, جانت وتندوف, 84  شخصا وضبطت 
 132 و   كهربائيا,  مولدا   214 مركبة,   20
مطرقة ضغط,04  أجهزة للكشف عن المعادن, 
ومعدات  المتفجرات  من  كميات  جانب  إلى 
عمليات  في  تستعمل  أخرى  وتجهيزات  تفجير 
عن  فضال  الذهب,  عن  المشروع  غير  تنقيب  ال
05 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة. كما 
تم توقيف 15 شخصا آخر وحجز  بندقية صيد, 
173 قنطار من مادة النحاس, و57 قنطار من 
الغذائية  المواد  من  طن   26.5 التبغ,   مادة 
الموجهة للتهريب و20140 وحدة من مختلف 
المشروبات بكل من تيزي وزو,غليزان, باتنة, 
قالمة, الوادي, بسكرة وبرج باجي مختار ,وفي 
محاوالت  الحدود  حراس  أحبط  متصل,  سياق 
تقدر ب )28035(  الوقود  من  كميات  تهريب 
لتر بكل من تبسة, الطارف, سوق أهراس وبرج 

مختار. باجي 
محاوالت  السواحل  حراس  أحبط  جانبهم,  ومن 
وأنقذوا  الوطنية,  نا  بسواحل شرعية  غير  هجرة 
تقليدية  قوارب  متن  على  كانوا  شخصا   61
غير  75مهاجرا  توقيف   تم  فيما  الصنع, 
تلمسان,  من  بكل  مختلفة  جنسيات  من  شرعي 
و  تندوف  جانت,  تموشنت,  عين  النعامة, 

ورقلة.
ر.م
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أوقف 7 عنارص دعم للجماعات اإلرهابية

الجيش يحبط إدخال أكثر 
من 7 قناطير من المخدرات 

المغربية للتراب الوطني

متابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد

تأجيل محاكمة هامل 
ونجله إىل 2 مارس

يقل  ماال  توافد  جانت  والية  سجلت 
ووطني  أجنبي  سائح   8556 عن 
بأقصى  ناجر  الطاسيلي  منطقة  على 
افتتاح  منذ  للبالد  الشرقي  الجنوب 
شهر  الصحراوية  السياحة  موسم 
به  أفادت  حسبما  المنصرم,  أكتوبر 
والصناعة  السياحة  مديرية  األربعاء  

تقليدية. ال
السياح  من  المعتبر  التدفق  ويعكس   
الحركة  في  الملحوظ  االنتعاش  مدى 
المنطقة سيما  التي شهدتها  السياحية 
االحترازية  اإلجراءات  بعض  رفع  بعد 

تفشي  لكبح  العمومية  السلطات  أقرتها  التي 
جائحة كوفيد 19- واالستئناف التدريجي لنشاط 
األمر  الجوية,  والرحالت  السياحية  الوكاالت 
السياحية  الحركية  بعث  إعادة  في  ساهم  الذي 
استقطبت  وقد  ناجر  الطاسيلي  بمنطقة  مجددا 
من  أزيد  الماضي  أكتوبر  شهر  منذ  المنطقة 
الجنسيات وما  660 سائحا أجنبيا من مختلف 
ال يقل عن 7891 سائحا وطنيا, حسب تصريح 
ألمين  تقليدية  ال والصناعة  السياحة  مدير 
بجانت  السياحة  قطاع  وكانت مصالح  حمادي. 
أطلقت  قد  الشركاء,  مختلف  مع  وبالتنسيق 
السياحة  موسم  إلنجاح  ومتنوعا  ثريا  برنامجا 
أبريل,  شهر  غاية  إلى  يمتد  الذي  الصحراوية 
بتنظيم عدة تظاهرات وأنشطة ثقافية على غرار 
التي تهدف  أكاليل )تراث بالدي(  أقنان  تظاهرة 

وصيانته  الوطني  ثقافي  ال الموروث  تثمين  إلى 
من خالل إبراز عادات وتقاليد كل منطقة وتراثها 
عبر معارض وأنشطة تراثية وثقافية تخللت هذه 
مشاركة  وعرفت  األولى  طبعتها  في  التظاهرة 
عدة هيئات وجمعيات ثقافية من مختلف واليات 

الوطن.
االستكشافية  الجوالت  من  سلسلة  برمجت  كما 
فائدة زوار المنطقة من السياح وهواة السياحة  ل
األثرية  المواقع  مختلف  نحو  المغامراتية 
المادي  ثقافي  ال بالتراث  والتعريف  والسياحية 
الطاسيلي  منطقة  به  تزخر  الذي  والالمادي 
الصناعة  لمنتجات  معارض  تنظيم  خالل  من 
األنشطة  من  وغيرها  والحرف  تقليدية  ال
على  الشعبية  تقليدية  ال واأللعاب  الفولكلورية 

غرار سباق المهاري والتزلج على الرمال.
الحضاري  اإلرث  ذات  جانت  والية  وتشكل   

الضارب في عمق التاريخ و جمال الطبيعة 
تزخر  بما  بامتياز  سياحية  واجهة  األخاذ, 
على  الممتدة  ناجر  الطاسيلي  حظيرة  به 
عوامل  من  مربع  كلم   138.000 مساحة 
تتنوع  الجمال,  في  غاية  سياحية  جذب 
مابين كثبان رملية وجبال ونقوش صخرية 
وبرك ومسطحات مائية ومساحات خضراء 
الهواء  على  مفتوحا  طبيعيا  متحفا  تشكل 
الطيور  لمختلف  حاضنة  وبيئة  الطلق 

والحيوانات البرية النادرة.
ربيع م

بعد االستئناف التدريجي لنشاط الوكاالت السياحية والرحالت الجوية

توافد أكثر من 8500 سائح أجنبي ووطني على منطقة 
الطاسيلي في أكتوبر الماضي

بومرداس,  قضاء  مجلس  لدى  الجزائية  الغرفة  أجلت 
األربعاء, جلسة إعادة محاكمة المدير العام األسبق لألمن 
الوطني, عبد الغاني هامل, ونجله وعدد من والة وإطارات 
بتحويل  أهمها  تتعلق  بتهم  متابعين  تيبازة  بوالية  سابقة 
عقار فالحي واستغالل النفوذ, إلى تاريخ 2 مارس القادم.
هذه  في  المتهمين  محاكمة  إعادة  جلسة  تأجيل  ويأتي 
الطعن  قبول  بعد  جديد  من  فتحها  أعيد  التي  القضية, 
يا, بسبب  بالنقض في األحكام السابقة أمام المحكمة العل
غياب عن جلسة المحاكمة المتهم الرئيسي في القضية, 
عبد الغاني هامل. و عرفت جدولة إعادة محاكمة المتهمين 
تأجيال  تشكيلة قضائية جديدة,  بتعيين  القضية,  في هذه 
لعدة مرات متتالية حيث أجلت المرة األولى من تاريخ 22 
سبتمبر 2021 إلى تاريخ 27 أكتوبر ثم أجلت بعد ذلك 
إلى تاريخ 24 نوفمبر ثم إلى تاريخ 15 ديسمبر وبعدها 
نهار  إلى  تأجيلها من جديد  ليعاد  19 جانفي  تاريخ  إلى 

اليوم و منه إلى تاريخ 2 مارس القادم
 وسبق وأن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية بتاريخ 
هامل  الغاني  عبد  من  كل  أحكاما ضد   ,2020 جوان   4
12 سنة  بادانتهما ب  السابق موسى غالي  تيبازة  ووالي 
سجنا نافذة وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد كل 
قاضي  القادر  عبد  الوالية  لنفس  السابقين  الواليين  من 
نافذة  وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا  العياضي  ومصطفى 
ضد كل من شفيق هامل )ابن المدير العام لألمن الوطني 
سابقا.  تيبازة  والية  أمن  رئيس  جاي  جاي  وسليم  سابقا( 
وأدانت نفس المحكمة كذلك وزير المالية السابق, حاجي 
مدير  و  تنفيذ  ال وقف  مع  سجنا  سنوات   4 عمي, ب  بابا 
تيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات  أمالك الدولة ل
الصناعة  مدير  الرزاق  عبد  حدو  من  وكل  نافذا  سجنا 
سابقا  عقاري  محافظ  بوعمامة  ومحمد  سابقا  والمناجم 

قليعة بنفس الوالية, بسنتين سجنا نافذة. بال
ضد  نافذا  حبسا  سنة  بحكم  المحكمة  نفس  ونطقت   
تبرئة  تمت  فيما  زراد,  الحكيم  عبد  الخاص  المستثمر 
المدير العام ألمالك الدولة سابقا, جمال خزناجي, من كل 
إلى  المنسوبة  التهم  مجمل  وتتعلق  إليه  المنسوبة  التهم 
المتهمين في القضية, استنادا إلى قرار اإلحالة, ب تغيير 
وجهة  ذات  أو  فالحية  مصنفة  ألرض  الفالحي  الطابع 
شرعي  غير  نحو  على  عمومية  أمالك  تبديد  فالحيةو 
واالستفادة  النفوذ  واستغالل  الوظيفة  استغالل  وإساءة 
على  الحصول  أجل  من  الدولة  أعوان  وتأثير  سلطة  من 
المواد  نوعية  وتعديل  األسعار  في  الزيادة  امتيازات 

والخدمات وآجال التسليم .
ربيع م

الحكم بـ 3 سنوات سجنا على وزيرة البريد 
السابقة إثر إدانتها بتهم فساد

والقاضية  امحمد  الصادرة عن محكمة سيدي  االحكام  الجزائر،  بمجلس قضاء  االولى  الجزائية  الغرفة  أيدت 
األلياف  مشروع  تخص  فساد  قضية  في  نافذا  حبسا  سنوات  بـ 3  فرعون  هدى  السابقة  البريد  وزيرة  بإدانة 

البصرية.
كما أقرت الغرفة تخفيض عقوبة الطيب قبال مدير اتصاالت الجزائر سابقا، إلى 4 سنوات حبسا نافذا بدال 
من 5 سنوات. وكان رئيس محكمة القطب الجزائي االقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أدان في أكتوبر من 
لبريد وتكنولوجيات االتصال، هدى إيمان فرعون، بـ 3 سنوات حبسا نافذا  العام الماضي، الوزيرة السابقة ل
و500 ألف غرامة نافذة عن تهمة إساءة استغالل الوظيفة، وحكمت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة 
قدرها مليون دينار للرئيس المدير العام السابق التصاالت الجزائر، قبال الطيب، عن تهم إبرام صفقات مخالفة 
للتشريع وتبديد أموال عمومية، وبراءته من باقي التهم، مع أمر بإيداعه الحبس في الجلسة، فيما تمت تبرئة 

ساحة إطارات اتصاالت الجزائر من جميع التهم المنسوبة إليهم.
ربيع م
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بعد تسجيل ارتفاع رهيب في األسعار وزارة الفالحة تطمئن : 

البطاطا و اللحوم الحمراء ستكون متوفرة 
خالل شهر رمضان و بأسعار مقبولة

n قــال مدير ضبط وتنمية اإلنتاج 
الفالحــي بــوزارة الفالحة مســعود 
بــن دريدي، إن ارتفاع أســعار مادة 
البطاطــا مؤخــرا في الســوق راجع 
إلى ارتفاع تكاليــف اإلنتاج والنقل، 
غيــر أنه طمأن بخصوص وفرة هذا 
المنتوج األســابيع القليلــة القادمة. 
وتوقع عودة انخفاض أســعارها إلى 
75دينــارا. في حيــن أكد بخصوص 
وفرة اللحوم خالل شهر رمضان أنه 
تــم اســتيراد 5 أالف عجل، وســيتم 
فتح 150 نقطة بيع للحوم الحمراء 
خــالل  الوطنــي  المســتوى  علــى 

رمضان بأسعار معقولة. 
وأوضــح بــن دريــدي، أمــس، فــي 
تصريــح لقناة التلفزيونيــة الخاصة، 
أن التذبــذب المســجل مؤخــرا  فــي 
أســعار البطاطا في أســواق الجملة،  

حيــث ارتفعــت مــن 70دينــار إلى 
105 دينــار  ال يمكن ربطه بتراجع 
المساحات المخصصة لها، حيث أكد 
أن المســاحات المنجزة منذ ســنوات 
هي نفســها، و أشــار إلى أن الســعر 
يختلــف مــن منطقة ألخــرى خاصة 
بالمناطــق التــي يتواجد بها أســواق 
الجملــة حيــث أن األســعار بهــا في 
متنــاول الجميع ، وأكــد أن الوزارة 
لــم تبقــى مكتوفــة األيــدي فــي ظل 
ارتفاع أســعار البطاطا، حيث قامت 
باتصاالت و ســيتم تخزيــن البطاطا 
التي يتــم جنيها حاليــا بمنطقة وادي 
سوف كونها توجد بها أكبر كمية من 
البطاطا الموســمية، و تم التنسيق مع 
شــركة »فريقو ميديل« المتخصصة 
فــي التخزين وغرف التبريد،  لجلب 
كميات كبيرة من البطاطا و تخزينها 
فــي غــرف التبريــد وتوزيعهــا في 
األوقــات التــي يتراجع فيهــا اإلنتاج  

في شــهر مــارس و أفريل خاصة و 
أن هــذا ســيتزامن مع دخول شــهر 

رمضان. 
وارجع أســباب ارتفــاع البطاطا إلى 
التكاليــف التــي ترافــق انتــاج هــذه 
المادة نافيا ان يكــون المنتج لجا الى 
المضاربة قائال:« المنتج ال يضارب 
مهمتــه اإلنتاج لكــن لديه تكاليف من 
مرحلــة اإلنتــاج إلى النقــل وصوال 
الى المســتهلك«، وأشار الى ارتفاع 
أســعار البذور و األدويــة، و أكد أن 
كمية انتاج البطاطا واد ســوف تمثل 
مــا يقــارب 85 بالمائة مــن منتوج 
البطاطا المومسة ب 250 قنطار في 
الهكتار أي حوالي 6  قنطار ســوف 

توفرها والية واد سوف . 
وبخصــوص توقعاتــه لألســعار في 
األســابيع القادة، قال المســؤول ذاته 
إن األســعار سوف تكون على حسب 
الكميــات المتوفرة في الســوق، وقد 

تعــاود االنخفاض إلــى 750دينار،  
وأشار إلى أن الكمية التي تطرح في 
السوق سنويا من البطاطا 20 مليون 

قنطار . 
وفيما يتعلق بارتفاع أســعار اللحوم، 
قال بن دريدي، إن الوزارة بالتنسيق 
مع شــركائها وضعوا جهاز الثالثية 
التــي تربــط بيــن الجزائريــة للحوم 
والديــوان  المواليــن  و  الحمــراء، 
الوطنــي لتغذيــة األنعــام ، وهدفهــا 
للمــوال بأســعار  توفيــر األعــالف 
معقولــة بشــرط أن رؤوس الماشــية 
تذهب مباشــرة لتســويقها عبر نقاط 
بيــع اللحــوم، و أضــاف أنــه خالل 
شــهر رمضان ســتكون هنــاك أكثر 
مــن 150 نقطــة بيــع اللحــوم على 
المســتوى الوطنــي، و19 نقطة بيع 
على مســتوى العاصمة، و ســيكون 
ســعرها 1100دينــار. و أشــار إلى 
وجــود برنامج لتموين الموالين بمادة 
الشعير مدعم، بأكثر من 57 بالمائة. 
وكشــف عن اســتيراد عجول تسمين 
وعجول توجه مباشــرة للذبح،  ويبلغ 
عدد الرؤوس المســتوردة حســبه  5 
أالف راس، وأكد أن العملية ال تزال 
مستمرة بالتنسيق مع وزارة التجارة، 
حيث تستورد من ارنلندا، و فرنسا. 

وبخصــوص شــهر رمضــان  قــال 
المسؤول ذاته إنه سيتم طرح كميات 
من اللحوم حســب كميــات الرؤوس 
التي ســوف تســتورد، غير  أنه أكد 
أن الوزارة ستعمل على توفير اللحوم 
في شــهر رمضان و بأسعار مقبولة، 
و الوزارة تهــدف إلى تحقيق غايتين 
أوال مســاعدة الفــالح  و المواليــن، 
ومســاعدة المســتثمرين فــي عمليــة 
استراد تســمين العجول حيث وألول 
مــرة يكــون هنــاك تأمين علــى هذه 
رؤوس االبقار التي تســتورد خاصة 

األبقار الحامل الموجهة للحليب.

n  أعلنت وزارة الصناعة الصيدالنية  
األربعــاء عن فتح مواعيــد إضافية لفائدة 
المؤسســات الصيدالنية للتصنيع من اجل 
إيــداع ملفات طلــب تســوية وضعيتهم و 
الحصول على اعتمادات جديدة ابتداء من 

13 إلى 28 فيفري الجاري.
 و جــاء ذلك فــي تعليمة للــوزارة موجهة 
للتصنيع المرخص  للمؤسسات الصيدالنية 
لها من طرف مصالح وزارة الصحة والتي 
لم تودع بعد ملفات طلب تسوية اعتماداتها 
و في هذا اإلطار, أكــدت وزارة الصناعة 
الصيدالنية أنه ســيتم فتــح مواعيد اضافية 
إليــداع الملفات ابتداء مــن 13  إلى غاية 
تاريخ 28 فيفري و يتعين - حسب التعليمة 
الوزاريــة - علــى المديريــن التقنيين لهذه 
المؤسســات أخــذ موعد في أقــرب اآلجال 
www.miph.gov.dz/ الرابــط  عبــر 
اإلجــراء  هــذا  يخــص  و   ./mipform

المؤسســات الصيدالنية للتصنيــع الراغبة 
في تسوية وضعيتها و الحائزة على اعتماد 
مسلم من طرف وزارة الصحة و ذلك تبعا 
للمرســوم التنفيذي رقــم -21 82 المؤرخ 
فــي 11 رجــب عــام 1442 الموافق 23 
فبراير ســنة 2021 المتعلق بالمؤسســات 
الصيدالنية و شــروط اعتمادهــا و للقرار 
المــؤرخ فــي 11 ذي القعدة عــام 1442 
الموافــق 22 جوان  ســنة 2021 المحدد 
لعناصــر ملف طــاب اعتماد المؤسســات 
الصيدالنية للتصنيع و كيفية معالجة الملف 

و كذا قائمة التعديالت الجوهرية.
كما ذكرت الوزارة انه بعد يوم 28 فيفري 
المقبــل لــن يكــون أي اعتمــاد غيــر ذلك 
الصــادر عن المصالــح المختصة للوزارة 
ســاري  الصيدالنيــة  بالصناعــة  المكلفــة 

المفعول.
                                         ربيع م 

إليداع ملفات  تسوية وضعيتهم و الحصول عىل اعتمادات جديدة

فتح مواعيد إضافية لمؤسسات 
التصنيع الصيدالين

إجراءات استثنائية لرفع حصة الشعري المدعم لمريب األغنام و اإلبل والخيل

والتنميــة  الفالحــة  وزارة  أعلنــت   n
الريفية  األربعاء في بيان لها عن إجراءات 
استثنائية تتعلق برفع حصة الشعير المدعم 
خــالل فترة شــهر فيفــري لتمكيــن مربي 

األغنام و اإلبل والخيل بتوفير كميات كافية 
من األعالف.

وأوضحت الوزارة انه تم رفع حصة الشعير 
التي يســتفيد منها مربي األغنــام والمقدرة 
ب 300 غــرام إلى 600 غــرام في اليوم 
للنعجة الواحدة, كما تم االبقاء على الحصة 

اليومية الموجهــة لإلبل دون تغيير أي عند 
2 كغ للرأس, في حين ارتفعت حصة قطيع 
الخيــل إلى أربعة )4( كــغ للرأس في اليوم 

بعدما كانت 2 كغ.
وأشــارت إلــى انه ســيتم توزيــع الكميات 
اإلضافيــة مــن مــادة الشــعير المدعم على 
أســاس قائمة المربيين التي تقــوم بإعدادها 
وفقــا  المحلــي  المســتوى  علــى  اللجــان 
لإلجــراءات المعمول بهــا, مضيفة ان هذه 
القائمــة سترســل إلــى تعاونيــات الحبوب 
والبقول الجافة المكلفة بتوزيع أغذية األنعام 
المدعمة مــن طرف الدولة علــى المربيين 
المعنييــن ويمكــن للمربين, حســب البيان, 
االســتفادة مــن األعالف المركبــة من مادة 
الشــعير في إطار نظــام الثالثيــة )الديوان 
الوطنــي لتغذيــة األنعــام, الجزائرية للحوم 
الحمــراء, والمربيــن( وهو اتفاق شــراكة 
تــم إبرامه بيــن الجزائرية للحــوم الحمراء 
والديــوان الوطني لتغذية األنعام و الفدرالية 
الوطنيــة للمربييــن, والذي يســمح للمربي 
ببيع إنتاجه مــن األغنام عن طريق المذابح 
الكبــرى التابعة للجزائريــة للحوم الحمراء 
مقابــل االســتفادة مــن األعــالف المدعمة 

والمرافقة الصحية لماشيته.
وذكــرت الــوزارة بــأن بعد ارتفاع ســعر 
الشــعير على مستوى الســوق الدولية الذي 
بلــغ ما قيمته 4000 دينــار للقنطار, قامت 
الســلطات العموميــة مؤخرا برفع الســعر 
المدعم لمادة الشعير من 1500 دج للقنطار 

إلى 2000 دينار للقنطار.

الجزائر:سناء-م 

الجزائر: ربيع ـ م 

n  دعــا المديــر العــام لمجمع الطاقة 
الشمسية بوخالفة يايسي الى اإلفراج عن 
دفتر األعبــاء المتعلق بالمناقصة الخاصة 
بمشروع »ســوالر 1000« الذي يهدف 
الى وضع ال1000 ميغاوات األولى برسم 

البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
 و في مداخلة لــه على أمواج القناة الثالثة 
لإلذاعــة الوطنيــة صــرح المتدخــل قائال 
»ســعدنا جــدا باإلعــالن عــن المناقصة  
دفــع  حيــث   2021 ديســمبر   24 يــوم 
المتعاملــون المصاريف الالزمة للحصول 
علــى دفتــر األعبــاء غير أنه والــى غاية 
اليــوم لــم يتســلموه بعد في نفس الســياق, 
أكد المديــر العام للمجمع الذي يضم جميع 
المتعامليــن في مجال الطاقة الشمســية في 
الجزائر نأمل في االفراج سريعا عن دفتر 
األعباء حتى تتمكن المؤسســات من انجاز 
المشــروع  للعلم فــان عــرض المناقصة 
النجــاز ســوالر 1000 الــذي تأجل عدة 
مــرات في ســنة 2022, قد أطلــق نهاية 
وزارة  طــرف  مــن  الماضــي  ديســمبر 
االنتقــال الطاقوي والطاقات المتجددة التي 
كلفت شركة »شمس« التي تأسست حديثا 

بمعالجة عرض المناقصة .
 ويتمثل هذا المشروع في تأسيس شركات 
مشــاريع )SPV( تتكفل بإنجاز مشــروع 
بقــدرة  كهروضوئيــة  محطــات شمســية 
إجماليــة تبلــغ 1000 ميغــاواط موزعة 

على التراب الوطني الى حصص تتراوح 
مــن 50 إلــى 300 ميغاواط لــكل واحدة  
وينــدرج في اطار انجاز البرنامج الوطني 
للطاقــات المتجددة الذي يطمح إلى تركيب 
15000 ميغــاواط من المصادر المتجددة 
بحلــول ســنة 2035. وأعرب عن أســفه 
قائال: »لتجســيد هذا البرنامــج نحتاج إلى 
وتيرة بحوالي 1000 ميغاواط سنويا لكننا 
اليــوم ونحن في عام 2022 ليس لدينا أي 
شيء بشأن نشره«. وأضاف السيد يايسي 
يقول: نشــعر بخيبــة أمل كبيــرة ألن هذا 
البرنامج الذي تم إطالقه في ســنة 2020 
لم يشــهد بعــد بدايــة التطبيــق  و أوضح 
المديــر العــام لمجمع الطاقة الشمســية أن 
هذا التأخير ســببه اعتماد البالد المســتمر 
على المحروقات إن ارتفاع ســعر البرميل 
جيــد جدا بالنســبة للجزائر لكــن اعتقد أنه 
يجعلنــا نعيش الســنوات الماضية مع نفس 

ردود الفعل.
ويضــم مجمــع الطاقــة الشمســية الذي تم 
إنشــاؤه فــي ســنة 2017 34 متعامــال 
مــن القطاعين العــام والخاص ينشــطون 
فــي مختلــف مجــاالت الفرع )الشــركات 
المصنعــة لأللــواح الشمســية و المركبين 
و متعاملــي الصيانــة و المدارس ومراكز 
البحــث والتطويربهدف تطوير تجانســات 

بين أطراف هذه الصناعة.
                                       ربيع م 

بعد اإلعالن عن المناقصة يف ديسمرب المايض

مدير مجمع الطاقة الشمسية  يدعو لإلفراج 
عن دفرت أعباء مرشوع " سوالر 1000 "



كشف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي 
المجلس  حل  سعيّد  قيس  الرئيس  قرار  أسباب 
الخطوة  »هذه  أن  إلى  مشيرا  للقضاء،  األعلى 
المسار  تصحيح  مواصلة  إطار  في  تأتي 
الديمقراطي«. وأفادت إذاعة »موازييك أف أم« 
السبع«  سفراء »مجموعة  استقبل  الجرندي  بأن 
مكتب  ممثلة  إلى  إضافة  البالد  في  المعتمدين 
إلطالعهم  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 
إلى  سعيّد  دفعت  التي  األسباب  حقيقة  على 
»المسار  إن  الجرندي  وقال  هذا.  قراره  اتخاذ 
اإلنسان  حقوق  واحترام  تونس  في  الديمقراطي 
تراجع  وال  فيها  رجعة  ال  خيارات  والحريات 
العادل  القضائي  »النظام  أن  مؤكدا  عنها«، 
والمستقل يشكل أحد األعمدة األساسية ألي نظام  
ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق 
تمييز  أدنى  دون  المواطنين  جميع  بين  المساواة 

أمام القانون وأمام العدالة«.
وأوضح أن »حل المجلس األعلى للقضاء يندرج 
الديمقراطي  المسار  تصحيح  مواصلة  إطار  في 
عمال   2021 جويلية   25 في  انطلق  الذي 
ومقتضيات  الدستور  من   80 الفصل  بأحكام 
المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 
االستثنائية  »التدابير  أن  إلى  ولفت   .»2021
وأن  للسلطة،  مؤقت  تنظيم  كإعادة  جاءت 
اإلجراءات التي طالت كال من البرلمان والهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس األعلى للقضاء 
ال تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما 
مما  الحوكمة،  إلى  وافتقارها  تسييرها  طريقة 
الوطني  العام  الرأي  لدى  مصداقيتها  أضعف 
على  سلبا  وانعكس  نجاعتها  في  وأثر  والدولي 
»العديد  أن  وتابع  بالخارج«.  تونس  صورة 
للقضاء  األعلى  للمجلس  وجهت  االنتقادات  من 
سواء من حيث تركيبته أو من حيث صالحياته، 
عديد  قبل  من  وحتى  القضاة  من  العديد  قبل  من 
السامية  المفوضية  فيهم  بما  الدوليين  الشركاء 
الصادر  بيانها  في  أقرت  التي  اإلنسان  لحقوق 
تعتري  التي  والثغرات  بالنواقص  اليوم  هذا 
اإلصالحات  إدخال  وضرورة  القضائي  النظام 
عنه  أعلن  »ما  أن  واعتبر  عليه«.  الالزمة 
ينطوي  ال  المجلس  الجمهورية حول حل  رئيس 
في  للتدخل  إرادة  على  األشكال  من  شكل  بأي 
في  يندرج  وإنما  عليه،  اليد  وضع  أو  القضاء 
مسار إصالح المنظومة القضائية والمضي قدما 
ما  وتجاوز  القضاء  استقاللية  تعزيز  درب  على 
شابه من إخالالت والنأي بالمرفق القضائي عن 
في  األحيان  العديد من  في  تسبب  الذي  التسييس 
تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا هامة على 
ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين  اغتيال  غرار 

اإلبراهيمي«.
ق ـ د
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والقذافي  »الناتو  بعنوان  تقريرا  كندية  مجلة  نشرت 
يهدف  كان  الغرب  أن  فيه  ورد  العربي«،  والربيع 
»زعيم  أزالة  إلى  ليبيا  في  العسكري  تدخله  من 
النفط  إلى  الوصول  وتأمين  األطوار«  غريب 

ية. لنها با
اإللكتتروونية  المجلة  في  نشر  تقرير  ووصف 
  »mcgill international review« الكندية  
كان  بأنه  القذافي  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم 
األطوار  غريب  ولكنه  كاريزميا،  صاحب  »زعيما 
ليبيا  على  سيطر  وأنه  سيفعله،  ما  توقع  يمكن  وال 

عاما«.  42 لمدة 
صيغ  الذي  التقرير،  صاحب  البداية  منذ  وخرج 
اإلعالم  وسائل  في  تظهر  ما  نادرا  نظر  وجهة  من 
القذافي  »مصرع  أن  مفاده  باستنتاج  الغربية، 
وليس  األجنبي  للتدخل  نتيجة  كبير  حد  إلى  كان 
شمال  حلف  لدى  كان  األصليين.  السكان  النتفاضة 
في  قوية  مصلحة  اإلقليميين  وحلفائه  األطلسي 
فعالة  حملة عسكرية  إلى  أدى  ما  بالقذافي،  اإلطاحة 

نظامه«. إلنهاء  للغاية 
إشارته  التقرير  هذا  أبرزها  التي  النقاط  بين  ومن 
نظام  ضد  القتال  أثناء  المتمردة  الجماعات  أن  إلى 
للغاية  عنيفة  األحيان  من  كثير  »في  كانت  القذافي  
الدولية،  العفو  لمنظمة  ووفًقا  بها.  التنبؤ  يمكن  وال 
عن  مسؤولة  الليبية  المتمردة  الجماعات  كانت 
ذلك  في  بما  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  من  العديد 
لسكان  المنهجي  والقتل  والخطف  العرقي  التطهير 
أنهم مرتزقة  ُزعم  السمراء،  البشرة  ليبيين من ذوي 

للقذافي«. موالون  إفريقيا  غرب  من 

الذين  الليبيين  العديد من  الكندية أن   المجلة  وذكرت 
بأنهم  صّرحوا  الوقت  ذلك  خالل  مقابلتهم  تمت 
البقاء  على  القذافي  حكم  ظل  في  العيش  »يفضلون 
ألن  المتمردة،  الجماعات  من  المستمر  التهديد  تحت 

متوقعا«. األقل  على  كان  القذافي  نظام 
بوثير«  سيج   « ويدعى  الكاتب  سرد  إطار  وفي 
تلك  القذافي خالل  نظام  التي سيقت ضد  لالدعاءات 
»القذافي  أن  عن  يشاع  كان  ما  إلى  أشير  الحملة، 
المتظاهرين،  لمهاجمة  الجوية  القوة  يستخدم  كان 
وزارة  من  كل  بعد  فيما  دحضته  ادعاء  وهو 
الدولية.  األزمات  ومجموعة  األمريكية  الخارجية 
جنود  أن  الجزيرة  قناة  ذكرت  ذلك،  على  عالوة 
باغتصاب  وأمروا  بالفياجرا،  تزويدهم  تم  القذافي 
أن  إال  منهجي،  بشكل  والمتمردات  المدنيات  النساء 
هذا  مع  تناقض  الدولية  العفو  منظمة  أجرته  تحقيقا 
أن  وجدت  أنها  إلى  المنظمة   وخلصت  االدعاء، 

لدعمه«. كافية  غير  األدلة 
الراحل  الليبي  الزعيم  عالقة  التقرير  ورصد 
إلى  وصوله  بعد  القذافي  أن  إلى  مشيرا  بالغرب 
الغرب.  للغاية وال يثق في  السلطة كان » ير ودود 
الهائلة  ليبيا  احتياطيات  إلى  الوصول  الغرب  أراد 
والمتحمس  القومي  القذافي  موقف  لكن   ، النفط  من 
لذلك،  نتيجة  المتناول.  عن  بعيدة  العقود  جعل 
من  الديكتاتور  بإزاحة  مهتمة  الغربية  القوى  كانت 
من  الثمانينيات  ريغان طوال  إدارة  اختلقت  السلطة. 
الرأي  إلثارة  القذافي  عن  روايات  الماضي،  القرن 
ضده،  الدولية  الفاعلة  والجهات  األمريكي  العام 
وذهبت  ضده.  هجوم  أو  انقالب  تبرير  أمل  على 

الجماعة  مع  والعمل  التعاون  حد  إلى  بريطانيا 
إرهابية  منظمة  وهي  المقاتلة،  الليبية  اإلسالمية 

القذافي«. حكم  إلضعاف  بالقاعدة،  مرتبطة 
أوائل  في  بدأ  القذافي  أت  الكندية  المجلة  ورصدت 
العقد األول من القرن الحادي والعشرين، في »فتح 
صفقات  وعقد  الغرب،  أمام  الليبية  النفط  أسواق 
حين  مختلفة.  أوروبية  ودول  المتحدة  الواليات  مع 
االقتصادية،  العالقات  عن  الجليد  إذابة  على  عمل 
كبير.  حد  إلى  القذافي  مع  الغرب  عالقة  تغيرت 
يصافح  وهو  ونيويورك  باريس  في  القذافي  وشوهد 
حارا  ترحيبا  لقي  حيث  والمشاهير  الوزراء  رؤساء 

بالدهم«. في 
كانت  تلك  التعاون  عالقة  ان  إلى  التقرير  ولفت 
يدير  القذافي  نظام  شرع  حيث  األمد،  »قصيرة 
االمتيازات  توقيع  بعد  الغرب.  مع  التفاقاته  ظهره 
وتوتال  موبيل  إكسون  من  كل  مع  أبرمت  ليبيا،  مع 
على  أجبروا  حيث  مواتية،  غير  بشروط  اتفاقيات 
عام  في  القذافي.  لنظام  الدوالرات  مليارات  دفع 
الليبي  النفط  تأميم  بإعادة  القذافي  هدد   ،2009
جامعة  في  الفيديو  عبر  ألقاها  محاضرة  أثناء 
بإرسال  مهددا  إيطاليا،  النظام  ابتز  تاون.  جورج 
األبيض  البحر  عبر  المهاجرين  من  كبيرة  أعداد 
مليارات   5 استثمار  على  يوافقوا  لم  إذا  المتوسط 

ليبيا«. في  دوالر 
اندالع  في  وجد  الغرب  أن  التقرير  صاحب  ورأى 
زعيم  »إلزالة  فرصة  الليبية  األهلية  الحرب 
النفط  إلى  الوصول  وتأمين  األطوار  غريب 
أن  إلى  السياق  هذا  في  مشيرا  بالنهاية«،  الليبي 
في  ساركوزي،  نيكوال  األسبق  الفرنسي  الرئيس 
إفريقيا،  في  الفرنسي  الوجود  تأكيد  إلعادة  محاولة 
ُضبط   السياسي،  وضعه  من  الرفع  إلى  باإلضافة 
للمساعدات  مخصصة  طائرات  يستخدم  »وهو 
شركات  من  التنفيذيين  المديرين  لنقل  اإلنسانية 
المتمردة  الجماعات  للقاء  توتال  مثل  الكبيرة  النفط 
بريطانيا  اعترفت  وبالمثل،  الصفقات.  وعقد 
استراتيجية  لوضع  الليبي«  للنفط  »خلية  بتشكيل 
حاولت  فيما   البلد،  هيا  في  النفط  إلى  للوصول 
مع  إيجابية  مكانة  تأمين  أيًضا  وقطر  إيطاليا 
الليبية  الحكومة  بتمويل  المحتملين،  الليبيين  القادة 

االنتقالي. الوطني  المجلس   في  المتمثلة  المؤقتة، 
الربيع  عن  تقريرعا  ختام  في  الكندية  المجلة  وقالت 
مناسب  وقت  »في  جاء  تمرد  من  تاله  وما  العربي 
كونه  إلى  إضافة  الذي  بالقذافي،  لإلطاحة  للغرب 
في  الغرب  خان  األطوار،  غريب  قوميا  ديكتاتورا 
حلف  ساهم  الدوالرات.  ماليين  وكلفه  الوقت  ذلك 
اإلقليميين،  حلفائه  جانب  إلى  األطلسي،  شمال 
والسياسي  العسكري  نفوذه  باستخدام  إزاحته  في 
إنسانيا  كان  تدخله  أن  الناتو  أكد  واالقتصادي. 
والوصول  القذافي  إزالة  أراد  الواقع،  في  هو  بحتا. 
على  ناجحة  مهمتهم  كانت  الليبي.  النفط  إلى  أخيرا 
وفاة  إلى  يُنظر  يزال  ال  ألنه  وذلك  واسع،  نطاق 
وليست  العربي  للربيع  )انتصار(  أنها  على  القذافي 

الشرعي«. غير  األجنبي  التدخل  على  مثاال 

ق ـ د

بحسب تقرير كندي:

هدف الغرب من التدخل العسكري
في ليبيا و اغتيال القذافي كان 

الوصول إلى نفط البالد

وزير الخارجية التونيس 
يكشف أسباب حل 

سعّيد مجلس القضاء

 2022 سنة  إعالن  خالله  من  تعتزم  إلكترونيا,  ملتقى  القادم,  السبت  يوم  بالمغرب  والتطبيع  الصهيونية  مقاومة  تنسيقية  تنظم 
للتطبيع. مقاومة  عام 

الملتقى  هذا  تنظيم  عن  فايسبوك«,   « االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  الرسمية  صفحتها  على  منشور  في  التنسيقية  وأعلنت 
التطبيع«. مقاومة  عام   2022 سنة  ل«إعالن  األوطان«,  الكيان...ونحمي  »نقاوم  شعار  تحت  السنوي,  االلكتروني 

اختالف  على  الصهيوني  الكيان  مع  للتطبيع  رافضة  وثقافية  سياسية  وشخصيات  دين  رجال  مشاركة  الملتقى  وسيعرف 
كشفت  لما  وفقا  العالم,  عبر  للتطبيع  المقاوم  العمل  وقيادات  شريكة  وهيئة  مؤسسة   60 من  أكثر  مشاركة  عن  ناهيك  أشكاله, 

التنسيقية. عنه 
الحقوقي  والناشط  السياسي  كوربن,  جيريمي   البريطاني,  العمال  لحزب  السابق  الرئيس  الملتقى,  في  المشاركين  بين  ومن 

البشير. عصام  السوداني  والداعية  العالم  وكذا    , صبري  عكرمة  الشيخ  األقصى  المسجد  ,خطيب  الزبيدي  حسين  العراقي 
ق ـ د

نحو إعالن 2022 »عام مقاومة التطبيع« باملغرب



أكد عضو اتحاد غرف التجارة السوري، فهد درويش، 
إلى  السورية  الشاحنات  بدخول  السماح  بغداد  قرار 
العراق، معتبرا إياه نقلة مهمة في إطار زيادة التعاون 

االقتصادي والتجاري بين البلدين.
بدعم حركة  سيساهم  العراقي  القرار  أن  إلى  وأشار 
الصادرات السورية نحو العراق عبر الشحن البري، 
خالل  من  الصادرات  كلفة  بتخفيف  سيساهم  كما 
إيجابا على قدرة  تخفيض كلفة الشحن، ما سينعكس 

المنتجات السورية في المنافسة في السوق العراقية.
أسواق  فتح  في  سيساهم  القرار  أن  درويش  وبين 
جديدة للمنتجات السورية داخل المحافظات العراقية، 
حاليا  تشهد  التي  للحمضيات  بالنسبة  وخصوصا 
منافسة قوية من الحمضيات التركية واإليرانية، كما 
وأسطول  الشحن  شركات  عمل  تنشيط  على  سيعمل 
فتح  خالل  من  أكبر  بشكل  السوري  البري  الشحن 

طريق شحن وترانزيت جديد.
السوري، وبناء  التجارة  اتحاد غرف  إلى أن  وأشار 
له،  التابعة  والتصدير  االستيراد  لجنة  مقترح  على 
إعفاء  الحكومة  في  االقتصادية  اللجنة  من  طلب 
القطع  تعهد  قرار  من  للخارج  المصدرة  الحمضيات 
األجنبي 1071 ، وهو أمر سيجعلها توجد أكثر في 
هذا  المنافسة،  على  وسيساعدها  الخارجية  األسواق 
على  الشاحنات  دخول  قرار  انعكاس  إلى  باإلضافة 
المنتجات  وخصوصاً  التصدير،  منتجات  مجمل 

الزراعية التي يمكن تصديرها إلى العراق.
ق ـ إ

 Western رشكة
Unionتوف تحويل 

األموال داخل روسيا
كشفت وثيقة أن شركة Western Union لتحويل 
األموال ستوقف خدمة تحويل األموال داخل روسيا، 
األموال  تحويل  عمليات  أن  أكدت  الوثيقة  لكن 

الخارجية من وإلى روسيا ستستمر.
االقتصادي   RBC موقع  نقله  ما  بحسب  ذلك  وجاء 
عن خطاب موجه من قبل Western Union إلى 

بنوك روسية تقدم خدمة تحويل األموال.
ومن المقرر أن توقف Western Union تحويل 
المقبل،  أفريل   1 من  اعتبارا  روسيا  داخل  األموال 
وأكدت الشركة أن عمليات تحويل األموال الخارجية 

من وإلى روسيا ستستمر.
وعن أسباب القرار، أشارت الوثيقة إلى أن القرار تم 
اتخاذه بسبب انخفاض الطلب على التحويالت داخل 

روسيا.
ق ـ إ
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 16 لتوفير  بحاجة  أنها  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
مليار دوالر أخرى لدعم البلدان منخفضة الدخل لمواجهة 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(.
وذكرت المنظمة يوم األربعاء أن المبلغ يمثل الفجوة في 
ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات واالختبارات واألدوية 
من خالل برنامج أطلقته األمم المتحدة ، حيث سيستخدم 
 700 وشراء  اللقاحات  من  جرعة  مليون   600 لتوفير 

مليون اختبار وعالج 120 مليون مريض .

أدهانوم:«  تيدروس  العالمية  الصحة  منظمة  مدير  وقال 
وإذا   -19 كوفيد  لمواجهة  الالزمة  األدوات  العلم  منحنا 
تم التضامن في تقاسمها عالميا سنتمكن من القضاء عليه 
)المرض( عبر خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام«.

 %  92 توفير  يجب  المتحدة،  األمم  لحسابات  ووفقا 
األوروبي  االتحاد  من  المطلوبة  المساهمة  إجمالي  من 
ومجموعة العشرين التي تمثل أكبر االقتصادات الصناعية 

والناشئة في العالم.

من  سابق  وقت  في  العالمية،  الصحة  منظمة  وأعلنت 
الشهر الجاري إن خليط األجسام المضادة الموصى به 
غير فعال ضد المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
وأفادت دراسات حديثة بأن مزيجا من األجسام المضادة 
كانت قد أوصت به منظمة الصحة العالمية غير فعال في 

مواجهة متحور أوميكرون لفيروس كورونا.
من  لكل  المضادة  األجسام  من  بخليط  الكشف  ويتعلق 

عقاري »كاسيريفيماب« و«إيمديفيماب«.
كوفيد19-  لمرض  العالجية  الوسائل  خبيرة  وقالت 
بمنظمة الصحة العالمية، جانيت دياز: »يبدو أن خليط 

األجسام المضادة يظهر عدم فاعلية ضد أوميكرون«.
نصف مليون وفاة

نصف  تسجيل  تم  أنه  العالمية  الصحة  منظمة  وأعلنت 
المتحورة  اكتشاف  منذ  بكوفيد1-  وفاة  حالة  مليون 

أوميكرون من فيروس كورونا.
محمود  عبدي  المنظمة  في  الحوادث  إدارة  مدير  وقال 
إنه تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في 
العالم منذ إعالن أوميكرون متحورة مثيرة للقلق أواخر 
نوفمبر. ومنذ ذلك الحين تجاوزت أوميكرون المتحورة 
أسرع  كونها  العالم  في  الطاغية  لتصبح  بسرعة  دلتا 

انتشارا، مع أنه بدا أن أعراضها المرضية أقل حدة.
وتتعقب منظمة الصحة العالمية أربع سالالت فرعية من 
المتحورة أوميكرون، وبينما كانت الساللة الفرعية »بي 
آيه.1« هي السائدة، فإن »بي آيه.2« أكثر عدوى ومن 

المتوقع أن تمثل حصة متزايدة من إصابات أوميكرون.
من  أكثر  بحياة  رسمًيا  كوفيد19-  جائحة  وأودت 
5,748,498 شخصا في أنحاء العالم منذ نهاية 2019، 

وفق إحصاء أعّدته وكالة فرانس برس أول أمس.
ق ـ  إ

»الصحة العالمية« تطلب دعما بـ16 
مليار دوالر لمواجهة أوميكرون 

فتح أسواق
جديدة أمام المنتجات 

السورية

للبرميل  دوالرا   90 نحو  عند  النفط  أسعار  استقرت 
من  اإلمدادات  زيادة  احتمال  لكن  األربعاء،  يوم 
على  ضغوطا  أبقى  المتحدة  والواليات  إيران 

األسعار.
36 سنتا  برنت  اآلجلة على خام  العقود  ونزل سعر 
للبرميل  دوالر   90.42 إلى   0.4% يعادل  بما 

غرينتش. بتوقيت   1150 الساعة  بحلول 
البرميل مصير  تحدد  عوامل  ثالثة 

بتوترات جيوسياسية  اليوم  أوروبا  تمر منطقة شرق 
أوكرانيا  بغزو  الروسي  التهديد  ظل  في  خصوصا 
عزز  مما  الكرملين،  ضد  وألمانيا  أمريكا  وتحالف 
إلى  ليصل  البرميل  سعر  ورفع  النفط  مكاسب  من 

90.42 دوالر. 94 دوالرا ثم تراجع اليوم إلى 
برميل  سعر  على  التأثير  في  آخران  عامالن  وهناك 
الزيادة  كبح  وربما  المقبلة،  الفترة  خالل  النفط 
أو  برنت  خام  سواء  البرميل  سعر  في  المستمرة 
النفطي  المعروض  زيادة  وهما  تكساس،  غرب  خام 
األمريكيين،  المنتجين  أو  أوبك  منظمة  من  سواء 
والعامل اآلخر هو سحب بعض الدول مثل الواليات 
النفطية  االحتياطيات  من  والهند  واليابان  المتحدة 

األسعار. زيادة  لمواجهة  لديها 
العقوبات  رفع  إلى  اتفاق  إلى  التوصل  يؤدي  وقد 
والفنزويلية  اإليرانية  النفط  األمريكية عن صادرات 
زالت  ما  لكن  السوق  إلى  سريعة  إمدادات  وإضافة 

تحل. لم  قضايا  هناك 
شهري  تقرير  بأحدث  كذلك  األسواق  وتأثرت 
زادت  التي  األمريكية  الطاقة  معلومات  إدارة  من 
مليون   11.97 إلى  األمريكي  الخام  توقعاتها إلنتاج 

العام. هذا  المتوسط  في  يوميا  برميل 
وعلى جانب آخر بدا أن المخاطر السياسية تراجعت 

محللين. لعدة  وفقا  األربعاء  اليوم 
لدى  األولية  السلع  محلل  فريتش  كارستين  وقال 
في  جديد  تصعيد  بشأن  »المخاوف  بنك  كومرتس 
الشيء  تراجعت بعض  الروسي األوكراني  الصراع 
يحد  مما  األخيرة  الدبلوماسية  الجهود  بعد  يبدو  فيما 

النفط«. على سعر  المخاطر  أثر  من 
يوم  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقال 
اتخاذها  يمكن  خطوات  هناك  أن  يعتقد  إنه  الثالثاء، 

الرئيس  مع  اجتماعه  بعد  األزمة  تصعيد  لتخفيف 
األطراف  لجميع  ودعوته  بوتين  فالديمير  الروسي 

بالهدوء.
أثر  من  حدت  األمريكية  المخزونات  بيانات  لكن 

لألسعار. الخافضة  الضغوط 
الخام  من  األمريكية  المخزونات  انخفضت  فقد 
وفقا  الماضي  األسبوع  التقطير  ونواتج  والبنزين 
البترول  معهد  بيانات  عن  نقال  السوق  من  لمصادر 

األمريكي.
النفط تضبط سوق  »أوبك« 

من  دولة   23 تضم  التي  أوبك+  مجموعة  أعلنت 
زيادة  عن  الماضي،  األربعاء  النفط،  منتجي  كبار 
في مارس. يوميا  برميل  ألف   400 بمقدار  إنتاجها 

في  معتدلة  زيادات  بضخ  أوبك+  تلتزم  وبذلك 
مستهلكين  ضغوط  من  الرغم  على  النفطي  إنتاجها 
إلى  الخام  أسعار  وصول  بعد  الزيادة  لتسريع  كبار 

سنوات.  7 في  مستوياتها  أعلى 
وواجهت منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي 
مجموعة تعرف باسم أوبك+ وتنتج أكثر من 40% 

الواليات  من  دعوات  العالمية،  النفط  إمدادات  من 
مع  النفط  من  المزيد  لضخ  وغيرهما  والهند  المتحدة 

الجائحة. تبعات  من  العالمية  االقتصادات  تعافي 
المستهدف  بالمعدل  االلتزام  على  اتفقت  أوبك+  لكن 
برميل  ألف   400 تبلغ  شهرية  زيادات  ضخ  عبر 
فشل  على  األسعار  ارتفاع  في  باللوم  وألقت  يوميا 
في  كافية  استثمارات  تأمين  في  المستهلكة  الدول 
تلويثا  أقل  طاقة  إلى  تحولها  مع  األحفوري  الوقود 

. للبيئة
األسعار  إن  أيضا  أوبك+  في  وقالت بضعة مصادر 
المتحدة.  والواليات  روسيا  بين  التوتر  بفعل  زادت 
أوكرانيا،  لغزو  بالتخطيط  موسكو  واشنطن  وتتهم 

روسيا. تنفيه  ما  وهو 
تعقيداته في ظل مواجهة  له  النفط أمر  إنتاج  وزيادة 
حتى  الوفاء  في  مصاعب  أوبك  أعضاء  من  العديد 
وجود  وعدم  شهريا  المستهدفة  اإلنتاج  بمعدالت 

اإلنتاج. لزيادة  فائضة  طاقة 
ق ـ إ

وسط تقلبات جيوسياسية

أسعار النفط مستقرة فوق 90 دوالرا



   

n نجحــت، مســاء أول أمــس، 
مصالــح حــرس الغابــات بإقليــم 
أوالد اعطية غربي والية سكيكدة 
من توقيف شــاب في عقده الثالث 
بخصوص نهب الثــروة الغابية و 
حجز كمية كبيــرة من مادة الفلين 

الخام.
و بحســب مصادرنا فــان العملية 
معلومــات  ورود  عقــب  جــاءت 
دقيقة للمصلحة بخصوص نشــاط 
مشــبوهة ألحــد الشــبان في نهب 

المــكان  الفليــن علــى مســتوى  
المســمى أوالد مســيعد  منطقــة 
 ، أعطيــة  أوالد  ببلديــة  ســيوان 
حيــث تم مداهمتــه و العثور على 
كميــة معتبرة من الفلين مســروقة 
و  مخبــأة داخل الغابــة، حيث تم 
اســترجاع و حجــز هــده الكميــة 
بدعم من الشركة الجهوية للهندسة 
الريفيــة و توقيــف المشــتبه بــه 
الذي حــول إلى الجهــات األمنية 

المختصة.

روسيكادا اليوم 8

توقيف "ناهب" فلني و حجز كمية كبرية 
يف وادي الزهور     

متفرقات 

الخميس 10 فيفري  2022 م
الموافق لـ 09 رجب 1443 هـ

يعانون التهميش في عاصمة الوالية سكيكدة 

سكان حي بولقرود يطالبون  بمدرسة ومشروع للصرف الصحي

n يعانــي حي بولقــرود، في 
قلب عاصمة الوالية ســكيكدة، 
من أوضاع ســيئة منذ ما يزيد 
عن 30 ســنة، أي منذ إنشائه، 
خاصــة مــا يتعّلــق باســتكمال 
الصحــي،  الصــرف  مشــروع 
والطريــق الداخلــي المتدهور، 
رغــم كثــرة الشــكاوى من قبل 
المجالــس  لمختلــف  الســكان 
أن  إال  المتعاقبــة،  الشــعبية 

الوضعية تدهورت أكثر.

  ح بعــض ســكان الحــي، أن 
هــذا األخيــر ال يتوفــر علــى 
أن  كمــا  العمرانيــة،  التهيئــة 
الطريق الداخلــي ما يزال على 
حالتــه الترابيــة منذ 30 ســنة، 
يتطايــر منه الغبار أثناء موســم 
الصيــف، ويتحّول إلى تجمعات 
الميــاه واألوحــال فــي فصــل 
الشــتاء األمر الذي يجعل حركة 
المــرور صعبــة علــى قاطني 
الحي، ويعّطل مــن مصالحهم، 
وضعيــة أرقــت ســكان الحــي 
خصوصــا وأنهــم قــد أخطروا 
كل مسؤولي الوالية، في العديد 
من المناســبات، بمشــاكل الحي 

المتراكمة.
ويعانــي الحــي »العتيق« الذي 
هــو عبارة عن تجمــع كبير من 
»المفــارز« بأعالــي عاصمــة 
الواليــة ســكيكدة، مــن انعــدام 
طريق معبد يؤدي إلى سكناتهم، 
إضافة إلى عدم مسايرة التطّور 
المنطقة  الهائل بهــذه  الســكاني 
من طــرف الســلطات المحلية، 
مما جعل الحــي يعاني من عدة 
نقائــص، وقــال الســكان، أنهم 
يعانــون يوميا مــن أجل دخول 
الخــروج منــه، مــا  حيهــم أو 
يســبب انعدام مسلك مهيأ يسهل 
ســير المركبات، بسبب الطريق 

المهترئ.
وبالرغــم من أن حــي بولقرود 
مــن  الغربيــة  الجهــة  بأعالــي 
مدينة سكيكدة، من األحياء التي 
عرفــت توســعا فــي العمران، 
خالل السنوات األخيرة، إال أنه 
يفتقر إلى مدرسة، تجمع أطفال 
الحــي، وتأســف ســكان الحــي 
لعــدم تلبيــة مطلبهم األساســي 
في بناء مدرســة ابتدائية، والتي 
ســعى الســكان للحصــول على 
مــن   2006 فــي  مشــروعها 

مديرية التربية.

ومــا يــزال الوضع علــى حاله 
يضطــر  حيــث  اليــوم،  إلــى 
األطفــال الصغار التســجيل في 
الســنة أولى ابتدائي بمدرسة بن 
خوخة الواقعة في حي بن مالك 
ويقطعــون يوميــا 03 كيلومتر 
مشيا على األقدام، إلى غاية هذه 
األخيرة، ويبقــى خطر الطريق 
يؤرق أوليــاء التالميــذ، ناهيك 

عن عدم توفر وسائل النقل.
وتحــّدث بعــض ســكان الحــي 
ل«عين الجزائر« ببالغ االستياء 
عــن التهميش الــذي يتعرضون 
له من طرف الســلطات المحلية 
التي -حســبهم - لم تكلف نفسها 
إدراجهــم فــي عمليــات التهيئة 
األحيــاء،  باقــي  علــى غــرار 
رغــم العديــد من الطلبــات في 
هــذا الشــأن لمختلف مســئولي 
الوالية.نشــير فقــط بــان رئيس 
البلدية قال في اتصال مع »عين 
الجزائــر«، بأن الحي  سيشــهد 
سلســلة مــن البرامــج التنموية 
انطالقا من الشهر المقبل بأغلفة 
ماليــة ضخمــة تمــس  المحيط  
الحضــاري و شــبكات الماء و 
التطهيــر و االنــارة العمومية و 

حتى شبكة الطرقات.

يعانون من مشاكل متشعبة     

منتجو الطماطم يطالبون الزيادة يف حصة السقي     
ــب، منتجــو الطماطــم  n طال
ــد مــن واليــات الشــرق و  بالعدي
ــي  الغــرب الجزائــري، بزيــادة ف
حصة الســقي، وغالء األسمدة و 
تعقد اإلجراءات اإلدارية المرتبطة 
بحقوقهم المالية مع البنوك و كذا 
الحصــول على الدعــم وندرة اليد 
العاملة،  للنهوض بهذه الشــعبة 
و تطويــر زراعتهــا، بمــا يحقق 

االكتفاء الذاتي لهذا المنتوج.
و كان هــذا المطلب قد تمســك به 
ممثلو الفالحين مند أسابيع عقب 
عقــد الملتقى الوطني الذي أنعقد، 
فــي قاعــة المــداوالت بالمجلــس 
بمشــاركة  الوالئــي،  الشــعبي 
ــح الفالحة عن 11  مدراء المصال
يــن عــن  واليــة و بحضــور ممثل
وزارة الفالحــة، غير أنه ال شــيء 
تجســد  رغم تقديمهم لسلسلة من 
الشــكاوى بالتحليل و التشخيص 
واقع هذه الشــعبة و المشاكل التي 
يتخبــط فيهــا المنتجون، الســيما 
مــا تعلــق منها بالســقي، في ظل 
حالة الجفاف التي تعيشها واليات 
الوطــن، مــا يؤثــر حســبهم على 
المنتوج، خاصة و أن ذلك يتزامن 
مــع انطالق حملة الــزرع و البذر 

المقررة األسبوع القادم.

ممثــل عــن الفالحيــن المنتجين  
قال »عين الجزائر«بانهم يعانون 
ــي و عالقــة  مــن  الجانــب المال
المنتجيــن و المحولين مع البنوك 
بمعانــات الفــالح فــي اإلنتاج في 
بــوا  شــعبة الطماطــم ، أيــن طال
بتســهيالت و مرونة أكثر في هذا 
المجــال، مــن أجل رفــع العراقيل 
تــي تصادفهــم فــي كل موســم  ال
ــى تأثيرات  فالحــي، باإلضافــة إل
ــوج المســتورد على المنتوج  المنت
المحلي و كســاده لدرجة فســاده، 
بســبب صعوبة عملية التســويق 
و كذا الحصول على مســتحقاتهم 
يــة فــي وقتهــا، كمــا تحدثوا  المال
ضــرورة  و  الدعــم  قضيــة  عــن 
تقديم تســهيالت في هذا الجانب، 
خاصــة و أن الكثير من المنتجين 
محرومــون مــن مختلف أشــكال 
الدعــم الفالحــي في هذه الشــعبة 
و بــات مــن الضروري حســبهم، 
أن تمنح لهم التســهيالت الالزمة، 
بمــا يمكنهــم مــن االســتفادة من 
ــذي من شــأنهم تمكينهم  الدعم ال
الطماطــم  زراعــة  تطويــر  مــن 
الصناعيــة و لما ال التصدير نحو 
الخــارج. هذا و تم خالل هذا اليوم 
الدراسي، فتح ورشات مختلفة مع 

مهني القطاع، بمشــاركة ممثلين 
تقديم كل  ــوك، ل بن عــن الوزارة و ال
الالزمــة  ــول  الحل و  الشــروحات 

للمشاكل المطروحة.
ــح  المصال مديــر  أوضــح  و 
الفالحيــة لواليــة ســكيكدة، قــال 
»عين الجزائر«، بأن االنشــغاالت 
ــم رفعها للوزارة،  المطروحة، قد ت
بيتها،  للنظر فيها و العمل على تل
بما يقدم اإلضافة للمنتجين، بهدف 
المساهمة في تطوير هذه الشعبة 

وطنيا، خاصة وان والية ســكيكدة 
تبقــى رائدة في إنتاج هذه الشــعبة 
على المســتوى الوطنــي، متوقعا 
تحقيق 800 قنطــار في الهكتار، 
ــى فتــح وحــدة لتحويل  مشــيرا إل
الطماطم، من شــأنها رفع اإلنتاج 
إلى أزيد من 9 آالف قنطار و ذلك 
ما يســاهم في القضاء على ظاهرة  
طوابيــر الشــاحنات و الجــرارات 

المحملة بالطماطم في الطرقات.
                    نورالدين. ب

اختفاء مواد التعقيم من صيدليات بالوالية                         
n سجلت، مختلف الصيدليات 
فــي بلديــات واليــة ســكيكدة، 
إختفاء كلي لمواد التعقيم و هذا 
بعد الهجوم الكاســح و التهافت 
القياسي للمواطنين عليها، رغم 
أن بعــض الصيادلــة و حتــى 
التجــار فضلــوا رفع ســعرها 
إلى الضعف ألنهــا اختفت من 
الرفــوف محدثنا أزمــة كبيرة، 
دفعــت بالمواطنيــن الى العودة 
من جديد الى التعقيم التقليدي و 
الموازي ...و فــي هدا االطار 

قال أحد ممثلــي نقابة الصيادلة 
فــي تصريح »عين الجزائر«، 
بــأن التموين بتلــك المواد بات 
ضعيفا مند أزيد من خمس أيام، 
حيــث تهافــت المواطنون على 
مختلف مــواد التعقيم التي تباع 
فــي الصيدليــات بــال وصفات 
طبيــة، و هــو ما دفــع ببعض 
التجار على شراء كميات كبيرة 
و المضاربــة بهــا حيــث دعــا 
الصيادلــة لمنع بيعهــا لتجار و 
تحديد الكميات للمواطنين فقط.

سكيكدة : نورالدين .ب

سكان "بوعصيدة السايس"  بتمالوس  
يطالبون بتوفري األمن

حــي«  ســكان  طالــب،   n
ببلديــة  الساســي«،  بوعصيــدة 
تمالــوس  فــي ســكيكدة، مصالح 
األمن، بتكثيــف دورياتها بالحي، 
الــذي أصبــح بــؤرة لالنحرافات 
علــى  المتكــررة  واالعتــداءات 
الســكان، مطالبيــن بتوفير مركز 
أمنــي وتعزيــز تواجــد عناصــر 
الشــرطة بالــزي المدنــي للقضاء 
على كل أشــكال التجاوزات التي 
باتت هاجســهم الوحيد، حيث أكد 
البعــض منهــم أنهــم صــاروا ال 
يؤمنون على أنفســهم وممتلكاتهم، 
بالنظر إلى الغرباء الذين يقصدون 

الحي من األحياء المجاورة•
فــإن  عيــان،  شــهود  وحســب 
المتكــررة صــارت  االشــتباكات 
تعكــر صفو حياتهــم، آخرها التي 
وقعــت نهاية األســبوع الماضي، 
حينما جاءت مجموعة من شــباب 
يحملون عصياً وسواطير وهجموا 

بإحــدى  المواطنيــن  أحــد  علــى 
تســقط  كادت  التــي  العمــارات 
بهــا أرواح، ويؤكــد المواطنــون 
المرحلــون من عدة أحيــاء، أنهم 
لــم يكونــوا يتوقعــون مثــل هــذه 
االعتــداءات شــبه اليوميــة داخل 
منطقــة حضرية، وأشــار بعضهم 
إلــى أنهــم لــم ينعمــوا لحــد اآلن 
بالراحــة التامــة، كونهــم صاروا 
يــرون مثل هذه االعتــداءات التي 
تنبــئ بأن األمــور ليســت بخير، 
بعد فرحتهــم بالســكنات الجديدة، 
إثــر معاناة لســنوات فــي بنايات 
مهــددة باالنهيــار في عــدة أحياء 
شــعبية، وقد أبدوا تخوفهم الشديد 
مــن وقوع جرائــم بفعــل ظاهرة 
المخدرات ومشــتقاتها طالبوا من 
مصالح األمن تكثيف المجهودات 
لمجابهــة هــذه الظاهــرة  و فــي 

القريب العاجل.
                      جمعها : نورالدين. ب

طالبوا برحيل مدير المؤسسة و فتح تحقيق     

بحارة يغلقون موانئ الصيد بالوالية      
n احتج، أمس، بحارة و عمال 
موانــئ الصيد البحــري بكل من 
قــل، المرســى و ســطورة فــي  ال
ــم تســيرها  تــي يت ســكيكدة، و ال
من قبل مؤسســة تســير الموانئ 
في والية ســكيكدة، بعدما أغلقوا 
ــك الموانــئ، رافعيــن  أبــواب تل
شــعارات تدعوا وزير العدل إلى 
فتــح تحقيق في ظروف  التدخل ل

تسير تلك الموانئ و رحيل مدير 
المؤسســة الذي بات ســيف على 
رقابهم و يمص جيوبهم بقرارات 
اعتبروها غير قانونية و مجحفة 
فــي حقهم أدت بالعديد منهم إلى 

اإلفالس.
و في هذا السياق، قال ممثل عن 
نقابــة الصيادين فــي ميناء القل 
فــي تصريح عيــن الجزائر، بأن 

مدير المؤسســة المينائية فرض 
عليهــم مصاريف غيــر قانونية 
و غيــر منطقية فــي ميناء يفتقد 
ألدنى شــروط العمــل ناهيك عن 
تعرض البحارة و أرباب الســفن 
إلى مص لجيوبهــم بأعباء غير 
ــة و غيــر قانونيــة، كمــا  مقبول
طالــب بحــارة ميناء ســطورة و 
المرســى في أقصى شرق الوالية 

فتح تحقيق شــامل في التســيير 
المؤسســة المينائيــة مــن قبــل 
المدير الحالي و محاســبته على 
مــا قالوا فرض قوانين و قرارات، 
اعتبروها غيــر قانونية و جائرة 
فيمــا تمســك الجميــع بمواصلة 
و  الموانــئ  ــك  تل أبــواب  ــق  غل

التهديد بالتصعيد.
                       نورالدين. ب
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n   أطلقــت مديرية المصالح 
الفالحية لوالية قســنطينة بداية 
األسبوع قافلة تحسيسية لتوعية 
الفالحيــن التخــاذ احتياطاتهــم 
واالســتعداد لبدء عمليات الري 
االحتياطية في ظل هذا الجفاف 
الذي تشهده الوالية على غرار  

عديد واليات الوطن. 
 القافلة المعنية قامت على مدار 
هاته األيام بزيارة عين السمارة 
الخروب ،زيغود يوسف، عين 
عبيــد، وســتواصل مهمتها في 

بلديات الحامــة بوزيان و ابن زياد نهاية 
األسبوع. 

 وحســب ما أفــاد به مرشــدون بمديرية 
المصالــح الفالحيــة  فــإن هــدف هــذه  
الحمالت تكمن في  تشــجيع الفالح على 
تجهيــز معدات الــري مثــل المضخات 
وخراطيــم الحدائق ، و االبــار من أجل 
استخدامهم في ري  وسقي أكبر عدد من 

المحاصيل الزراعية
رفــي الســياق ذاتــه ، دعــت مديريــة 
المصالح الفالحية الراغبين في االستفادة 
من مساعدات الري أو الراغبين في حفر 

االبار التقرب من أقرب قســم فالحي أو 
الغرفــة الفالحية و المكاتب الزراعية أو 

غرفة الزراعة.
و من جانبه أعلن الفالحون عن الوضعية 
الصعبــة الذي يمــر به العالــم الزراعي 
بسبب الجفاف الذي استمر لمدة شهرين ، 
حيث ال تتجاوز نسبة االراضي المروية 
2000 هكتــار مــن إجمالي 120000 
، أو مــا يزيد قلياًل عــن ٪2 من إجمالي 
المســاحة المزروعة.ما يعتبره الفالحون 
نسبة منخفضة للغاية بالنسبة للوالية التي 

تقع على حدود أكبر سد في البالد.
                          مريم. ب

بسب الجفاف .. مديرية المصالح 
الفالحية بقسنطينة  ترافق الفالحني 

متفرقات 
طالبوا والي جيجل بالتدخل                  

قاطنو حي 20 مسكن بمركز بلدية وجانة يشتكون حرمانهم من الغاز 

n يشــتكي سكان حي 20 مسكن  
ببلدية وجانة من حرمانهم من مادة 
غــاز المدينة بالرغم مــن أن أنبوب 
الغاز الطبيعي يمر بجانب عماراتهم 
، وأمام اســتنفاذ كل السبل للحصول 

عليه رغم الشكاوى الكثيرة المقدمة 
للســلطات المحليــة ،فإنهــم طالبوا 
هــذه المرة من والــي جيجل التدخل 
لمساعدتهم في إيجاد حل لمشكلتهم.
  وحســب مــا ورد فــي الشــكوى 
بتاريــخ  لوالــي جيجــل   الموجهــة 
 « 2022،تحصلــت  فيفــري   08
عيــن الجزائــر، علــى نســخة منها 

،فقد أشــاروا الى تاريــخ  حصولهم 
على سكناتهم المشــيدة ببلدية وجانة 
مركز  سنة 2018،في إطار السكن 
االجتماعي من طرف ديوان الترقية 
والتســيير العقاري ،ومند ذلك الوقت 
وهم يعانون من التهميش بخصوص 
الغــاز الطبيعــي ،حيــث لــم تربــط 
ســكناتهم بهذه المادة الــى يومنا هذا 
،بالرغم مــن مراســالتهم المتكررة 
للشــركة الجزائرية للكهرباء والغاز 

ومصالحها التقنية .
وأكــدوا في مراســلتهم لوالي الوالية 
،بــان أنبــوب الغــاز  يمــر بمحاذاة 
عماراتهــم ،كمــا أن الصمام تم غلقه 
،في حيــن فتح بالســكنات المجاورة 
،وقد ســبق لقاطني الحي أن طرحوا 
انشغالهم على مؤسسة سونلغاز دون 
جدوى ،حيث التزال مســاكنهم غير 
متصلة بشبكة الغاز ،ويعولون حاليا 
علــى والي الوالية للتدخل شــخصيا 
الجهــات  مــع  قضيتهــم  ودراســة 
والمصالــح المعنيــة ألجــل تجســيد 
مطلب ربــط بيوتهــم والتخلص من 
كابوس قارورات الغاز التي أتعبتهم 

ماليا وكذا في األشهر الباردة .
للتذكير،شــهدت بلديــة وجانــة فــي 
األشــهر الماضية  حالة غير مسبوقة 

من الغضب والغليان وذلك بعد اقدام 
مئــات المحتجين المنحدرين من عدة 
قــرى تابعة لهــذه البلديــة على غلق 
الطرقات المؤديــة الى البلدية مرات 
عديــدة ، من قبل  ســكان العديد من 
المداشر في صورة أقالل ، أكروشن 
وأغبيــر بمــا فيها  الطريــق الوالئي 
الرابط بين بلديتــي وجانة والطاهير 
ناهيك عــن بقية الطرقــات الفرعية 
التي اعتاد سكان وجانة التواصل من 
خاللهــا مع العالــم الخارجي ، ورفع 
المحتجــون خاللها شــعارات تنادي 
بالعدالة في توزيع المشــاريع منددين 
بحرمان مناطقهم من مشروع الربط 
بغــاز المدينة في الوقت الذي شــرع 
فيه آنــذاك في تزويــد مناطق كثيرة 
ببلديــة الطاهير المجاورة بهذه المادة 
انطالقــا مــن بلدية وجانــة ،وهو ما 
اعتبــره الســكان الغاضبــون بمثابة 
أمــر غير مقبــول  وغير مستســاغ 
كــون المنطق يفــرض على الجهات 
الوصية منح األولوية لســكان وجانة 
في االســتفادة من الغاز الذي ينطلق 
مــن بلديتهــم وليــس منحــه لمناطق 
ببلديــة مجاورة في صــورة تضرب 
حســبهم كل معانــي ومبــادئ العدل 

والمساواة. 

 أبرزها ذبح الموايش المحجوزة

والية تبسة ترشع يف تطبيق قرار حجز الموايش بالمناطق الحرضية  

ــي  ف تبســة  واليــة  شــرعت   n
الردعيــة  اإلجــراءات  تطبيــق 
بالقضــاء  الخاصــة  ــدة،  الجدي
ــى ظاهرة تربية المواشــي في  عل
الوســط الحضري، هــذه الظاهرة 
التي اســتفحلت بشــكل كبير في 
المدينة، وسط المباالة ألصحابها.
وقــد عرفــت مدينة تبســة، تربية 
المواشــي واألبقار داخل محيطها 
بهــذا  تحــول  ــذي  ال الحضــري، 
المنظــر لريــف حقيقــي، خاصة 
في عديد أحيائها وساحاتها، حيث 
ــام واألبقــار  باتــت قطعــان األغن
تجــوب الطرقــات وترعى وســط 

نفايات. أكوام ال
وأمام هــذا الوضع المــزري التي 
أصبحــت واليــة تبســة تتميز به 
خاصة عاصمة المدينة، باشــرت 

الســلطات الوصيــة فــي تطبيق 
قــرار يمنــع بموجبــه مثــل هــذه 

التصرفات.
وقــد كشــف هاشــم مســعي نائب 
رئيــس بلديــة تبســة، أنــه ســيتم 
الشــروع في حجز أي ماشــية يتم 
تربيتها وســط النســيج العمراني 
واقتيادها للمحشــر البلدي، حيث 
ســتقوم مصالح مديريــة الفالحة 
تأكــد من ســالمتها  بفحصهــا وال
ووضــع أقــراط مرقمة لهــا ، فيما 
ــم التأكد مــن العكس ســيتم  ــو ت ل
ذبحها واتالفها بالدفن او الحرق، 
أصحاب المواشــي السليمة وبعد 
قيامهم بكامل اإلجراءات الســابقة 
الذكــر، ســيتم تســليمهم لتعهــد 
ممضي بعدم تواجد مواشــيهم مرة 
أخــرى داخــل النســيج الحضري 
وإال ســيتم ذبحهــا وتقديمها لدار 

األيتام أو العجزة بالوالية.

n  فــي إطــار التدابير الوقائيــة المتخذة 
للوقايــة من انتشــار فيــروس كورونا ،و 
عمال علــى الحفاظ على الصحة العمومية 
ومكافحة التجارة غير الشرعية ،و مراقبة 
المهــن المنظمة و المؤسســات المصنعة، 
قامــت مصالــح أمن والية تبســة) كل من 
مصلحة األمــن الحضري الخامس و أمن 
دائــرة الشــريعة ( خالل األيــام الماضية 
بخرجات ميدانيــة رقابية متفرقة  تم على 
اثرهــا حجز كميــات معتبرة مــن اللحوم 

الحمــراء المعروضــة للبيع  قــدر وزنها 
بـــ قنطــار و 3 كيلوغــرام و 200 غرام 
) 103.200 كلــغ( ،و ذلــك بعد ان تبين 
أنهــا غيــر صالحة لالســتهالك البشــري 
بعــد معاينتها من قبل الجهــات المختصة 
و ثبــوت ذبحها خارج المذابــح المعتمدة. 
ليتــم بناء على ذلك اتــالف كميات اللحوم 
المحجــوزة مــع اتخــاذ كافــة اإلجراءات 

المتعلقة بمتابعة المخالفين.
                             هواري غريب

مصالح األمن تحجز كميات من اللحوم 
الحمراء غري صالحة لالستهالك بتبسة 

n   فــي إطــار محاربــة ظاهــرة 
التهريــب تمكنــت مصلحة األمن 
الحضــري الخامــس بعــد قيامها 
بدوريــات مراقبــة وتفتيــش مــن 
توقيف مركبة عثــر بداخلها على 
كميــة مــن المــواد الغذائيــة ذات 
صنع أجنبي قــدر وزنها بـ 960 
كيلوغــرام ،كانــت معــدة للنقــل 
والتهريــب عبر الحدود الشــرقية 
للبــالد، ليتم بناء علــى ذلك حجز 
المســتعملة  والســيارة  البضاعــة 

فــي عملية النقــل مع اتخــاذ كافة 
اإلجراءات المتعلقة بتســليمها إلى 
مصالــح الجمارك بتبســة و اعداد 
ملف جزائي ضــد المتورط الذين 
تم بعد اســتكمال كافة اإلجراءات 
القانونيــة الالزمــة تقديمــه امــام 
الجهات العدالة لدى محكمة تبســة 
التــي  أصــدرت فــي حقــه حكما 
يقضــي بعاميــن حبــس نافــذ مع 
اإليداع وغرامة مالية.                         
                      هواري غريب 

..وحجز كمية معتربة من المواد الغذائية 
أجنبية الصنع مهربة بالوالية  

عددهم قارب 800
صب المستحقات العالقة لألساتذة المستخلفني بقسنطينة 

n أفادت، أمس مديرية التربية 
لوالية قسنطينة ، بأنها ستقوم 

بصب جميع مخلفات األســاتذة 
المناصــب  ــي  ف المســتخلفين 
الشاغرة لسنة 2021 _،2022 
ــم ت تصفية العملية   ، حيــث  ت

إلى غاية31 ديسمبر2022.
ــك أنه  نــت المديريــة كذل و أعل
ســيتم التكفل برواتبهم الشهرية 
ــى غايــة 31 جويلية  ــا إل دوري
مــن الســنة الجاريــة، كمــا أنه 
ــم صــب راتــب شــهر جانفي  ت
فــي حســاباتهم بضريبة الدخل 
ــى راتب  إل الجديــد، باإلضافــة 
شــهر فيفري الذي سيودع على 
مســتوى الخزينــة فــي القريب 

العاجل.
وبلغ عدد المســخلفين المعنيين  
يــة ، 794 أســتاذا  بهــذه العمل
الطــور  فــي    296 منهــم 
فا،اما  االبتدائي و  340 مســتخل
المناصــب  فــي  المســتخلفين 
ثانوي فقد  الشــاغرة في الطور ال

بلغ عددهم158.

ــم التكفل  وفــي الســياق ذاتــه ت
بالعطل المرضيــة مين ميزانية 
الســنة الجارية، وقد تم تســديد 
يــة و  الســاعات االضاف جميــع 
منح المنــح العائلية و الخاصة 
بالتمــدرس لســنة 2021 ،إلى 
جانب التكفل برواتب األســاتذة 

الجدد و االداريين.
و قــد نشــرت المديريــة عبــر 
صفحتها الرســمية، بانه ســيتم 
فــي  يــة  الترق فــات  انجــاز مخل
فــي  ،و  لســنة2021  الصنــف 
الدرجات لسنتي2020و2021، 
لكــن بعــد االفــراج عنهــا مــن 
ــى  عل  ,، العموميــة  الخزينــة 
التكفــل  يــة  عمل تســتمر  ان 
بالوضعيــات العالقة بالتواصل 

مع مدراء التربية.

n  نظــرا للوضعيــة 
الوبائية التي تعيشــها 
واالرتفــاع  البــالد 
عدد  في  المحســوس 
بفيروس  االصابــات 
‘’كوفيــد  كورونــا   
أمــس   19’’  نظــم، 
، المرصــد الوطنــي 
المدنــي  للمجتمــع 
بالتنســيق مع مديرية 
الرياضة  و  الشــباب 

وديوان مؤسســات الشباب لوالية 
جيجل والمكتــب الوالئي للمنتدى 
وترقيــة  لإلطــارات  الجزائــري 
الشــباب بجيجل ،ومكاتبــه البلدية 
حملة  تحمل شعار ‘’ مجتمع مدني 
في خدمة المجتمع والوطن ‘’ ضد 
زيــاء كورونــا ،حيث تــم  توزيع 

المطويــات ، توفيــر الكمامات ،و 
التحسيس بضرورة التلقيح إضافة 
إلى  التوعية بااللتزام بكل التدابير 
الوقائيــة، و القيام بتغطية إعالمية 
على مســتوى مواقع التواصل اال
جتماعي.                                     
                           نصرالدين.د

المرصد الوطني للمجتمع المدين ينظم 
حملة ضد كورونا بجيجل  

جيجل : نصرالدين دربال  

تبسة : منى بوعكاز  

قسنطينة : مريم بن جامع 
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وثالثة  عراقيان  أمنيان  مسؤوالن  قال 
من  أشخاص   4 هناك  إن  مستقلين  محللين 
»داعش«  تنظيم  زعيم  يكون  أن  المرجح 

القادم أحدهم.
من  ضيقة  دائرة  من  سيكون  أنه  وأكدوا 
المتشددين العراقيين الذين صقلتهم المعارك 
وممن برزت أدوارهم في أعقاب االجتياح 

األمريكي للعراق عام 2003.
أفراد  أحد  إن  العراقيان  المسؤوالن  وقال 
أبوإبراهيم  لخالفة  المرشحة  المجموعة 
عملية  خالل  نفسه  فجر  الذي  القرشي، 
األسبوع  سوريا  في  العتقاله  أمريكية 
الماضي، هو قائد عسكري أعلنت واشنطن 

وبغداد مقتله العام الماضي.
ضربة  عاما(   45( القرشي  مقتل  كان 
العملية  من  عامين  بعد  للتنظيم  قاصمة 
المماثلة التي لقي فيها زعيمه السابق أبوبكر 

البغدادي مصرعه في 2019.
أتباعه  إلى  علنا  كلمة  القرشي  يوجه  لم 
وأشرف  اإللكترونية  االتصاالت  وتجنب 
وحدات  إلى  القتال  أسلوب  تحول  على 
صغيرة منفصلة ردا على الضغوط الشديدة 
التي  والقوات  العراقية  القوات  جانب  من 

تعمل تحت قيادة أمريكية.
»داعش« عن  تنظيم  يتابعون  من  أن  غير 
الجديد  اسم زعيمه  يعلن  أن  يتوقعون  كثب 
التنظيم،  استمرار  مع  المقبلة  األسابيع  في 
الذي فرض حكما قاسيا على مساحات من 
 ،2017 إلى   2014 من  وسوريا  العراق 

في حملة التمرد الدامية.
المرشحون األربعة

أبورغيف،  فاضل  العراقي،  الخبير  وقال 
إن  األمنية،  لألجهزة  المشورة  يقدم  الذي 
لخالفة  محتملين  مرشحين  أربعة  هناك 

القرشي.
وأضاف: »هؤالء كل من أبوخديجة، وآخر 
داعش في  في  قياديا  كان  له  دور معروف 
في  التنظيم  قائد  وهو  وأبومسلم  العراق 

األنبار، وآخر يدعى أبوصالح ويعرف عنه 
القليل من المعلومات، ولكنه كان مقربا من 

البغدادي والقرشي«.
العيساوي  أبوياسر  كذلك  »وهناك  وتابع: 
وهناك شكوك بأنه ال يزال على قيد الحياة 
نعاه. ومكانته مهمة  التنظيم  أن  بالرغم من 
خبرة  المتالكه  وذلك  التنظيم  في  جدا 

عسكرية طويلة«.
العسكري  والتحالف  العراقي  الجيش  وكان 
الذي تقوده الواليات المتحدة لمحاربة داعش 
في العراق وسوريا قد أعلنا مقتل العيساوي 
في غارة جوية في يناير/كانون الثاني عام 

.2021
ثمة  أن  أكد  عراقيا  أمنيا  مسؤوال  أن  غير 
شبهات قوية أن العيساوي ال يزال على قيد 
أنه  اتضح  »إذا  المسؤول  وأضاف  الحياة. 
في  والتجربة  الخبرة  يمتلك  فهو  يُقتل،  لم 
اآلالف  ولديه  العسكرية  الهجمات  تخطيط 

من األتباع«.
تطهير أمني

وأضاف المسؤول أنه من المرجح أن ينفذ 
بسبب  أمني  تطهير  عملية  داعش  تنظيم 
مقتل  إلى  أفضت  التي  المحتملة  التسريبات 
القرشي، وذلك قبل اجتماع قياداته الختيار 

خليفة له وإعالن اسمه.

وقال حسن حسن، رئيس تحرير مجلة »نيو 
الينز«، التي نشرت أبحاثا عن القرشي، إن 
الزعيم الجديد سيكون من قدامى المتشددين 

العراقيين.
وأضاف: »إذا اختاروا واحدا في األسابيع 
المقبلة فسيتعين عليهم اختيار واحد من بين 
أفراد الدائرة نفسها.. المجموعة التي كانت 
جزءا من جماعة األنبار التي عملت تحت 

اسم داعش في العراق منذ األيام األولى«.
بين  من  للوجود  خرج  قد  التنظيم  وكان 
صفوف المتشددين الذين شنوا تمردا بدوافع 
طائفية على القوات األمريكية والعراقية بعد 

.2003
وكان تنظيم داعش الذي عرف أيضا باسم 
تنظيم  من  فرعا  العراق  في  القاعدة  تنظيم 
القاعدة العالمي الذي أسسه أسامة بن الدن 
وانبثق من خالله تنظيم داعش الذي اكتسب 
السورية  األهلية  الحرب  فوضى  في  شكله 

على الجانب اآلخر من الحدود.
البغدادي  األمريكية  القوات  واحتجزت 
تنظيم  أعضاء  من  كانا  اللذين  والقرشي 
من  لفترة  البداية  من  العراق  في  القاعدة 
األلفية  العقد األول من  الوقت في منتصف 

الثالثة.
وقال مسؤول أمني وضابط برتبة عقيد في 

الجيش لرويترز إنه لم يحدث أن ألقت القوات 
المرشحين  من  أي  على  القبض  األمريكية 

األربعة المحتملين لخالفة القرشي.
ويتفق مسؤولون ومحللون في دول مختلفة 
أن تنظيم داعش يتعرض لضغوط أكبر من 
أي وقت مضى، وأنه لن يستعيد مكانة دولة 
أهمية  مدى  منقسمون حول  لكنهم  الخالفة. 
االنتكاسة التي يمثلها مقتل القرشي للتنظيم.

التنظيم  على  الحرب  إن  البعض  ويقول 
وحلفاءها  المتحدة  الواليات  تشغل  ستظل 
تمرد  حركة  إلى  تحوله  مع  قادمة  لسنوات 

دائمة بقيادات جديدة.
وقال أحد المسؤولين األمنيين: »في سوريا، 
من  شبكة  بطريقة  تعمل  داعش  مجاميع 
استهدافها.  لتجنب  وذلك  المنفردة  الوحدات 
ولذلك ال نعتقد أن مقتل القرشي سيكون له 

تأثير كبير«.
الصعب  من  كذلك  »أصبح  وأضاف: 
مالحقتهم ألنهم توقفوا منذ مدة عن استخدام 
النقالة  الهواتف  طريق  عن  المكالمات 

للتواصل فيما بينهم«.
هزيمة  منذ  إنه  المسؤولين  بعض  ويقول 
التنظيم في العراق عام 2017 وفي سوريا 
السهل  من  أنه  قياداته  وجدت   2019 عام 
البلدين  بين  تتنقل  أن  متزايد  نحو  على 
وساعدتها في ذلك ثغرة في مناطق السيطرة 

بين القوات المسلحة المختلفة.
فإن  وعسكريين  أمنيين  مسؤولين  ووفق 
الحدود التي تمتد مسافة 600 كيلومتر مع 
سوريا تجعل من الصعب جدا على القوات 
العراقية أن تمنع تسلل المتشددين عبر أنفاق 

تحت األرض.
أسلوب قيادة جديد

وقال الهور طالباني، الرئيس السابق لوحدة 
مكافحة اإلرهاب في إقليم كردستان العراق، 
الذي يتمتع بالحكم الذاتي، إن بعض قيادات 
امتداد  على  التنقل  يمكنها  داعش  تنظيم 

العراق كله.

الهجمات  ترى  لرويترز: »عندما  وأضاف 
تتزايد في منطقة معينة فلن أندهش إذا كانت 
شخصية مهمة قد مرت بتلك المنطقة. دولة 
على  القضاء  يتم  لم  لكن  ُهزمت  الخالفة 
تنظيم داعش في العراق. ال أعتقد أننا تمكنا 

من إنجاز المهمة«.
من  مساحة  على  التنظيم  سيطرة  كانت 
قد ميزته عن  العراق وسوريا  األرض في 
تنظيم  مثل  المماثلة  الجماعات  من  غيره 
عندما  لمهمته  محورية  وأصبحت  القاعدة 
في  الخالفة«  »دولة  سماها  ما  قيام  أعلن 
2014 وما زعمه من تبعية جميع الشعوب 

والبلدان اإلسالمية له.
الجديد  التنظيم  قائد  إن  أبورغيف  وقال 
من  أقوى  عسكرية  مؤهالت  له  تكون  قد 
العراقيون  المسؤولون  يقول  الذي  القرشي 
إن أتباعه كانوا يعتبرونه من رجال الشريعة 

اإلسالمية أكثر منه قائدا عسكريا.
التنظيم  رئيس  تنصيب  »بعد  وأضاف: 
ثابتة  الشرعية  األحكام  ستبقى  الجديد 
قطعا  ستتغير  والغزوات  الهجمات  ولكن 
يؤمن  قد  الذي  الجديد  الزعيم  لمنهج  وفقا 
بالقنابل  الهجمات  أو  المكثفة  بالغزوات 

واالنتحاريين«.
تسلط  عدم  رغم  إنه  المحللون  ويقول 
األضواء على القرشي والسرية التي اكتنفت 
على  مقتله  يؤثر  أن  المرجح  فمن  نشاطه 

عناصر التنظيم.
وتوقع حسن، رئيس تحرير مجلة نيو الينز، 
أن يُضعف القضاء على القرشي المعنويات، 
الزميل  الباحث  زيلن«،  »أرون  قال  فيما 
جدا  مهم  الرمز  القائد  إن  واشنطن،  بمعهد 

للتنظيم.
فإن  للجماعة  يُقتل زعيم  وأضاف: »عندما 
قسم الوالء يصبح للزعيم )التالي(، للشخص 

نفسه ال للجماعة«.
ق ـ د

من بينهم »العيساوي«

من هم املرشحون األربعة لخالفة زعيم داعش؟

قرر المجلس المركزي الفلسطيني اليوم األربعاء وقف 
اإلعتراف  وتعليق  المختلفة  بأشكاله  األمني  التنسيق 
على  فلسطين  بدولة  اعترافها  »لحين  إسرائيل  بدولة 

حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية«.
إلى  المتحدة  األمم  منظمة  دعت  أخرى،  جهة  من 
ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء 
بما  الفلسطينية  األراضي  في  الصهيوني  االحتالل 

الدولي  والقانون  المتحدة  األمم  قرارات  مع  يتماشى 
واالتفاقيات الثنائية.

المتحدة,  لألمم  العام  األمين  ألقاها  كلمة  في  ذلك  جاء 
أنطونيو غوتيريش, خالل أول جلسة تعقدها هذا العام, 
لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 

لحقوقه غير القابلة للتصرف.
الحالة  تزال  »ال  كلمته:  مستهل  في  غوتيريش  وقال 

في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 
تشكل تحديا كبيرا للسلم واألمن الدوليين. ولم يتحقق بعد 

الوعد باستقالل الدولة الفلسطينية«.
اتخاذ خطوات ملموسة من  إلى  ودعا جميع األطراف 
شأنها أن تمكن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة, 
عن  نغفل  أن  يسعنا  ال  يداهمنا.  »الوقت  بقوله  مبينا 
االحتالل  إنهاء  في  المتمثل  انتظاره  الذي طال  الهدف 

وتحقيق حل الدولتين«.
وأوضح أن الفلسطينيين يعانون من مستويات عالية من 
تتدهور  وقت  في  األمن  وانعدام  والعنف  الملكية  نزع 
جميع  في  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  األوضاع 
أن  على  شدد  كما  المحتلة.  الفلسطينية  األرض  أنحاء 
القانونية  غير  واإلجراءات  الجانب  أحادية  الخطوات 

التي تحرك الصراع يجب أن تتوقف.
وأعرب غوتيريش, عن قلقه من أعمال العنف المستمرة 
في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك 
إلى  أدت  التي  العسكرية  والعمليات  المستوطنين  عنف 
سقوط العديد من الوفيات, مبينا أن استمرار انتهاكات 
حقوق اإلنسان ضد الفلسطينيين تعيق بشكل كبير قدرتهم 

على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم.
كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع المالي المتردي الذي 
استقرارها  يقوض  والذي  الفلسطينية,  السلطة  تواجهه 

المؤسسي وقدرتها على تقديم المساعدات لشعبها.
المالي  دعمها  زيادة  على  األعضاء  غوتيريش,  وحث 
ل)األونروا(,وهي  ومساهماتها  الفلسطيني  للشعب 

ركيزة حيوية لالستقرار اإلقليمي.
ق ـ د

أفادت صحيفة »وول ستريت جورنال« بأن البيت األبيض 
آالف  مساعدة  على  البنتاغون  بموجبها  سيعمل  خطة  أقر 
لـ«غزو  تعرضها  حال  في  أوكرانيا  لمغادرة  األمريكيين 

روسي«.
أمريكيين  مسؤولين  عن  األربعاء  اليوم  الصحيفة  ونقلت 
في  نشروا  أمريكي  عسكري  ألف   1.7 نحو  أن  تأكيدهم 
بولندا مؤخرا سيشرعون في األيام القليلة القادمة، بموجب 
خطة البنتاغون التي صادقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، 
على إقامة نقاط تفتيش ومخيمات ومنشآت مؤقتة أخرى عند 
الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا، تمهيدا لمساعدة 

رعايا الواليات المتحدة المتواجدين في أراضي هذا البلد.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه القوات األمريكية من غير 
المسموح لها بدخول أراضي أوكرانيا أو إجالء المواطنين 

األمريكيين أوتسيير رحالت جوية من داخل أوكرانيا.
تحاول  اإلجراء  بهذا  بايدن  إدارة  أن  إلى  الصحيفة  ولفتت 
التي شهدها مطار  الفوضوية  تجنب تكرار عملية اإلجالء 
حركة  عودة  خلفية  على  الماضي  أغسطس  في  كابل 

»طالبان« إلى سدة الحكم في أفغانستان.
ق ـ د

غوترييش: ال بد من إنهاء االحتالل يف فلسطني و دعم حل الدولتني

المجلس المركزي الفلسطيني 
يقرر وقف التنسيق األمني وتعليق 

االعتراف بدولة إسرائيل

يف حال تعرضها للغزو

البيت األبيض أقر خطة 
لمساعدة آالف األمريكيني 

لمغادرة أوكرانيا
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الدين  تاج 

القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية  أفادت 
دولة  في  سيعسكر  الوطني  المنتخب  أن 
الجيد  التحضير  بغية  للكاميرون  مجاورة 
لمقابلة الذهاب التي من المنتظر أ، تجرى 

لغرض  وذلك   ، المقبل  مارس   24 يوم 
التربص  وسيكون   ، األجواء  مع  التأقلم 
أو   ، بغينيا  21 مارس  يوم  الذي سينطلق 

الغابون على األرجح .
القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية  وتنتظر 
)الفاف( تحديد تاريخ ومكان إجراء ذهاب 

إلى  المؤهلة  الكاميرون  أمام  السد  مباراة 
أجل  من  وذلك  بقطر،  مونديال2022- 
برمجة تربص تحضيري في دولة مجاورة 
بهدف التأقلم مع األجواء المناخية، حسبما 
الهيئة  من  االربعاء  أمس  ›‹واج‹‹  علمت 

الفدرالية.

لم  ›‹الفاف‹‹  فإن  المصدر،  نفس  وحسب 
الكونفدرالية  ›‹ردا رسميا‹‹ من  بعد  تتلق 
وملعب  تاريخ  حول  القدم  لكرة  االفريقية 

بالكاميرون. الذهاب  لقاء  إجراء 
راسلت  الجزائرية  االتحادية  أن  كما 
االطالع  أجل  من  الكاميرونية  نظيرتها 
دون  لكن  الذهاب،  مباراة  تفاصيل  على 

تلقي أي رد.
يتم  أن  بعد  تربصها  الفاف  وستبرمج 
اللقاء  سيستضيف  الذي  الملعب  تحديد 
أو  بياوندي  أولمبي  ملعب  ذلك  كان  سواء 

بدواال. جابوما 
رياض  الالعب  يخوض  أن  المتوقع  ومن 
ابتداء  تحضيريا  تربصا  وزمالئه  محرز 
التالية:  الدول  إحدى  في  مارس   21 من 
قبل  الكونغو  حتى  أو  الغابون  غينيا، 

بالكاميرون. االلتحاق 
بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  وكان 
التحضيري  التربص  اجراء  فكرة  وراء 
لالعبين  يسمح  كي  مجاورة  دولة  في 

المناخية. الظروف  مع  بالتأقلم 
يذكر أن رئيس االتحادية الكاميرونية لكرة 
عقب  العبيه  أبلغ  قد  إيتو  القدم، صامويل 
ضمن  فاسو  بوركينا  أمام  الترتيبي  اللقاء 
بركالت  فوز   ،3-3( افريقيا  أمم  كأس 
الجزائر  مواجهة  بأن   ،)5-3 الترجيح 

24 مارس. ستجرى يوم الخميس 
 29 الثالثاء  يوم  االياب،  لقاء  ويجرى 

بونجاح يكرس صيامه 
التهديفي بعد 13 مباراة

بونجاح،  بغداد  الجزائري،  المهاجم  تمكن 
من كسر صيامه الطويل عن هز الشباك، 

والذي استمر لـ 13 مباراة.
في  السد،  مهاجم  بونجاح  ونجح بغداد 
أم  لقاء  في  لفريقه  األول  الهدف  تسجيل 
دوري  إطار  في  األربعاء،  أمس  صالل، 

نجوم قطر.
تهديفي  صيام  بعد  هدًفا،  بغداد  وسجل 
التوالي، سواء  على  مباراة   13 استمر 
بالده. منتخب  رفقة  أو  السد  ناديه   مع 
الشباك،  بونجاح من هز  يتمكن بغداد  ولم 
دور  خالل  السودان  في  هدفه  منذ 
التي  العرب  كأس  ببطولة  المجموعات 

أقيمت في قطر.
الجزائر  رفقة  التسجيل  عن  وغاب بغداد 
العرب،  بكأس  المتبقية  المباريات  في 
أمم  بكأس  المجموعات  دور  وكذلك 
مع  بونجاح  يسجل بغداد  أفريقيا.ولم 
متتالية. مباريات   5 في  السد   ناديه 
هدًفا،   12 إلى  رصيده  ورفع بونجاح، 
أولونغا  عن الكيني  أهداف   7 بـ  متأخًرا 
الدوري  هدافي  قائمة  يتصدر  الذي 

القطري.

موهبة سانت إيتيان 
يختار تمثيل المنتخب 

الجزائري 
خديم  بن  بالل  إيتيان  سانت  العب  نشر 
األنستغرام  في  حسابه  ستوري  عبر 

صورة له وهو يحمل علم الجزائر .
الالعب  هذا  أن  متطابقة  مصادر  وأفادت 
سانت  رديف  مع  الفت  بشكل  برز  الذي 
األكابر  فريق  ضمن  يقحم  أن  قبل  إيتيان 
قد تم إستدعاؤه  للفريق الوطني ألقل من 

23 سنة.
تاج الدين

إسالم  الجزائري،  الدولي  الالعب  يستعد 
لشبونة  سبورتينغ  نادي  نجم  سليماني، 
المنتخب  في  صديقه  لمواجهة  البرتغالي، 
سيتي  ليستر  نادي  في  السابق  وزميله 
اإلنجليزي، رياض محرز، لحساب الدور 
لكرة  أوروبا  أبطال  لرابطة  النهائي  ثمن 
البرتغالي  النادي  يصطدم  عندما  القدم، 

المقبل. االسبوع  سيتي  مانشستر  بنادي 
المغلوب  خروج  قرعة  وضعت  وقد 
الجديد- الفريق  لشبونة،  سبورتينغ 
أمام  قوية  مواجهة  في  لسليماني،  القديم 
الذهاب  مباراة  وستقام  سيتي،  مانشستر 
 15 يوم  ألفاالدي«  »خوسيه  ملعب  على 
اإلياب  لقاء  أن  حين  في  الجاري،  فبراير 
بملعب »االتحاد«. مارس   9 يوم  سيلعب 
الهداف  سبورتينغ  نادي  وأضاف 
قائمته  إلى  الجزائر  لمنتخب  التاريخي 

المحدد  النهائي  الموعد  من  ساعات  قبل  األوروبية، 
يوم  أي  القدم،  لكرة  األوروبي  االتحاد  طرف  من 
تأهيل  القارية  الهيئة  وأكدت  الماضي،  فبراير   2

المسابقة. في  للمشاركة  سنة(   33( سليماني 
تسجيل  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  لوائح  وتتيح 
القوائم  تقدير( ضمن  أقصى  )3 على  الجدد  الالعبين 
القارية  المسابقة  بخوض  لهم  وتسمح  األوروبية، 

المسابقات  في  سابقة  أدوار  في  شاركوا  لو  حتى 
الذي  وهو  أخرى،  أندية  مع  المختلفة  األوروبية 
أولمبيك  رفقة  شارك  الذي  سليماني  على  ينطبق 

الموسم. هذا  األوروبي  الدوري  في  الفرنسي  ليون 
لـ  التاريخي  الهداف  خبرة  على  يراهن  سبورتينغ 

»الخضر«
يراهن  برتغالية،  إعالم  وسائل  أكدته  ما  وحسب 
الواسعة  الخبرة  على  كبير  بشكل  لشبونة  سبورتينغ 

العاصمة،  بالجزائر  البنيان  عين  حي  إلبن 
»بريميرليغ«  اإلنجليزية  البطولة  في 
عند  األبطال،  رابطة  في  السابقة  ومشاركته 
أمل  على  المقبلة،  سيتي  مانشستر  مواجهة 

البطولة. هذه  مفاجآت  أكبر  تفجير 
وسبق للنجم الجزائري أن شارك في رابطة 
األولى  مناسبتين،  في  األوروبية  األبطال 
حين  سبورتينغ،  مع   2014-2015 موسم 
هدفين،  خاللها  سجل  مباريات   6 خاض 
موسم  اإلنجليزي  سيتي  ليستر  مع  والثانية 
2017-2016، خاض خاللها 5 مباريات، 

آخر. وصنع  واحدا  هدفا  وسجل 
هذه  في  لسليماني  نتيجة  أفضل  وكانت 
أمام  النهائي  ربع  الدور  إلى  تأهله  البطولة 
يسعى  ما  وهو  اإلسباني،  مدريد  أتلتيكو 
يواجه مع فريقه )سبورتينغ(  لتكراره عندما 
النسخة  نهائي  في  سيتي  مانشستر  فريق 
في  تصب  الترشيحات  أن  رغم  البطولة،  من  القادمة 

غوارديوال. بيب  اإلسباني،  المدرب  كتيبة  صالح 
ويرى مراقبون أن سليماني سيستغل مباراة مانشستر 
خالل  منتقديه  على  للرد  األبطال،  رابطة  في  سيتي 
ال  بأنه  وصفوه  حين  سيتي،  ليستر  مع  لعبه  فترة 

اإلنجليزية. الكرة  في  للتألق  المؤهالت  يملك 

أكد المدرب اإليطالي لنادي توتنهام اإلنكليزي 
فكرة  يستبعد  ال  أنه  األربعاء  كونتي  أنتونيو 
كريستيان  الدنماركي  المنتخب  مهاجم  عودة 
استعاد  حال  في  اللندني  الفريق  إلى  إريكسن 

الموسم. نهاية  مستواه مع برنتفورد حتى 
في  موسمين  لمدة  أشرف  الذي  كونتي  وقال 
إريكسن  تدريب  على  اإليطالي  ميالن  إنتر 
الماضي  الصيف  قلبية  لسكتة  تعرض  الذي 
كأس  في  بالده  منتخب  مع  مشاركته  خالل 

تاريخ  من  جزء  إريكسن  »بالطبع،  أوروبا 
جيدة  فرصة  ستكون  هنا  إلى  العودة  توتنهام. 

له ولي وللنادي«. بالنسبة 
ألنني  بالموقف  فوجئت  »بصراحة،  وأضاف 
من  مزيد  إلى  سيحتاج  كريستيان  أن  اعتقدت 

الوقت قبل العودة للعب في إنكلترا«.
في  فنلندا  أمام  أرضاً  سقط  إريكسن  وكان 
األولى  الجولة  خالل  الماضي  حزيران/يونيو 
البطولة  لنهائيات  األول  الدور  منافسات  من 

الطوارئ  خدمات  قبل  من  إنعاشه  وتم  القارية 
قبل نقله الى المستشفى. وتم تثبيت جهاز تنظيم 
البالغ  لالعب  الرجفان  ومزيل  القلب  ضربات 
29 عاماً، ومنحه األطباء األمل في أن يتمكن 
المستديرة.  الكرة  األّول  إلى عشقه  العودة  من 
فترة  من  األخير  اليوم  في  إريكسن  ونجح 
الثاني/يناير  31 كانون  الشتوية في  االنتقاالت 
الحادثة،  من  أشهر  سبعة  بعد  أي  الماضي، 
مع  الموسم  نهاية  حتى  عقد  على  التوقيع  في 
مواطنه  تدريبه  على  يشرف  الذي  برنتفورد 
الالعبين  من  العديد  ويضم  فرانك  توماس 

في صفوفه. الدنماركيين  الدوليين 
تسعده رؤيته على  أول من  وتابع كونتي »أنا 
حًقا  ممتًعا  وقًتا  قضينا  ألننا  الملعب  أرضية 
فزنا  »لقد  قائال  وختم  ميالن«.  إنتر  في  مًعا 
أبعث  مًعا.  مهمين  موسمين  وقضينا  بالبطولة 
أبًدا  نعرف  وال  للمستقبل.  تمنياتي  بأطيب  له 
بالنسبة  الجيد  من  سيكون  يحدث.  أن  يمكن  ما 
مرة  معه  وأعمل  أخرى  مرة  أحضره  أن  لي 

أخرى«.
ميالن،  إنتر  إلى  انضمامه  قبل  إريكسن  وكان 
اللندني  الفريق  تشكيلة  في  أساسيا  عنصرا 
بقيادة مدربه األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، 
ونافس على لقب الدوري وبلغ المباراة النهائية 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2019.

كشفت إذاعة »أوندا سيرو« اإلسبانية، أمساألربعاء، عن صدمة كبيرة لريال 
جيرمان  سان  وباريس  اإلسباني  الدوري  في  فياريال  مواجهتي  قبل  مدريد، 

بدوري أبطال أوروبا.
ووفقا لإلذاعة اإلسبانية، فإنه سيكون من الصعب على الفرنسي كريم بنزيما 
بسبب  األخيرة،  غرناطة  مباراة  عن  غاب  أن  بعد  فياريال،  أمام  المشاركة 

اإلصابة.
وأضاف التقرير، أنه حتى في حالة لحاق كريم بمواجهة باريس سان جيرمان، 
فإنه لن يقدم أفضل مستوياته، ألنه سيلعب وقتها دون التعافي بنسبة 100%.

ومع ذلك، فإن الالعب البالغ 34 عاما يعتبر عنصرا ال غنى عنه في كتيبة 
المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، وبالتالي من الممكن أن يشركه أمام باريس 

سان جيرمان حتى ولو لم يكن جاهزا بنسبة 100%.
المقبل، على ملعب »ال  السبت  يوم  فياريال،  ويحل ريال مدريد ضيفا على 
سيراميكا«، ضمن لقاءات الجولة 24 لليغا، قبل أن يسافر إلى باريس لمالقاة 
الـ16  دور  ذهاب  منافسات  الجاري، ضمن  الشهر  منتصف  جيرمان،  سان 

لدوري أبطال أوروبا.
وكاالت

بن زيمة يتسبب بصدمة
في ريال مدريد

كونتي ال يغلق الباب أمام عودة 
إريكسن إلى توتنهام

رسميا.. تعيين مدرب جديد لمنتخب 
»نسور قاسيون«

أعلن االتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم األربعاء تعيين غسان 
»نسور  لمنتخب  فنيا  مديرا  معتوق 

قاسيون«.
اللجنة  »قررت  البيان:  في  وجاء 

السوري  العربي  لالتحاد  المؤقتة 
إياد  السيد  تسمية  القدم  لكرة 

مندو مديرا للمنتخب الوطني 
غسان  والكابتن  األول، 

للمنتخب،  مدربا  معتوق 
والسيد موفق فتح الله مديرا لقسم 

المنتخبات، وإداري عام المنتخبات 
لخوض  تمهيدا  وذلك  الوطنية، 

التصفيات  من  القادمتين  المباراتين 
الرابع  في  والعراق  لبنان  من  كل  أمام   2022 العالم  كأس  لبطولة  التأهيلية 

والعشرين والتاسع والعشرين من شهر  مارس  المقبل.
تصفيات  في  السوري  للمنتخب  الخامس  المدرب  هو  معتوق  غسان  ويعد 
ونزار محروس  معلول  نبيل  والتونسي  إبراهيم  فجر  بعد  الحالية،  المونديال 

والروماني تيتا فاليريو.
يذكر أن المنتخب السوري خرج رسميا من دائرة المنافسة على التأهل إلى 
الكوري  نظيره  أمام  هزيمته  بعد   ،2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات 
الثالثة واألخيرة من  المرحلة  الثامنة من  الجولة  الجنوبي بهدفين نظيفين في 

التصفيات.
األولى  بالمجموعة  واألخير  السادس  المركز  في  قاسيون«  »نسور  ويقبع 

بنقطتين من تعادلين مع اإلمارات والعراق قبل جولتين من نهاية التصفيات.

حسم برشلونة اإلسباني صفقة 
انتهاء  اقتراب  مع  للنادي  الرعاية 
»راكوتن«  الحالية  الرعاية  عقود 

و«بيكو« في يونيو المقبل.
 »1 »راك  إذاعة  ونشرت 
السويدية  الكتالونية، أن الشركة 
الموسيقى  لبث  »سبوتيفاي« 
إسم  بتغيير  والبودكاست ستقوم 
ملعب الكامب نو إلى »كامب نو سبوتفاي« بعد وضع اللمسات األخيرة لعقد 
النادي  رعاية  عقد  وفقا لإلذاعة فإن  الكتالوني.  النادي  مع  الجديدة  الرعاية 
سيمتد لمدة 3 سنوات قادمة انطالقا من الموسم المقبل. وأضافت، إن برشلونة 
سيحصل على 75 مليون يورو من الشركة الراعية للكامب نو في الموسم 
الواحد من عقد الرعاية الجديد. وتابعت، إنه سيتم تقسيم الـ75 مليون على 
الفريق األول، و5 ماليين لقميص  التالي: 60 مليونا لرعاية قميص  النحو 
التدريب، و5 ماليين لقميص الفريق النسائي ، و5 ماليين السم الكامب نو.

وعلى عكس الخطط األولية لفريق برشلونة، فإن حقوق تسمية الملعب ستكون 
لمدة قصيرة جدا، وليس لـ15 عاما كما كانت إدارة النادي تريد.

وسيتفاوض برشلونة مع الراعى الجديد، على المبلغ المرتبط بتسمية ملعب 
الكامب نو مرة أخرى عندما يتم االنتهاء من التصميم، حيث يتطلع البلوغرانا 
اسم  الموسم إلطالق  في  يورو  مليون   25 إلى   20 بين  ما  على  للحصول 

»كامب نو سبوتفاي« على ملعب النادي بالسنوات المقبلة.
وذكر التقرير أنه من شأن هذا االتفاق أن يكون تاريخيا، حيث سيمكن كل 
من برشلونة والشركة السويدية من الوصول إلى 800 مليون متابع لهما معا 

على شبكات التواصل االجتماعي.
وكاالت

برشلونة يفرط في اسم »كامب نو«

أعلن نادي وست هام يونايتد إدانته 
كيرت  الفريق  العب  لتصرفات 
فيديو  مقطع  انتشار  بعد  زوما، 

يعتدي فيه على قططه.
واسعا  جدال  أثارت  التي  الحادثة 
تسببت  الماضية،  األيام  خالل 
الحيوانات  رعاية  هيئة  تدخل  في 
القطط  هذه  باحتجازها  البريطانية، 
حول  رسمي  تحقيق  فتح  مع 
وست  نادي  نادي  الواقعة.  وذكر 
هام يونايتد أنه يساند هذه التحقيقات، 
المدافع  إلى  إضافة  أنه  مؤكدا 

الفرنسي يتعاونان بالكامل معها.
فرض  اللندني  النادي   وأضاف 

بأعلى  الالعب  على  مالية  غرامة 
عليها  زوما  ووافق  ممكنة،  قيمة 
للجمعيات  بها  بالتبرع  مطالبا 

الخيرية الداعمة للحيوانات.
أكبر عقوبة ممكنة 

الحد  أّن  على  القوانين  وتنص 
ألحد  يمكن  التي  للغرامة  األقصى 
األندية أن يفرضها على العبه هي 
أسبوعين،  لمدة  راتبه  حسم  عادة 
إلى  والّتي في حالة زوما، ستصل 

حوالي 300 ألف يورو.
»الالعب  أن  بيان  في  النادي  أكد 
الغرامة  قيمة  على  فوراً  وافق 
وطالب أن يتم التبرع بالمبلغ لجمعية 

لحماية حقوق الحيوان«.
بفترة  بيانه  هام  وست  نشر  وقبل 
الملكية  الجمعية  أشارت  وجيزة، 
لمنع القسوة على الحيوانات، وهي 
إلى  الحيوان،  لحقوق  جمعية  أكبر 
يملكهما  اللتين  القطتين  أخذ  تم  أنه 

المدافع الدولي منه.
بأننا  الجميع  طمأنة  »نريد  وقالت 
في  القطتين  وأن  )بالمسألة(  نحقق 

مكان آمن ويتم االعتناء بهما«.
وضمن السياق ذاته، أكد وست هام 
أن »النادي وكورت يتعاونان بشكل 
كامل مع التحقيق وقد وافق الالعب 
اإلجراءات  جميع  على  طواعية 

التي تم اتخاذها بداية، بما في ذلك 
إعطاء القطتين إلى الجمعية الملكية 

لفحصهما«.
وتابع »يشعر كورت بالندم، وعلى 
غرار أي شخص في النادي يتفهم 
الحادث  على  الفعل  رد  شدة  تماماً 
معينة  إجراءات  اتخاذ  وضرورة 

بحقه«.
كما طالبت عريضة نُصت باللغتين 
بمالحقات  واالنكليزية  الفرنسية 
قانونية ضد العب ست هام، والقت 
تضامناً كبيراً على منصة »تشاينج.
أورغ )تغيير( وحصلت على 170 

ألف توقيع.

ويستهام يدين تصرفات كيرت زوما
 : رابطة أبطال أوروبا 

النهائي ثمن  في  محرز  مواطنه  يتحدى  سليماني 

 ...  أخبــار محرتفينا 

إلى  سطيف  وفاق  عودة  مع  الموعد  سيكون 
عندما  إفريقيا،  أبطال  رابطة  منافسة  أجواء 
الخامسة  الساعة  المقبل على  السبت  يوم  يالقي 
الجنرال  بملعب  الجزائر  توقيت  حسب  مساء 
النسانا كونتي بالعاصمة الغينية كوناكري، نادي 
دور  من  ذهاب  األولى  الجولة  ضمن  حوريا، 
المجموعات، و ذلك بهدف المنافسة على اللقب، 
التونسي  التقني  الفريق،  مدرب  أكده  ما  حسب 

نبيل الكوكي .
دور  »سيدخل  فريقه  بأن  الكوكي  أوضح  و    

أبعد حد ممكن  إلى  الذهاب  المجموعات بهدف 
اللقب رغم وجود أسماء فرق  المنافسة على  و 
األبطال«،  رابطة  في  بانتظام  تشارك  كبيرة 
مضيفا بأن الوفاق »عالمي أيضا و له اسم بين 

أحسن فرق القارة« .
 و أضاف مدرب وفاق سطيف أن النادي الذي 
يشرف عليه »لديه كل اإلمكانات لرفع التحدي 
و التنافس بقوة على أغلى لقب إفريقي«، رغم 
هاجس »نقص الفعالية الهجومية« الذي يعاني 
منه الفريق و الذي يمكن تجاوزه »بالتركيز و 

اإلرادة« -كما قال-.
النسر األسود لهذا الموعد    و عن تحضيرات 
رزنامة  برنامج  بأن  الكوكي  نبيل  أكد  القاري 
البطولة لم يسمح بإجراء تحضيرات خاصة لهذا 
الموعد، »لكننا جاهزون من كل النواحي للعب 
اسم  و  الجزائرية  القدم  كرة  تشريف  أجل  من 

الوفاق«. 
و سيكون الوفاق في مقابلة يوم السبت محروما 
من خدمات، 5 العبين و يتعلق األمر بكل من 
قائد الفريق عبد المؤمن جابو و الزوبير مطراني 

الشاب  المحوري  المدافع  و  براهيمي  بلقاسم  و 
عبد الرزاق مهرة بسبب اإلصابة باإلضافة إلى 

المهاجم رياض بن عياد بسبب العقوبة.
القدم  الكونفدرالية األفريقية لكرة    و قد عينت 
من  يتكون  تحكيميا  طاقما  اللقاء  هذا  إلدارة 
كحكم  وينيمانا«  ندابيها  باتريك   « البورندي 
مواطناه  التماس  خطي  على  يساعده  رئيسي 
باسكال  الثاني  المساعد  و  نيونغابو  إيمري 
نديمونزيغو . اما الحكم الرابع فهو جورج غاتو 

من نفس البلد.

أرتيتا يختار قائدا جديدا ألرسنال 
بعد رحيل أوباميانغ

قرر اإلسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال اإلنجليزي، منح 
ألكسندر  للفرنسي  قيادة »المدفعجية«  شارة 

الكازيت حتى نهاية الموسم الجاري.
وظل أرسنال بدون قائد أساسي، منذ 
أن تم تجريد الغابوني بيير إيميريك 
قبل  القيادة،  شارة  من  أوباميانغ 
يناير  في  برشلونة،  إلى  انتقاله 
مع  عقده  فسخ  بعد  الماضي، 

»المدفعجية«.
»ديلي  صحيفة  وحسب 
ارتدى  فقد  البريطانية،  ميل« 
عدة  في  القيادة  شارة  الكازيت 
مناسبات منذ ذلك الحين، قبل أن 
الفترة  خالل  دائم،  بشكل  يتسلمها 

المتبقية من الموسم.
وأكد ذلك أرتيتا، خالل المؤتمر الصحفي 
الذي سبق مباراة وولفرهامبتون المقررة  اليوم  
في  أرسنال  مع  الكازيت  عقد  وينتهي  »البريميرليغ«.  في  الخميس 
نهاية الموسم الجاري، وبات قريبا من الرحيل مجانا. ورحل أوباميانغ 
عن أرسنال، بعد توتر العالقة بينه وبين أرتيتا، وهو ما أكده الالعب 

الغابوني خالل مؤتمر تقديمه في برشلونة.
وكاالت

سامبدوريا يضم جيوفينكو
أعلن نادي سمبدوريا اإليطالي اليوم األربعاء 

الهالل  لنادي  السابق  الالعب  ضم  عن 
السعودي االيطالي سيباستيان جيوفينكو 

بعقد حر حتى نهاية هذا الموسم.
لتقوية  سامبدوريا  فريق  ويسعى 
جيوفينكو  انتداب  خالل  من  الفريق 
جيدا  يعرف  والذي  التجربة  صاحب 

الدوري اإليطالي .
أحدى  على  سامبدوريا  وينافس 

المراتب المؤهلة للمنافسة األوروبية.

رابطة أبطال أفريقيا دور المجموعات - حوريا كوناكري الغيني - وفاق سطيف : اللقب »هدفنا«



عين على الرياضة

استمّرت معاناة بروكلين نتس بتلقيه 
المرة  وهذه  توالياً،  التاسعة  الهزيمة 
بنتيجة  سلتيكس  بوسطن  يد  على 
الثالثاء   91-126 جداً  كبيرة 
األميركي  السلة  كرة  دوري  في 

للمحترفين.
وبغياب كايري إيرفينغ المحروم من 
المباريات البيتية بسبب رفضه تلقي 
كورونا،  لفيروس  المضاد  اللقاح 
الثالثة  للمباراة  هاردن  جيمس 
وكيفن  عضلية  إصابة  بسبب  توالياً 
الجانبي  الرباط  في  دورانت اللتواء 
منتصف  في  له  تعرض  للركبة 
سلتيكس  يجد  لم  الماضي،  الشهر 
ملعب  من  بالعودة  بتاتاً  أي صعوبة 
نتس بفوزه السادس توالياً ليتقدم إلى 
الشرقية  المنطقة  في  السابع  المركز 

على حساب مضيفه بالذات.

اللقاء  على  تماماً  سلتيكس  وهيمن 
منذ ربعه األول الذي أنهاه لصالحه 
 26 إلى  الفارق  وّسع  ثم   ،35-16
69- األول  الشوط  نهاية  في  نقطة 
34- الثاني  الربع  أنهى  بعدما   43
27، قبل أن يستقر الفارق في النهاية 
عند 35 نقطة بعدما عاد وتفّوق في 
ربع  عقب   29-20 األخير  الربع 

ثالث متعادل )28-28(
والثالثين  الحادي  الفوز  في  وتألق 
وماركوس  براون  جايلن  لسلتيكس 
 22 بعدما سجل كل منهما  سمارت 
نقطة، وأضاف جايسون تايتوم 19 
ترجمة  في  بفشل  نتس  بدأه  لقاء  في 
األولى في مؤشر  الثماني  محاوالته 
»الثالثي  بغياب  لمعاناته  واضح 
بالتقدم  للضيف  سمح  ما  الكبير«، 
غريفين  باليك  وسجل  -14صفر. 

السلة األولى لنتس، لكن رد سلتيكس 
الـ14  النقاط  بتسجيله  قاسياً  كان 
التالية من دون أي رد من صاحب 
األمر  وهو   ،28-2 ليتقدم  األرض 
على  تماماً  بالهيمنة  له  سمح  الذي 
اللقاء من بدايته حتى نهايته من دون 
عليه  التقدم  في  للمضيف  يسمح  أن 
لمرة واحدة. ولم يصل أي من  ولو 
حاجز  إلى  األساسيين  نتس  العبي 
أربعة من  تجاوز  فيما  نقاط،  العشر 
جيفون  وكان  نقاط  العشر  البدالء 
كارتر األفضل بـ21 نقطة وأضاف 
كل من جيمس جونسون وكام توماس 
17، إال أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب 

الفريق هزيمته التاسعة توالياً.
صنز يواصل تحليقه

وخالفاً لنتس الذي من المفترض أن 
المنطقة  في  األقوى  الفريق  يكون 

صنز  فينيكس  واصل  الشرقية، 
الثالث  فوزه  وحقق  الرائع  موسمه 
 15 آخر  في  عشر  والرابع  توالياً 
مضيفه  حساب  على  وذلك  مباراة، 
سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا  القوي 

.114-109
شيكاغو  على  اإلثنين  تغلبه  وبعد 
بولز، حقق صنز فوزه الثاني توالياً 
خارج الديار على أبرز فرق المنطقة 
صدارته  بذلك  معززاً  الشرقية، 
العام  والترتيب  الغربية  للمنطقة 

بـ44 فوزاً مقابل 10 هزائم.
الدور  بوكر  ديفن  لعب  وكالعادة، 
 35 بتسجيله  الفوز  هذا  في  األكبر 
األلعاب  صانع  أضاف  فيما  نقطة، 
المخضرم كريس بول 16 نقطة مع 

12 تمريرة حاسمة.
وفي الجهة المقابلة، كان الكاميروني 
جويل إمبيد األفضل بـ34 نقطة مع 
12 متابعة لكن أخفق في التعامل مع 
الحاسم،  الوقت  في  لفريقه  هجمتين 
الثانية  الهزيمة  تلقيه  في  ساهم  ما 

والعشرين في 54 مباراة.
ميلووكي  فاز  المباريات  بقية  وفي 
ليكرز  أنجليس  لوس  على  باكس 
غريزليز  وممفيس   131-116
135- كليبرز  أنجليس  لوس  على 
على  مافريكس  وداالس   109
بيستونز 86-116 ودنفر  ديترويت 
ناغتس على نيويورك نيكس -132
إنديانا  على  هوكس  وأتالنتا   115
أورليانز  ونيو   133-112 بيسرز 
روكتس  هيوستن  على  بيليكانز 
على  ماجيك  وأورالندو   ،110-97
113- باليزرز  ترايل  بورتالند 
على  تمبروولفز  ومينيسوتا   ،95

ساكرامنتو كينغز 134-114.

الخميس 10 فيفري 2022 م
الموافق لـ 09 رجب 1443 هـ 

توج كل من لعريبي عبد الرؤوف من جامعة الجياللي بونعامة لخميس 
مليانة )ذكور( و سعيداني سارة من مديرية الخدمات الجامعية لسطيف 
دو،  للكاراتي  الجامعية  الوطنية  للبطولة  الثانية  الطبعة  بلقب  )إناث( 
اختصاص »كاتا »، التي نظمتها جامعة وهران 2 »محمد بن أحمد« 

على مدار 6 أيام.
و قدم المتنافسون في هذه البطولة التي جرت عن بعد, عروضهم عبر 
موقع افتراضي خصص لهذه التظاهرة وتم تقييم العروض المقدمة من 
قبل لجنة تحكيم تتشكل من سبعة )7( أعضاء, منهم أربعة جزائريين 

واآلخرون من البرازيل واألرجنتين والشيلي.
التي  المنافسة  هذه  في  األولى  المرتبة  الرؤوف  عبد  لعريبي  احتل  و 
اختتمت مساء الثالثاء, متقدما على كل من بلبية محمد الصادق )جامعة 
ابن خلدون/تيارت(, و دحدوح إسماعيل )جامعة سطيف 2 » محمد 
األمين دباغين( ولعريبي عبد الملك )جامعة الجياللي بونعامة/خميس 
مليانة(, اللذان ناال المرتبة الثالثة مناصفة, حسبما علم لدى المنظمين.

لدى اإلناث, عادت اللقب للرياضية سعيداني سارة )سطيف( أمام كل 
تتقاسم  فيما   ,)3 منتوري/قسنطينة  اإلخوة  )جامعة  رانيا  سمسار  من 
بن  محمد   «  2 وهران  )جامعة  يمينة  حداد  من  كال  الثالث,  الصف 
احمد«( وبوخالفة بوثينة )جامعة قسنطينة 2 » عبد الحميد مهري«(.

للكاراتي  الجامعية  الوطنية  للبطولة  الثانية  عرفت الطبعة  و 
شيء  »الرياضة  تحت شعار  نظمت  التي  »كاتا«,  دو, اختصاص 
 29 من  طالبة   25 طالبا منهم  مشاركة 52  حياتي«,  في  أساسي 
مؤسسة جامعية عبر الوطن من جامعات ومدارس العليا ومعاهد وطنية 

عالوة على مديريات الخدمات الجامعية.
وأج 

كارايت دو )البطولة الوطنية 
الجامعية يف الكاتا(: تتويج لعريبي 

عبد الرؤوف وسعيداين سارة

ذكرت اللجنة األولمبية الدولية، اليوم األربعاء، أن حفل توزيع الميداليات لفرق التزلج الفني على الجليد بأولمبياد 
بكين تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية. ولم يعط مارك أدامز، المتحدث الرسمي باسم اللجنة األولمبية الدولية، أي 

تفاصيل، وقال فقط :«ظهر الموقف بصورة مفاجئة وخالل فترة وجيزة ».
وفازت روسيا بذهبية الفريق متفوقة على أمريكا واليابان.

وذكر االتحاد الدولي للتزلج :«نشأ موقف أمس في وقت قصير، وهو ما يتطلب استشارة قانونية مع اللجنة األولمبية 
الدولية«. ولم يتضح بعد متى أو حتى هل سيتم إقامة الحفل، ألنه وفقا لقواعد الحد من انتشار فيورس كورونا فإنه 
يتم نصح الرياضيين بترك الصين خالل يومين، على أقصى تقدير، من انتهاء المنافسات، وكانت منافسات الفرق 

انتهت يوم االثنين.
وكاالت
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تأجيل حفل توزيع ميداليات التزلج الفني للفرق

الكوري الجنوبي 
دايهيون يحرز ميدالية 

1500 م سباق  التزلج 
على الجليد 

هوانغ  الجنوبي  الكوري  توج 
متر   1500 سباق  بذهبية  دايهيون 
للتزلج على الجليد في دورة األلعاب 
  2022 بيجين   - الشتوية  األولمبية 

أمس  األربعاء.
االثنين  ذو  اليافع  الكوري  وسيطر 
المرحلة  سباق  على  عاما  والعشرين 
النهاية  على  لفات  تسع  قبل  األخيرة 
ليضيف  األول  المركز  محرزا 
التي  فضيته  إلى  النفيس  المعدن 
حققها في سباق 500 متر في بيونغ 
دوبوا  ستيفين  الكندي  وحل  تشانغ، 
إليستراتروف  سيمين  جاء  فيما  ثانيا 
في  الروسية  األولمبية  اللجنة  من 

المركز الثالث. 

ألمانيا تفرض 
سيطرتها 

على الزحافات 
الثلجية 

توبياس  األلماني  لثنائي  ا واصل 
كتابة  آرلت  وتوبياس  ويندل 
الزحافات  منافسات  في  لتاريخ  ا
ذهبية  حققا  أن  بعد  لثلجية  ا
دورة  في  الزوجي  منافسات 
 - الشتوية  األولمبية  األلعاب 
األلماني  لثنائي  ا  .2022 بيجين 
األول  المركز  حقق  الشهير 

أن  بعد  مسيرتهما  في  الخامسة  الذهبية  ليحققا  دقيقة   1:56.554 قدره  بتوقيت 
سابقا.  هذا  تشانغ  وبيونغ  سوتشي  أولمبيادي  في  والفرق  الزوجي  بذهبية  فازا 
لثاني  ا المركز  في  بينيكين  وساشا  إيغيرت  توني  اآلخر  األلماني  لثنائي  ا وحل 

كولي.   ولورينز  ستو  توماس  النمساوي  للثنائي  لثالث  ا المركز  آل  فيما 

فوز صعب للجنة الروسية على 
سويسرا في الهوكي 

افتتح فريق اللجنة األولمبية الروسية حملة الدفاع عن ذهبية الرجال لهوكي الجليد، 
بيجين   - الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  في  بهدف  سويسرا  على  بفوز صعب 

2022 اليوم األربعاء.
واجه  أنه  خاصة  المباراة،  خالل  المأمول  بالمستوى  الروسي  الفريق  يظهر  ولم 
منافسا ال يعتبر من المرشحين للحصول على إحدى الميداليات، وحالف الحظ فريق 
اللجنة األولمبية الروسية في الهدف الوحيد الذي جاء قبل أقل من ثالث ثوان على 
نهاية الفترة األولى، حيث اصطدمت ضربة أنتون سليـبي شيف باثنين من العبي 

سويسرا، قبل أن تدخل المرمى.

للمحرتفني  األمريكي  الدوري 

سلتيكس يُسقط نتس 
في معقله

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

ألعاب القوى )تجمع كاتالونيا 
داخل القاعة(: الجزائري جمال 

سجاتي يفوز بسباق 800م
نصف  للمسافات  الجزائري  العداء  فاز 
الطويلة، جمال سجاتي بسباق ال800م 
للتجمع الدولي لكاتالونيا )إسبانيا( أللعاب 
أمس  جرى  الذي  القاعة،  داخل  القوى 
ياسين  مواطنه  اكتفى  بينما  الثالثاء، 
السباق.  لذات  الثالث  بالصف  حتحات 
في  السباق  مسافة  سجاتي  العداء  وقطع 

1د و 46ثا و28ج، متقدما على المغربي مصطفى إسماعيلي )1د و 46ثا 
و40ج(، فيما حل الجزائري اآلخر ياسين حتحات ثالثا بتوقيت )1د و46ثا 
و99ج(. وبفضل هذه النتيجة الجيدة، يحقق جمال سجاتي للمرة الثالثة، الحد 
المقررة  القاعة  داخل  القوى  أللعاب  العالمية  البطولة  في  للمشاركة  االدنى 

بمدينة بلغراد بصربيا من 18 إلى 20 مارس المقبل.

األلماني غايغر يتوج بذهبية التزلج 
النوردي المزدوج 

تّوج األلماني فينسنتس غايغر بذهبية منافسات التزلج النوردي المزدوج في دورة 
األلعاب األولمبية الشتوية - بيجين 2022 اليوم األربعاء.

ونال النرويجي يورغن غراباك الميدالية الفضية في حين آلت البرونزية للنمساوي 
لوكاس غريديرير.



المسـابقة  أمـس  صبيحـة  انطلقـت 
المؤهلـة  الوطنيـة  التصفويـة 
للقـرآن  الدوليـة  الجزائـر  لجائـزة 
السـابعة  طبعتهـا  فـي  الكريـم 
بالجزائـر  سـتعقد  والتـي  عشـرة، 

الـدول  عديـد  بمشـاركة  العاصمـة 
المسـلمة  والجاليـات  اإلسـامية 
فيفـري   17 مـن  ابتـداء  وذلـك 

.2022
ويشـرف على لجنة تحكيم المسـابقة 
التـي نظمـت عبـر تقنيـة التحاضـر 
ظـروف  بسـبب  بعـد  عـن  المرئـي 
دولييـن  محكميـن  أربعـة  الجائحـة، 

المرشـحين  ويختـارون  سـيقيّمون 
التـي  الدوليـة  للجائـزة  المؤهليـن 
17و  بيـن  مـا  فعالياتهـا  تنطلـق 

19فيفـري.
أفضـل  اختيـار  تـم  فقـد  لإلشـارة 
كبيـر  مـن ضمـن عـدد  المتسـابقين 
المسـابقات  فـي  المشـاركين  مـن 

لوالئيـة. ا

الكريـم  للقـرآن  الدوليـة  الجائـزة 
التـي تجري تحـت الرعاية السـامية 
عبـد  السـيد  الجمهوريـة،  لرئيـس 
مشـاركة  سـتعرف  تبـون  المجيـد 
عديـد الـدول اإلسـامية والجاليـات 
المسـلمة إلى جانـب الجزائريين من 
مختلـف مناطـق الوطـن والذيـن ال 
تقـل أعمارهـم عـن الــ 25سـنة ولم 
يسـبق لهـم الفـوز بإحـدى الجوائـز 
الـدورات  خـال  األولـى  الثاثـة 
يسـمح  ال  كمـا  للمسـابقة.  السـابقة 
أو  المعروفيـن  للقـراء  بالمشـاركة 

التـاوة. فـي  المحترفيـن  القـراء 
تنظيـم  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 
سـتنظم  الدوليـة  الجزائـر  جائـزة 
اإلسـراء  ذكـرى  وإحيـاء  تزامنـا 
السـنة  هـذه  وتجـري  والمعـراج، 
القـرآن  "ورتـل  شـعار  تحـت 

. تيـا" تر
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... متفرقات ... انطالق المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة لجائزة 
توقيف سارق دراجة نارية لمواطن الجزائر الدولية للقرآن الكريم

من جيجل يف حاجز أمني ببجاية
n    بنــاء على شــكوى تلقتها 
القضائيــة  الشــرطة  فرقــة 
باألمن الحضري السابع بأمن 
واليــة جيجــل من طــرف أحد 
المواطنيــن مفادهــا تعرضــه 
لســرقة دراجته الناريــة بينما 
كانــت مركونــة أمام مســكنه 
ــاء قطــاع  ــي بأحــد أحي العائل
يــه كثفت  االختصــاص، و عل
عناصــر المصلحــة أبحاثهــا 
و تحرياتهــا، بالتنســيق مــع 
مختلــف الشــركاء الميدانيــن 
،أســفرت عن توقيف المشتبه 
ــى متن  يــه فــي القضيــة عل ف
الدراجة النارية محل الســرقة 
ــى مســتوى أحــد  ،و ذلــك عل
ــدرك  ل ل األمنيــة  الحواجــز 

يتم  الوطنــي بواليــة بجايــة، ل
المعنــي  تحويــل  و  حجزهــا 
للمصلحة الســتكمال التحقيق 
فــي القضيــة، يتعلــق األمــر 
بشاب يبلغ من العمر 21 سنة 
مقيم بوالية بجاية، و بعد اتخاذ 
كافــة اإلجــراءات القانونية في 
ــم تقديمه أمــام الجهات  حقه ت
القضائيــة المختصــة بتهمــة 
ســرقة دراجة ناريــة مع توافر 
يــل و التعــدد، أين  ل ظرفــي ال
صدر فــي حقه حكم بخمســة 
)05( ســنوات ســجن نافــذة و 
غرامة مالية قدرها 50 مليون 
ســنتيم مع أمر إيداع بمؤسسة 

إعادة التربية بجيجل. 
                                 نصرالدين - د

ــح أمــن والية  n   عاينــت مصال
سطيف، خال الشهر المنصرم ، 
وقوع  44 حادثا مروريا جسمانيا 
خلــف 59 جريحــا ،فــي حين تم 
تســجيل 04 قتلى، مســجلة بذلك 
ارتفاعــا  فــي عدد حوادث الســير 
ـــ  03 حوادث ،وفي  عدد القتلى  ب
بفــارق قتيل واحد، وحتــى ارتفاع 
 07 بفــارق  الجرحــى  فــي عــدد 
جرحــى ،وهــذا مقارنــة مــع نفس 
الشهر من السنة الفارطة 2021. 
علما بأن حوادث الســير المسجلة 
فتــرة  كلها  جــاءت خــال هــذه ال
نتيجة العامل البشــري أي بنسبة 

.100%
تقليل مــن حوادث   وفــي ســبيل ال
الســير، عمدت مصالح أمن والية 
تواجدهــا  تكثيــف  ــى  إل ســطيف 
أنشــطة  تأطيــر  مــع  الميدانــي 
تحسيســية، وقائية وأخرى ردعية 
الوقائية،حيــث  أهمهااألنشــطة 
ــم   تأطيــر  590 حاجز مراقبة  ت
42 وضعيــة  تأطيــر  أمنيــة.،و  
مراقبة بواســطة جهاز الرادار،اما 
فقــد  التحسيســية،  األنشــطة 
يــة  عمل  19131 تأطيــر   ــم    ت

اســتهدفت  مباشــرة  تحسيســية 
الســائقين،وفيما يتعلق باألنشطة 
 8504 تحريــر  ــة:     ـ الـردعي
فــة مرورية و  1444 جنحة  مخال
مروريــة شــملت:2694  مخالفة 
اســتعمال الشــريط الباســتيكي 
المعتم للرؤية على زجاج المركبة 
، و1143ســحب لرخص الســياقة 
منها 714 لمدة 03 أشــهر ،429 
لمــدة 06 أشــهر،و1146 مخالفة 
التعســفي  والوقــوف  التوقــف 
المــرور،و513  لحركــة  المعيــق 
مخالفة عدم احترام قواعد السياقة 
عــدم  فــة  مخال الســليمة،و316 
تقيد بوضع حــزام األمان،و213  ال
مخالفة االستعمال اليدوي للهاتف 
نقال أثناء الســياقة، و46 سحب  ال
لرخص الســياقة بالنسبة لسائقي 
فــة  النارية،و27مخال الدراجــات 
عــدم اســتعمال الخوذة بالنســبة 
ألصحاب الدراجات النارية،و143 
ــة وضــع بالحظيرة بالنســبة  حال
ــة  حال  258 للمركبات،واخيــرا 
وضع بالحظيرة بالنسبة للدراجات 

النارية.
                   نورالدين بوطغان

تسجيل أربعة قتىل يف حوادث مرور 
حرضية بسطيف

إعادة فتح فضاءات التسلية والترفيه
التسـلية  فضـاءات  اسـتأنفت 
واليـة  مسـتوى  علـى  والترفيـه 
نشـاطها  األربعـاء  يـوم  الجزائـر 
بعـد غلـق لدواعـي صحيـة بسـبب 
حسـب  كورونـا،  جائحـة  تفشـي 
هـذه  مسـؤولي  مـن  علـم  مـا 

. ت سسـا لمؤ ا
وأكـد المديـر العـام لديـوان حظائـر 
لواليـة  والتسـلية  الرياضـات 
الجزائـر، محمـد عبـد الـاوي، فـي 
تصريـح صحفـي لـوأج، أن منتـزه 
"الصابات " وغابة 5 يوليو بابن 
عكنـون عـادا الى نشـاطهما ابتداء 
مـن صبـاح أمـس )االربعـاء( مـن 
ومنحهـم  الـزوار  اسـتقطاب  أجـل 
بعـد  والترفيـه  االسـتجمام  فرصـة 
غلـق دام أزيـد مـن 18 يومـا مـن 
اجـل التصـدي لوبـاء كورونـا الذي 
عـرف خـال ينايـر الماضـي منحى 
تصاعديـا أدى الـى تعليق الدراسـة 
الثاثـة  التعليميـة  االطـوار  فـي 

لمـدة ثاثـة أسـابيع.
وأوضـح ذات المسـؤول بـأن الغلق 
جـاء  المنتزهـات  لهـذه  المؤقـت 

بقـرار مـن مصالـح واليـة الجزائر 
وكان "صائبـا" خاصـة وأنه تزامن 
بخصـوص  الدراسـة  تعليـق  مـع 
يعـرف  الـذي  "الصابـات"  منتـزه 
توافـدا كبيـرا مـن الـزوار يتـراوح 
ألـف  و30   20 بيـن  مـا  أحيانـا 
 2500 مـن  أزيـد  ودخـول  يوميـا 
مركبـة لفضـاء الواسـع، فقد اتخذت 
"صارمـة"  وقائيـة  اجـراءات 
الوافديـن  سـامة  علـى  للحفـاظ 
بارتـداء  الزامهـم  خـال  مـن  اليـه 
الكمامـات واحتـرام مسـافة التباعـد 
ومنـع التجمعـات وتحسيسـيهم بعـدم 
رمـي الفضـات بصفـة عشـوائية.
فتـح  اعيـد  "اسـتثنائي"  وكإجـراء 
حديقـة "التجـارب" بالحامـة االحـد 
عنـه  كشـف  حسـبما  الماضـي، 
مديرهـا العام، عبد الكريـم بولحية، 
عرفـت  الحديقـة  أن  الـى  مشـيرة 
نشـاطها  اسـتئناف  بعـد  مباشـرة 
العائـات  مـن  معتبـرا  توافـدا 
حيـث قـدر عـدد الـزوار بأزيـد مـن 

يوميـا.  1000
وفسـر ذات المسـؤول هـذا االجراء 

الحديقـة،  لكـون  االسـتثنائي 
للترفيـه  فضـاء  كونهـا  عـن  زيـادة 
طلبـة  أيضـا  تسـتقبل  والتسـلية، 
ومتمدرسـين لاسـتفادة مـن تكويـن 
عـن  فضـا  والبسـتنة،  البيئـة  فـي 

بالحديقـة. تنشـط  التـي  النـوادي 
الجزائـر  واليـة  مصالـح  وكانـت 
الماضـي  ينايـر   20 يـوم  قـررت 

فضـاءات  احترازيـة  بصفـة  غلـق 
واالسـتراحة  والترفيـه  التسـلية 
علـى مسـتوى الواليـة مـع ضرورة 
جميـع  فـي  الكمامـات  ارتـداء 
العموميـة  والمؤسسـات  االدارات 
والشـوارع والمرافـق العامـة وكافة 
الفضـاءات التجارية ووسـائل النقل 

. لمختلفـة ا

عين الجزائر 

جانت: أزيد من 8500 سائح منذ افتتاح موسم السياحة الصحراوية

سـجلت واليـة جانـت توافـد مـاال 
أجنبـي  سـائح   8556 عـن  يقـل 
الطاسـيلي  منطقـة  علـى  ووطنـي 
الشـرقي  الجنـوب  بأقصـى  ناجـر 
للبـاد منذ افتتاح موسـم السـياحة 
أكتوبـر  شـهر  الصحراويـة 
أمـس  علـم  حسـبما  المنصـرم، 
السـياحة  مديريـة  مـن  األربعـاء 

التقليديـة. والصناعـة 
مـن  المعتبـر  التدفـق  ويعكـس 

السـياح مـدى االنتعـاش الملحـوظ 
التـي  السـياحية  الحركـة  فـي 
بعـد رفـع  المنطقـة سـيما  شـهدتها 
االحترازيـة  اإلجـراءات  بعـض 
العموميـة  السـلطات  أقرتهـا  التـي 
 -19 كوفيـد  جائحـة  تفشـي  لكبـح 
لنشـاط  التدريجـي  واالسـتئناف 
والرحـات  السـياحية  الـوكاالت 
فـي  سـاهم  الـذي  األمـر  الجويـة، 
السـياحية  الحركيـة  بعـث  إعـادة 

ناجـر. الطاسـيلي  بمنطقـة  مجـددا 
منـذ  المنطقـة  اسـتقطبت  وقـد 
شـهر أكتوبـر الماضـي أزيـد مـن 
660 سـائحا أجنبيـا مـن مختلـف 
عـن  يقـل  ال  ومـا  الجنسـيات 
حسـب  وطنيـا،  سـائحا   7891
تصريـح مدير السـياحة والصناعة 
لـوأج. حمـادي،  ألميـن  التقليديـة 
السـياحة  قطـاع  مصالـح  وكانـت 
مختلـف  مـع  وبالتنسـيق  بجانـت 
برنامجـا  أطلقـت  قـد  الشـركاء، 
موسـم  إلنجـاح  ومتنوعـا  ثريـا 
يمتـد  الـذي  الصحراويـة  السـياحة 
بتنظيـم  أفريـل،  شـهر  غايـة  إلـى 
ثقافيـة  وأنشـطة  تظاهـرات  عـدة 
علـى غـرار تظاهـرة أقنـان أكاليل 
)تـراث بـادي( التـي تهـدف إلـى 
تثميـن المـوروث الثقافـي الوطنـي 
وصيانتـه مـن خال إبـراز عادات 
وتقاليـد كل منطقـة وتراثهـا عبـر 
معـارض وأنشـطة تراثيـة وثقافيـة 
تخللـت هـذه التظاهـرة فـي طبعتها 
عـدة  مشـاركة  وعرفـت  األولـى 
مـن  ثقافيـة  وجمعيـات  هيئـات 

الوطـن. واليـات  مختلـف 
كمـا برمجت سلسـلة مـن الجوالت 
االستكشـافية لفائـدة زوار المنطقـة 

السـياحة  وهـواة  السـياح  مـن 
المغامراتيـة نحـو مختلـف المواقع 
والتعريـف  والسـياحية  األثريـة 
المـادي  الثقافـي  بالتـراث 
والامـادي الـذي تزخر بـه منطقة 
تنظيـم  خـال  مـن  الطاسـيلي 
الصناعـة  لمنتجـات  معـارض 
مـن  وغيرهـا  والحـرف  التقليديـة 
واأللعـاب  الفولكلوريـة  األنشـطة 
غـرار  علـى  الشـعبية  التقليديـة 
علـى  والتزلـج  المهـاري  سـباق 
الرمـال، كما أشـار السـيد حمادي.
وتشـكل واليـة جانـت ذات اإلرث 
عمـق  فـي  الضـارب  الحضـاري 
التاريـخ وجمـال الطبيعـة األخـاذ، 
بمـا  بامتيـاز  سـياحية  واجهـة 
تزخـر بـه حظيرة الطاسـيلي ناجر 
الممتـدة علـى مسـاحة 138.000 
جـذب  عوامـل  مـن  مربـع  كلـم 
الجمـال،  فـي  غايـة  سـياحية 
رمليـة  كثبـان  بيـن  مـا  تتنـوع 
وبـرك  ونقـوش صخريـة  وجبـال 
ومسـاحات  مائيـة  ومسـطحات 
طبيعيـا  متحفـا  تشـكل  خضـراء 
الطلـق  الهـواء  علـى  مفتوحـا 
الطيـور  لمختلـف  حاضنـة  وبيئـة 

النـادرة. البريـة  والحيوانـات 

وفاة 38 شخصا واصابة 1211 
آخرين بجروح خالل أسبوع

n   لقي 38 شــخصا مصرعهم وجرح 
1211 آخرون، إثر وقوع 1049 حادث 
مــرور خال الفترة الممتدة ما بين 30 
جانفي إلى 05 فيفري، حســب ما جاء 
في حصيلة لمصالح الحماية المدنية، 

أمس األربعاء.
أثقــل  أن  ــه،  ذات المصــدر  وأوضــح 
ــيلة سجلت في والية ورقلة بوفاة  حصـ
06 أشــخاص وجــرح 24 آخرين على 

إثر وقوع 10 حوادث مرور.
وحــدات  قامــت  الســياق،  ذات  وفــي 

يــة خال نفــس الفترة في  ــة المدن الحماي
ـــ 5560  فــة ب ل ــات المخت ي مجــال العمل
ية إســعاف  ــة 4992 عمل تدخــا لتغطي

وإنقاذ 435 شخص من الخطر.
الوقاية  وفيما يخص النشاطات المتعلقة ب
من انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-(، 
يــة خال  ــة المدن قامــت وحــدات الحماي
ـ 211  ــرة عبر التراب الوطني ب فت نفس ال
فائدة المواطنين عبر  عملية تحسيســية ل
58 والية لتذكرهم بضرورة احترام قواعد 
ــاع الواقي وكذا احترام  قن ــة، لبس ال الوقاي
قيام  تباعد االجتماعي، باإلضافة إلى ال ال

ية تعقيم عبر 58 والية مست  ـ 165 عمل ب
ــاكل عمومية وخاصة،  عدة منشــآت وهي

وكذا المجمعات السكنية والشوارع.
ــات اإلجــاء الصحي،  ي النســبة لعمل وب
ـ 14499 تدخل،  ــح ب قامت ذات المصال
ــم من خالها إســعاف وإجاء 13867  ت
ــى المستشــفيات من  جريــح ومريض إل

ماية المدنية. طرف أعوان الحـ
ــة المدنية بـ  كمــا قامت وحــدات الحماي
ماد 763 حريق  1045 تدخا سمح بإخـ
ــة، صناعية وحرائق مختلفة،  ي منها منزل
ــة الجزائر حيث ســجلت  أهمهــا في والي

174 تدخل على إثر 110 حريق.



اختار بوسعادة مدينة إلقامته بعد أن 
وجد فيها ضالته وهو الذي اضطرته 
األحــداث فــي ســوريا لتــرك بيتــه 
وورشــته وكل أعمالــه التي أنجزها 
طيلة مشــواره الفني ويختار اللجوء 
عنوانا له وألســرته، قبل أن يجّسده 
في أعمال فنية رائعة شــارك بها في 
مختلف المعارض المحلية والدولية. 
إنه التشكيلي زكي سالم الذي أعجب 
بأعمــال نصــر الديــن دينيــه فــكان 
مصيــره العيش فــي نفــس المدينة 

التي سحرته قبله.
الفنان وجد في مدينة بوسعادة الفضاء 
طاقتــه  لتفجيــر  والهــادئ  المثالــي 
اإلبداعيــة والفنية المكلومــة بكل ما 
حدث في بالده ســوريا فاســتغل وادا 
قــرب بيته قــال أنه يمنحــه الحجارة 
بالمجان ليترك هو العنان لخياله لنحته 
كيفما شاء ويخرج منه تحفا فنية تليق 
بالمتاحف العالمية، سيّما وأن محاور 
أعمالــه تعالج الحدث وتترجم مواجع 
متقاسمة بين الكثيرين وأحزان تدمي 
القلوب المرهفــة المناهضة للحروب 
وتهجيــر الماليين مــن أوطانهم التي 
افتقــدت لعنصر الســالم بعد أن حل 
بهــا الخراب والفتــن، فكانت الهجرة 
و معانــاة الالجئيــن أكثـــر المحاور 
البارزة في منحوتاته وهو ابن الجئ 

فلســطيني عاش في ســوريا واندمج 
فيهــا فعبّر عن معاناتــه بصدق وألم 
عن فوضى الحــرب، وما خلفته من 
دمــار و تهديم للحضــارات في لمح 

البصر.
أعمال الفنان زكي ســالم ال تحصى 

وال تعــد ألنــه مثابر ويعمل بشــكل 
يومي وال يكل من تجســيد منحوتاته 
المنحوتــات  فــي  المختــص  وهــو 
البرونزية و فــي نحت التماثيل التي 
تطبــع  النظــرات التائهــة والتّرقب 
و التطلّــع إلــى أفق مجهــول، معظم 

مجموعتــه التــي أنجزها فــي بداية 
ترصــع  كمــا  بالجزائــر،  إقامتــه 
مجموعتــه أعمــال بأحجــام عمالقة 
يصــل طولهــا الثالثة أمتــار ويزين 
بعضهــا مختلف فضــاءات العرض 
بالــدول العربيــة و األجنبيــة منهــا 

اسبانيا والبحرين..
ويشــكل النحت بالنســبة لزكي سالم  
اللغــة والفرصة التي تمنحــه القدرة 
علــى التخلّــص مــن التراكمــات و 
الطاقــة الســلبية مــن خالل تكســير 
الحجــارة و منحهــا بعــدا جماليــا، 
تعبيريــا، في حوار مــن نوع خاص 
بيــن الخامة و النحــات، ليتمكن هذا 
األخير في النهاية من نقل مشــاعره، 
عبــر خامة تكون جســر تواصل مع 

اآلخر.
كان زكي ســالم رئيس قسم الخزف 
بجامعة دمشــق، حيث درس تقنيات 
النحــت و الخــزف، ممــا منــح هذا 
األكاديمــي المبــدع  فرصة تجريب 
الطين المحروق و مختلف المعادن و 
الخشــب و الحجارة بكل أنواعها من 
رخــام و غرانيت و حجارة طبيعية، 
لمــا لكل ذلك من قيمة فنية تظهر في 
منتوجه الذي يســتوحي عادة أفكاره 
من تجربته الحياتية الخاصة من فرح 
و حــزن و معانــاة و آالم و عالقات 
كمــا تفرضــه طبيعة النحــت القائمة 

على التعبير عن مشاعر صاحبه.

الخميس 10 فيفري  2022 م16
الموافق لـ 09 رجب 1443 هـ

النحات الفلسطيني زكي سالم.. موثق معاناة 
الالجئين المفتون بمدينة بوسعادة   

عين على الثقافة والفن
خالل إعادة إعمار الموصل..

 اكتشاف أثري مهم تحت 
الجامع النوري 

n ُعثــر علــى أطــالل مصلــى 
مــن العصــور الوســطى تحــت 
الجامع وبمساحة تفوق مساحة 
المصلى قبل تفجيــره. كما ُعثر 
علــى 5 غــرف تحــت األرض 
متصلة ببعضهــا تتضمن أماكن 

للوضوء ومكتبة.
ويعد الجامــع النوري الكبير في 
الموصل أحد أهــم وأقدم المعالم 
اإلســالمية في محافظــة نينوى 
شــمالي العراق، إذ بني المسجد 
فــي عهد الدولة األتابيكية منذ ما 

يقرب من 900 عام.
يقع الجامع فــي الجانب الغربي 
)األيمــن( مــن الموصل )مركز 
العراقيــة(،  نينــوى  محافظــة 
القديمة  ويتوسط مدينة الموصل 
التي تبلغ مساحتها 4 كيلومترات 
مربعة وتعد الموقع الذي توسعت 
منه المدينة وصارت إلى ما هي 

عليه اآلن.
وبسبب رمزية الجامع وأهميته، 
اتخذه تنظيم الدولة اإلسالمية في 
جويليــة 2014 مكانــا إلعالن 
»دولــة الخالفة« خــالل خطبة 
زعيم التنظيــم أبو بكر البغدادي 
بعد أن اجتاح التنظيم في العاشر 
من جوان من ذلك العام مساحات 

واسعة من العراق.
فــي  التنظيــم  محاربــة  ومــع 
الموصــل القديمة التــي يقع فيها 
الجامــع في جوان 2017، ومع 
اقتراب القــوات األمنية العراقية 
مــن الجامــع النــوري، تعرض 
الجامع للتفجيــر، مما أحاله إلى 
ركام، ودمرت منارته المعروفة 

بالحدباء. 
يقول أســتاذ التاريخ اإلســالمي 
بجامعــة الموصــل أحمد قاســم 
الجمعة إن الجامع النوري بمئذنته 
الحدبــاء يعــد أيقونــة الحضارة 
اإلســالمية فــي الموصل، حيث 
نهض ببنائه السلطان نور الدين 
محمــود األتابكي في عهد الدولة 
األتابيكيــة، التي كانت تحكم كال 
مــن الموصــل وحلب )شــمالي 
سوريا( وأجزاء من بالد الشام.

ويتابع الجمعة في حديثه للجزيرة 
نــت أن بنــاء الجامع اســتغرق 
للهجــرة   566-568 عامــي 
الموافق 1172-1170 للميالد، 
وأن سبب رمزيته الكبيرة تتعلق 
بكونه من أقدم مســاجد الموصل 
التــي ال تــزال حاضــرة المعالم 
حتى اآلن، مبينا أن أقدم مســجد 

في الموصل هو المسجد الجامع 
الذي بني فــي العام 16 للهجرة 
فــي مدينــة الموصــل القديمــة 
كذلك، إال أنه لم يتبق شــيء من 

معالمه األصلية.
وبعد تخليص الموصل من تنظيم 
الدولــة، شــرعت منظمــة األمم 
المتحــدة للتربية والعلوم والثقافة 
»يونسكو« )UNESCO( في 
إعادة إعمار الجامع في مشروع 
روح  »إحيــاء  عليــه  أطلقــت 
الموصــل« حيــث بــدأ اإلعمار 

نهاية عام 2019.
شــهدت إعــادة إعمــار الجامــع 
تعقيــدات كثيــرة، لعــل أهمهــا 
عمل فــرق صيانــة اآلثار على 
جمــع قطــع الحجــارة التي بني 
منها الجامــع الســتخدامها مرة 
أخرى في إعادة إعماره، بحسب 
معاون مفتشــية آثار نينوى خير 

الدين أحمد.
ويتابع أحمد -في حديثه للجزيرة 
نت- أنه بعد أن تم رفع األنقاض 
من مبنى الجامع النوري وتوثيق 
كافــة األعمــال العمرانية وقطع 
الحجــارة األثريــة وإحصاؤهــا 
مخــازن  فــي  بهــا  واالحتفــاظ 
نظاميــة، كانــت لدى المفتشــية 
الكتــاب  إشــارات مــن بعــض 
والمؤرخين تشير إلى أن الجامع 
شهد أعمال صيانة على أرضية 
مصلى الجامع في الســابق، مما 
حدا بفرق التنقيــب البدء بتنقيب 
تحــت أرض المســجد بحثا عن 

المصلى األصلي.
ويعلــق أحمد على ذلــك بالقول 
»بعــد 4 أشــهر مــن التنقيــب 
الدقيق، اســتطاعت فرق التنقيب 
الوصــول الكتشــاف أثري مهم 
للمصلى القديم الذي يعود للفترة 
األتابيكيــة، حيث يقع على عمق 
مترين أســفل أرضيــة المصلى 
الحاليــة التي تعــود ألربعينيات 
القــرن الماضــي، وهــي الفترة 
التي شهدت آخر عمليات صيانة 

للجامع النوري«.
وعــن االكتشــاف، أوضح أحمد 
أن مســاحة المصلــى األصليــة 
مــن  بكثيــر  أوســع  المكتشــفة 
المصلى الحالي، وتمتد للطرقات 
المحيطــة بالجامع، إال أنه ووفقا 
للجــدول الزمني المتفق عليه مع 
منظمة اليونســكو، فــإن التنقيب 
توقــف عنــد هــذا الحد مــع بدء 

أعمال الصيانة للمكتشفات.

جوائز الكتاب الربلماين تعلن القوائم القصرية الثالثة لعام 2021

أعلنــت جوائــز الكتــاب البرلماني 
»بارليمنتري بوك آووردز« ، في 
العاصمة البريطانية، لندن، القائمة 
القصيرة لعام 2021، وهى جائزة 
درة  السياســية  الكتابــة  تعتبــر 
جائزتهــا، وتوجــه إلى الناشــرين 
والمؤلفيــن، الذين يكتبون آرائهم، 

وال يهتمون بالجوائز األخرى.

 وتأسست جوائز الكتاب البرلمانى 
فــي عــام 2016 من قبــل جمعية 
الناشــرين فــى المملكــة المتحــدة 
ورابطــة بائعي الكتــب التابعة لها، 
بهدف »الدفاع عن أفضل الكتابات 
السياســية واالحتفــاء بالصلــة بين 

السياسة وعالم الكتاب«.
وتضــم جوائــز الكتــاب البرلمانى 

ثــالث فئــات، هي: ســيرة ذاتية أو 
مذكرات أو ســيرة ذاتية لعضو في 
البرلمان، كتاب غير متعلّق بالسيرة 
الذاتيــة لبرلماني، وكتاب سياســي 
مــن تأليــف غيــر برلمانــي، ومن 
المقّرر أن يتم إعــالن الفائزين فى 

9 مارس 2022.
وجــاءت فــي فئــة الســيرة الذاتية 

أو المذكــرات أو الســيرة الذاتيــة 
للبرلمانــي األعمــال التاليــة كتاب 
»المرأة العنكبوتيــة« للكاتبة ليدي 
هيل، كتاب »الشــهية: مذكرات في 
وصفات األســرة والطعام« للكاتب 
إد بولز وكتاب »ما وراء الهامش: 
حكايــات من مؤسســة إصالحية ال 
كي« للكاتــب أندرو ميتشــل وكذا 
كتــاب »فــي أعماقهــا: اليوميــات 
آالن  للكاتــب  لوزيــر«  الخاصــة 

دنكان.
فيما تضمنت فئة كتاب غير متعلق 
بالســيرة الذاتيــة لبرلمانــي كل من 
كتاب »ســبع طرق لتغييــر العالم: 
كيفيــة إصــالح أكثــر المشــكالت 
للكتاب جــوردون براون  إلحاًحا« 
وكتــاب »كل مــا تحتــاج لمعرفته 
حــول السياســة: حياتــي كعضــو 
برلمانــي« للكتــاب جيــس فيليبس 
وكتــاب »الخيارات الصعبة: صنع 
وتفكيــك بريطانيا العالمية« للكاتب 
بيتــر ريكيتــس وكتــاب »أكبــر: 
بريطانيــا بعــد العاصفــة« للكاتبة 

بينى موردونت وكريس لويس.
أما في فئة كتاب سياسي من تأليف 
غيــر برلماني فجــاء كتاب »كيف 
نوقف الفاشية« للكاتب بول ماسون 
وكتــاب »القيمــة / القيــم: المنــاخ 
واالئتمــان وكوفيــد وكيــف نركز 
على ما يهم« للكاتب مارك كارني 
وكتــاب »إمبيريالند: كيف شــكلت 
الحديثــة«  بريطانيــا  اإلمبرياليــة 
للكاتــب ســاتنام ســانجيرا وكتــاب 
»الحريــة: كيــف نخســرها وكيف 

نقاوم« للكاتب ناثان لو.
                                 ق/ث

مريم /ب
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عرف بإسهاماته اتلمسرحية وكتاباته السينمائية 

الذكرى الثالثة لرحيل السيناريست و الممثل عبد القادر تاجر

n استعاد، أمس زمالء المسرحي والسينم
ائي الراحــل ذكرى رحيله الثالثة بنشــر صور له 
عبــر حســاباتهم الخاصــة على مواقــع التواصل 

االجتماعي مع تذكير بأهم أعماله وخصاله.
الفنــان عبــد القادر تاجر الــذي خطفه الموت 
يوم 09فيفري 2019 عن عمر ناهز 80سنة 
ترك رصيدا فنيا معتبرا، حيث عرف بأعماله 
المســرحية وإســهاماته في الكتابة السينمائية، 
إذ ترك توقيعه علىســيناريو الفيلمين الطويلين 

»حب ممنوع« ســنة 1987 و«راي« ســنة 
.1988

وكان الراحل وهو مــن مواليد 1939 قد بدأ 
مســاره في المســرح كممثل ومخرج وكاتب 
مســرحي قبل أن يلج عالم الســينما عبر عدد 

من األدوار.
وعاد الفقيد إلى التمثيل في الســينما من خالل 
مجموعة من األدوار في أفالم حصدت صدى 
طيبا لدى المتلقي والناقد على غرار »شوارع 
الجزائر« ســنة 2002 و«لكل حياته« ســنة 

2007 و«قداش تحبني« سنة 2011.

أديل تحصد ثالثا من الجوائز الموسيقية 
الربيطانية المرموقة

n فــازت النجمــة أديــل بالجوائز الثالث 
الكبرى في حفل توزيع جوائز بريت في أول 
نســخة من الحفل الســنوي لتوزيــع جوائز 
موسيقى البوب في بريطانيا ال تتضمن فئات 

على أساس الجنس.
وحصلــت المغنية ومؤلفــة األغاني المولودة 
فــي لندن، والتي أطلــق عليها مقدم الحفل مو 
جيليجــان “ملكة بريت”، على الجائزة األولى 
فــي االحتفــال، وهي جائزة أغنيــة العام عن 
أغنيتها التي تصدرت قائمة األكثر اســتماعا 

“إيزي اون مي”.
وكانــت هذه أول أغنية يتــم إصدارها ضمن 
ألبومهــا “30” الذي دشــن عودتهــا، وقالت 
أديــل إنهــا قدمتها لشــرح مالبســات طالقها 
البنهــا الصغير. كما نالت أديــل جائزة ألبوم 

العام.
وقالــت أديــل دامعة في إشــارة إلــى زوجها 
الســابق ســايمون كونيكي “أود أن أهدي هذه 
الجائزة البني، ولسايمون، والده. يلخص هذا 

األلبوم كل رحلتنا، وليست رحلتي فقط”.
وأضافــت “أنــا فخــورة جــدا بنفســي ألنني 
تمسكت بأســلحتي وأصدرت ألبوما عن أمر 
يتسم بالخصوصية الشديدة بالنسبة لي )ألنه( 
لــم يعد هناك الكثير مــن الناس الذين يُقدمون 

على مثل هذه األمور.”
وفــازت أديل )33 عامــا( أيضا بجائزة فنان 
العام، وهي فئة لم تعد تشهد حاليا تمييزا على 
أســاس الجنس وضمت قائمة المرشحين فيها 
مغنية الراب ليتل سيمز ومغني الراب ديف، 
باإلضافة إلى المغنيين إد شيران وسام فيندر.
وقالــت أديل “أتفهم ســبب تغيير مســمى هذه 
الجائــزة لكني أحب حقــا كوني امرأة وكوني 

فنانة. أنا فخورة بما حققناه حقا”.
وسبق ألديل الفوز بتسع جوائز بريت.

وســيرا على خطى حفالت تسليم الجوائز أو 
األحداث األخرى التــي ألغت التصنيف على 

أســاس الجنس، قال منظمو جوائز بريت في 
نوفمبر إن تصنيف النســاء والرجال ســيُلغى 

اعتبارا من حفل عام 2022.
وقدمت أديل، التي عادت إلى مســقط رأســها 
فــي لندن لحضور الحفل على الرغم من أنها 
تعيــش حاليا فــي لوس انجليس، اســتعراضا 

خالل الحفل.
وعلى الرغم من إصداره في نوفمبر تشــرين 
الثانــي فقط، تصدر ألبــوم “30” وهو الرابع 
ألديــل، قائمة األكثر مبيعا فــي بريطانيا عام 
2021، إذ بيــع منــه أكثــر مــن 600 ألف 

نسخة في ستة أسابيع فقط.
وشــكرت أديــل المنتج إينفلــو، الفائز بجائزة 
منتج العام، لمساعدتها في إخراج هذا األلبوم.
ومــن بيــن الفائزيــن اآلخرين فريــق الروك 
وولــف أليس، الذي نال جائــزة أفضل فريق 
غنائي، بينما حصلت مغنية الراب ليتل سيمز 

على لقب أفضل فنان صاعد.
ونال إد شــيران جائزة أفضــل مؤلف أغاني 

عن العام.
وفازت المغنية األمريكية بيلي إيليش بجائزة 
أفضــل فنــان عالمــي، وحصلــت مواطنتها 
أوليفيــا رودريجو دولي علــى جائزة أفضل 
أغنية على المســتوى العالمي عن “جود فور 

يو”.
أمــا جائزة أفضل فريق غنائي عالمي فذهبت 
إلــى ثنائــي فريق ســيلك ســونيك األمريكي 
لموســيقى اآلر اند بي، المغني برونو مارس 

والمؤلف ومغني الراب أندرسون. باك.
وضمن الســعي إلبراز مجموعــة من أنواع 
الموســيقى الجديــدة، اســتُحدثت أربع جوائز 
جديــدة هذا العام خالل النســخة 42 من حفل 
الجوائــز. وصــوت الجمهور علــى الفائزين 

بالجوائز األربع.
                                    )رويترز(

"قوة الكلب" يتصّدر ترشيحات 
األوسكار

n تصــّدر فيلــم »ذي باور أوف 
الــذي  الكلــب(  )قــوة  دوغ«  ذي 
وأدى  كامبيــون  جيــن  أخرجتــه 
بطولته بنديكت كامبرباتش، السباق 
للفــوز بجوائز أوســكار بنســختها 
الرابعة والتسعين، مع 12 ترشيحا 
فــي المجمــوع، علــى مــا أعلنــت 
األكاديمية األميركية لفنون السينما 
وعلومها، وهي الجهة القائمة على 

هذه المكافآت العريقة.
وُرشــح هذا العمل »السوداوي« من 

نوع »الويســترن » للفــوز بجوائز 
أوســكارفي فئة أفضــل فيلم وأفضل 
وأفضــل  ممثــل  وأفضــل  مخــرج 
أداء تمثيلــي في دور ثانوي للنســاء 

والرجال.
وتاله في هذا الســباق فيلم »ديون« 
للمخــرج دونــي فيلنوف مع عشــرة 
ترشــيحات، ثم »بلفاســت« لكينيث 
براناه و«ويســت ســايد ســتوري« 
لستيفن سبيلبرغ مع سبعة ترشيحات 

لكل منهما.

شريني عبد الوهاب تكشف حقيقة عودتها لحسام حبيب
n أصدرت الفنانة شــيرين عبد الوهاب بيانا أكدت 
فيــه عدم صحــة األخبــار المتداولة في شــأن حياتها 
الشــخصية، وقالــت تغريــدة عبر حســابها الرســمي 
بتويتــر:« تؤكــد الفنانة شــيرين عدم صحــة األخبار 
المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من 
يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي 
وحدهــا من تملك االعالن عــن أي خير يخص حياتها 
الزوجيــة، وتهيب بجمهورها العزيــز عليها االلتفات 
عــن هذا كلــه حيث همها الحالي هو اســعاده بالجديد 

من األغاني«. 
وانتشر عبر مواقع التواصل وبعض المواقع اإلخبارية 
خبر عودة النجمة شــيرين عبد الوهاب لزوجها السابق 
المطرب حســام حبيب، وهو الخبر الذي شــغل قطاعا 

عريضا من جمهور نجمة الغناء ومتابعيها.
وتبيــن أن الســبب فى انتشــار هــذا الخبــر منتج فني 
أرســل بياًنــا صحفًيا لعدد كبير مــن المواقع اإلخبارية 
جــاء فيه اآلتي: على هامش حضوره أحد المناســبات 
الفنيــة بالقاهرة ورًدا على ســؤال عــن تواجده مؤخًرا 
إلــى جانــب الفنانة شــيرين عبــد الوهاب وهــل يعمل 
كمديــر أعمالها، أوضح المنتج أنه لم يتولى يوًما إدارة 
أعمال النجمة شــيرين عبد الوهــاب التى يعتبرها أحد 
أبرز النجمات بالوطن العربي، وهو بالتالي يبارك لها 
ولزوجها حسام حبيب المصالحة بينهما، واصفا إياهما 
بالصديقيــن اللذيــن يكــّن لهما أصدق مشــاعر التقدير 

واالحترام«.
                                                         ق/ف

محمد رمضان يظهر عىل الرتيند العالمي بـ "باي باي ثانوية"

n حقــق الفنان المصري محمــد رمضان، الذي 
دائما ما تنال أعماله نســب مشــاهدة عالية، نجاحا 
كبيــرا بأغنيته الجديدة »باي بــاي ثانوية«، حيث 
استطاع أن يظهر من خاللها على التريند العالمي.
ووثّــق رمضان عبر صفحاتــه الخاصة على مواقع 
التواصــل االجتماعي ظهوره فــي التريند العالمي، 
وعلّــق بالقول: »الحمــد هلل رب العالمين »باي باي 

ثانويــة »ظهرت علــى التريند العالمــي ثقة في هللا 
.»1

ويذكر أن األغنية من كلمات وألحان وتوزيع إسالم 
شــندي، ومن إخراج ياسر ســامي، ويقول مطلعها: 
»كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة 
محشية.. والد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي 
بكره امتحان ثانوية.. عملوها فيا وضحكوا عليا«.

ماجدة الرومى تحيي حفال غنائًيا يف جامعة عمان األهلية مارس المقبل
n تستعد الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، 
إلحيــاء حفــل كبير فــي األردن فــي جامعة عمان 
األهلية، لدعم الطالب المحتاجين، مارس المقبل، 
وقالــت ماجدة في تغريدة عبر حســابها الرســمي 
بتويتر : نلتقى قريباً في األردن ... قاعة األرينا - 
جامعة عّمــان األهلية، الجمعة 18مارس2022، 

في حفل مباشر دعماً للطالب المحتاج«.
 وكانت الفنانة الكبيــرة ماجدة الرومى، قد وجهت 
الشكر لجمهورها بعد معايدتها، بعيد ميالدها، وقالت 
فى تغريدة عبر حســابها الرســميبتويتر:«غمرتني 
معايداتكم الحلوة بعيد ميالدي، فشعرت بفيض ِنعم 
ربّــي! مــن قلٍب يملــؤه كل الحب لكم، كل الشــكر 
واالمتنان لألصدقاء والفنانين واإلعالميين واألحبة 

على رســائلكم الرائعة، على أمــل أن يُضيء نور 
األيــام المقبلــة حياتكــم بالخير والبركة والســالم، 

تفضلوا بقبول محبتي وفائق إحترامي«.
واحتفلت ماجدة الرومى بعيد ميالدها فى منتصف 
ديســمبر الماضــى، إذ تعتبــر واحــدة مــن أهــم 
األصوات ومشوار غنائي حافل باألعمال المميزة، 
والذي بدأتــه عام 1974حينما كشــفت عن ميالد 
نجمــة كبيرة، وغنّت للفنانــة الراحلة ليلى مراد أنا 
قلبيدليلــي، أمام لجنة تحكيــم ألول مرة في برنامج 
»ســتوديو الفن للهواة« على شاشــة تلفزيون لبنان 
وحصلــت على ميدالية ذهبيــة كأفضل موهبة فنية 

شابة.
                                                       ق/ف

حسن الرداد يصّور أول مشاهد مسلسل "بابلو" اليوم

الــرداد  النجــم حســن  يبــدأ   n
تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد 
»بابلو« اليوم الخميس، بعد تأجيله 
الســبت الماضي، بســبب انشــغاله 

بعرض مســرحيته »كازانوفا« في 
موســم الرياض الترفيهي بالمملكة 
العربيــة الســعودية، إضافــة إلــى 
عــدم االنتهاء مــن التعاقد مع باقي 

الفنانين المشاركين في البطولة.
مسلســل »بابلــو« تأليــف الكاتــب 
حسان دهشــان، وإخراج محمد عبد 
الرحمــن حماقــي، وبطولة حســن 
الــرداد نجــالء بــدر، أروي جودة، 
بــدر،  فهمــي، سوســن  مصطفــى 
صــالح عبــد هللا، ســلوى عثمــان، 
محمد جمعة، رشــوان توفيق، عمر 
الشــناوي وعــدد آخر مــن الفنانين 
وتــدور  معهــم،  التعاقــد  جــارى 

األحداث في إطار اجتماعيشعبي.
مسلســل »بابلــو« يســجل التعاون 
الثالث بين حســن الــرداد والمخرج 
محمــد عبــد الرحمن حماقــي، بعد 
مسلســل »شــاهد عيان« الــذي تم 

عرضــه فــي شــهر رمضــان قبل 
الماضــى وشــارك فــي بطولته هنا 
شــيحة وبســمة ومحمد لطفي ووليد 
فوزا، وفيلم »تحت تهديد الســالح« 
الــذي تــم االنتهــاء مــن تصويــره 
ومقرر عرضه قريباً ويشــارك في 
بطولتــه مــي عمر وشــيرين رضا 

وفتحي عبد الوهاب.
يذكر أن حســن الرداد قــدم مؤخراً 
حكايــة مــن حلقــة واحــدة بعنوان 
»الفرصــة« فــي مسلســل »نحــو 
الظــالم« المأخــوذ عــن المسلســل 
األمريكــي »إنتــو ذا دارك«، ويتم 
عرضــه علــى إحــدى المنصــات 

الرقمية.

عين الجزائر 



منوعات الخميس 10 فيفري  2022 م18
الموافق لـ 09 رجب 1443 هـ

أبرز احدات 2021

عشق الفن بشــكل عام منذ صغره، 
والكوميديا بشــكل خــاص، وطالما 
أنــه حلــم بتجســيد دور كوميــدي 
إمكانياتــه  علــى  قّرراالعتمــاد 
الخاصــة، بعــد أن وجد فــي مواقع 

التواصل اإلجتماعي فرصة لتحقيق 
أحــد أهم أمانيه، ونجــح في اقتحام 
عالــم الكوميديــا من بابه الواســع، 
لكن مــا يلفــت االنتباههي«جدته« 
الشخصية التي ترافقه في فيديوهاته 

المعروضة ، إنه الشــاب رابح نوار 
إبن مدينة قسنطينة الذي ولج عالم 
الكوميديــا إفتراضيا بسلســلة » أنا 

وجدتي« .
قــال رابح نــوار لعيــن الجزائر أنه 
منذ صغره عشــق التمثيــل وكل ما 
لــه عالقــة بالكوميديــا، وكان يتابع 
باســتمرار  الكوميديــة  األعمــال 
وحريص على البحــث والتعمق في 
هذا العالم المليء بالبهجة والفرحة، 
سيما وأن الكوميديا هي األداء الجيد 
ألحداث مضحكة في قالب مثير من 
أجل خلق شــعور المرح والســعادة، 
فباشــر رابح فــي صناعــة محتوى 
أصدقائــه  إعجــاب  نــال  كوميــدي 
ومتابعيــه ويعالــج رابــح القصص 
االجتماعيــة بطريقــة فكاهية، حيث 
قصيــرة  بعرضفيديوهــات  يقــوم 
علــى صفحاته الخاصــة عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
ولعــل أكثــر مــا يســتقطب اهتمــام 
المتابعين وفضولهم هو مرافقة جدته 
لــه فــي كل المحاور التــي يختارها 

ويطرحها بشكل طريف محدثا بذلك 
تميزا عما هو شــائع عادة في مواقع 
التواصــل التي يعتمــد معدوها على 
الفتيــات الجميالت لجذب المتابعين، 
إال أن جــدة رابــح بروحهــا الخفيفة 
منحتــه فرصة تحقيق نســب متابعة 
معتبــرة بعد أن نالــت جدته إعجاب 
وخطفت قلــوب الكثير من المتابعين 
مما شــجعه على مواصلــة تصوير 
سلسلته الفكاهية »أنا وجدتي« وبث 

جديدها بين الفينة واألخرى.
 يقــول رابح أن الرابــط القوي بينه 
وبين جدته وحبه الكبير لها والعفوية 
التــي تجمعهمــا حمســته لمشــاركة 
يومياته معها فــي قالب فكاهي عبر 
سلســلته التي تصّور لحظات طريفة 
من يوميات شاب مع جدته، وأردف 
رابح أنه يطمح إلى تصوير سلســلة 
كوميدية لرمضــان إذا تلقى عرضا 
مناســبا، وتقديم محتــوى جيد يدخل 
به بيــت المواطــن الجزائري وينال 

إستحسانه.
                           دالل. ب

 »أنا وجدتي« ...يوميات شاب حوّل جدته إلى نجمة 

بفيديوهات فكاهية في العالم االفتراضي
طبيب يتحرش بـ 200 امرأة.. والجامعة 

تعوضهن بـ 240 مليون دوالر

n وافقت جامعة كاليفورنيا على دفع 
مــا يصل إلى 244 مليون دوالر لنحو 
200 امــرأة يتهمن الطبيب النســائي 
جيمــس هيبس الــذي كان يعمل ضمن 
شــبكة تابعة للمؤسسة التربوية هذه، 
بانتهاكات جنســية، يعــود بعضها إلى 

العام 1983.
ويشــمل االتفاق بالتراضــي هذا، الذي 
تم الكشــف عنه أمس الثالثاء، شكاوى 
بالحق المدني للمريضات بشــأن أفعال 

مزعومة، واعتداءات جنسية.
هيبــس،  الطبيــب  النســاء  واتهمــت 
المتخصــص بعلــم األورام بانتهاكات 
جامعــة  علــى  وأخــذن  جنســية، 
كاليفورنيافي لوس أنجلوس التي كانت 
توظفه تغطيتها ألفعاله وعدم اتخاذ أي 
إجراء ضــده رغم اإلبــالغ عنه وعن 

ممارساته.
وجــاء فــي بيــان أن الجامعــة تعتبــر 
»التصرف المنســوب إلى هيبس مدانا 
ومنافيــا لقيــم الجامعــة« مثنيــة على 
»شجاعة مقدمات الشكاوى«، وفقا لما 

ذكرته فرانس برس.
ويضــاف االتفاق إلى شــكوى جماعية 
تقدمــت بها أكثــر مــن 5 آالف امرأة 
وأفضــت إلــى تعويضــات قدرها 73 

مليون دوالر.
وتقدمــت نحــو 300 امــرأة أخــرى 
بشــكوى مدنية ضد جيمس هيبس الذي 
يالحق أيضا جنائيا العتداءات ارتكبها 
على 7 نساء، بحسب الوكالة الفرنسية.
جامعــة  أعلنــت  الماضــي  الشــهر 
ميشــيغانأنها ســتدفع نحو نصف مليار 
دوالر إلى نحــو 1000 طالب وعداء 
ســابق تعرضوا العتداءات جنسية من 

قبل الطبيب ريتشارد اندرسون.
وفي قضية أخرى كانت جامعة جنوب 
كاليفورنيافــي لــوس انجلــوس وافقت 
على دفع تعويضات قدرها 1.1 مليار 
دوالر بموجــب 3 اتفاقــات مختلفــة، 
إلى مئات النســاء وقعن ضحايا طبيب 
نســائي سابق كان يعمل في حرمها في 
أكبــر تعويض من هذا النوع يقدم حتى 

اآلن.

أمريكى صمم فساتني تتنفس وتطبع 
ورق ويحلم بالتصميم لـ ليدي جاجا

n نالت تصميمــات كاميرون هيوز، 
البالغ مــن العمر 28 عاًمــا، ويعيش 
بأمريكا إعجاب الماليين على صفحته 
الخاصة بتطبيق »تيــك توك«، وذلك 
لتصميماتــه الغريبــة والمذهلــة، من 
مالبــس تتحــرك بفضــل المحــركات 
الموضوعة بخبرة هندسية ومبرمجة 
الفســتان األرجوانــي  ماهــرة، مثــل 
المزيــن بالريــش والذي يبــدو وكأنه 
يتنفس، والتنــورة الحمراء والزرقاء 
التــى تلتــوي وتغيــر لونهــا، وكذلك 
اإليصــاالت  تطبــع  التــى  التنــورة 
الورقية، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
قــال هيوز في حديثــه لمجلة« فوج«، 
إنــه بدأ ألول مرة فــي تصميم األزياء 
مــن أجــل الشــعور باالســتمتاع مــع 
أصدقائــه، ولكن مع فتــرات اإلغالق 
التى فرضت خالل فترة الوباء، توسع 
فــي تصميماته التى بدأ ينشــرها على 

صفحته الخاصة بموقع »تيك توك«.
وبدأ كاميرون فى نشــر تصميماته فى 
نوفمبر من عام 2020  على صفحته 
بتطبيق »التيك توك« والتى ســرعان 
مــا حققت ماليين اإلعجابــات، وتعود 
مهارة كاميــرون فى تصميــم األزياء 
حيــث حصــل علــى« BFA« مــن 

جامعة ســيراكيوز ، كمــا يتمتع أيًضا 
بالكثيــر مــن المعرفة التقنيــة، و تلقى 
دروًســا في الهندســة وبعــد التخرج، 
تعلــم المزيــد عبــر مواقــع اإلنترنت، 
حيث قالــت »قدرتي علــى صنع هذه 
التصميمــات تعــود للمهــارات التــي 
تعلمتها أثنــاء عملي كمصمم ومهندس 

صناعي« .
شــارك كاميرون بمقاطع فيديو للعديد 
مــن تصميماتــه، مثــل قبعــة مصممة 
بريــش تفتــح وتغلــق حــول الوجــه، 
وقميص بــدون أكمام مغطــى بأجنحة 
وردية اللون تبدو وكأنها تطير وفستان 
مغطى بالريش األرجواني يبدو وكأنه 

يتنفس ويخرج جنًبا إلى جنب.
وقــال هيوز لمجلة »فــوج« إن صنع 
المالبس التى تبــدو وكأنها تتنفس كان 
بمثابة تحدي بالنسبة له، ألنه كان عليه 
أن يجــد أنظمــة مدفوعــة بمحــركات 
صغيرة بما يكفي لتندمج في الفستان«.
يحلــم هيوز بأن يصمــم إحدى مالبس 
الفنانــة ليــدي جاجــا، أو يشــارك فى 
تصميم مالبس ألي شــخص مشــهور 
يحضــر حفــل »ميت جــاال«، ويأمل 
أيضاً أن تســاعده شــهرته على مواقع 
التواصــل االجتماعى فــي بدأ عالمته 

التجارية الخاصة به.

الشمبانزي يعالج جروح أقرانه باستخدام الحرشات المطحونة

مــن المعــروف أنــه في حالــة اإلصابــة بجروح، 
فإن البشــر يتجهون إلــى تطهير الجرح ثم تغطيته 
بضمادة. لكن الشمبانزي ابتكر طريقة أكثر إبداعاً 
تتمثــل في اصطياد الحشــرات غريزياً، ثم وضعها 

مباشرة على الجرح المفتوح.
والحــظ العلماء هذا الســلوك لدى الشــمبانزي في 
دولــة الغابون الواقعة في غــرب أفريقيا، والحظوا 
أن القردة ال تســتخدم الحشــرات لعــالج جروحها 

فحسب، بل لعالج جروح أقرانها أيضاً.
فــي  االثنيــن  يــوم  نُشــر  الــذي  البحــث  ويعــد 
مجلة«كيورنت بيولوجي«مساهمة مهمة في النقاش 
العلمي المستمر حول قدرة الشمبانزي والحيوانات 

بشكل عام على مساعدة اآلخرين بإيثار.
وفي هذا الســياق، قال ســيمون بيكا، عالم األحياء 
بجامعــة »أوســنابروك« فــي ألمانيــا والمؤلــف 
المشارك في الدراسة، في تصريح لوكالة الصحافة 

الفرنســية، ستجد هذا »عندما تذهب إلى المدرسة، 
وتقــرأ فــي كتب علــم األحيــاء الخاصــة بك عن 
األشياء المدهشة التي يمكن أن تفعلها الحيوانات«، 
مضيفاً: »أعتقد أن شيئاً مهماً كهذا ستجده في كتب 

المدرسة قريباً«.
وبدأ البحث في عام 2019 عندما ُشــوهدت أنثى 
شــمبانزي بالغة تُدعى سوزي تتفحص جرحاً في 
قدم ابنها المراهق. ثم فجأة التقطت ســوزي حشرة 
مــن الهــواء ووضعتها في فمهــا وعصرتها على 
مــا يبدو، ثم وضعتها علــى جرح ابنها، ثم رفعتها 
مــن على الجرح ثم وضعتهــا على الجرح مرتين 
أخريين. ولوحظ المشــهد المثير في متنزه لوانغو 
الوطني على الســاحل األطلسي في الغابون، حيث 
يــدرس الباحثــون مجموعــة من 45 »شــمبانزياً 
مركزيــاً«، وهــو نــوع مــن األنــواع المهــددة 
باالنقراض. على مدار الخمسة عشر شهراً التالية، 
الحــظ الباحثون أن الشــمبانزي قــام بتنفيذ نوعية 
العالج نفســها 19 مرة على األقل. وفي مناسبتين 
أخريين، الحظ الباحثون أن الشــمبانزي المصاب 
قد عالج نفسه بنفســه، ومرة عن طريق شمبانزي 
آخــر. وتحــدث الجروح، التي يبلــغ عرضها عدة 
ســنتيمترات في بعض األحيان، نتيجة لصراعات 
بين أفراد من المجموعة نفسها أو مجموعة أخرى.
                                          وكاالت

"ناسا" تصنع أول صاروخ ينقل عينات من المريخ
إلرســال أولــى العينــات من المريــخ إلى األرض 
خــالل ثالثينــات القــرن الحالــي، فــازت وحــدة 
الصناعات الفضائية في شركة »لوكهيد مارتن« 
بعقد مع »ناســا« لصنع صاروخ مخصص لعمل 
ذلــك، على ما أعلنــت وكالة الفضــاء األميركية. 
هــذا »الصاروخ الصغير والخفيف« وفق ناســا، 
سيكون األول الذي ينطلق من كوكب آخر، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
ويجمــع الروبوت الجــوال »برســيفرنس« الذي 
وصل إلى المريخ قبل عام، حالياً عينات صخرية 
مــن مواضــع تثير اهتمامــاً خاصاً لــدى العلماء، 
فــي مهمة ترمي إلى رصد آثــار حياة قديمة على 
الكوكــب األحمر. لكن يتعين تحليــل هذه العينات 
فــي مختبرات على األرض أكثــر تطوراً من كل 
ما يمكن إرســاله إلــى المريخ. وســتُجمع العينات 
ثــم تُنقل إلى األرض باالعتمــاد على آليات معقدة 
يشــكل الصاروخ الذي أوكلــت »لوكهيد مارتن« 
بصنعه عنصراً مركزياً فيها. وأشارت وكالة ناسا 
فــي بيــان إلى أن قيمــة العقد لصنع هــذه المركبة 
 Mars Ascent Vehicle »التــي تحمل اســم
مليــون   194 Integrated System«تبلــغ 

دوالر.
وقال المسؤول عن البعثات العلمية في وكالة ناسا 
تومــاس زوربوكن في تصريحــات أوردها البيان 
إن »قطــع األحجية تتجمع لتنقل إلينا أولى العينات 
التي تُجمع من كوكب آخر«. وبحســب مخططات 
الوكالــة الفضائيــة، ســتُطلق أول مهمة لصاروخ 
مصغر إلى المريخ عام 2026 على أقرب تقدير، 

مــع روبوت جوال آخر مكلــف جمع العينات التي 
يتركها »برسيفرنس« في المكان.

وســينطلق الصاروخ فور حمــل العينات لوضعها 
فــي المدار حــول المريخ، لتحملهــا بعدها مركبة 
أخرى يتم إرسالها خصيصاً للمناسبة وتكون مكلفة 

نقلها في رحلتها النهائية نحو األرض. 
                                                 ق/م
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باالنجــذاب  الغامــض  الّشــعور  ذاك  الحــّب   n
واإلعجاب نحو شــخص أو شيء ما، تعلّق شديد 
متمّكــن مــن الّصعب التخلّص منــه، هو باقة من 
المشــاعر اإليجابية والحاالت العقلية قويّة التأثير 
غير قابلة للحصر وللتّعريف الّدقيق، طالما حاول 
العلم إخضاعه لنبراســه ليبقى عصيّا على الفهم، 
يبدو كعالقــة فيزيائية أو معادلة كيميائية ليتجاوز 

منطق الفيزياء والكيمياء.
اتّخــذ العديــد مــن األســماء بتجلّيــات متنّوعــة 
وبدرجات متفاوتة وكان بين محّب ومحبوب، بين 
زوجين، تجاه والدين، أبناء، بين إخوة، أصدقاء، 
أفــراد عشــيرة، وطــن، أو تجاه أشــياء. غالبا ما 
كان تعبيرا ألحاســيس وتفاعالت بين مخلوقات، 
قتلك الكائنات الفانية النسبيّة كانت دوما ما تبحث 
عن إشــباع وإكمال نقصها بأشــباهها من الّصور 
واألشباح وغالبا ما ينتهي وهمها إلى شقاء ومأساة 
حتّى صار العشق الحقيقي )العذري، األفالطوني، 
الّرومانســي، الّطاهــر، العفيف، الّصــادق بدون 
غايــات( أحاديث كتب وروايات وشــعر وكلمات 
)جميــل بثينــة، مجنــون ليلى، عروة بــن حزام، 
روميــو وجوليات( وتبلّد الحّس حتّى صار الحّب 

ال يعرف نفسه بكثرة التشّوهات وتحّجرت القلوب 
وأصيبت بالعجز على أن تشعر أو تعبّر عن سمّي 
األحاسيس خصوصا مع عصرنا المتوّحش. هكذا 
صار الحّب بين المخلوقات لتجاهلها عدم توجيهه 

نحو من هو أحّق بالحّب من الكائنات.
حّب هللا

هللا أولــى بــأن يحّب بل إّن حبّــه هو فرض وأمر 
ومــا العبــادات والّطاعات إال تحّقق لــذاك الحّب 
وتعبيــر عنــه. هللا الحــّي القيّوم الّســميع المجيب 
الحنّان المنّان الــودود العفّو الّرؤوف الّرحيم ذي 
الّطول شــديد العقاب المنتقم ذو الجالل واإلكرام، 
تقّدست اسماؤه وتنّزهت صفاته وتعاظمت أفعاله، 
يُحــّب وَيحّب، رحمته وعذابه محبّة، حبّه وفضله 
ســابقان لخلقــه، وإســباغ محبّتــه على عبــده لها 

تجلّيات عّدة.
يقول أعّز من قائل في سورة آل عمران: »ُقْل إِن 
ُ َوَيْغِفْر لَُكْم  َ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم هللاَّ ُكنُتْم ُتِحبُّــوَن هللاَّ
ِحيٌم »)اآلية 31( ويقول  ُ َغُفــوٌر رَّ ُذُنوَبُكــْمۗ  َوهللاَّ
في ســورة البقــرة: »َوِمَن النَّاِس َمــن َيتَِّخُذ ِمن 
ِ َوالَِّذيَن آَمُنوْا  اًدا ُيِحبُّوَنُهْم َكُحــبِّ هللاَّ ِ أَنــدَ ُدوِن هللاَّ
ِ َولَــْو َيَرى الَِّذيــَن َظلَُمــوْا إِْذ َيَرْوَن  َّ أََشــدُّ ُحّبًــا لِّ

َ َشِديُد اْلَعَذاِب«  ِ َجِميًعا َوأَنَّ هللاَّ َة ِلَّ اْلَعَذاَب أَنَّ اْلُقوَّ
)اآلية 165(.

لمحبّة هللا لعبده تجلّياتها، وإشــراقة اإليمان تتبعها 
وجوبا تطبيقات عمليّة وسلوكيّة، من عالمات تلك 
المحبّــة كثرة الّطاعات وحتّــى االبتالءات، يقول 
الّرســول الكريم صلّى هللا عليه وسلّم: »إّن ِعظم 
الجــزاء من عظــم البالء، وإّن هللا عــز وجل إذا 
أحــّب قوماً ابتالهم، فمن رضي فله الّرضا، ومن 

سخط فله الّسخط« )رواه الترمذي وابن ماجه(.
وفي حديث قدسي: »حقَّت محبتي للمتحابين فّي، 
وحقــت محبّتــي للمتزاورين فــّي، وحقت محبّتي 
للمتباذليــن فّي، وحقت محبّتــي للمتواصلين فّي« 
)رواه أحمد(. وفي حديث آخر: »وما زال عبدي 
يتقــرب إلــَي بالنوافل حتــى أحَبــه«، ومحبّة هللا 
لعبده ليــس لها حّد، تأّملوا هذا الحديث القدســي: 
)إن هللا تعالــى قال: َمن عــادى لي وليًّا، فقد آذنتُه 
بالحــرب، وما تقرب إلي عبدي بشــيٍء أحب إلي 
ممــا افترضته عليــه، وال يزال عبدي يتقّرب إلي 
بالنّوافل حتى أحبّه، فإذا أحببتُه كنت ســمعه الذي 
يســمع بــه، وبصره الــذي يبصر به، ويــده التي 
يبطش بها، وِرْجله التي يمشــي بها، ولئن سألني 
ألعطينّه، ولئن استعاذني ألعيذنّه( رواه البخاري. 
تأّملوا ثمرة المحبّة في حديث للّرســول صلى هللا 
عليه وســلّم: »إذا أحبَّ هللا العبد نادى جبريل إن 
هللا يحّب فالناً فأحببه فيحبّه جبريل فينادي جبريل 
في أهل الســماء إن هللا يحّب فالنــا فأحبّوه فيحبّه 
أهل الّســماء ثم يوضع له القبــول في األرض«. 
)البخــاري( أرأيتم هــذه المحبّة العابــرة للقاّرات 

لألكوان والموجودات؟
حّب خلق هللا

رأينا أّن حّب هللا يتبعه ضرورة حّب خلقه وأّولهم 
وأجدرهــم بذلك خيــر خلقه ســيّد الكونين مركز 
الثّقليــن المبعوث رحمة للعالمين، من علّمنا كيف 
نحّب، حبيبنا الّذي كان مدرســة اإلحساس الّراقي 
الّرحيــم. محبّــة رســول هللا هي من و فــي محبّة 
هللا، بــل يمكن أن نغالــي فيها كما نرى في األثر: 
ـا َمَع النَِّبىِّ صلى  ِ ْبَن ِهَشــاٍم، َقاَل: ُكنَـّ َعن َعْبد هللاَّ
اِب،  هللا عليــه وســلم َوْهَو آِخٌذ ِبَيِد ُعَمــَر ْبِن اْلَخطَّ
َفَقــاَل لَُه ُعَمُر َيا َرُســوَل هللاِ أَلْنَت أََحــبُّ إِلَىَّ ِمْن 
ُكلِّ َشْىٍء إاِلَّ ِمْن َنْفِسى. َفَقاَل النَِّبىُّ صلى هللا عليه 
وسلم: »اَل َوالَِّذى َنْفِسى ِبَيِدِه َحتَّى أَُكوَن أََحبَّ إِلَْيَك 
ِمْن َنْفِســَك«. َفَقاَل لَُه ُعَمُر: »َفإِنَُّه اآلَن َوهللَاِ أَلْنَت 
أََحبُّ إِلَىَّ ِمْن َنْفِســى« َفَقــاَل النَِّبىُّ صلى هللا عليه 

وسلم »اآلَن َيا ُعَمُر« )صحيح البخاري(.
ومــن نبع هــذه المحبّــة يمّس فيضهــا كّل األحبّة 
وتشــمل الكون بما فيــه وحتّى في بــاب مجاهدة 
النّفس والمفاســد فهي من باب المحبّة. الّلهّم صّل 
على ســيّدنا محّمد بقــدر حبّك فيه وزدنا يا موالنا 

حبّا فيك وفيه.
                                    د. فتحي الشوك

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللّهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه 
وأخلف عليَّ كل غائبة لي بخير، اللّهم ألهمني 

رشدي وأعذني من شر نفسي.
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n  قــال تعالــى : )هُؤَلِء َقْوُمَنا اتََّخــُذوا ِمْن ُدوِنِه آلَِهًةۖ  
ِن اْفَتَرٰى  لَْوَل َيْأُتوَن َعلَْيِهْم ِبُســْلَطاٍن َبيٍِّن ۖ َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِ كذباً( سورة الكهف اآلية 15 َعلَى هللاَّ

n  قال رســول هللا صلّى هللا عليه وســلم: »سلُوا هللاَ علًما نافًعا، 
ُذوا باِل مْن علٍم ل ينفُع« رواه البخاري  وَتَعوَّ

n الكذب شرعا : قال النووي : هو إلخبار عن الشيء على 
خالف ما هو، عمًدا كان أو ســهًوا، ســواء كان اإلخبار عن 

ماض أو مستقبل

ادُق ِبِصْدِقِه، َمــا َل َيْبلُُغه الَكاِذُب  n  »قــد يبلغ الصَّ
باْحِتَيالِِه«                   

                               علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 

 

قال هللا سبحانه وتعالى } إنَّ هللاَ ومالئكَته ُيَصلُّوَن َعلَى النَِّبيِّ يا أيُّها الذيَن َآَمُنوا َصلُّوا 
َعلَْيِه وَسلُِّموا َتسليًما  { )سورة األحزاب : 56 ( يقول العلماء : الصالة على النبي من 
هللا رحمة، ومن المالئكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء، فالمطلوب منا أن ندعَو هللا أن 
َيزيد من تعظيمه وإكرامه للنبيِّ صلى هللا عليه وســلم . وإذا كانت النصوص قد أّكدت 
أن هللا ســبحانه أعطــى لنبيِّه صلّى هللا عليه وســلم من المكُرمــات ما ال يمكن حصره 
إال أنَّ طلَبنا هذا من هللا لنبيِّه يَُعدُّ تعبيًرا عن مدى ُحبِّنا له، وحبنا للرســول عالمة من 
عالمــات صدق اإليمــان، فقد ورد في الحديث ” ل يؤِمُن أحُدكم حتى أكون أَحبَّ إليه 
مــن والِده وولِده ومن الّناِس أجمعيــَن ” كما جاءت روايات أخرى في هذا المعنى . 
قال ابن عبد السالم : ليست صالتُنا على النبي ـ صلّى هللا عليه وسلم ـ شفاعة له، فإن 
مثلَنا ال َيشــفع لمثله، ولكن هللا أمرنا بمكافأة َمن أحســن إلينا، فإْن عجزنا عنها كافْأناه 
بالدعاء، فأرشــدنا هللا، لّما علم عجزنا عــن مكافأة نبيِّنا، إلى الّصالة عليه . وفي مدى 
مشــروعيّة هذه الصالة أقوال : أحدها أنّها تجب في الجملة بغير حصر ، لكن أقل ما 
يحصــل بــه اإلجزاء مرة، والثاني أنه يجب اإلكثــار منها من غير تقييد بعدد، والثالث 
تجــب كلما ُذكر، والرابــع تجب في مجلس، والخامس َتِجب في كل دعاء، والســادس 
تجــب فــي العمر مرة، في الصالة أو فــي غيرها، ككلمة التوحيد، والســابع تجب في 
الصــالة مــن غير تعيين المحّل، والثامن تجب بعد التشــهد، إلى غير ذلك من األقوال. 
وقال جماعة : إنها مســتَحبّة وليســت واجبة. والبحث في أدلّة هذه األقوال وترجيحها 
يمكن الرجوع إليه في كتب الســيرة والحديث . وهذه الصالة تؤدَّى بأية صيغة كانت، 
وأفضلهــا ـ كمــا قال كثير من العلماء هــي الصالة اإلبراهيميّة التي تُقال بعد التشــهد 

األخيــر فــي الصالة، ألن األحاديث الصحيحة وردت فــي أنها هي التي علَّمها النبيـ  
صلى هللا عليه وســّلم ـ ألصحابه عندما ســألوه عِقب نزول اآلية المذكورة، وفي ألفاظ 
هــذه الصالة اإلبراهيميّة خالف يســير جاءت به الروايــات . والفوائد التي َنجنيها من 
الصــالة علــى النبي صلى هللا عليه وســلم أكثرها فوائد دينيّة تتعلــق بمضاعفة األجر 
والثواب، واألحاديث المرغبة فيها كثيرة ، منها قوله صلى هللا عليه وسلم ” من صلّى 
عليَّ صالة صلى هللا عليه بها عشًرا ” رواه مسلم ، وقوله ” ما من أحد يُسلِّم عليَّ إال 
ردَّ هللا عليَّ ُروحي حتى أرّد عليه الســالم ” رواه أبو داود ، وقوله ” أولى الناس بي 
يوم القيامة أكثُرهم عليَّ صالة ” رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وقوله ” البخيل 
َمن ُذِكْرُت عنده ولم ُيَصلِّ عليَّ ” رواه الترمذي وقال : حســن صحيح . هذا وقد قال 
النووي ” األذكار ص120 ” : إذا صلّى أحد على النبيـ  صلّى هللا عليه وسلّمـ  فليجمع 
بين الصالة والتسليم، وال يقتصر على أحدهما، فال يقل: صلّى هللا عليه فقط وال عليه 
الّسالم فقط. ويَُسنُّ عند الدعاء أن يبدأ بالحمد هلل أو بتمجيده والثناء عليه ثم يصلِّي على 

إعداد :  إيناس شروانةالنبي ثم يدعو ثم يختم بالصالة عليه، واآلثار في ذلك كثيرة .
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في حبّ الّل ورسوله

تفقه في دينك
فضل الصالة على النبي صلى الل 

عليه وسلم



خبراء يحذرون: تهديد األبراج الضخمة لألقمار الصناعية 
أسوأ لعلم الفلك من التلوث الضوئي

عين على التكنولوجيا
21 الخميس 10 فيفري  2022 م

الموافق لـ 09 رجب 1443 هـ

سامسونغ تحدث تغيّرا جذريا في 
أنظمة تشغيل ساعاتها

  

n ذكــرت مواقــع مهتمة بشــؤون 
التقنيــة أن سامســونغ تنوي تزويد 
الذكيــة  تشــغيل ســاعاتها  أنظمــة 

بميزات جديدة مهمة. 
وتبعــا ألحــدث التســريبات فــإن 
و   Galaxy Watch4 ســاعات 
 Galaxy Watch4 Classic
ــى تحديــث جديــد  ســتحصل عل
لنظــام التشــغيل ســيحمل معــه 
تــي تتعلق  العديد مــن الميزات ال
ياقــة البدنية  ل بــة الصحة وال بمراق

للمستخدمين.
ومــع النظــام الجديــد ســتحصل 
الســاعات على واجهات استخدام 
عــرض  لتســهيل  يــة  إضاف
ــى  عل التطبيقــات  اختصــارات 
شاشاتها، كما ستحصل تطبيقات 
ياقة البدنية على نصائح مهمة  ل ال
لمســاعدة المســتخدم على حرق 
يــة  بنيــة العضل الدهــون ودعــم ال
العظمــي،  والهيــكل  والمفاصــل 

 Samsung تطبيــق  وســيجهز 
Health بجداول جديــدة لمراقبة 
معدالت النوم والرياضة ومعدالت 
الخطوات التي يمشيها المستخدم 

يوميا.
وســيزود النظام بميزة »التدريب 
لمســاعدة  المخصصة  المتقطع« 
العدائيــن وراكبــي الدراجات على 
كمــا  مكثفــة،  تدريبــات  إجــراء 
ــى  ســتحصل الســاعات معــه عل
ميزات تســاعد معرفة آلية التنفس 
تــي يفرزهــا  ومعــدالت العــرق ال

الجسم أثناء التمرين.
ومــن المفتــرض أن تتحســن في 
الساعات آلية مراقبة معدالت النوم 
يــات مراقبة معدالت  اليوميــة، وأل
نبض القلب ومعدالت األكسجة في 
الدم، فضال عن حصول الساعات 
ــى برمجيات إضافية لتســهيل  عل
التحكم بها عن بعد عبر الهواتف 

أو من خالل األوامر الصوتية.

n يحــذر الخبــراء مــن أن 
األبــراج الضخمــة مناألقمــار 
حــول  تــدور  ــي  الصناعيةالت
ــي  األرض المنخفضــة، بمــا ف
ذلك SpaceX Starlink و
Amazon Kuiper، تشكل 
ــم الفلك من  ــًدا أســوأ لعل تهدي
ا  ًي التلوث الضوئي، ويوجد حال
2000 قمــر صناعي من نوع 

ــي  ف  SpaceX Starlink
الفضــاء، مــع وجود مــا يصل 
األقمــار  مــن   42000 ــى  إل
الصناعية المخطــط لها على 
مدى الســنوات المقبلة، وهي 
مجــرد واحــدة مــن عــدد مــن 
ــي تتطلــع لملء  الشــركات الت
مدار أرضي منخفض بمركبات 
فضائية، لتوفير إنترنت سريع 

يعتمد على الفضاء. 
وفقا لما ذكرته صحيفة »ديلى 
ميــل« البريطانية، أثبتت هذه 
الشــبكات المكونة من عشرات 
ــى آالف المركبات الفضائية  إل
أنهــا مثيــرة للجــدل، خاصــة 
فلــك، ألنها تترك  بين علماء ال

خطوًطا في صور الفضاء.
كمــا أنــه لمكافحة المشــكلة، 
والعمــل مــع صناعــة األقمار 
ــى حــل، أطلق  الصناعيــة عل
 )IAU( االتحــاد الفلكي الدولي
مركز حماية الســماء المظلمة 
والهادئــة مــن تداخــل كوكبــة 

األقمار الصناعية.
قال بييــرو بنفينوتــي، األمين 
العــام لالتحاد الفلكــي الدولي 
إن  الجديــد،  المركــز  ومديــر 
هــذه األبــراج الضخمــة تمثل 
م الفلك  أكبــر تهديد يواجــه عل

الحديث.

كما أنــه يخطط لجمــع علماء 
الفلك ومشغلي األبراج الضخمة 
والمنظمين إليجاد حلول، يمكن 
أن تشــمل تغييرات البرامج في 
ــى  المراصــد، والتعديــالت عل
يــل  تقل ل الصناعيــة  األقمــار 

تأثيرها على المالحظات.
فــي حيــن أن SpaceX هــو 
بيــن موفــري  األكثــر شــهرة 
فهــو  الضخمــة،  الكوكبــات 
ليس الوحيــد الذي يمأل المدار 
األرضي المنخفض بالمركبات 
الفضائية، حيث يعكس الكثير 
منها الضــوء إلى األرض، وتم 
ا  إطالق أول 60 قمــرًا صناعًي
عــام  فــي   Starlink مــن 
2019، ويوجــد اآلن أكثر من 
2000 قمر صناعي في مدار 
أرضــي منخفض، حيث يذهب 
كل  الفضــاء  ــى  إل العشــرات 

شهر.

ــد أول أمس  n أظهــر تقرير جدي
التمويــل  ــي  إجمال أن  الثالثــاء 
العالمي للتكنولوجيا المالية )عبر 
عمليات الدمج واالستحواذ واألسهم 
الخاصة ورأس المال االســتثماري( 
يــارات دوالر مــع رقم  بلــغ 210 مل
قياســي بلغ 5684 صفقة في عام 
يــار  2021 - ارتفاًعــا مــن 125 مل
دوالر عبــر 3674 صفقــة في عام 

.2020
 Pulse of»»تقريــر وبحســب 
تمويــل  ــغ  ل ب  ،Fintech H2’21
يــة فــي النصف  ــا المال التكنولوجي
ثانــي مــن العــام الماضــي 101  ال
يــار دوالر، وقــد شــهدت مســاحة  مل
بقيمــة  اســتثمارات  المدفوعــات 
يــار دوالر فــي عام 2021  51.7 مل

يــار دوالر  - ارتفاًعــا مــن 29.1 مل
في عــام 2020، وارتفع االســتثمار 
في بلوكتشــين والفضاء المشفر من 
5.5 مليار دوالر في عام 2020 إلى 

30.2 مليار دوالر في عام 2021.
وقــال التقرير إن الزيادة المســتمرة 
فــي االهتمام بمجاالت مثل »اشــتر 
والخدمــات  ــا«،  الحًق وادفــع  اآلن، 
ــول  والحل المضمنــة،  يــة  المصرف
المتوافقــة مع الخدمــات المصرفية 
المفتوحة، ساعدت في الحفاظ على 

لغاية. مساحة المدفوعات قوية ل
كما شــهد األمن الســيبراني )4.85 
ثــروة  ال ــا  يــار دوالر( وتكنولوجي مل
مســتويات  دوالر(  يــار  مل  1.62(
قياســية من االســتثمار، فيما بلغت 
قيمــة صفقــة االندماج واالســتحواذ 

عبر الحدود فــي مجال التكنولوجيا 
المالية أكثر من ثالثة أضعاف على 
ــى 36.2  أســاس ســنوي - لتصل إل

مليار دوالر.
صفقــات  قيمــة  ــي  إجمال وارتفــع 
تــي تركــز  االندمــاج واالســتحواذ ال
يــة من 76  ــا المال ــى التكنولوجي عل
ــى  يــار دوالر فــي عــام 2020 إل مل

يــار دوالر في عام 2021،  83.1 مل
ــى أن »تمويــل  وأشــار التقريــر إل
لتكنولوجيا المالية  األسهم الخاصة ل
زاد بأكثــر مــن الضعف عــن أعلى 
مســتوى ســابق له - مع استثمارات 
يــار دوالر فــي عام  بقيمــة 12.2 مل
2021 مقارنــة بــذروة بلغــت 5.2 

مليار دوالر في عام 2018«.

االستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية يتجاوز 210 مليارات دوالر في 2021 

n قالت شــركة »ميتا » إنها ليس 
لديهــا أية رغبة أو خطط لالنســحاب 
مــن الســوق األوروبي، ولكــن هناك 
ميتــا  أن  وهــي  بســيطة  حقيقــة 

وغيرها من الشــركات والمؤسســات 
والخدمات، تعتمد بشكل رئيسي على 
بيانات بين السوقين األوروبي  نقل ال
واألمريكي من أجل تشــغيل خدماتها 

العالمية.
لفيســبوك،  األم  الشــركة  وأضافــت 
ــا مثل الشــركات األخرى، تتبع  ن ل »مث
تــي تعتمد  ــا القواعــد األوروبية ال ت مي
الموحــدة،  التعاقديــة  ــود  بن ال ــى  عل
مــع توفر مســتوى معين مــن حماية 
بيانــات حتى نتمكن من تشــغيل أي  ال
خدمة عالمية نقوم بتقديمها. وبشــكل 
عام، تحتاج الشــركات لقواعد عالمية 
بيانات عبر  واضحــة لحماية تدفــق ال

األطلنطي على المدى الطويل. 
وتابعــت:« إننا مثل 70 شــركة تعمل 
في العديــد من القطاعات، نراقب عن 
تأثيرات المحتملة لما يتم اآلن  قــرب ال

ياتنا التشــغيلية في أوروبا،  على عمل
خاصــة مع التطورات المتالحقة التي 
رســمي  متحــدث  ــا«-  ًي حال نتابعهــا 

 »Meta »بشركة »ميتا
جاء رد شركة ميتا بعد تقارير أشارت 
تنفيذى للشركة مارك  إلى أن الرئيس ال
زوكربيــرج هــدد بإغــالق فيســبوك 
وإنســتجرام في أوروبا بسبب اللوائح 
تــي تهــدف إلى إعاقة جمــع بيانات  ال
أن   CityAM ذكــرت  التطبيقــات، 
ا باســم  ًق ــا، المعروفة ســاب شــركة ميت
فيســبوك، التحذير فــي تقرير قدمته 
يــة والبورصــات  المال لجنــة األوراق 

األسبوع الماضي.

»ميتا« تعلق على تقارير انسحاب فيسبوك وإنستجرام من السوق األوروبية

n   تجــاوز تطبيق Duo لمكالمات 
الفيديــو من جوجــل اآلن 5 مليارات 
عملية تنزيل على متجر بالي ستور 
التابع لشــركة جوجــل، حيث أطلقت 
ــي تتخــذ مــن الواليات  الشــركة الت
المتحــدة مقــراً لهــا Duo في نفس 
الوقــت الذي أطلقت فيه Allo، وهي 
إحــدى محــاوالت Google العديدة 
ـــ iMessage و إلنشــاء منافس ل

.WhatsApp
ــى متجــر   وانتهــى وقــت Allo عل
ــم  Play فــي عــام 2019 عندمــا ت
إغــالق التطبيــق وفي نفــس الوقت 
ــا تمكــن Duo مــن تجــاوز  ًب تقري
يــار عملية تثبيــت، وقد خططت  مل
و  Meet لدمــج  أيًضــا   Google
Duo، لكن هــذا االندماج انهار في 

أواخر العام الماضي.
فيمــا طرحــت Google فــي وقت 
سابق أربع ميزات جديدة في تطبيق 

 ،Google Duo مكالمــات الفيديو
ــى جانــب وعــد بإضافــة المزيد  إل
ا، وطرح محرك البحث العمالق  ًب قري
تقنيــة ترميز فيديو جديدة لتحســين 
جودة مكالمات الفيديو وموثوقيتها، 
حتى في اتصــاالت النطاق الترددي 

المنخفض للغاية.
تــي أطلقتها  ثانيــة ال أمــا الميــزة ال
تســمح   Duo ــى  عل  Google
نقــر فــوق صورة  ال للمســتخدمين ب
أثناء مكالمــة الفيديو، ويمكن للمرء 
تقــاط اللحظة  تقــاط صورة مًعا الل ال
واألجهــزة  الذكيــة  الهواتــف  ــى  عل
 ،Chromebook اللوحيــة وأجهزة
ا مع كل شــخص  ًي قائ ل ومشــاركتها ت

في المكالمة. 
يمكــن  إنــه  الشــركة  وقالــت 
ــى  ــام بذلــك عل قي ال للمســتخدمين 
المكالمــات الجماعية وعلى المزيد 

ا. ًب من األجهزة قري

"ديو غوغل"يصل لـ 5 مليار عملية تثبيت
 عىل هواتف المستخدمني 

n أعلنــت شــركة Jio في الهند 
عن نيتها إطالق حاسب محمول قد 
يصبح أرخــص جهــاز محمول من 

فئته. 
فــإن  التســريبات  ألحــدث  وتبعــا 
 JioBook الجديــد  الحاســب 
ــوع  مصن هيــكل  ــى  عل ســيحصل 
مــن البالســتيك المتيــن، وزنه نحو 
ــى منصــات  ــغ، ومبنــي عل 1.3 كل
من تصنيــع Emdoor، وســيجهز 
ــه منافســا ألحــدث  بتقنيــات تجعل
فئــة  ال مــن  ــة  المحمول الحواســب 

المتوسطة.
ومــن المفترض أن تطــور Jio هذا 
 Emdoor الحاســب بالشــراكة مع
الصينية،   Digital Technology
وأن تجهــزه بمعالجات ثمانية النوى 
مــن إنتــاج AMD وIntel، وذواكر 
وصول عشــوائي تتراوح ســعاتها ما 

بين 2 و6 غيغابايت.
كما ســيحصل هــذا الحاســب على 
شرائح موديم خاصة تمكنه من العمل 
مــع شــبكات 5G الحديثــة، ونظام 
»وينــدوز10-«  أساســي  تشــغيل 
قابــل للتحديث، ومنافــذ HDMI و

USB-C متنوعــة لتســهيل وصله 
مع مختلف األجهزة اإللكترونية.

ــم تعلن Jio عن الموعد الرســمي  ول
إلطالق هذا الحاســب أو مواصفاته 

النهائيــة، لكن التوقعات تشــير إلى 
أنــه ســيظهر أوائل مــارس المقبل، 
وســيطرح بأســعار تتــراوح مــا بين 

200 و280 دوالرا تقريبا.

الهند تستعد إلطالق أرخص حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز



إعداد : حسان.ب تسلية
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إستراحة

n ذهــب أحــد البخالء إلى بائع فاكهة ليشــتري تمراً، فقال له: هل عنــدك تمر صغير النواة، عظيم 
اللحم، كثير الحالوة؟

قال البائع: نعم.
قال البخيل: فاضبط ميزانك، واعص شيطانك، وزن لي منه بربع قرش.

قال البائع ضاحكاً: ال بد أن عندك اليوم ضيوفاً ؟!
قال البخيل: ال، ولكني أريد أن أمتع نفسي وعيالي!

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

رائد فكرة اإلعجاز العلمي للقرآن محمد جمال الدين الفندي 
يف رحاب العلم واإلميان  

n محمــد جمــال الديــن الفندي رائد مــن رواد علم الفلك 
بالعالم، واحد العلماء المعاصرين، اهتم باإلعجاز العلمي في 

القرآن. 
ولــد الدكتــور جمال الدين الفندي عام 1913 بالســودان وأتم 
دراســته بمدرســة عطبرة بها، ثم انتقل إلى مصر عقب ثورة 
الســودان عــام 1925حيث التحق بمدرســة الجمعية الخيرية 
اإلســالمية اإلعدادية ثم مدرســة اإلبراهيميــة الثانوية، ومنها 
حصل على شهادة البكالوريا )الثانوية( بمجموع درجات كبير 
يؤهله لاللتحاق بكلية الطب، واســتجابة إلرادة أســرته التحق 
فعــال بكلية الطب، ثم قام هو بســحب أوراقــه لاللتحاق بكلية 
العلــوم نظرا لميله الشــديد لدراســة العلوم، وفــي كلية العلوم 
تتلمذ علــى يد العالم المصري النابغة علي مصطفى مشــرفة 
أستاذ الفيزياء، حيث درس معه » نظرية النسبية » آلينشتين، 
ونظرية الكهرومغناطيسية، ثم تخرج في كلي العلوم بتقدير » 

ممتاز » عام 1935. 
شهاداته

وقــد حصــل علــى العديد مــن الشــهادات وشــغل العديد من 
المناصب:

1. بكالوريوس الطبيعة الخاصة من جامعة القاهرة 1935.
2. دبلوم األرصاد الجوية من جامعة لندن 1938.

3. دكتوراه الفلسفة في الطبيعة الجوية 1946.
4. عضو هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية حيث 

عمل مدرسا بقسم الطبيعة 1942-1946.
5. أستاذ كرسي 1956-1953، أستاذ الطبيعة الجوية بكلية 

العلوم جامعة القاهرة 1956-1973.
6. رئيس قسم الفلك واألرصاد الجوية 1966-1973.,

7. رئيس قسم األرصاد بمعهد األرصاد الجوية بجامعة الملك 
عبد العزيز 1974-1980.

8. أســتاذ متفــرغ بعلــوم القاهــرة 1980. عضــو المجمــع 
المصري للعلوم.

9. عضو هيئة كبار العلماء باألزهر الشــريف، عضو مجلس 
جامعة األزهر.

10. رئيــس الجمعية الفلكيــة المصرية والجمعيــة المصرية 
للعلوم الجوية.

11. رئيــس لجنــة خبــراء العلــوم بالمجلس األعلى للشــئون 
اإلسالمية.

12. أنشأ قسم الفلك واألرصاد بعلوم القاهرة 1966، ووحدة 
الطبيعة الجوية في المركز القومي للبحوث »وحدة دراســات 
تلــوث الهواء حاليا« وهو صاحب مدرســة الربــط بين العلم 
والدين التي أنشــأها منذ 40 سنة وألف العديد من الكتب. وقد 

ازدهرت وشملت العديد من فروع العلم اآلن. 
نظرياته

لــه العديــد مــن النظريــات العلمية مطبقــة حاليا فــي مجال 
الرصــد فــي الشــرق العربــي ووادي النيل مثــل انخفاضات 
قبــرص الجوية، نظرية ذبذبات جبهــة التجمع تحت المدارية 
وعالقاتهــا بأمطــار فيضان النيــل، نظرية ذبذبــات انخفاض 
السودان الموسمي وكلها منشورة في أمهات المجالت العلمية 
المتخصصــة في إنجلترا وأمريكا ووزارة الطيران البريطاني 

من أجل التطبيق عمليا. 
مؤلفاته

لــه الكثير مــن المؤلفات في العديد من المجــاالت فمن الكتب 
العلمية والمراجع: 

1. طبيعيات الجو وظواهره 1956،
2. الطبيعة الجوية 1964،

3. األرصاد الجوية مطابقة 1975،
ومن الكتب العلمية المترجمة: 

1. سكان السماوات 1959،
2. قصة الفيزياء 1964،

3. العلم خفاياه وأسراره 1971،
ومن الكتب الثقافية العامة في سلسلة اقرأ: 

1. كتاب الصعود إلى المريخ 1957
2. كتاب عجائب األرض والسماء 1964،

وفي السلسلة الثقافية بوزارة الثقافة: 
1. كتاب المريخ 1960،

2. كتاب الغالف الهوائي 1964،
ومن الكتب اإلسالمية العلمية: 

1. من اآليات الكونية في القرآن الكريم 1961،
2. القرآن والعلم 1948،

3. اإلسالم والعمل )باإلنجليزية( 1987،
الجوائز واألوسمة

1. نشر له 25 بحثا علميا في مجاالت الرصد الجوي 
العالمية ومن هذه البحوث مراجع في أمهات الكتب.

2. حصــل على وســام اإلمبراطوريــة البريطانية في 
العلوم من الطبقة الممتازة 1946.

3. جائزة الدولة العلمية في العلوم الطبيعية 1947.
الرياضيــة  للعلــوم  المصريــة  الجمعيــة  جائــزة   .4

والطبيعية 1950.
5. وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى 1983.

مواقفه
هناك أكثر من موقف يدل على وطنيته، ولعل األشــهر 
هــو أنــه، بعــد حصولــه علــى وســام اإلمبراطورية 
البريطانية في العلوم من الطبقة الممتازة عام 1946، 
قام بإعادته لبريطانيا لمشــاركتها فــي العدوان الثالثي 

على مصر. 
توفي في الـ 26جوان 1998. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن القمر األكثر نشاطاً في النظام الشمسي هو القمر 
جوفيان التابع لكوكب المشتري، حيث توجد مئات البراكين 

على سطحه. 
عليه وادي * أن أطول وادي في الكون موجود في كوكب المريخ، وُيطلق 

مارينرز.
* أن النظام الشمسي ُيكمل دورة واحدة حول مركز المجرة كل 230 مليون سنة تقريباً.

* أن المركبة الفضائية ناسا فوياجر: 1، هي المركبة الوحيدة التي غادرت النظام الشمسي 
إلى اآلن.

* أن الضوء يستغرق 8 دقائق و19 ثانية عند انتقاله من الشمس إلى األرض. 

1258 - سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخالفة 
العباسية.

1863 - المخترع األمريكي آالنسون كرانيي حصل 
على اختراع أول جهاز الحرائق في الواليات المتحدة.

1927 - تأسيس العصبة المناهضة لإلمبريالية 
واالستعمار في بروكسل ببلجيكا.

1931 - نيودلهي تصبح عاصمة الهند.
1932 - سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط بعد تنحي أبيه تيمور بن فيصل.

1964 - الرئيس العراقي عبد السالم عارف يتفق مع الزعيم الكردي مصطفى البارز 
انيعلى وقف إطالق النار ومنح األكراد حكم ذاتي في شمال العراق.

1972 - انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد اإلمارات العربية المتحدة.
1982 - تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 

والشتات، وتغير اسم الحزب الحًقا ليكون حزب الشعب الفلسطيني.

جلس شيخ بين شابين فاتفقا على أن يسخرا 
منه.

قال أحدهما: يا شيخ هل أنت أحمق أم جاهل؟
قال الشيخ: أنا بينهما!!

                         زخارف الّدنيا أساس األلم، وطالب الدنيا نديم الندم فكن خلّي 
                                                                 البال من أمرها، فكّل ما فيها شقاٌء وهّم.

                                                           عمر الخيام

قليل الحظ يلقى العظم يف الكرشة

يضرب هذا المثل في الشخص الذي تتوالى خسارته ومن يالزمه 
سوء الحظ.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.

الخميس 10 فيفري  2022 م
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الطبيب الفيلسوف ابن القف الكركي  

n ولــد في مدينــة الكرك جنــوب األردن( 
عــام 630 هـــ1233 م( فــي عهــد الملك 
األيوبــي داود وكان قد نشــأ فيها وأخذ عن 
علمائهــا وكان من نصارى الكرك، وقد كان 
والده صديًقا البن أبي أصيبعة حافًظا للشعر 
وكان كاتًبــا في عهــد داود في مدينة صلخد 

في ديوان البر. 

كان ابــن القف الكركي كثيــر الصمت أحب 
ســير العلمــاء فــي عصــره، فقصــده والده 
أن يــدرس الطــب عند ابن أبــي أصيبعة في 
صلخــد، فهاجــر إليها ثــم درس عنده وحفظ 
الكتــب المتداولة عن الطــب وصناعتها مثل 
الفصــول ألبقــراط الــذي عــرف قواعدهــا 
وشــرح معانيها، وأيًضا بعًضا من كتب أبي 
بكر الرازي Kحيث عرف فيها العلوم الطبية 

واألمراض وكيفية عالجها. 
انتقــل ابــن القــف الكركــي مــع والــده في 
دمشــق عــام 1252 مفدرس في مدرســتين 
للطب )مدرسة بيمرســتان النوري ومدرسة 
بيمارســتان القيمــري( كمــا درس ابن القف 
الكركــي عند علماء عدة، منهم شــمس الدين 
الخسروشــاهي عــن العلوم والفلســفة وعلي 
موفق الدين الســامري حيث درس الطب من 
خاللــه ومن علمــاء آخرين أيًضــا، وكان قد 
قــرأ أيضاً كتاب إقليدس علــى يد مؤيد الدين 
العرضي، ثم أصبح ممارًســا في الطب عام 
1262 م Kحيــث عيــن طبيًبا في الجيش ثم 

مدرًســا لطالب للطب آنــذاك،وكان قد ذهب 
إلــى قلعــة علجونلي خــدم فيها أثنــاء هجوم 
التتار على بالد الشــام عدة ســنين حيث ألف 
فيهــا كتاب الشــافي في الطب عــام 1271 
مإلــى 1272 م، ثــم رجع إلى قلعة دمشــق 

،حيث كان يداوي المرضى. 
من مؤلفاته 

البــن القــف الكركي العديــد مــن المؤلفات 
والمقــاالت التــي يحتاجهــا الجراحــون في 
المداواة، وحفظت بعضها الفاتيكان والمتحف 
البريطاني وفي بعــض المكاتب العربية مثل 
مكتبــة دمشــق والتي ال تــزال بعًضــا منها 

مفقودة أو أنها لم تتم، ومن مؤلفاته: 
الشافي في الطب)1271 م إلى 1272 م(.

الصحــة  حفــظ  فــي  العــرض  جامــع 
والمرض1274 م.

الكليــات من كتــاب القانون فــي الطب  ابن 
سينا1278 م في ست مجلدات.

العمدة في الجراحة1281 م
كتاب األصول في شرح الفصول1283 م.

البخيل وبائع التمر



n أيــدت غرفة االتهام لدى مجلس قضاء 
الجزائــر، يــوم األربعاء، قــرار وضع رئيس 

حزب التجمع من أجــل الثقافة والديمقراطية، 
محســن بلعباس، تحت الرقابة القضائية.

وتعـــود حيثيــات القضية إلى جــوان 2020 
أين تم توجيه اســتدعاء من قبل الدرك الوطني 
لمحســن بلعباس فــي “إطار تحقيقــات لقضية 
تدخل في إطار القانون العام وتتمثل في واقعة 
وفــاة شــخص أجنبــي كان يعمل بورشــة بناء 
لمســكن خاص تابع لســالف ذكره التي لم يُبلغ 
عنها المعني أين أســفرت التحريات أن العامل 
المتوفي لم تكن لديــه الرخصة القانونية للعمل 

بالجزائر” حســب بيان سابق للنيابة العامة.
وفــي 10 جانفي الجاري، أمر قاضي التحقيق 
لدى محكمة حســين داي فــي العاصمة بوضع 
رئيــس األرســيدي تحــت إجــراءات الرقابــة 

القضائية.
                                            ق.و

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 17/ 2-
الجزائر : 18/ 07
وهران : 16/ 06 

الفجر  : 06.01
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.44
املغرب  : 18.08
العشاء : 19.30

مواقيت الصالة 

الخميس 10 فيفري  2022 م/الموافق لـ 09 رجب  1443 هـ

ع.ق

تأييد قرار الرقابة القضائية ضد رئيس األرسيدي

ال حــل في ليبيا وال يمكن الحديث عن أي 
تســوية للنزاع هناك  دون الجزائر،أو أن 
يكون الحل ضــد الجزائر على اعتبار أن 
أي حــل  البد أن يكون مرفوقــا بالمبادئ 
المقاربــة  تضمنتهــا  التــي  األساســية  
الجزائريــة ، وخاصة فيمــا يتعلق بتحقيق 
الليبيــة  الشــاملة  الوطنيــة   المصالحــة 
باعتبارهــا الطريــق الوحيــد للخروج من 

األزمة.
ستمر األيام ويضيع الوقت والجهد والمال 
وتتعدد الحلــول للنزاع الليبي لكنها جميعا 
ستفشــل المحالة علــى خلفية أن النظرات 
الجزائريــة لألزمــات اإلقليميــة والدولية 
كثيــر ما صدقــت وعاد المجتمــع الدولي 
لتبنيهــا رغمــا عنه ،الســيما بعــد أن تبدأ 
المصالــح الضيقة لبعض الدول المتورطة 
في التســاقط الواحــدة بعد األخرى ،لكون 
الجزائر ســعت مــن خــال مقاربتها الن 
تكــون تســوية النــزاع لصالــح الشــعب 
الليبــي فــي المقــام األول،وأن يكون هو 
صاحــب القــرار الســيادي ،وأن يتم جمع 
كل مكونات  الشــعب الليبي  دون اقصاء 
وتحقيــق مصالحة وطنية من خال حوار 
وطني شامل بين الفرقاء ومواصلة الدعم 
األمنــي لتمكين ليبيا الشــفيفة مــن تحقيق 
واســتكمال بنــاء مؤسســاتها األمنية وكذا 

االقتصادية.
كما أن مقاربة الجزائر تشير الى ضرورة 
اعتمــاد الحــل اإلقليمــي  لتســوية النزاع  
في ليبيا ،وهو ما أكده الخطاب السياســي 
الجزائري من خال عديــد اللقاءات التي 
نظمتهــا الجزائر  لتســوية األزمــة الليبية 
،ألن دول الجــوار الليبــي لها مســؤولية 
كبيرة في المســاهمة إلنهاء األزمة الليبية 
،بالنظر للتحديات األمنية  والجيوسياســية 
،خاصــة أن هذه األزمة التزال الى يومنا 
هذا تصطدم بالمســار الدولــي وتجاذبات 

بعض األطراف ألغراض مختلفة.
المقاربــة  إعتبــار  ..يمكــن  كالم  آخــر 
الجزائريــة لحل األزمــة الليبيــة نموذجا 
في ظل شــح المبــادرات األخرى أو عدم 
عقاليتهــا ،لكون المقاربــة الجزائرية ال 
يشــم منهــا أي طــرف رائحــة المصلحة 
الضيقــة والذاتية ،كما أن مبادئها واضحة 
تخــدم الشــعب الليبــي وفقــط ،ناهيك عن 
مــرور الجزائــر بأزمــة سياســية وامنية 
وخرجــت منهــا منتصــرة بفضــل حكمة 
قيادتهــا التــي اهتدت الى حلــول متدرجة 
مــن قانون الرحمة الى الوئام الوطني الى 
المصالحة الوطنية التي أخرجت الجزائر 
الى بــر األمان وهي اليوم تشــق طريقها 

الــى بناء دولة وطنية صلبة .

                         نصرالديــن دربــال  

أزمة ليبيا..
والمقاربة 
الجزائرية؟

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 4 اشخاص اختناقا بالغاز

 يف سطيف 

n تدخلــت فرق النجدة لوحــدة الحماية المدنية عين 
آرنات،غــرب عاصمة والية ســطيف، بعــد ظهر أمس، 
لحــادث منزلي بحي 101 قطعة، قريــة المهدية بلدية 
عين آرنات، تسبب في وفاة األب 49 سنة واألم 38 سنة 
وابنيهمــا 8 ســنوات وعامين إثنين، ونجــاة طفل وبنت 

يبلغان من العمر 10 سنوات و 6سنوات.
 ومــن المحتمل جدا أن يكون ســبب الحادث اختناق أو 
تســمم بالغازات المحروقة المنبعثــة من جهاز التدفئة 
الموضوع في الطابق األرضي لبهو المنزل، نشــير إلى 
ــدرك الوطنــي مدعمة بفرقة الشــرطة  تنقــل مصالح ال
تقنية ألجل التحقيق في ظروف هذا الحادث  العلمية وال

المأساوي قبل نقل جثث الضحايا. 

  تمكنــت الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني 
توقيــف  مــن  لــة   مي بواليــة  بالتالغمــة 
شــخصين يبلغــان مــن العمــر 42 و64 
ــي قضية خيانــة األمانــة وتقليد  ســنة، ف
أختــام مؤسســة،حجز 04 أختــام مقلــدة 
بناء  واســترجاع 5000 كلغ مــن حديد ال

100 مليون سنتيم. بقيمة 
ــى شــكوى تقــدم بهــا المســمى  ــاء عل ن  ب
ــد  حدي يــع  ب ل مؤسســة  صاحــب  ف(  )ط- 
ــاء بتاريــخ 03/02/2022، مفادهــا  ن ب ال
يام المســمى )ب- أ( سائق شــاحنة )أحد  ق
خــال  مــن  ــه  ي عل ــال  ي باإلحت ائــن(  الزب
ــب بتضخيم  التزويــر فــي وصــوالت الطل
بناء،   ــد ال ــة المراد شــراؤها من حدي الكمي
ــب من  وهــذا بعــد اســتصدار وصــل الطل
ــوم بتغيير  مكتب المحاســبة للشــركة، يق
ــة وباســتعمال  الوصــل بمضاعفــة الكمي
نقــل كميات  ــوم ب ــام مــزورة، حيث يق أخت
ــد ووضعها بإحدى حضائر الشــحن  الحدي
ــم صاحبها  ــة تاغمة دون عل دي ل بوســط ب
ــم  ت إثرهــا  ــى  عل ــة.  ي ال ي االحت بالطريقــة 
ــى  عل ــوف  لوق ل تحقيــق   فريــق  تشــكيل 
ــد هوية  ــة، وبعــد تحدي مابســات القضي
ومــكان  المســتعملة  والشــاحنة  ــي  المعن
تواجــده، تم إعداد خطــة محكمة ومباغتته 
وهو بصــدد تفريغ الحمولة الزائدة للحديد 

ــرة الســالفة الذكر،  ــى مســتوى الحضي عل
يفــه رفقة صاحب الحضيرة المســمى  وتوق
الفرقــة  ــر  مق ــى  إل واقتيادهمــا  ي(  )ذ- 

معهما. لتحقيق  ل يمية  اإلقل
بعد التحقيق مع المسمى )ب- أ( ومواجهته 
تهــم المنســوبة إليه،  ال ــة، اعترف ب باألدل
ــى األختام المقلدة )04  م العثور عل كمــا ت
باســم صاحــب الشــركة( المســتعملة في 

التزوير داخل الشــاحنة بعد تفتيشها.
لتحقيــق، اتضــح أن للمعني  ــة ل  ومواصل
ــوم بشــراء  ــة ســطيف يق شــريك مــن والي
ــى دراية تامة  ــه كونه عل هاته الســلعة من

ــام  ــه األخت ل ــد  ل ق بمصدرهــا ،وهــو مــن 
مــن أجــل تســهيل المعامــات التجارية 
ــم تمديد اإلختصــاص بإذن  ــة. ت ي ال ي االحت
كتابي من الســيد وكيل الجمهورية وتنقل 
فريق التحقيق إلى كل من واليتي ســطيف 
وبرج بوعريريج، تفتيش منزلي المشــتبه 
فيهمــا وتوقيف شــريكه المســمى )ش- أ( 
يــن أنهمــا كررا  ب والتحقيــق معــه، أيــن ت
ــة عدة مرات، والتي كبدت الضحية  ي العمل
ية تقارب  )صاحب المؤسســة( خســارة مال

مليون سنتيم.  700 ـ  ـ ـ ـ ال
                                        أبو نوفل

درك التالغمة بميلة يفكك شبكة تزوير خطرية

حجز أربعة أختام  مقلدة وإسرتجاع 5 أطنان حديد 

..وحجز 124 غ كوكايني وتوقيف 
المتورط بالوالية 

ــح أمن والية ســطيف،أمس،وفي  n  أطاحــت مصال
يــة نوعية، بشــخص متورط فــي ترويج المخدرات  عمل
ــوع » كوكايين« وســط شــباب عاصمة  بــة من ن الصل
الوالية، حيث ســمحت األبحاث والتحريات االتي قادها 
أفراد الشــرطة ميدانيا بتحديد هويته، ومكان نشــاطه ، 

مع حجز 124 غرام من مادة الكوكايين. 
قــام بالعملية أفــراد الفرقة المتنقلة للشــرطة القضائية 
ــى احتمال  بســطيف ،وجــاءت إثر معلومات تشــير إل
تورط شــخص في نشــاط إجرامي، ما جعل أفراد الفرقة  
يضعون  خطة محكمة ســمحت بتوقيفه في حالة تلبس 
يتم بعد ذلك  بحيــازة كميــة أولية من مادة الكوكاييــن، ل
نيابة المحلية تفتيش مسكنه ،مع حجز  وبالتنسيق مع ال
124 غ مــن مــادة الكوكايين، ميزان الكتروني، ســاح 
أبيض محظور، سيارة سياحية ودراجة نارية تستعمان 

لتمويه نشاط وتحركات المعني. 
تم اعداد ملف جزائي ضد المشــتبه فيه ليقدم الى نيابة 

محكمة سطيف.
                                    نورالدين بوطغان

رفع عدد الرحالت نحو كندا من 
3 اىل 5 رحالت أسبوعيا 

نقــل, اليوم األربعــاء في بيان لها, عن  نــت وزارة ال n اعل
ــى 5 رحات  رفــع عــدد الرحات الجوية نحــو كندا من 3 ال

ا ابتداء من 28 فيفري الجاري. اسبوعي
يقا لقرار رئيس الجمهورية, السيد  بيان انه »تطب و جاء في ال
عبد المجيد تبون, وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى 
تدعيم البرنامج الحالي لرحــات الخطوط الجوية الجزائرية 
ية, تعلن وزارة النقل عن رفع عدد  نحو مختلف الوجهات الدول
ــدا )مونتلاير( من ثاثة  الرحــات النظامية التجارية نحو كن
ا  ا إلى خمســة )05( رحات أســبوعي )03( رحــات أســبوعي

وذلك ابتداء من يوم اإلثنين 28 فيفري 2022«.
واشارت الوزارة انه في إطار المعاملة بالمثل, سيتم ترخيص 

نفس عدد الرحات )05( لشركات الطيران الكندية.
مــن جهة أخرى, اكــدت الوزارة انه »ســيتم دراســة إمكانية 
برمجة رحات نحو وجهات دولية أخرى من طرف السلطات 

يا حسب تطورات الوضع الصحي في الباد«. العل
                                                                     وأج

بمزيج من الطباشري والغراء ومعجون األسنان 

توقيف مسبوقني قضائيا  فتحوا ورشة رسية لصناعة المؤثرات بباتنة 

  فــي قضية ســابقة مــن نوعهــا عالجتها 
عناصر الفرقة المتنقلة للشــرطة القضائية 
اتنة بخصوص اكتشــاف ورشة سرية  01 ب
لصناعــة المؤثرات العقلية نوع اكســتازي 
ــى إثرها  ــة والتي تم عل ن ات ب بحــي كشــيدة ب
توقيــف شــخصين يبلغان مــن العمر 29 
يقومــان  ــا  ي قضائ مســبوقين  ســنة   32 و 

لممارســة  أحدهمــا  مســكن  باســتغال 
80 قــرص  ــم حجــز  نشــاطهما ،حيــث ت
أكســتازي مع عدة مكونات تم اســتخدامها 
ــك منها مــا يلي67 قطعة طباشــير  في ذل
ــوان، 08 علب غــراء، مهدئ  فــة األل ل مخت
ــع  لصن ــب  قوال  05 أســنان،  معجــون  و 
األقــراص المهلوســة ،باإلضافــة إلى 04 

ــوع بريقابلين، برامول و بنادول،  أقراص ن
ــم حجز بخاخة مســيلة  06 شــفرات كما ت
لدمــوع و ســكين مــن الحجــم الكبير مع  ل
ـــ 4180 دج يعتبر من  ــي يقدر ب ــغ مال ل مب
يتم تقديم المشــتبه بهما  عائدات الترويج ل

المحلية . يابة  ن ال أمام 
                                   محمد دحماني
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