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نحلة
تجمعوا  الذين  لمناضليه  احتجاجيا  تجمعا  أمس   نهار  بميلة  االرندي،  شهد، مقر 
للحزب  العام  باألمين  ممثلة  الحالية  الوطنية  القيادة   برحيل  مطالبين  بالعشرات، 

الطيب زيتوني و المنسق الواليي الجديد مندر بودن. 
المحتجون  الجزائر » نسخة منه فقد طالب  تلقت » عين  البيان ال*ي  و حسب 
اسموه  بما  نددوا  و  الحزب  لتسيير  موقتة  جديدة  قيادة  تعيين  و  زيتوني  برحيل 
قوة  ،وتراجع  العشوائية  التعيينات  و  االرندي  سياسة  في  الحاصل  باالنحراف 
المحلي بخسارته لمقعد مجلس االمة  المستوي  الديمقراطي على  التجمع الوطني 

خالل االنتخابات االخيرة و التي شهدت فوز االفالن بمقعد السينا. 
ويطرح هدا الصراع في بيت االرندي بميلة عالمات استفهام كبيرة  حول تمسك 
االرنديين بميلة بأمينهم العام السابق بوجمعة طورشي و دوره في هذه االحداث 

التي تعصف بالدور السياسي لالرندي ووزنه علي الساحة السياسية المحلية. 
و من المنتظر أن تشهد االيام القادمة تصاعدا في الصراع بين االخوة األعداء في 
حال عدم تغليب الحكمة و فتح باب الحوار لتجنب ما ال تحمد عقباه و جر االرندي 
الي متاهات قد تعجل بنهاية سيطرته عل المشهد السياسي للوالية لعقود طويلة فهل 

يتدخل زيتوني لراب الصدع في بيت حزبه بميلة قبل فوات األوان.

ع س ل
لـسع 

  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
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لالتصال والنشر واالشهار ANEP المتواجدة 
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

انتفاضة لـ » األرندي« يف إحدى قالعه برشق البالد 

مناضلو ميلة يطالبون برحيل
الطيب زيتوني

الكبيرة شريفة ماهر،  المصرية  الفنانة  تحدثت 
الميراث  أبنائها حول  عن كواليس أزماتها مع 

خالل الفترة األخيرة.
وقالت ماهر خالل لقائها مع اإلعالمية نشوى 
البلد«، على قناة  مصطفى، في برنامج »بنت 
قلبها،  مكان  حجر  كأن  »ابنتي  البلد:  صدى 
قيمتها  لبنان  ميدان  في  ملكي  عمارة  أخذت 
ماليين، وطلبت مني الطالق من زوجي. معلقة: 
قالتلي تتطلقي من جوزك، وإال ملكيش حاجة«. 
وأكدت شريفة ماهر أن زوجها ال يطلب منها 
أي شيء قائلة: »لو اديت لزوجي فلوس مش 
هحترمه، زوجي شايلني. مضيفة: ابني بعت ليا 
ابنه يهددني بقتل بنتي أو تشويهها، كما هددنى 

بقتل زوجي«.
وأكملت شريفة ماهر: كنت أثق في ابني الذي 
مفيش  أن  واكتشفت  لكن صدمت  هددني جدا، 
ضمير، مردفة: ابني أخد شقتي اللي في جاردن 

سيتي، أنا بناشد الرئيس عشان مليش غيره.
وفى وقت سابق كانت شريفة ماهر، تعرضت 
لعدة مشاكل مع أبنائها بسبب الميراث، مشيرة 
بسبب  ذراعها  في  بكسر  أصيبت  أنها  إلى 
اعتدائهم عليها، موضحة أن نجلها شريف هو 
الذي اعتدى عليها بعدما تودد لها وأمسك يدها 
بسبب  شيئا  عنها  تعلم  ال  أوراق  على  لتوقع 

ضعف نظرها.
القاهرة 24

حجز, 4680 من المشروبات 
الكحولة و 1080 قرصا من 
المؤثرات العقلية ببسكرة   

فنانة مرصية كبرية تستنجد 
بالسييس بعد تهديد من 

نجلها بقتل زوجها
تفكيك  من  والية سطيف  أمن  تمكنت مصالح 
عصابة خطرة تتشكل من 06 أفراد يحترفون 
نوع »  من  العقلية  المؤثرات  ترويج  عمليات 
الوطني  التراب  عادة  ترد  التي   « ريفوتريل 
عن طريق التهريب ،مع حجز 2000 قرص 
منها إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة، مبلغ 
مالي فاق الــ  38 مليون سنتيم هو من عائدات 
الترويج فضال عن وسيلتي نقل كانتا تسهالن 

تحركات أفراد العصابة.
المتنقلة  الفرقة  أفراد  قبل  العملية أطرت من   
للشرطة القضائية عين ولمان،جنوب عاصمة 

الوالية، وجاءت عقب استغالل معلومات تفيد بتحركات مشبوهة لشخصين ينشطان ضمن عصابة تحترف 
ترويج المؤثرات العقلية بمدينة عين ولمان وبعض المناطق المجاورة لها، ليتم تعيين فوج أوكلت له مهمته 
الترصد لهما وتتبع تعامالتهما المشبوهة ،وتم التدخل في الوقت المناسب وتوقيفهما في حالة تلبس بحيازة 
كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـألفي 2000 قرص مع توقيف شخص ثالث كان بصدد التعامل معهما، و 
بالتنسيق مع النيابة المحلية ،تم استصدار إذن بتفتيش مساكن المشتبه فيهم وهي العملية التي سمحت بحجز 
مبلغ مالي معتبرة فاق الــ 38 مليون سنتيم، يرجح أن يكون من عائدات ترويج تلك السموم، ناهيك عن 

أسلحة بيضاء  محظورة. وبعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة أحيلوا أمام النيابة المحلية.
نورالدين بوطغان

توقيف عصابة مخدرات من 6متورطين بعين ولمان

القضائية  للشرطة  المتنقلة  الفرقة  تمكنت 
من  حجز4680  وحدة  من  بسكرة  والية  بأمن 

الكحولية. المشروبات 
لقوات  وردت  معلومات  اثر  جاءت على  العملية   
لكمية  شخص  ،مفادها  تخزين  بالفرقة  الشرطة 
وسط  االحياء  بأحد  الكحولية  المشروبات  من 
بمداهمة  و  شرعية  غير  بطريقة  لترويجها  المدينة 
الكحولية  المشروبات  من  كمية  على  عثر  المكان 
 4860 بــ  واألحجام  قدرت  االنواع  مختلف  من 
ومحل  فرار  حالة  في  صاحبها  يبقى  فيما  وحدة 

بحث.         
بكتيبة  الشرطة  قوات  تمكنت  متصل  سياق  وفي 
ال لألمن  الوالئية  بالمصلحة  السريع  التدخل 
لش ا خل  للمد بت  لثا ا مني   ال ا جز  لحا با مي  عمو
حافلة  لنقل  توقيف  من  بسكرة  لمدينة  مالي 
متجهة  جنوبية  والية  من  قادمة  المسافرين 
للمراقبة  شمالية  وبإخضاع الحافلة  لوالية 
الخاصة  والتفتيش  عثر بالرفوف الداخلية  
بالستيكي وبتفتيشه عثر  كيس  على  باألمتعة 
المؤثرات  من  1080 قرصا  على  بداخله 
االتجار  مكافحة  فرقة  مع  التنسيق  العقلية  ليتم 
الوالئية  بالمصلحة  الشرعي للمخدرات   الغير 
وفتحت  للمكان  تنقلت  التي  القضائية  للشرطة 
العقلية  المؤثرات   صاحب  للوصول   الى  تحقيق 
 20 ( تبلغ اعمارهم   اشخاص  ثالثة  في  اشتبه  اين 
منهم  اثنان  وبالتحقيق معهم اعترفا  سنة(   30 و 
المشتبه  طرف  من  مالية   مبالغ  مقابل  بنقلها 
تقديمهم  وسيتم  السلعة  صاحب  الثالث  فيه 

بة.  لنيا ا م  ما ا ليوم  ا
حسان درنون

العثور على جثة 
غريق  بتيبازة بعد

أقل من 24 ساعة من 
األبحاث المتواصلة

ظهر  تيبازة  لوالية  المدنية  الحماية  غطاسو  تمكن 
بعد  ،وذلك  غريق  جثة  انتشال  من  الثالثاء  أمس 
المتواصلة بعرض  األبحاث  24 ساعة من  أقل من 
علم  حسبما  تيبازة  غربي  كلم   70 قوراية  ساحل 

المصالح. ذات  لدى 
المحلية  المديرية  لدى  باإلعالم  المكلف  وأوضح 
فرق  أن  رابح,  دوحة  بن  المالزم  المدنية,  للحماية 
يبلغ  شاب  جثة  على  العثور  من  تمكنت  اإلنقاذ 
األبحاث  من  ساعة   22 بعد  سنة   23 العمر  من 
غربي  براهم  سيد  ساحل  بعرض  المتواصلة 

. زة تيبا
االرهاط  بلدية  من  المنحدر  الضحية  جثة  ونقلت 
الطبيب  على  لعرضها  قوراية  مستشفى  إلى 
نيابة  فتحته  قضائي  تحقيق  إطار  في  الشرعي 
ظروف  و  الوفاة  أسباب  لتحديد  شرشال  محكمة 
أعلنت  قد  المدنية  الحماية  مصالح  الغرق. وكانت 
شاطئ  بعرض  واسعة  أبحاث  عملية  مباشرة  عن 
تلقيها  بعد  مفقود  غريق  على  للعثور  براهم  سيدي 

األخضر. الرقم  على  هاتفي  التصال 



كشــف رئيــس الجمهوريــة، عبــد المجيــد 
تبــون، فــي لقــاءه الــدوري مــع ممثلــي 
قيمــة  أن  الثالثــاء،   الوطنيــة  الصحافــة 
عــالوة البطالــة التــي سيشــرع الشــباب فــي 
اســتالمها بدايــة مــن شــهر مــارس ســتكون 

ــار. ــف دين ــدود 13 أل ــي ح ف
حــواره  فــي  الجمهوريــة  رئيــس  أكــد 
أن  الوطنيــة  اإلعــالم  لوســائل  الــدوري 
تقــر  أوروبــا  بعــد  دولــة  أول  الجزائــر 
التــي سيشــرع  للشــباب  للبطالــة  عــالوة 
فــي صرفهــا بدايــة مــن مــارس القــادم فــي 

جزائــري. دينــار  ألــف   13 حــدود 
 كمــا كشــف الرئيــس بالمناســبة انــه تقــرر 
بدايــة مــن شــهر  مــارس القــادم  لــن يدفــع 

الخبــازون ســوى الضريبــة علــى الفائــدة.
كمــا جــدد الرئيــس بالمناســبة التأكيــد علــى 
تجميــد الضرائــب التــي  فرضــت علــى 
مــواد اســتهالكية واســعة، مؤكــدا بالمناســبة 
أيضــا أن حريــة التعبيــر ليســت تخريــب 
ــي الشــعبي ســليل  ــش الوطن ــات الجي معنوي

ــي . ــر الوطن ــش التحري جي
ربيع م

3عين على الحدث األربعاء 16 فيفري 2022 م
الموافق لـ 15 رجب 1443 هـ

الرئيس تبون يكشف يف حوار دوري لوسائل اإلعالم

منحة البطالة ستكون في حدود 13 ألف 
دينار وتصرف بداية من مارس

ــون,   ــد تب ــد المجي ــة, الســيد عب ــس الجمهوري ــن رئي عي
الثالثــاء أعضــاء مجلــس األمــة ضمــن الثلــث الرئاســي, 

حســب مــا أفــاد بــه بيــان لرئاســة الجمهوريــة.
وجــاء فــي البيــان أنهعمــال بأحــكام المادتيــن 121 
الفقــرة الثالثــة 122 الفقرتيــن 02 و03 مــن الدســتور 
عيــن اليــوم رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد 
األمــة  مجلــس  أعضــاء  ســنوات   06 لمــدة  تبــون 
ــيد  ــزة آل س ــماؤهم: حم ــة أس ــادة, اآلتي ــيدات والس الس
ــدور  ــون, محمــد رضــا أوســهلة, ق ــد العق الشــيخ, الولي

براجــع, ليلــى براهيمــي, رابــح بغالــي, عبــد الحــق بــن 
بولعيــد, بــن علــي بــن زاغــو, نورالديــن بــن قرطبــي, 
جميلــة بوباشــا, أحمــد بوزيــان, فيصــل بوســدراية, 
غــازي جابــري, حبيــب دواقــي, مقــران رزقــي, حمــة 
ــرون,  ــد عم ــد, محم ــد المجي ــن عب ــز الدي ــان, ع شوش
بكــري غومــة, صالــح لعويــر, عبــد اللــه مســك, عــزوز 
ــة وجــدي دمرجــي, دحــو  ــي, نجي ناصري,عيســى نايل

ــس. ــة و حســان يون ــد قابلي ول
ربيع م

ولد قابلية، نجل نب بولعيد والمجاهدة بوباشا ضمن القائمة

تعيين أعضاء الثلث الرئاسي لمجلس األمة

أكــد رئيــس الكونفدراليــة الجزائريــة ألربــاب 
عقلــي   ســامي  محمــد  المواطنيــن  العمــل 
و  االجتماعيــة  اإلجــراءات  أن  الثالثــاء 
االقتصاديــة التــي أقرهــا رئيــس الجمهوريــة 
ــس  ــاع مجل ــون خــالل اجتم ــد تب ــد المجي عب
الــوزراء األخيــر حكيمــة و  ايجابيــة مــن 
شــأنها دعــم القــدرة الشــرائية للمواطــن و 

المؤسســات و  االســتهالك 
وأشــاد الســيد عقلــي بالقــرارات التــي اتخذهــا 
ــس  ــاع مجل ــة خــالل اجتم ــس الجمهوري رئي
الــوزراء المنعقــد األحــد الماضــي مؤكــدا 
الشــجاعة  و  الحكيمــة  القــرارات  هــذه  أن 
القــدرة  علــى  الحفــاظ  علــى  ستســاعد 
ــي  ــة ف ــة االقتصادي ــاش اآلل ــرائية و إنع الش
نفــس الشــأن, أشــار رئيــس الكونفدراليــة 
الــى أنــه يجــب التنويــه بهــذه القــرارات التــي 
تهــدف إلــى دعــم القــدرة الشــرائية للمواطــن 
و تشــجيعها ,  كمــا أنهــا تعكــس المســالة 
ــة بالتشــاور مــع الفاعليــن  ــة المتعلق المحوري
االقتصادييــن إلعــداد القوانيــن و النصــوص 
التنظيميــة  و قــد أكــد عقلــي الــذي جــدد 
ــلطات  ــم إجــراءات الس ــه بدع ــزام منظمت الت
ــى   ــاال, عل ــون شــريكا فع ــة و أن تك العمومي
أهميــة التشــاور قصــد اصــدار نصــوص 
النشــغاالت  تســتجيب  و  الواقــع  تعكــس 
ــول  ــاف يق ــا أض ــن كم ــن االقتصاديي الفاعلي
جــاء تدخــل رئيــس الجمهوريــة فــي الوقــت 
المناســب ســيما و أننــا نشــهد تقهقــرا فــي 
القــدرة الشــرائية للمســتهلك و عليــه, فقــد 
جــاء تحــرك رئيــس الدولــة فعــال كــرب 
ــذه  ــيد ه ــي تجس ــه ف ــن أمل ــا ع ــرة معرب أس

القــرارات علــى أرض الواقــع
مــن جهــة أخــرى, أشــاد رئيــس الكونفدراليــة 
النهائــي  بالوقــف  المتعلقــة  بالقــرارات 
بعــث  و  الحديديــة  النفايــات  الســتيراد 
إلغــاء الضرائــب  الصناعــة الكهربائيــة و 
و  االلكترونيــة  التجــارة  علــى  الرســوم  و 
الهواتــف المحمولــة و وســائل اإلعــالم اآللــي 
ــردي والمؤسســات  ــة لالســتعمال الف الموجه
ســيكون   « قائــال  اســتطرد  و  الناشــئة. 
وســائل  مجــال  فــي  المتخــذة  للقــرارات 
اإلعــالم اآللــي و الهاتــف النقــال و التجــارة 
ــى المواطــن  ــرا مباشــرا عل ــة تأثي االلكتروني
ــي  ــاء الضريب ــا أن اإلعف ــات علم و المؤسس
لهــذه العمليــات ســيعزز قطاعــي الرقمنــة و 
ــى توســيع  ــا إل ــة » داعي التجــارة االلكتروني
هــذه االجــراءات لتشــمل قطاعــات اقتصاديــة 

ــرى. أخ
دعــم  أردنــا  »اذا  قائــال  أضــاف  كمــا   .
ــع المنتجــات  ــة فيجــب أن تكــون جمي الرقمن
المتعلقــة بهــذه القطاعــات فــي المتنــاول. لهذا 
ــر  ــروري إعــادة النظ نعتقــد أنــه مــن الض
ــى  ــال إل ــه مــن أجــل االنتق فــي النظــام بأكمل
مرحلــة أخــرى مــن دعــم المؤسســة الناشــطة 
فــي هــذه المجــاالت«. ويــرى الســيد عقلــي 
الــذي أعــرب عــن قناعتــه بالتأثيــر المباشــر 
أداة  التوظيــف و  اإلجــراءات علــى  لهــذه 
ــا  ــذه اإلجــراءات ســتعكس حق ــاج أن ه اإلنت
ــالد  ــي الب ــا ف ــة و الســلطات العلي ارادة الدول
فــي المراهنــة علــى الرقمنــة و االســتفادة 

ــة. ــائل التكنولوجي ــن الوس ــهل م ــكل أس بش
 ربيع م

قال أنها جاءت يف الوقت المناسب، 
سامي عقيل:

قرارات الرئيس تبون 
تحافظ عىل القدرة 

الرشائية وتنعش آلة 
االقتصاد

ــاء،  ــون، الثالث ــد تب ــد المجي ــة عب ــس الجمهوري ــتقبل رئي اس
األحمــر  الهــالل  لجمعيــات  الدوليــة  االتحاديــة  رئيــس 
ــارة  ــوم بزي ــذي يق ــب األحمــر، فرانسيســكو روكا ال والصلي
للجزائــر. وجــرى االســتقبال بحضــور وزيــر الشــؤون 
ــرة،  ــان لعمام ــارج رمط ــة بالخ ــة الوطني ــة والجالي الخارجي
ــف ــز خل ــد العزي ــة، عب ــة الجمهوري ــوان رئاس ومديــر دي

ــات الهــالل  ــة لجمعي ــة الدولي ــر، حــل رئيــس االتحادي للتذكي
اليــوم  روكا.  فرانسيســكو  األحمــر،  والصليــب  األحمــر 
الثالثــاء بالجزائــر فــي إطــار زيــارة عمــل تــدوم ثالثــة أيــام 
كمــا ســيقوم روكا خــالل زيارتــه إلــى الجزائــر التــي تســتمر 
إلــى غايــة 17 فيفــري بمباحثــات مــع الســلطات الجزائريــة 
وزيــارات ميدانيــة. كمــا ســيكون لــه بفنــدق األوراســي. لقــاء 
مــع رؤســاء الهــالل األحمــر الجزائــري لـــ 58 واليــة مــن 

الوطــن والشــركاء الوطنييــن والدولييــن للهــالل.
ويعــد فرانسيســكو روكا الرئيــس الوطنــي للصليــب األحمــر 
ــه  ــى بالمــوازاة مــع مهام ــه إل ــوم ب ــي. وهــو دور يق االيطال
األحمــر  الهــالل  لجمعيــات  الدوليــة  االتحاديــة  كرئيــس 
والصليــب األحمــر , هــذا وتعــد االتحاديــة أكبــر شــبكة 
ــر  ــي للهــالل األحم ــل المحل ــم تدعــم العم ــي العال إنســانية ف
ــذه  ــم ه ــد. إذ ت ــن 192 بل ــد م ــي أزي ــر ف ــب األحم والصلي
مليــون   14 قرابــة  بباريــس  مقرهــا  الكائــن  االتحاديــة 
ــداء  ــة ن ــت االتحادي ــر أطلق ــر األخي ــي نوفمب ــوع. و ف متط
اســتعجاليا مــن أجــل مســاعدة الهــالل األحمــر الجزائــري. 
ــم المســاعدة لقرابــة 42.000 شــخص تضــرروا مــن  لتقدي

ــالد. ــي الب ــجلت ف ــي س ــات الت ــق الغاب حرائ
 ربيع ـ م

دعا المتعاملني األتراك إىل ولوج السوق الجزائرية

رزيق يبحث تعزيز العالقات االقتصادية 
مع سفيرة تركيا

اســتقبل وزيــر التجــارة وترقيــة الصــادرات كمــال رزيــق,  الثالثــاء  ســفيرة تركيــا ماهينــور أوزديميــر كوكتــاش, والتــي تباحــث معهــا حــول اليــات تعزيــز العالقــات االقتصاديــة 
والتجاريــة الثنائيــة, حســبما أفــاد بــه بيــان للــوزارة.

وخــالل هــذا اللقــاء, أوضــح الســيد رزيــق أن الجزائــر تســعى اليــوم إلــى البحــث عــن فــرص اســتثمار جديــدة مــن خــالل تنويــع شــركائها موجهــا دعــوة مفتوحــة لفائــدة المتعامليــن 
االقتصادييــن األتــراك للولــوج إلــى الســوق الجزائريــة والتعــرف علــى المزايــا التــي توفرهــا بالدنــا لفائــدة األجانــب.

 كمــا ناقــش الطرفــان إمكانيــة التوقيــع علــى اتفاقيــة تهــدف الــى رفــع المبــادالت التجاريــة البينيــة وفتــح المجــال امــام تســويق المنتجــات والســلع مــن خــالل تنظيــم معــرض تجــاري 
مشــترك, حســب ذات البيــان.

مــن جانبهــا أبــدت الســفيرة التركيــة اســتعداد بالدهــا لبــذل مزيــد مــن الجهــود قصــد الدفــع بالتعــاون الثنائــي فــي عــدة مجــاالت, مشــيرة إلــى ان الشــركات التركيــة مهتمــة لالســتثمار 
بالســوق المحليــة ونوهــت الســفيرة بالتجربــة الجزائريــة الرائــدة فــي مجــال تنويــع الصــادرات خــارج المحروقــات وكانــت الســفيرة التركيــة, فــي هــذا االجتمــاع الــذي عقــد بمقــر 

الشــركة الجزائريــة للمعــارض والتصديــر »صفاكــس«, مرفوقــة بأعضــاء مركــز دراســات الشــرق األوســط التركــي.
ربيع م

الرئيس تبون يستقبل رئيس االتحادية الدولية لجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر
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غير  بنايات  ال تسوية  شروط   تحديد  تم 
حيث  من  المسلمة،  بناء  ال لرخصة  المطابقة 
معايير  و  لتعمير  ل العامة  القواعد  احترام 

بناية.  ال قيمة  و  األمن  بناء و  ال
األخير  العدد  في  تنفيذي  مرسوم  وصدر  
و  الشروط،  هذه  حدد  الرسمية،  الجريدة  من 
أحكام  تطبق  المرسوم،  من   3 المادة  حسب 
أو  المنجزة  بنايات  ال كل  على  المرسوم  هذا 
التي هي في طور االنجاز التي تحوز رخصة 
أن  يجب  للشروط.كما  مطابقة  غير  بناء 
القواعد  تسويتها  يمكن  التي  بنايات  ال تحترم 
على  التعدي  يخص  فيما  لتعمير  ل العامة 
الفتحات  و  الملكية  داخل  التراجع  مساحة 
الواجهات غير المرخص بها في رخصة  على 
أو  المستويات  تعلية  و  المسلمة  بناء  ال
الطوابق دون ترخيص أو تجاوز مساحة شغل 

في  األمن السيما  و  بناء  ال معايير  و  األراضي 
الزلزالية.  المناطق 

بمعالجة  المكلفة  اللجنة  يخص  فيما  و 
رئيس  من  قرار  بموجب  فتنشأ  الطلبات، 
المنتدب  الوالي  أو  البلدي  الشعبي  المجلس 
مكلفة  الحال،«لجنة  حسب  الوالي  أو 
أو  المعدلة  بناء  ال رخصة  طلبات  بمعالجة 
كما  التسوية«.  سبيل  على  المطابقة  شهادة 
الشبابيك  مستوى  على  الملفات  تحضير  يتم 
استعمال  و  االختصاص  حسب  الوحيدة 

 . بناية  ال
الطلبات  بمعالجة  المكلفة  اللجنة  تتشكل  و 
المكلفة  الدولة  مصالح  من  ممثل  من 
بلدية  ل ل التعمير  مصلحة  و  )رئيس(  بالتعمير 

المدنية. الحماية  و عضو  )عضو( 
ممثلين  إلى  اللجنة  تشكيلة  توسيع  يمكن  كما 
بالسكنات  األمر  يتعلق  عندما  آخرين 
الجمهور  تستقبل  التي  بنايات  ال أو  الجماعية 

يتعلق  و   . استثمارية  بمشاريع  الخاصة  أو 
األشغال  و  سونلغاز  شركة  بمصالح  األمر 
و  الصناعة  و  المائية  الموارد  و  العمومية 

بيئة.  ل ا
ميدانية  بزيارات  قيام  ال اللجنة  تكلف  و 
السالفة  المخالفات  من  التأكد  و  للتحقق 
التي  الملفات  دراسة  بطاقة  ملء  و  الذكر 
يوقعه  الذي  و  المرسوم  بهذا  نموذجها  يرفق 
يتعلق  فيما  الرأي  إبداء  و  اللجنة  أعضاء  كل 
حسب  الغرامة  قيمة  و  بنايات  ال بتسوية 

المخالفة.  طبيعة 
و يتعين على المالكين أو أصحاب المشاريع 
أي  أو  المنتدبين  المشاريع  أصحاب  أو 
بناء  ال رخصة  طلب  ملف  إيداع  معني  متدخل 
سبيل  على  المطابقة  شهادة  أو  المعدلة 
التي  بلدية  ل ل التعمير  مصالح  لدى  التسوية،  
م  يسل استالم  وصل  مقابل  بناية   ال فيها  تقع 
الوثائق  التحقق من  بعد  ذاته و ذلك  اليوم  في 
مطابقة  تكون  أن  يجب  التي  الضرورية 

للملف.  المشكلة  للوثائق 
دعامة  من  بنسخة  الطلب  يرفق  أن  يجب  كما 
بنايات  ل الكترونية و كذا ملف في ثالث نسخ  ل
للمشاريع  بالنسبة  نسخ  خمس  و  الخاصة 
المنجزة  التعديالت  جميع  تبيان  مع  األخرى 

أو التي هي طور االنجاز. 
الملف  بلدية  ل ل التعمير  مصلحة  ترسل  و 
ال  أجل  في  ذلك  و  منه  التحقق  بعد  الكامل 
إلى  إيداعه،  تاريخ  من  ساعة   48 يتعدى 
بتقديمه  يقوم  الذي  المختص  الوحيد  الشباك 
 48 خالل  المعالجة  قصد  اللجنة  رئيس  إلى 
 30 أقصاه  أجل  للجنة  و  الموالية  ساعة 
إلنهاء  الملف  استالم  تاريخ  من  ابتداء  يوم 
التحضير  بطاقة  إرسال  و  الطلب  معالجة 
المختص.  الوحيد  الشباك  إلى  بالملف  مرفقة 

س-م
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حسب مرسوم تنفيذي صدر يف العدد األخري من الجريدة الرسمية

تحديد شروط تسوية
البنايات غير المطابقة لرخصة 

البناء المسلمة

نب زيان يؤكد لدى عرضه المرشوع أمام الربلمان

األكاديمية الجزائرية
للعلوم والتكنولوجيات 

هيئة تفكري وخربة يف 
مختلف مجاالت العلوم

 الجزائر:سناء-م 
أن  بكاي،  عيسى  النقل   وزير  أكد 
قطاعه سيعمل على أن يكون متعامال 
من  التصدير  عمليات  في  رئيسيا 
خالل شركات النقل الموجودة، للسماح 
من  جزء  على  تحوز  أن  من  للجزائر 

لنقل.  السوق العالمية ل
له  كلمة  في  أمس،  الوزير،  أوضح  و 
خالل استالم أول سفينة محلية الصنع 
لتصليح  الوطنية  المؤسسة  طرف  من 
لمكافحة  السفن«أوريناف«  وبناء 
من  بالمائة   80 أن  بالموانئ،  الثلوث 

سواء  بالنقل،  مرهون  التصدير  عمليات  نجاح 
إنه  وقال  معا،  كالهما  أو  البحري  أو  البري 
منتجي  أمس مع  أول  الذي جمعه   لقاء  ال خالل 
إضافة  مصنعا   21 يا  حال يوجد  أين  االسمنت، 
التطرق  تم  اإلنجاز،  طور  في  ومصنعين  إلى 
 80« أن  الوزير  أعتبر  وهنا  التصدير،  إلى 
بالمائة من نجاح التصدير مرهون بالنقل البري 
انطالق من المصنع  ثم بالميناء أين تتم عملية 
سيكون  قطاعه  أن  وأكد  الشحن«،  تم  التخزين 
التصدير هذه عن  في عمليات  متعامل رئيسي 
من  -بالرغم  الموجودة  النقل  شركات  طريق  
يقول  الثقيل  الميراث  و  والمشاكل  الصعوبات 

وأكد  التعافي-  طريق  في  الشركات  بكاي-فهذه 
أن  للجزائر على  الخطوة  سوف تسمح  أن هذه 
لنقل،  ل العالمية  السوق  من  جزء  على  تحوز 
حيث اعتبر أن الحصة الموجودة حاليا ضئيلة 
يتم  لكن سوف  الثقيل  الميراث  بهذا  نتيجة  جدا 

تحسين و الرفع من هذه الحصة . 
الصنع  محلية  قوارب  استالم  وبخصوص    
وبناء  لتصليح  الوطنية  المؤسسة  طرف  من 
السفن«أوريناف«، فقال الوزير إن هذا« انجاز 
كبير و جهد نباركه«، خصوصا وأن نسبة إدماج 
تقدر بأكثر من 60 بالمائة ، و أضاف أنه سيكون 
هناك لقاء آخر بوهران يتضمن ثمرة جهد أخرى 
إرساء  مساعدة  و  سفن إلرشاد   4 استالم  هي  و 

تنتمي  شركة  تنجزها  التي  الكبرى  السفن 
لنقل البحري »غاتما«  للمجمع الجزائري ل
و  لألشخاص  البحري  بالنقل  يهتم  الذي 
البضائع و بعض النشاطات األخرى، و قال 
إن هذه الخطوات تدخل  في إطار سياسية و 
نظرة رئيس الجمهورية و برنامج الحكومة 
المتعلق  االقتصادي  اإلنعاش  برنامج  و 

برفع مستوى التنمية. 
اتفاقيات  هناك  أن  إلى  الوزير،  وأشار 
إلنجاز  »ساربور«  ومؤسسة  الموانئ  بين 
الكثير من العتاد والتجهيزات واالحتياجات 
اتفاقية  إلى  كذلك  باإلضافة  المينائية. 
أجل وضع مساحة  النزهة من  موانئ صيد  بين 
لصناعة  سخرت  الصناعية  وحداتها  لتدعيم 
سفن الصيد البحري. باإلضافة كذلك إلى توفير 
الناشطين  تصرف  تحت  ووضعها  المساحات 
المؤسسة  أن  بكاي   اعتبر  و  الميدان.  هذا  في 
الوطنية  لتصليح  وبناء السفن »أوريناف« قد 
النوع  أين ستسمح صناعة هذا  أتبثت مكانتها، 
كما  االستيراد.  فاتورة  تقليص  من  السفن  من 
أعلن  أن المؤسسة أكدت أنه سيتم بعد 15 يوما 
االنطالق في إصالح  سفينة طارق بن زياد من 

أجل استعدادها للعمل وعودتها إلى النشاط. 
س-م

أكد أن استالم أول سفينة لمكافحة التلوث محلية الصنع "انجاز هام"

بكاي: سنعمل على أن يكون  قطاع النقل متعامال رئيسيا 
في عمليات التصدير

الباقي  عبد  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  أكد 
للعلوم  الجزائرية  األكاديمية  أن  الثالثاء،   زيان،  بن 
في  واستشارة   وخبرة  تفكير  هيئة  هي  والتكنولوجيات 

مختلف مجاالت العلوم, وشريك لمؤسسات الدولة.
الذي  القانون  لمشروع  عرضه  لدى  زيان  بن  وأوضح  
والتكنولوجيات  للعلوم  الجزائرية  األكاديمية  تنظيم  يحدد 
الشعبي  المجلس  نواب  أمام  ومهامها  وسيرها  وتشكيلتها 
أن  سليم,  مراح  المجلس,  رئيس  نائب  برئاسة  الوطني 
في  واستشارة  وخبرة  تفكير  هيئة  عن  عبارة  األكاديمية 
مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيات العصرية وأضاف 
أنها شريك لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة 
تجمع  كونها  الستشارتها  يلجأ  مرجعية  هيئة  بصفتها 
بتسطير  األمر  تعلق  إذا  السيما  العلمية  المهارات  أبرز 
الكفيلة  االستراتيجيات  ووضع  العمومية  السياسات 
بتحقيق أهداف التنمية وتوجيهاتها وشدد الوزير على أن 
مشروع هذا القانون جاء لتعزيز عمل هذه الهيئة العلمية 
وشروط  تشكيلتها  حيث  من  تختلف  التي  والتكنولوجية 
الهيئات  سائر  عن  ومهامها,  أعضائها  قبول  ومعايير 
والبحث  العلوم  حقل  في  تنشط  التي  األخرى  العمومية 

العلمي.
يبلغ  والذي  الهيئة  هذه  مؤسسي  أعضاء  عدد  أن  وأكد   
أساس  على  انتقاؤهم  تم  عضوا  وأربعين   ستة  عددهم 
معايير االمتياز من حيث األبحاث والمؤلفات والمساهمات 
األخرى في مجاالت اختصاصهم  وكذا بالنظر إلى رتبهم 
والمدارس  الجامعات  في  األستاذية  مصف  من  الجامعية 
الوطنية  البحث  ومخابر  ومراكز  الكبرى  والمعاهد 
العلمية  النخبة  تمثل  جزائرية  شخصيات  وكذا  واألجنبية 
وأشار  جدارتها  أثبتت  الخارج  في  والجالية  الداخل  من 
المرسوم  بموجب  استحداثها  تم  التي  األكاديمية  هذه  أن 
الرئاسي 85-15 المؤرخ في 10 مارس 2015, وكرسها 
46 عضوا  تتشكل, فضال عن   ,218 مادته  في  الدستور 
انتقاؤهم  يتم  عضوا  وخمسين   وأربعة  مائة  من  مؤسسا 
دورات  إحدى  في  نظرائهم  قبل  من  تدريجية  بصفة 

الجمعية العامة لألكاديمية.
إمكانية  عن  الوزير  تحدث  صلة,  ذي  سياق  وفي   
جنسيات  من  آخرين  مشاركين  أعضاء  قبول  األكاديمية 
في  الدولية,  والسمعة  العالي  المستوى  ذوي  من  أجنبية 
في  قال,  كما  للمساهمة,  األكاديمية  اختصاصات  مجال 
من  انتقاؤهم  يتم  أن  على  والتكنولوجي  العلمي  التطور 
قبل الجمعية العامة في إحدى دوراتها«وبالمناسبة, ذكر 
ذات المسؤول أن األكاديمية تتشكل من فروع متخصصة 
الطبية  والعلوم  والكيمياء  والفيزياء  الرياضيات  في 
والتكنولوجيات  والزراعة  والبيوتكنولوجية  والبيولوجية 
والهندسة  بيئة  وال المائية  والموارد  اآللي  واإلعالم  الجديدة 
المدنية والهندسة المعمارية والعمران والفيزياء النووية.

العلمية  ثقافة  ال نشر  على  فيالعمل  األكاديمية  وتساهم 
تقنية وتعميمها من خالل تقريب العلوم والتكنولوجيات  وال
في  والمساهمة  المالئمة  الدعائم  باستعمال  المجتمع  من 
المعارف  إنتاج  ودعم  والتكنولوجية  العلمية  الحياة  ترقية 
والميداليات  الجوائز  منح  خالل  من  السيما  والمعلومات 
الوطنية  والمبادالت  التعاون  بأعمال  المبادرة  عن  فضال 
العلمي  البحث  هيئات  مختلف  بين  ودعمها  والدولية 
والتكنولوجي وذلك بالتشاور مع الدائرة الوزارية المكلفة 

بالتعاون الدولي.
ربيع م
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أكدت المخابر أنها تحتوي على مكونات غير مصرح بها

وزارة التجارة تمنع بيع 20 مكمال غذائيا مضرا بالصحة

التجــارة  وزارة  أعلنــت   n
وترقيــة الصــادرات, فــي بيان 
لهــا  الثالثاء, عن منع بيع 20 
مكمال غذائيــا, تم التأكد مخبريا 
أنهــا مضرة بصحة المســتهلك 
وتحتــوي علــى مكونــات غير 

مصرح بها في التركيبة.

التحاليــل  أن  البيــان  وأوضــح 
المخبرية التي قامت بها الجهات 
المختصــة علــى مجموعــة من 
المكمــات الغذائيــة أفضت إلى 
ثبــوت احتواء البعض منها على 
مكونــات كيميائيــة تدخــل فــي 
صناعة المواد الصيدالنية تتمثل 
علــى وجه الخصوص في أدوية 
تستعمل لعاج الضعف الجنسي 

والتــي ال ينصح بتناولها إال بعد 
أخذ رأي طبيب مختص, إضافة 
إلــى احتوائها أيضــا على مواد 
غيــر مصرح بها فــي التركيبة, 
مما يعتبر مخالفة ألحكام القانون 
رقــم 03-09 المــؤرخ في 25 
فيفــري ســنة 2009 المتعلــق 
بحمايــة المســتهلك وقمع الغش, 
والمرســوم التنفيــذي رقم -12
203 المــؤرخ في 6 مايو ســنة 
2012 المتعلق بالقواعد المطبقة 

في مجال أمن المنتوجات.
هــذه  أن  الــوزارة  وأبــرزت   
المنتوجــات تعرض عــادة على 
شكل عسل, مشــروب, معجون 
فــي  وشــوكوالطة, معروضــة 
عــدة توضيبات وأشــكال أخرى 
مثــل األكياس الصغيــرة, العلب 

والقنينات.
هــذا  فــي  الــوزارة  وحــذرت 
اإلطار المســتهلكين، بأن »هذه 
المنتوجــات غيــر مأمونة ومن 
يشــكل  أن  اســتهاكها  شــأن 

خطــرا علــى صحتهــم, داعية 
اقتنائهــا  إياهــم لامتنــاع عــن 
حــذرت  كمــا  واســتهاكها.  
الوزارة كافة التجار ســواء على 
مستوى التجزئة, الجملة, اإلنتاج 
أو االستيراد بأنه »يمنع منعا باتا 
عرض هــذه المنتوجات للبيع أو 
التــداول تحت أي صفــة كانت, 

ويمنع تخزينها بالمستودعات.
 وأضافت أنه يقع على عاتق كل 
تاجــر يمتلكها الســعي إليداعها 
للتجارة  الوالئية  المديريات  لدى 
وترقية الصادرات, وأي مخالفة 
لهذه التعليمات تعرض صاحبها 
للعقوبــات الصارمة المنصوص 
ســارية  القوانيــن  فــي  عليهــا 

المفعول
 ودعــت الوزارة فــي بيانها كل 
من يريد االستفســار أو الشكوى 
التقرب من مصالــح المديريات 
وترقيــة  للتجــارة  الوالئيــة 
الصــادرات أو االتصــال علــى 

الرقم األخضر 1020.

الجزائر:ربيع ـ م

n  استقبل رئيس أركان الجيش 
الوطني الشــعبي، الفريق الســعيد 
شــنقريحة، الثالثــاء، بمقر أركان 
الجيــش الوطني الشــعبي، رئيس 
لدولــة  المســلحة  القــوات  أركان 
أنغــوال، الفريــق األول أنطونيــو 
إجيديو دو سوزا سانتوس، والذي 
يقوم بزيارة رســمية إلى الجزائر 
في الفترة الممتدة مابين 14 و17 
فيفري، على رأس وفد عســكري 
هــام واكــد الفريق بالمناســبة ان 
مكافحة اإلرهاب ال يمكن ان تكون 

مهمة بلد واحد .
 وقال الفريق شــنقريحة بالمناسبة 
هــذه الزيــارة تؤكــد عزمنــا على 
العمل ســويا في ظل إرادة سياسية 
األثــر  لهــا  متبصــرة، وســيكون 
اإليجابــي المباشــر فــي مضاعفة 
اللقاءات والمشاورات، ما سيمكننا 
من تبــادل منتظم لوجهــات النظر 
ذات  القضايــا  حــول  والتحاليــل 
االهتمام المشترك وأضاف الفريق 
شــنقريحة أؤكــد لكــم أن التجربة 
محاربتنــا  إطــار  فــي  المكتســبة 
لإلرهــاب علــى مــر الســنين، قد 
أظهرت أنــه ال يوجد بلد في منأى 
عن التهديد اإلرهابي، وأن مكافحة 

هذه الظاهرة ال يمكن أبدا أن تكون 
مهمة بلد واحد.

وتابــع الفريــق شــنقريحة بالقــول 
ســعت الجزائر للمســاهمة بشــكل 
كبير في تحســيس المجتمع الدولي 
بخصــوص الطابع العابــر للحدود 
آلفــة اإلرهــاب ومخاطرهــا، كما 
عملت الجزائر بفعالية من أجل أن 
تحــوز دول المنطقة على القدرات 
العملياتيــة  والفعاليــة  العســكرية 
مكافحــة  مجــال  فــي  الازمتيــن 
اإلرهاب وقال الفريق شنقريحة في 
هذا الصدد رافع رئيس الجمهورية 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة 
وزيــر الدفاع الوطنــي عبد المجيد 
تبون، يــوم الـ 6 فيفــري الجاري 
خال قمة االتحاد االفريقي بأديس 
ابابــا من أجل بلورة اعتماد مقاربة 
افريقيــة جديــدة وشــاملة من أجل 
مكافحة االرهاب والتطرف العنيف
وأضاف الفريــق أن المعركة ضد 
آفة اإلرهــاب تتطلب تظافر جميع 
الجهــود، خاصــة فــي ظــل حالة 
الااســتقرار التي تشــهدها منطقة 

الساحل والصحراء.
                                         ربيع م 

الفريق شنقريحة يؤكد خالل استقباله لرئيس أركان القوات 
المسلحة ألنغوال

مكافحة اإلرهاب ال يمكن أن تكون 
مهمة بلد واحد

المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية:

مخزون مسحوق الحليب يكفي إىل غاية شهر أوت القادم
الجزائري يستهلك حوايل 130 لرت من الحليب و مشتقاته سنويا

n طمأن المدير العام للديوان الوطني المهني 
للحليب ومشــتقاته خالد ســوالمية، أن مخزون 
مســحوق الحليــب يكفــي إلى غاية شــهر أوت 
القادم، وكشــف أن الفــرد الجزائري يســتهلك 
سنويا حوالي130 لتر حليب ومشتقاته، و قال 
إن فاتورة اســتيراد مســحوق الحليب بلغت في 

2021 حوالي 600مليون دوالر. 
وأوضح ســوالمية، أمس، في تصريح لقناة 
تلفزيونية خاصة، أن من بين أكبر انشغاالت 
الســلطات العمومية، تطوير شعبة الحليب، 
وأكد أنه وضمن خارطة الطريق المســطرة 
للســنوات القادمة،  تخفيض فاتورة استيراد 

مسحوق الحليب وهذا ال يمكن تحقيقه حسبه 
إال مــن خال تطوير شــعبة الحليب وزيادة 

اإلنتاج الوطني للحليب الطازج. 
 وقال سوالمية، إن الكمية التي يقوم الديوان 
الوطني المهني للحليب ومشــتقاته بتوزيعها 
علــى الملبنــات إلنتــاج الحليــب المدعــم، 
تفــوق 175 ألف طن ســنويا، أي ما يعادل 
اإلنتــاج اليومي ألكثر مــن 4.7 مليون لتر 
يوميا أي  حوالي142  مليون لتر شــهريا، 
وهــذا الحليب المدعم المفــروض أنه مدعم 
لفئــة معينة –يقول المتحــدث ذاته- فبعملية 
حسابية يمكن أن القول أن  المواطن يستهلك 
ســنويا نحو 45 لترا من الحليب المدعم، و 
أوضــح أن المواطن الجزائري ال يســتهلك 

فقــط الحليب المدعــم، فهو يســتهلك أيضا 
أنــواع أخرى من الحليب مثــل حليبا البقر، 
وحليب العلب و يســتهلك مشتقات الحليب، 
وهــذا يجعــل اســتهاك الفــرد الواحد من 
الحليب سنويا يرتفع إلى ما يقارب 130لتر 
سنويا  بما فيه الحليب المدعم و غير المدعم 

و مشتقات الحليب. 
 وأكــد المتحدث ذاته أنه ال يوجد أي  نقص 
في مخــزون مســحوق الحليــب، و أكد أن 
الكميــات المتوفرة و المخــزون  تكفي إلى 
غاية شــهر أوت، وأشــار إلــى أن الديوان 
دائمــا يوفر مخــزون يكفي لمــدة 5 إلى 6 
أشهر، وأكد أن السلطات العمومية و تحسبا 
لذروة االســتهاك تضــخ كميــات إضافية 
خاصــة مثا لشــهر رمضــان، و يتم ضخ 
هذه الكميــات للمبليات لتغطية االســتهاك 

اإلضافي في أوقات الذروة . 
و في رده على ســؤال حول فاتورة استيراد 
مســحوق الحليب و أن ارتفعت في 2021 
مقارنة ب2020، ، قال سوالمية أنها بلغت 
في 2021 حوالــي 600 مليون دوالر، و 
هي نفسها فاتورة السنة التي قبلها، و اعتبر 
المتحدث ذاتــه أن تقليص فاتورة اســتيراد 
الحليــب يمكــن عــن طريق تطوير شــعبة 

الحليب محليا. 

األخيــر  بالعــدد  صــدر    n
 )9 )رقــم  الرســمية  للجريــدة 
المرســوم التنفيــذي الــذي تحــدد 
األســعار الجديدة لشــراء الحبوب 
لدى الفالحين من طــرف الديوان 
الجزائري المهنــي للحبوب وذلك 

في إطار تنمية اإلنتاج الوطني.
 و يتعلق األمر بالمرسوم التنفيذي 
رقــم 22 - 56 المــؤرخ في أول 
رجــب عــام 1443 الموافــق 2 
فيفري ســنة 2022 الممضى من 
قبل الوزيــر األول, وزير المالية, 
أيمن بن عبد الرحمان و الذي يحدد 
األسعار عند اإلنتاج للقمح الصلب 
و القمح اللين و الشعير و الشوفان.
وبموجــب هــذا النص, تــم تحديد 
أســعار الشــراء عند إنتــاج قنطار 
واحد مــن الحبــوب التي يســلمها 
الجزائــري  للديــوان  المنتجــون 
المهني للحبوب على مستوى نقاط 
الجمع التابعــة لهيئات التخزين في 
إطــار تنميــة اإلنتــاج الوطني من 

الحبوب.

وعليه, أصبح السعر الحالي لشراء 
قنطــار واحد مــن القمــح الصلب 
6000 دينــار جزائري و 5000 
دج لقنطار واحــد من القمح اللين، 
و 3400 دج لقنطــار واحــد مــن 
الشعير و 3400 دج لقنطار واحد 

من الشوفان.
تطبــق  المرســوم,  وحســب 
األســعار عنــد اإلنتــاج المحــددة 
علــى المنتوجات التــي تتوفر فيها 
التنظيم  المحددة فــي  الخصائــص 

المعمول به.
و تعدل أيضا األسعار عند اإلنتاج، 
إن اقتضــى األمــر، مــع مراعــاة 
مقاييس العــاوة والخصم المحددة 
بموجــب التنظيــم المعمــول بــه, 

يضيف النص القانوني.
كمــا توضح أحكام هذا المرســوم، 
كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، 
بموجــب قرار مشــترك بين وزير 
الفاحــة والتنمية الريفيــة ووزير 

المالية.
                                          قـ  و

صدور المرسوم التنفيذي المتعلق باألسعار 
الجديدة لرشاء الحبوب لدى الفالحني

 الجزائر:سناء-م

وزير الصحة يعلق عىل رحيل 1200  لفرنسا مؤخرا

هناك أسباب شخصية وعائلية تدفع األطباء للهجرة
n أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد انه 
هناك عدة أسباب وراء هجرة األطباء الجزائريين 
للعمل بالمستشــفيات الفرنسية الهجرة ال تخص 
بالضــرورة غيــاب ظــروف العمل منها أســباب 
عائلية وشخصية كما كشــف ان القائمة األخيرة 

تضم أطباء مقيمين أصال بفرنسا .
وقــال وزيــر  الصحــة على هامش لقــاء لعرض 
ورقة الطريق الخاصة بتجسيد توصيات الجلسات 
الوطنيــة للصحــة، إن القائمة تضمنت عشــرات 
األطبــاء الذين تتــراوح أعمارهــم بين 60 و50 
ســنة مما يعنــي أن هنــاك قراءات أخــرى حول 
سبب الهجرة ال تخص بالضرورة غياب ظروف 

العمل.

وأكد بن بوزيد، أن هناك أسباب شخصية وعائلية 
تدفع األطباء للهجــرة كذلك، باإلضافة إلى رغبة 
البعض فــي العيش خارج الباد، مشــيرا إلى أن 
القائمــة بحوزته وهناك أطبــاء جزائريين يقيمون 
أصــا فــي فرنســا وشــدد المســؤول األول عن 
القطاع، على وجود أســباب وقراءات أخرى لهذا 
الموضــوع رافضا الحديث عنهــا، لكنه عبر عن 

أسفه لما يحدث.
وفــي هــذا الصدد، أشــار وزير الصحــة  إلى أن 
2009 طبيــب طلبــوا معادلــة شــهادتهم، مؤكدا 
أن هؤالء ســيكونون أحســن ســفراء للجزائر في 

الخارج.
                                              ربيع م  



ذكر الناشط السياسي الليبي أحمد الروياتي أن رئيس 
أثناء  استبعد  باشاغا  فتحي  المكلف  الليبية  الحكومة 
اجتماعه بقيادات مدينة مصراتة أي صدام مع السلطة 

الحالية.
ونقل الروياتي عن رئيس الوزراء الليبي المكلف من 
قبل مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة أنه »ما أن 
آمن  أكثر من  بشكل  السلطة  تبادل  الوقت سيتم  يحين 
وسلس خاصة مع كل هذه الشرعية القوية والمتكاملة 
وغير  الرسمية  المستويات  كافة  على  والمتوالية 
هذه  اكتسبتها  التي  والخارجية  منها  الداخلية  الرسمية 

الخريطة السياسية والتكليف الحكومي«.
في  حسابع  على  منشور  في  السياسي  الناشط  وأفاد 
مع  »ودي«  اجتماع  خالل  باشاغا  بأن  »فيسبوك« 
»تساؤالت  على  أجاب  مدينة مصراتة،  قيادات  أبرز 
جانب  وطمأن  األكثرية،  مخاوف  وبدد  البعض، 
الجميع، وأكد أنه جاء ليحتوي كل الوطن تحت سقف 
دولة اسمها ليبيا بدون إقصاء أو تهميش أو انتقام أو 
حاليا  القائمة  التنفيذية  السلطة  أن  إلى  يشار  مغالبة«. 
في ليبيا، والمتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة تصر على البقاء في السلطة وعدم 

التسليم إال لحكومة منتخبة.
باشاغا  فتحي  المكلف  الليبية  الحكومة  رئيس  أعلن 
تشكيل حكومة جديدة مع مختلف  بدء مشاورات  عن 
لالنتخابات  الترشح  بعدم  التزامه  مجددا  األطراف 

الرئاسية المقبلة.
عبد  الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أكد  فيما 
فريق  الختيار  وزارية  لجنة  شكل  أنه  الدبيبة  الحميد 
وطني مستقل لوضع خطة لتنظيم االنتخابات في يونيو 

المقبل.
ق ـ د

رئيس الحكومة الليبية المكلف يستبعد أي صدام مع السلطة الحالية

تواجه  تونس  بأن  السابق  الرئيس  وصرح 
تفضي  قد  متفاقمة  اقتصادية  أزمة  حاليا 
ستضخ  متى  »إلى  متسائال:  الدولة،  إلفالس 
مثل  أنها  تدرك  أمواال  واإلمارات  السعودية 
إلى  إشارة  في  شيئا؟«،  تنتج  ال  الرمل  سقي 

سعيد. قيس  الرئيس  دعم  مواصلة 
التي  الغربية  »الدول  أن  إلى  وأشار 
وال  َيصلح  ال  الرجل  أن  واثقة  أصبحت 
الكافية  باألموال  مده  تقبل  لن  وهي  يُصلح، 
ال  لذلك  طويال..  الشارع  غضب  إلسكات 
سيواصل  اقتصادية  كارثة  من  له  نجاة 
لكن  الفاسدين،  على  وضعها  محاولة 
نرى  وال  جعجعة  نسمع  له  سيقول  الشعب 
ال  فلماذا  بأيديك  السلطات  كل  طحنا.. 

الفساد؟«. يتوقف 
في  فهو  الرجل  فعل  »مهما  قائال  وتابع 
ورطة دون مخرج، قناعتي أن من يسندونه 
بجدية  يعملون  الداخل  ومن  الخارج  من 
ينجح  داخليا،  وحتى  دوليا  مقبول  بديل  على 

ذريعا«. فشال  المسكين  هذا  فشل  أين 
قبل  من  العظمى«  بـ«الخيانة  اتهامه  وحول 
عن  للكف  الدولي  المجتمع  دعوته  بعد  سعيد 
دعم »االنقالب«، قال المرزوقي: »الخيانة 
على  والخروج  بالوعد  الحنث  هي  العظمى 
وضرب  للحكم،  به  أتى  الذي  الدستور 
للدعم  تونس  استقالل  ورهن  الشعب  وحدة 
أشار  كما  اإلماراتي«.  السعودي  المصري 
وحركة  عموما،  السياسية  الطبقة  أن  إلى 
مسؤولية  تتحمل  خاص،  بشكل  النهضة 

تونس. في  القائم  الوضع 
الخاطئة  الحسابات  »لوال  قائال:  وأوضح 
والمأساة«. المهزلة  لهذه  لما وصلنا  للنهضة 
تراجع  أن  يأمل  أنه  المرزوقي  وذكر 
الديمقراطية  األحزاب  وبقية  النهضة 
مدنية  مقاومة  لقيادة  تستعد  وأن  حساباتها 
للصفقات  تعود  وأال  االستبداد،  ضد  حقيقية 
ما  كلفتنا  التي  المغشوشة  والحوارات 

. كلفتنا
الحديث  بأن  العربي«  »القدس  موقع  وأفاد 
العهد  لولي  قريبة  زيارة  عن  حاليا  يدور 
تونس،  إلى  سلمان  بن  محمد  السعودي 
تأكيدها  يتم  لم  أخرى  زيارة  عن  فضال 

السيسي. الفتاح  عبد  المصري  للرئيس 
ق ـ د
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كشف الكاتب المغربي، عبد العزيز العبدي، المفرج عنه 
جنود  تواجد  عن  المخزني،  النظام  سجون  من  مؤخرا 
مغاربة في السجون المغربية، يتابعهم القضاء العسكري 
بالصحراء  الحرب  ساحات  من  الفرار  بتهم  المغربي 

الغربية وعصيان األوامر.
وجاء في تدوينة للكاتب عبد العزيز العبدي على صفحته 
»فايسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  الرسمية 
أنه »خالل تواجده داخل السجن في الفترة األخيرة، كان 
االتصال  ومحاولة  الحراس  مراوغة  هو  الشاغل  شغله 
القتال  جبهة  من  استقدموا  الذين  العسكريين  بالمعتقلين 
بتهم الفرار أو عدم االمتثال« لألوامر، مضيفا أن »هناك 

قضايا أخرى متورط فيها بعض العسكريين«.

وعن »تشكيك« بعض المغاربة في البالغات العسكرية 
الشعبي  التحرير  جيش  عن  تصدر  التي  اليومية 
»حرب  أن  العبدي  العزيز  عبد  أكد  الصحراوي، 
االستنزاف التي تقوم بها البوليساريو مكلفة، وجاهل من 
يعتقد أنهم )أي البوليساريو(، مجانين يصدرون البالغات 

بشكل مجاني يفقدهم مصداقيتهم لدى حلفائهم«.
الجفاف  أن  المفرج عنه مؤخرا  المغربي  الكاتب  اكد  و 
الذين  وحدهم  ليسوا  العالمي  والسياق  »كوفيد19-«  و 
يشكلون الصعوبات التي يواجهها المغرب، فهناك أيضا 
انه لطالما كانت  الحرب في الصحراء الغربية، مضيفا 
جهود  أمام  عقبة  الغربية  الصحراء  في  الصراع  تكلفة 
النار  انتهاء وقف إطالق  كما زاد  المغرب،  في  التنمية 

من حجم اإلنفاق العسكري.
الشعبي  التحرير  لجيش  العسكرية  القيادة  وكانت 
الصحراوي أكدت في مناسبات عديدة، عمليات فرار في 
صفوف الجيش المغربي بسبب »ظروف نفسية صعبة« 
الجدار  في  المتخندقين  المغاربة  الجنود  منها  يعاني 
الفاصل، باإلضافة لتأثير العمليات العسكرية التي تنفذها 
القوات الصحراوية بشكل يومي، مستهدفة قواعد جنود 

االحتالل المغربي.
إلى  أشارت  أن  عديدة  صحراوية  لمصادر  سبق  كما 
تقديمهم  تم  الذين  المغاربة  الجنود  من  المئات  وجود 
للمحاكم العسكرية بسبب رفضهم المشاركة في الحرب 
بالصحراء الغربية أو للفرار منها، و أن هؤالء الجنود 
»يعيشون ظروفا مزرية، و أن الدرك الملكي المغربي 
ضرب  إلى  والتمرد  الفرار  حاالت  تزايد  أمام  اضطر 
طوق أمني لحراسة الجنود المغاربة ومنعهم من الفرار 

من ساحة الحرب«.
و تأتي اعترافات هذا السجين المغربي السابق، لتضاف 
الجيش  داخل  من  خرجت  التي  التسريبات  عديد  إلى 
ورسائل  صوتيات  تداول  خالل  من  نفسه،  المخزني 
االنهيار  حالة  جميعها  توضح  عسكرية،  تقارير  وحتى 
الصحراء  رمال  في  المخزن  لجنود  والعصبي  النفسي 
الغربية المتحركة، بالنظر إلى خطر الموت الداهم الذي 

يتهددهم في كل لحظة.
ومنذ عودة جيش التحرير الصحراوي الى الحرب، بعد 
عدوانه  اثر  النار،  اطالق  وقف  التفاق  المغرب  خرق 
في  بالكركرات  الصحراويين  المدنيين  على  العسكري 
اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية، يجهد النظام 
في  حرب  وجود  إنكار  في  أدواته  و  نفسه  المخزني 
الصحراء الغربية ويدعي أن الوضع »مستتب« هناك، 
الحقائق  أن  غير  الواقع،  األمر  لتكريس  محاولة  في 
الصحراوية  الدفاع  بالغات وزارة  تنقلها  التي  الميدانية 
تحولت  الغربية  الصحراء  منطقة  أن  بوضوح  تكشف 

بالفعل إلى ساحة حرب حقيقية.
ق ـ د

الكاتب المغريب، عبد العزيز العبدي، المفرج عنه مؤخرا يكشف:

اعتقال جنود مغاربة بتهم الفرار
من ساحات الحرب في الصحراء الغربية

بحسب الرئيس السابق منصف 
المرزوقي:

الحسابات الخاطئة 
للنهضة أوصلت سعّيد 

لحكم تونس

نددت  اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق اإلنسان بزيارة 
من  خيا  سلطانة  الصحراوية  الناشطة  لمنزل  مفبركة 
طرف أعضاء من المجلس المغربي لحقوق اإلنسان اذ 
تم إفراغ محيط المنزل و تصويره من طرف المخابرات 

المغربية  في محاولة فاشلة لتغليط الرأي العام.
الناشطة  أن  إلى  أول أمس،  للجنة اصدرته  بيان  وأشار 
يوم  منذ  المحاصرين  عائلتها  وأفراد  خيا،  الصحراوية 
للوفد  السماح  باتا  رفضا  رفضوا   ,2020 نوفمبر   19
المغربي بدخول البيت, مؤكدين عدم اعترافهم بالسلطة 

المغربية وبجميع هيئاتها المتواطئة في االحتالل.
أداة  إال  هو  ما  المغربي  المجلس  هذا  أن  البيان  وذكر 
تلميع صورة  على  تعمل  المغربي  االحتالل  أدوات  من 
قوات االحتالل وتتستر على جرائمه وتخفي مسؤولياته 
عن جميع االنتهاكات وترافع عنه في المحافل الحقوقية 

الدولية بهذه الطريقة المخزية.
الدولية,  والمنظمات  الهيئات  الصحراوية  اللجنة  ودعت 
العاجل  للتدخل  الدولي  األحمر  الصليب  رأسها  وعلى 
المحتلة,  الغربية  الصحراء  تجاه  بمسؤوليتها  وتذكرها 
كونها بلد محتل ولم يتمتع شعبه بعد بممارسة حقه في 

تقرير المصير واالستقالل.
و أوضح البيان انه »بعد فضح هذا المسعى الخسيس من 
قبل العائلة ورفضها القاطع للتعامل مع آليات االحتالل, 
العائلة  على  باالعتداء  وكعادتها  القمع  قوات  قامت 
زيارة  من  الصحراويين  المدنيين  ومنع  منها  واالنتقام 

األسرة وتعنيف سلطانة خيا«.
وتأسيسا على ما سبق, يضيف البيان,«تعبر اللجنة عن 
في  خيا  ابراهيم  سيد  أهل  عائلة  مع  المطلق  تضامنها 
2020,مؤكدة  نوفمبر   19 يوم  منذ  المستمرة  محنتها 
لحقوق  الصحراوية  الوطنية  اللجنة  باعتبار  انه  على 
الجمهورية  هيئات ومؤسسات  االنسان,هيئة رسمية من 
والجرائم  الحرب  جرائم  بمتابعة  ومعنية  الصحراوية 

بجميع  اإلنسان  لحقوق  السافرة  المغربية  االنسانية  ضد 
الحصار  بداية  منذ  كانت  الصحراوية,  الدولة  أراضي 
على منزل عائلة اهل سيد ابراهيم خيا, على تواصل دائم 
المكان, والتي  بعين  الصحراوية  الحقوقية  الفعاليات  مع 
ترصد حقيقة الممارسات المغربية المنافية لكل األعراف 

والمواثيق الدولية.
و أدانت اللجنة هذه الممارسات المشبوهة ونبهت الرأي 

العام الدولي إلى خطورة هذه الخطوة التي تستهدف عائلة 
سيد ابراهيم خيا في محاولة لمخادعة ومغالطة الهيئات 
الدولية لتمرير ادعاءات باطلة وغير مؤسسة لحقيقة ما 
حق  في  االنسانية  ضد  جرائم  من  الستار  خلف  يجري 

المدنيين الصحراويين الرازحين تحت االحتالل.
و دعت اللجنة كل المنظمات والهيئات الدولية, وخاصة 
اللجنة الدولية للصليب االحمر المنوط بها أصال حماية 
العاجل  بالتدخل  االحتالل,  تحت  الصحراويين  المدنيين 

وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة.
والمخاطر  التبعات  من  جديد  من  اللجنة  وحذرت 
قبل  من  المنتهجة  والكذب  الخداع  سياسة  عن  الناجمة 
من  والعدوانية  القمعية  وممارساته  المغربي  االحتالل 
وتطالبها  والقضائية  والعسكرية  األمنية  األجهزة  خالل 
المواطنين  أمن وسالمة  باتخاذ خطوات عاجلة لضمان 
من  بعثة  إرسال  على  والعمل  العزل  الصحراويين 
أعضائها إلجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة من 
قبل دولة االحتالل المغربي.                         ق ـ د

املخزن يفشل يف تغليط الرأي العام بشأن الناشطة 
الصحراوية سلطانة خيا



أفادت بيانات رسمية، الثالثاء، باستقرار معدل البطالة 
في المملكة المتحدة خالل األشهر الثالثة المنتهية في 
جانفي الماضي عند 4.1 بالمئة على أساس سنوي، 

بعد إضافة 108 آالف وظيفة جديدة.
وذكر مكتب اإلحصاء الوطني البريطاني )حكومي(، 
في بيان، أن إجمالي الوظائف في سوق العمل ارتفع 

إلى 29.5 مليون وظيفة بنهاية جانفي الماضي.
البريطاني  االقتصاد  أضاف   ،2021 ديسمبر  وفي 

131 ألف وظيفة.
إلى  الجديدة،  الوظائف  حجم  في  االنخفاض  ويرجع 
أوميكرون  متحور  لتفشي  المصاحبة  التداعيات 

وتطبيق قيود اإلغالق.
المتاحة  العمل  فرص  واصلت  البيانات،  وحسب 
زيادتها إلى مستويات قياسية بنحو 513.7 ألفا إلى 
1.29 مليون خالل فترة األشهر الثالثة المنتهية في 

جانفي.
الماضي،  األسبوع  في  االقتصادية  البيانات  وكشفت 
نمو اقتصاد بريطانيا 7.5 بالمئة عن إجمالي 2021، 

بعد انكماشه 9.4 بالمئة في 2020.
وبدأ االقتصاد البريطاني يتعافى تدريجيا من تداعيات 
المحلي اإلجمالي نموا بنسبة  الناتج  كورونا، وسجل 
بـ9.4  قياسي  انكماش  بعد   ،2021 في  بالمئة   7.5

بالمئة في 2020.
ق ـ إ

مجلس الوزراء
السعودي يوافق

عىل تأسيس بنك رقمي
 

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على الترخيص 
لبنك رقمي محلي باسم »بنك دال ثالثمائة وستون« 
)D360 Bank( برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال 

)حوالي 440 مليون دوالر(.
اليمامة  اليوم جلسة في قصر  الوزراء  وعقد مجلس 
بن  الملك سلمان  السعودي  العاهل  برئاسة  بالرياض 

عبد العزيز.
في  السعودي  المركزي  البنك  نشره  لبيان  ووفقا 
»توتير« فقد تمت الموافقة على الترخيص لبنك رقمي 
من  المستثمرين  من  عدد  تحالف  طريق  عن  محلي 
المنشآت واألفراد، وبمشاركة صندوق االستثمارات 
يبلغ  برأسمال  المالية  دراية  شركة  وبقيادة  العامة، 

1.65 مليار ريال )حوالي 440 مليون دوالر(.
تم  الماضية  الفترة  في  أنه  إلى  المركزي  وأشار 
األعمال  لمزاولة  محليين  رقميين  لبنكين  الترخيص 
الثالث  الترخيص  هذا  ويعد  المملكة.  في  المصرفية 
البنوك  عدد  إجمالي  ليصبح  محلي،  رقمي  لبنك 
محلياً،  بنكاً   )11( منها  بنكاً،   )35( المرخصة 
لبنك  فرعاً   )21( و  محلية،  رقمية  بنوك   )3( و 

أجنبي،)الدوالر = 3.75 ريال سعودي(.
ق ـ إ

7 األربعاء 16 فيفري 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 15 رجب 1443 هـ 

استعداد  عن  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  أعرب 
إلى  روسيا  من  الطبيعي  الغاز  إمدادات  لمواصلة  بالده 
أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد 2024، لكن بشرط وجود 

طلب من المشتريين في أوروبا وربحية.
صحفي  مؤتمر  في  الروسي  الرئيس  تصريح  وجاء 
وذلك  شولتس،  أوالف  األلماني  المستشار  مع  مشترك 
عقب محادثات جرت في موسكو، تطرق خاللها الجانبان 
أبرزها  الدولية،  القضايا  الثنائية وعدد من  العالقات  إلى 

الوضع المحيط بأوكرانيا.
عبر  الغاز  إمدادات  لمواصلة  »مستعدون  بوتين:  وقال 
أوكرانيا حتى بعد عام 2024، عندما ينتهي العقد الحالي 
لترانزيت الغاز عبر هذا البلد وإذا كان هناك طلب على 
أن  كما  األوروبيين،  الشركاء  قبل  من  الروسي  الغاز 

منظومة الغاز في أوكرانيا ستكون في حالة فنية جيدة«.
صحفي  مؤتمر  في  الروسي  الرئيس  تصريح  وجاء 
وذلك  شولتس،  أوالف  األلماني  المستشار  مع  مشترك 
عقب محادثات جرت في موسكو، تطرق خاللها الجانبان 
أبرزها  الدولية،  القضايا  الثنائية وعدد من  العالقات  إلى 

الوضع المحيط بأوكرانيا.
عبر  الغاز  إمدادات  لمواصلة  »مستعدون  بوتين:  وقال 
أوكرانيا حتى بعد عام 2024، عندما ينتهي العقد الحالي 
لترانزيت الغاز عبر هذا البلد وإذا كان هناك طلب على 
أن  كما  األوروبيين،  الشركاء  قبل  من  الروسي  الغاز 
منظومة الغاز في أوكرانيا ستكون في حالة فنية جيدة«.

في  كبيرا  يحتل حيزا  الطاقة  ملف  أن  إلى  بوتين  وأشار 
العالقات بين روسيا وألمانيا، مشددا على أن روسيا تورد 

الغاز الطبيعي إلى ألمانيا بعقود طويلة األجل.
وعن العالقات التجارية بين روسيا وألمانيا، قال بوتين 
إن ألمانيا تعد أحد الشركاء المتمتعين باألولوية بالنسبة 
لروسيا، وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفغ 

بأكثر من %36 العام الماضي.
الشركات  مئات  »هناك  الروسي:  الرئيس  وأضاف 
من  أكثر  استثمرت  والتي  روسيا  في  العاملة  األلمانية 
20 مليار دوالر في االقتصاد الروسي، فيما استثمرت 
الشركات الروسية نحو 10 مليارات دوالر في االقتصاد 

األلماني«.
)أنبوبان  الشمالي2-«  »السيل  بمشروع  يتعلق  وفيما 
لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا(، أكد الرئيس 
الروسي مجددا أن المشروع من شأنه تعزيز أمن الطاقة 
في أوروبا، وشدد على أن »السيل الشمالي2-« مشروع 

تجاري بحت وال يحمل طابعا سياسيا.
ألمانيا  في  تصاريح  إصدار  على  العمل  يجري  واآلن 
»السيل  وهو  جديد  مسار  عبر  الروسي  الغاز  لضخ 

الشمالي2-«.
أنبوبي  لمد  روسي  مشروع  هو  الشمالي2-«  و«السيل 
كيلومتر،   1200 منهما  كل  طول  يبلغ  طبيعي  غاز 
من  سنويا  مكعب  متر  مليار   55 تبلغ  إجمالية  وبطاقة 

الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وتعد روسيا أحد أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، وتقوم 
منها  مسارات  عدة  عبر  األوروبية  الدول  إلى  بتصديره 
أوكرانيا، فيما سينتهي عقد ترانزيت الغاز الطبيعي عبر 

األراضي األوكرانية في نهاية 2024.
ومع نهاية العقد ستفقد كييف إيرادات ترانزيت الغاز ما لم 

يتم تمديد العقد أو إبرام عقد جديد.
الروسية  الغاز  عمالق  رئيس  أفاد  سابق،  وقت  وفي 
»غازبروم« ألكسي ميللر، بأن الشركة مستعدة لمواصلة 
القرار  لكن   ،2024 بعدعام  أوكرانيا  عبر  الغاز  ضخ 
سيتم اتخاذه بناء على الجدوى االقتصادية والحالة الفنية 

لمنطومة نقل الغاز األوكرانية.
ق ـ إ

بوتين يحدد شروط مواصلة تصدير الغاز 
الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

معدل البطالة فيها مستقر عند 4.1 بالمئة

اقتصاد بريطانيا يضيف 
108 آالف وظيفة يف جانفي

انخفضت أسعار الذهب في تعامالت الثالثاء، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر 
خالل الجلسة، وسط ترقب التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

والدول  روسيا  بين  الجيوسياسية  التوترات  تصاعد  منها  متباينة  عوامل  عدة  الذهب  على  وتؤثر 
األوروبية، وزيادة الطلب على مالذات االستثمار اآلمنة، فيما تضغط التوقعات القوية برفع الفائدة 

األمريكية في مارس على أسعار المعدن النفيس.
وعند الساعة )9:19 ت.غ(، انخفض المعدن األصفر في التعامالت الفورية بمقدار 12.71 دوالرا 

أو بنسبة 0.68 بالمئة، ليتداول عند 1858.47 دوالرا لألوقية.
وتراجعت أسعار العقود اآلجلة للذهب تسليم أفريل 0.46 بالمئة أو ما يعادل 8.6 دوالرات، إلى 

مستوى 1860.8 دوالرا لألوقية.
وفي األثناء، انخفض مؤشر الدوالر مقابل ست عمالت رئيسية أخرى 0.35 بالمئة عند 96.04.

ويعد الذهب أحد األصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياسية 
وأوقات األزمات االقتصادية والحروب.

ق ـ إ

مع ترقب تطورات األزمة األوكرانية

انخفاض أسعار الذهب بعد اختبارها أعلى مستوى في 8 أشهر

الملكية  الجوية  الخطوط  شركة  خفضت 
العام  الصافية  خسائرها  األردنية، 
بالعام  مقارنة  بالمئة،   54 بنسبة  الماضي 

سبقه. الذي 
الثالثاء،  الشركة،  أصدرته  بيان  وبحسب 
الضريبة  بعد  صافية  خسائر  سجلت  فقد 
دينار  مليون   74.2 بلغت   2021 لعام 
بخسائر  مقارنة  دوالر(  ماليين   104.2(
مليون   227( دينار  مليون   161 وصلت 

.2020 دوالر( للعام 
الرئيس  نائب رئيس مجلس اإلدارة،  وقال 
المجالي،  سامر  األردنية  للملكية  التنفيذي 
اإليرادات  زيادة  من  تمكنت  الشركة  إن 
التشغيلية من 213 مليون دينار )300.3 
 357 إلى   2020 للعام  دوالر(  مليون 

دوالر(  ماليين   503.3( دينار  مليون 
.2021 للعام 

 752 من  المسافرين  أعداد  وارتفعت 
1.6 مليون  إلى   2020 للعام  ألف مسافر 

.2021 العام  مسافر خالل 
وارتفعت كلف اإليرادات بنسبة 33 بالمئة 
مليون   393.4( دينار  مليون   279 من 
دوالر( في 2020 إلى 370 مليون دينار 

)521.7 ملون دوالر( خالل 2021.
تأثير  استمرار  نتيجة  الملكية  خسائر  تأتي 
عنها  نتج  وما  كورونا  جائحة  تبعات 
السفر  حركة  على  مفروضة  قيود  من 
الرحالت  عدد  في  وانخفاض  وإجراءاته، 

والركاب.
ق ـ إ

مع استمرار تأثري تبعات جائحة كورونا عىل قطاع النقل الجوي

»الملكية األردنية«  تخفض خسائرها بـ 54 بالمئة خالل 2021



   

القــادر  عبــد  أشــرف،أمس،   n
كلــكال والي جيجل ،على تنصيب 
مديــرا  ســليمان  خالفــة  الســيد 
لألشــغال العموميــة بالوالية خلفا 
للمدير السابق السيد سالم نواصر، 
الذي تم تكليفه بنفس المهام بوالية 
قالمــــة ، وفي سياق آخر، ترأس 
الواليــة اجتمــاع مجلــس  والــي 
االدارة و التســيير للوكالة الوالئية 
العقارييــن  التنظيــم  و  للتســيير 
الحضرييــن ، بحضــور كل مــن 
رئيــس المجلس الشــعبي الوالئي 
، المــدراء التنفيذييــن األعضــاء 
بالمجلس،وقــد خصص هذا اللقاء 

لدراسة النقاط المدرجة في جدول 
األعمال يتعلــق األمر بمدى تنفيذ 
توصيات اجتمــاع مجلس اإلدارة 
المنعقــد بتاريخ 12/08/2021، 
وحصيلــة نشــاط الوكالــة لســنة 
2021، مخطط األعبــاء للوكالة 

لسنة 2022. 
                        نصرالدين - د
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تنصيب مدير جديد لقطاع األشغال 
العمومية بجيجل 
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بعد ان اشتكى المستثمر من وجود عراقيل

مصالح والية جيجل  ترد حول قضية غابة بارك وتتحدث عن خروقات  

n قــال مدير التنظيم والشــؤون 
العامــة بجيجــل ردا علــى الضجة 
الكبيرة التي اثارها المســتثمر في 
قطــاع الســياحة صاحــب  » غابة 
بــارك« بجانب ســد كيســير على 
خلفيــة العراقيل التــي يعاني منها 

أنــه لم تتم عمليــة الغلق ،وإنما تم 
تعليق نشــاط فتح غابة اســتجمام 
كيســير غابة بارك  أمام الجمهور 
لعدم الحصول علــى رخصة الفتح 

ورفع التحفظات.
  و لم تقم أية هيئة رســمية بتدشين 
المشــروع وزيارة وزير الســياحة 
كانت في إطار عمــل وتفقد وليس 

تدشين أو افتتاح رسمي ،واالفتتاح 
التجريبــي كان من قبل المســتثمر  
دون    2021 ســبتمبر   12 فــي 
الحصــول علــى أيــة رخصة من 

مصالح الوالية .
واوضح ذات المصدر ان  استغالل 
7.89 هكتار من أصل 40 هكتار 
 ، بالمائــة   19 بنســبة  أي  فقــط 
بغالف مالي 50 مليار ســنتيم من 
أصــل 267 مليار ســنتيم الغالف 
اإلجمالي للمشــروع أي بنسبة 20 
بالمائة .مشــيرا إلــى أن القانون لم 
ينص على الفتح  الجزئي للمشروع 

.
واكد عدم التزام المستثمر بالقوانين 
ودفتر الشــروط ، الســيما ما تعلق 
علــى  المســتثمر  حصــول  بعــدم 
الرخصــة القانونيــة للفتــح وعــدم 
إتمام األشغال المذكورة في مخطط 
التهيئــة مثــل تليفيريــك هوائــي ، 
قاعة عــالج حظيرة ثانيــة لتوقف 
الســيارات ،وعــدم إنجــاز ممر أو 
جسر علوي بين الحظيرتين لركن 
الســيارات لســالمة الجمهور .مع 
عدم تقيد المســتثمر بدراســة البيئة 

لحظيرتي ركن  السيارات .
واكــد مديــر التنظيــم علــى كراء 
محالت وأكشــاك  داخل المشروع 
للخواص،وهــذا يتنافــى والقانــون 
84/12 ،الســيما المــادة 35 منه 
،وكــذا المــادة 04 مــن المرســوم 
التنفيذي 06/386. كما أن رخصة 
للمســتثمر  الممنوحــة  االســتغالل 
،خاصــة بعملية اإلنجــاز وال تمثل 

رخصة فتح المشروع للجمهور .
من جانبه اوضــح مفتش العمل أن 
مصالحه  ســجلت  عــدة خروقات 
وتجاوزات،بحيــث تم توظيف 30 
عامــال فقــط ،وليــس 250 منهــم 
09 غير مصرحيــن لدى الضمان 
االجتماعي وتجاوز ساعات العمل 
المحددة قانونا ،و كما أن المستخدم 
لــم يمــر عبــر وكالة التشــغيل في 

عملية التوظيف .
ومصالــح الوالية مســتعدة لمرافقة 
المســتثمر ومساعدته في حالة رفع 
التحفظــات وإتمــام المشــروع في 
حالــة مرور 06 أشــهر دون رفع 
التحفظــات المذكورة ســيتم فســخ 

العقد مع المستثمر وفقا للقوانين .

طالبوا بتطهري الحرم الجامعي من الممارسات المشبوهة       

طلبة و نقابيون بالجامعة يقطعون الطريق يف سكيكدة        

n اقــدم أمس، عــدد من طلبة 
جامعة 20 أوت 55 في سكيكدة، 
ــي  الوطن الطريــق  قطــع  ــى  عل
ــي الحدائق و  الرابط بيــن بلديت
عاصمة الوالية ســكيكدة،و هذا 
ــوا بمحاربة  بــة كمــا قال للمطال
التســيب  وغياب األمــن  و عدد 
من المظاهر المشينة التي باتت 

يعج بها الحرم الجامعي .
المحتجــون الدين اقامــوا حائطا 
بشريا وسط الطريق في المدخل 
الجامعيــة  لإلقامــات  الرئيســي 
تدعــوا رئيــس  رفعــوا شــعارات 
الجامعيــة و الســلطات االمنيــة 
التدخــل العاجــل إلنقاذهــم مما 
االمنــي   االنفــالت  ــة  حال ــوا  قال

الجامعــة  داخــل  التنظيمــي  و 
واإلقامــات بالتحديــد ،فــي ظــل 
ــى المقيمين  تكــرار االعتــداء عل
ــة ،وظهــور عصابــات  ل الطب و 
ــة فــي االقامة و  مســلحة مجهول
في محيط الجامعة باتت تشــكل 

خطرا حقيقا على الجميع ....
إدارة الجامعــة بمعيــة مصالــح 
األمــن المختصة، ســارعوا لفتح 
حوار جاد مع الغاضبين،و خاصة 
الطالبيــة  التنظيمــات  ــي  ممثل
الضمانــات  كل  لبهــم  وقدمــوا 
ــك المظاهر  يــة لمحاربة تل الكاف
السلبية ،حيث قال مدير الجامعة 
بأنه يتابع شخصيا تلك المطالب  
و  ويسعى لتجسيدها على أرض 
يــن  المتخاذل ،محــذرا  الميــدان 
والمتواطئيــن بالضــرب بيد من 

حديد .

إيداع 266 متورطا يف جرائم حرضية  خالل 
شهر واحد بسطيف               

n قامت مصالح الشــرطة القضائية  
بأمــن والية ســطيف ،طوال الشــهر 
المنصــرم، ، بتأطير عديد األنشــطة 
الهادفة إلى تأمين المواطن من شــتى 
الممارسات غير القانونية، كما عمدت 
إلــى تأطيــر أنشــطة ميدانيــة مكثفــة 
بهدف كبح الجريمة الحضرية بشــتى 
أنواعها، مع معالجة طوال هذا الشهر 
1142 قضيــة ،حيث فتحت تحقيقات 
ابتدائية مع 1454 شخصا، من بينهم 
50 مــن جنــس أنثى، أعــدت ضدهم 
ملفــات جزائية ،وأحيلــوا أمام العدالة 
التــي أمــرت بإيداع   266 شــخصا 

منهم رهن الحبس المؤقت.
 وقد جاء تصنيف القضـــايا المعالجة 
وفــق الجهــة المســتهدفة،  المرتبــة 
األولى: قضايا المســاس باألشــخاص 
بنســبة 24.86 %، المرتبــة الثانية: 
قضايــا المســاس بالشــيء العمومــي 
بنســبة  %15.41، المرتبــة الثالثة: 
قضايا المســاس باألموال والممتلكات 
بنســبة 11.64 %، المرتبــة الرابعة 
واألخيرة: قضايا المســاس باالقتصاد 

الوطني بنسبــة 04.37 %.
 وعرفت حصيلـــة ذات المصـالح في 
مجــال محاربة جرائـــم االتجار غير 
والمؤثــرات  بالمخـــدرات  الشــرعي 
العقليــة ،خالل نفس الفترة، معالجـــة 
471 قضيـــة، تــم بموجبهــا التحقيق 
منـــهم  أودع  شخصـــا،   564 مــع 
134 الحبـــس المؤقت، فيمـــا قدرت 
كميــة المخــدرات المحجــوزة  بمــا 
يقــارب الـــ 12 كلغ مــن المخدرات 
)كيف معالــج(،و  40.69 غرام من 
المخدرات الصلبة مــن نوع كوكايين 
،و 30251 قـــرصا مــن المؤثرات 
العقلية، باإلضافة إلى 25 قارورة من 

المؤثرات العقلية.
 فــي مجال مجابهة جرائم المعلوماتية 
،تمــت، خــالل نفــس المــدة ،معالجة 
15 قضيــة، حقــق بموجبهــا مع 15 
متورطــا، أودع منـــهم 06 الحبـــس 
المؤقــت، علمــا بــأن أغلــب القضايا 
المعالجة شــملت النصب والتهديد عن 

طريق االنترنت  .
                      نورالدين بوطغان

جيجل : نصرالدين دربال

تفكيك شبكة لرسقة األسالك النحاسية
 يف كركرة بسكيكدة 

n نجح، أول أمس، عناصر الدرك 
الوطني في بلدية كركرة غربي والية 
ســكيكدة، من اإلطاحة بشــبكة تتكون 
من ثالثة أفراد أعمارهم ما بين 37 و 
40 ســنة، اختصوا في سرقة الكوابل 

النحاسية الخاصة بشبكة الكهرباء .
و بحســب مصادرنــا فــان عناصــر 
الــدرك الوطني تمكنوا مــن اإلطاحة 
بالمتورطين عقــب تكرار إحتجاجات 
تكــرار  بخصــوص  المواطنيــن 
إنقطاعات التيــار الكهربائي في اقليم 
بلديــة كركرة و الكشــف عن ســرقة 

أمتــار طويلة من الكوابل النحاســية ، 
حيث تم تكثيف عمل االســتعالم ،أين 
تــم التوصل إلــى وجــود المتورطين 
،و هــم في حالة تلبس بســرقة كوابل 
الكهرباء مــن قبل بلدية كركرة ،وهذا 
بالتنسيق مع عناصر األمن الخارجي 
، ليتــم تحويلهــم علــى التحقيــق قبل 
تقديمهم أمام النيابة المختصة بمحكمة 
القــل التي أمرت بحبســهم بخصوص 
جنايــة تكوين جمعية اشــرار بغرض 

السرقة  بظرف التعدد.
                            نورالدين .ب

سائقو الشاحنات يحتجون عىل وزن نقل البضائع بقسنطينة  

الشــاحنات  ســائقو  قــام   n
ــون بضائع من والية  الذين ينقل
بتنظيــم احتجــاج ،  قســنطينة 
 ، مــراد  بديــدوش   ، أمــس  أول 
لقواعد  لتعبير عن معارضتهم ل ل

تــي فرضتها الجهات  الجديدة ال
المختصة بشأن تخفيض حمولة 
البضائع المصرح بها. بواسطة 

الشاحنة
ــول المحتجون فــي القوانين   يق

الجديدة ســيكون  الحــد األدنى 
ا هو  ًي الجديد المســموح بــه حال
ــا لكل شــاحنة  11.2 أو 12 طًن
حتى لو سعة حمولتها  أكبر من 
الســعة المحمول بهــا ،وهو ما 

جعلهم  يطالبون بتعديل السعة 
ا . وجعلها بين  25 و  26 طًن

الشــاحنات  ســائقو  ويؤكــد  
الغاضبون من القرارات  ، على 
أن المستوردين هم المستفيدون  
من هاته القرارات ألنها ستسمح  
لهم بخفــض تكاليف التخليص 
الجمركــي لهذا قامــوا بتأييدها 
ــوا أنهم فوجئوا  ، قبــل أن يضيف

م يتوقعوه. بهذا اإلجراء الذي ل
أكــد  ذاتــه  الســياق  فــي  و    
ممثلون آخرون لهذه المؤسســة 
بالغــة  ــة القصــوى ال أن الحمول
يفهــا ،  ــا ال تغطــي تكال 12 طًن
مضيفين أنه إذا كانت السلطات 
تهدف من خالل هذا اإلجراء إلى 
تقليل حوادث المرور  فسيكون 
ذلــك غير  صحيــخ نظرًا لوزن 
ا مع  ًف ي الشــاحنات. ســيكون خف
ا ، مما سيزيد من  حمولة 12 طًن
مخاطر وقوع الحوادث  حســب 

قولهم.
                             مريم.ب

سكيكدة : نورالدين ب

حملة تحسيسية من أخطار الغازات المحروقة 
يف الوسط المدريس بقسنطينة 

n تتواصــل الحملــة التحسيســية 
للوقاية من خطــر الغازات المحروقة 
تحــت شــعار ‘‘ شــتاء دون حــوادث 
إختناق ‘‘حيث  نظمت مديرية الحماية 
المدنية قسنطينة على مستوى ابتدائية 
ســيرتا ســكول الخاصة بعلي منجلي 
يوم تحسيســي توعوي حــول الوقاية 
من خطــر االختناق ،وكــذا الحوادث 
المنزليــة ، حيث تم مــن خاللها تقديم 
األمنيــة  التدابيــر  حــول  شــروحات 

للوقايــة من خطر التســرب لغاز أول 
أكسيد الكربون و الحوادث المنزلية.                                       
                                  مريم .ب
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n   أكدت مســؤولة المركز الوالئي 
للتبــرع بالدم بوالية تبســة الدكتورة 
سهام زايدي أن كمية مخزون أكياس 
الــدم  المتبــرع بهــا تشــهد تراجعا 
كبيرا، على مستوى المركز الوالئي 
لحقــن الدم بمستشــفى عاليــا صالح  
مرجعــة  الماضيــة،  الســنة  خــال 
الســبب لانعكاســات التــي خلفتهــا 
جائحــة كورونا وخــوف المتبرعين 
من الفيروس وربطهــم ذلك بالتأثير 

على مناعتهم الصحية، ك.
وأضافــت  المتحدثة أنــه قد تم جمع 
7آالف و939 كيــس من الدم ، منها 
3آالف كيس من الدم ســنة 2021، 
و4 آالف كيس ســنة 2020، وهي 
الحصيلــة الغيــر مرضيــة والمقلقة 
في نفس الوقــت ،باعتبار أن الوالية 
تحتــاج لكميــات أكبر من هــذه وكذا 
مقارنــة باألعداد الهائلة التي كان يتم 
جمعها من المتبرعين خال السنوات 

الماضية قبل ظهور موجة الوباء.
وتأمل سهام زايدي خال حديثها، أن 
تتكاثــف الجهود من خال الجمعيات 
والســلطات الوصيــة للتكثيــف مــن 
والتوعيــة،  التحســيس  حمــات 
بضــرورة التبــرع بالدم والتشــجيع 
على هذه المبادرات الخيرية التي من 

شأنها إنقاذ أرواح من الموت المحتم، 
كما أنهــا تدخل في توفيــر الصفائح 
الدمويــة التي تعد من أكبر الهواجس 
التي تنقص المؤسسات االستشفائية، 
باعتبار مدة صاحيتها القصيرة، وان 
تصبح مثل هذه الســلوكات متعارفة 
ويومية، ألن مثل هذا السائل الحيوي 
مطلــوب كل ثانية مقارنة بالمرضى 
والحــاالت االســتعجالية التــي تنزل 
بالمستشفيات، متمنية من المتبرعين 
أصحاب الزمر الســالبة اإلقبال على 
التبرع لتفــادي العجز المســجل بها 

على مستواهم.
يذكر أنه يتواجد 7 هياكل مخصصة 
للتبــرع بالــدم على مســتوى والية 
تبســة، كمــا يتــم تنظيــم خرجــات 
دورية وحمات تطوعية للتشــجيع 
على مثل هــذه المبــادرات القيمة، 
وتقــدر كميــات الــدم المتبــرع بها 
على مستوى هذه الهياكل ال7 أكبر 
من الكميــات التي يتم جمعها خال 
المناســبات، األمر الذي يســتدعي 
حلــوال جذريــة لتحفيــز المواطنين 
للتطوع أكثر لمســاعدة المؤسسات 
الصحية وكســر حاجز الخوف من 

قلة هذه المادة الحيوية.
                       منى بوعكاز  

تراجع محسوس ألكياس الدم 
بـ 70 % بمستشفيات تبسة  

متفرقات 
سعر الكتكوت فاق المعقول                    

غالء األعالف والكتكوت يقود شعبة تربية الدواجن 
بباتنة نحو الضياع

n تعتبــر، عاصمــة االوراس 
باتنة ، مــن الواليات الرائدة في 
إنتاج الدجاج ســواء البيوض أو 
المستهلك للحوم ،حيث أن العديد 
من الدوائر اشتهرت بتربية هاته 
الشــعبة على غــرار عين التوتة 

ومروانة وسقانة وبريكة.
  وأخــذت منحنيــات إنتــاج هذه 
البلديات على  المســتوى الوطني 
اتجاهها الى الصعود لكن الوضع 
الــذي يواجهه المربــون في هاته 
األيام ومنذ أشــهر عديدة خاصة 
مع جائحة كورونــا هو االرتفاع 
األعــاف  ألســعار  الجنونــي 
المختصة في تربية الدواجن أين 

كان ســعر القنطــار الواحد يبلغ 
بـ5000دج وحاليا وصل ســعر 
بهامــش  بـــ8000دج  القنطــار 
زيادة بلغ 3000دج وهو الشيء 
الــذي يقلــص من هامــش الربح 
عند المربين المختصين في هاته 
الشعبة خاصة عند كثرة العرض 
وانخفاض األســعار ،فضا عن 
الوضع الذي فــرض حاله خال 
هاته األيام األخيرة حســب العديد 
التقيناهم   اللذيــن  الفاحيــن  مــن 
هو ارتفــاع أســعار الكتكوت أو 
الصوص  المــادة األولية إلنتاج 
اللحــوم البيضاء أين بلغ ســعره 
في ســوق الجملة بوالية سطيف 
الـ250 دج بعدما كان ســعره ال 
يتعــدى الـــ120 دج أي ضعف 

سعره العادي الذي كان يقتنى به 
وهو الشــيء الذي ترك استيائهم 
وحيــرة لــدى المربييــن اللذيــن 

عزفوا عن اقتنائه  .
وتعــرف ،خــال هاتــه االيــام، 
أســعار اللحوم البيضــاء الدجاج 
اســتقرارا فــي أســعاره   فــي 
مختلف أســواق الواليــة ماجعل 
المواطــن  الباتنــي يقبــل علــى 
اقتنــاء هاتــه المــادة بعدمــا كان 
ســعرها جنونيــا أيــن بلغ ســعر 
الكيلوغــرام الواحــد مــن ســعر 
الدجــاج بـــ400 دج بعدما كان 
ســعره اليتعدى الـــ200دج أي 
بفــارق الضعف فــي الكيلوغرام 
الواحــد، في الوقــت الذي عرف 
كذلك ســعر الداند كذالك ارتفاعا 

له بلغ ســقف الـــ300دج بعدما 
كان ســعره ال يتعــدى الـــ180 
دج للكلــغ الواحــد ،وعند تحليل 
الوضع عند التجار سواء الجملة 
أو المنتجيــن الفاحيــن نجــد أن 
المعادلــة التــي حكمــت الوضع 
الحالي هي قلــة العرض وزيادة 
الطلب ،وهو الوضع السائد على 
المستوى الوطني حيث أن سعره 
الحالي والــذي يعتبر في متناول 
بـ300دج  االوراســية  العائات 

للكيلوغرام الواحد  .
وشــهدت، أســعار البيــض فــي 
أســواق والية باتنة خــال هاته 
االيــام اســتقرارا مشــهودا لهــا 
بعدما كانــت مرتفعة فــي االيام 
الفارطة أين وصل ســعر الباكة 
بـ320دج بعدما كانت تصل الى 

400 دج .
وأمام هاته المعادلة الصعبة التي 
لم يجد لها المربون حا يتوجهون 
بدورهــم الى وزير الفاحة وكذا 
التجارة بضرورة التدخل العاجل 
وحماية هاته الشعبة من الضياع 
امام االهتمام والتمســك للفاحين 
بهاته الشــعبة التي توفر مختلف 
اللحــوم البيضــاء في األســواق 
الســنة  مــدار  للمســتهلك علــى 
فــي أســعار األعاف  بالتحكــم 
بمختلــف أنواعهــا وجعلهــا في 
المتناول قصد المداومة في هاته 
الشــعبة وحمايتهــا مــن االندثار 
وهــذا بعــد أن توقــف العديد من 
الفاحيــن والمربيين عن اإلنتاج 
العلــف  أســعار  بلغــت  بعدمــا 

مستويات خيالية .

المجمع االداري بحي 712 مسكنا بربيكة عرضة لإلهمال 
ومرتع للكالب المرشدة 

n اســتاء مواطنــو مدينــة بريكــة 
بواليــة باتنــة مــن حالــة االهمــال 
ــي يعرفهــا المجمع  والالمبــاالة الت
ــى مســتوى حــي 712  االداري عل
مســكنا والــذي يضــم عــدة مرافق 
ادارية منها الفــرع االداري البلدي 
ومقــر الوكالــة التجارية التصاالت 
الجزائر والهيئة المستقلة لمراقبة 
االنتخابــات ،وهــي المرافــق التي 
تستقبل يوميا عشــرات المواطنين 

خاصة الفرع االداري البلدي .
»عيــن الجزائــر« رصــدت مشــاهد 
مؤســفة ومقــززة يعيشــها مرتــادو  
المرافــق العموميــة وفــي مقدمتهــا 
قــاذورات المنتشــرة في  االوســاخ وال
ــه ايــن تنعدم  ارجائــه وحتــى بداخل

ابسط شــروط الراحة والنظافة سواء 
للموظفيــن او المواطنيــن ،ثم يأتي 
دور الــكاب المشــردة التي اتخذت 
مــن ســاحة المجمــع االداري مرتعا 
لها مما جعــل المواطنيــن يتفادون 
الدخــول خاصــة النســاء والشــيوخ 
هجوماتهــا  مــن  خوفــا  واالطفــال 
الشرسة ، مجموعة من مرتادي المقر 
تحدثوا عن حالة االهمال والامباالة 
تــي اصبــح ينتهجها المســؤولين  ال
ــم  ييــن وتغاضيهــم عــن تقدي المحل
الخدمــة العموميــة للمواطنيــن في 
أحسن صورها ،مواطن آخر يقول انه 
بسبب سوء التسيير والامباالة بقيت 
بريكة على حالهــا تعيش التهميش 
الوالئيــة  الســلطات  مــن  والحقــرة 

ــى أيدي أبنائها  بباتنــة ثم الحقرة عل
مــن المســؤولين المتعاقبيــن على 
بلدية ،أحد الشيوخ  تســيير شــؤون ال
ــى داخــل المقر فــي طابقه  ــا إل قادن
العلوى، أين تفاجأنا بتحطيم النوافذ 
واألبواب ،وانتشــار مقرف لألوســاخ 
ــول مرافقنا ان  قــاذورات، حيث يق وال
ــة منذ  ــك الحال المقــر ظــل على تل
تقديم  ســنوات دون أن يتم استغاله ل
الخدمــات العموميــة للمواطنيــن ، 
تقيناهم  اجمــاع كبير بين كل مــن ال
على أن بريكة تسير بخطوات ثابتة 
ــى الوراء في ظــل الامباالة ،رغم  إل
أمالهم الكبيرة المعلقة على المجلس 
ــذي ينتظرون منه  ــدي الجديد ال بل ال
تحقيــق تطلعــات ســكان المدينــة 

وتشريفها ،باعتبارها من أقدم دوائر 
والية باتنــة ،والتي ينتظر أن ترتقي 
ــى مصــاف واليــة منتدبــة، وهو  إل
ــول أحدهم إال  اذا  ــم لن يتحقق يق حل
شمر المســؤولون على سواعد الجد 
والعمل من أجل رقي وازدهار بريكة 
التي فقــدت بريقهــا وانتشــرت بها 
قــاذورات فــي كل مكان  االوســاخ وال
حتى بات يخيــل لزائرها أن بلديتها 
اصبحــت عاجــزة عن رفــع القمامة 
العموميــة وتســييرها ،ناهيــك عــن 
االنتشار المقرف لصور المترشحين 
في مختلف االستحقاقات االنتخابية 
الســابقة التي الزالت تشــوه المنظر 

العام لكل المدينة .
                      عبد الحليم بالل                                            

n  ناشد العديد من فاحو ومربو 
المواشي بوالية تبسة والي لوالية 
بالتدخل وفتح تحقيق حول عملية 
تأخر تهيئة سوق المواشي الكائن 
بجــوار ديــار الشــهداء بالمرجة 
الشــرقية لمدينــة تبســة والذي تم 
فتحــه منــذ 3 ســنوات بعــد ان 
خصــص له غــاف مالــي قدره 
5 مايير ســنتيم  للبنــاء والتهيئة 
واإلنــارة والميــاه إال ان األمور 
بقيــت كما هي عليــه دون وضع 
أي لبنة  وحســب شكاوي هؤالء 
التــي  المســاحة  ان  الفاحيــن  
المحليــة  الســلطات  خصصتهــا 
عبــارة عــن أراضــي » طين » 
وأوحال وكلما تساقطت األمطار 
يجدون أنفسهم وســط برك مائية 
ومخلفات المياه القادمة من الجهة 
العليا كما ان السوق يقع في موقع 
جد بعيــد عن المحيــط العمراني  
مع انعــدام تام لإلنــارة العمومية 
واألكثــر من ذلك حتــى الطريق 
الرئيســي المحاذي للسوق والذي 
يــؤدي إلــى بلدية بكارية شــرق 
تبســة تنعدم به اإلنــارة العمومية  
إلــى جانب انعــدام  تهيئة الموقع 
الجديــد الــذي يفتقــر إلى ابســط 
ضروريات متطلبات فتح ســوق 

جديد وحسب هؤالء انه تم اختيار 
مســاحة تقــارب ال 9 كلم خارج 
المحيط العمراني وهي عبارة عن 
موقــع في أراضي غيــر صالحة 
ممتلئة األشواك واألعشاب ودون 
ان تقــوم الســلطات البلدية بتهيئة 
حتى األرضية إلقامة هذه السوق 
حيــث المئات من التجار أنفســهم 
فــي وضعية كارثيــة دون انجاز 
هــذه الســوق وتحويلهــم بانعدام 
الميــاه ، دورات الميــاه او حتــى 
ســياج خارجي مع االنعــدام التام 
لوســائل النقل او غرف تقيهم شر 
الحر و القر  وبقدر تفهم الفاحين 
لقــرار والي تبســة غلق الســوق 
القديــم وتحويلهــم الــى الســوق 
الجديــد خارج المحيــط العمراني 
واصفين القــرار بالصائب نظرا 
لوجود الســوق القديم وســط حي 
أهــل بالســكان ،ومــا يترتب عن 
ذلك من ضجيــج ونفايات حولت 
يوميات الســكان إلــى جحيم، اال 
انهم يطالبون اإلســراع في تهيئة 
الســوق الجديــد الــذي افتتح منذ 
أكثــر مــن ســنة وبحكــم موقعه 
المعزول نهائيا عن السكان ،فإنهم 

يواجهون العديد من المخاطر .
                              هواري غريب        

انعدام اإلنارة العمومية  بسوق الموايش 
وعزلة الموقع ترهب الفالحني بالوالية 

باتنة : محمد دحماني 



األربعاء 16 فيفري 2022 م10  عين على العالم 
الموافق لـ 15 رجب 1443 هـ 

هل انتهت األزمة األوكرانية بسحب روسيا جزء من 
قواتها المرابطة على حدود الدولة السوفيتية السابقة؟
بشكل  األحداث  تواتر  ظل  في  نفسه  يطرح  سؤال 
وقت  في  روسيا،  بإعالن  مرتقبة  تهدئة  نحو  يدفع 
المنتشرة  قواتها  من  جزء  عودة  بدء  الثالثاء،  سابق 
قرب الحدود مع أوكرانيا إلى ثكناتها عقب استكمال 

تدريبات.
المتفجر،  الراهن  المشهد  ظل  في  مفاجئة  خطوة 
وقت  حتى  كانت  روسية  عسكرية  تعزيزات  ووسط 
 2014 سيناريو  تكرار  من  الغرب  هلع  تثير  قريب 

حين ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.
ومع أن موسكو لطالما أكدت عدم نيتها غزو جارتها، 
شبه  قناعة  منحت  األرض  على  اإلحداثيات  أن  إال 
المتحدة  الواليات  رأسهم  -وعلى  للغرب  راسخة 
سيستهدف  وشيكا  اجتياحا  بأن  وأوروبا-  األمريكية 

أوكرانيا في تسلسل بدا بديهيا لتواتر األحداث.
شرق  نحو  تتجه  العالم  أنظار  فيه  كانت  وقت  في 
ألسوأ  ويستعد  أوكرانيا،  إلى  وتحديدا  أوروبا، 
سيكون  األربعاء  اليوم  إن  تقول  التي  السيناريوهات 

بإعالن  الدولي  العام  الرأي  يتفاجأ  الغزو«،  »يوم 
في  أوكرانيا،  حدود  من  جزئي  روسي  انسحاب 
مؤشر قد يأخذه البعض على أنه بداية وقف للتصعيد.
به  يوحي  ما  يتجاوز  األمر  أن  خبراء  يرى  ولكن 
ظاهره، فإنهم يتفقون عند جزئية هامة ضمن دالالت 
الذي  التوقيت  من  أساسي  بشكل  تنضح  االنسحاب، 
الروسي،  للغزو  المفترض  »الموعد«  عشية  يأتي 
بوتين  فالديمير  الرئيس  خاللها  من  أراد  رسالة  في 

دحض جميع السيناريوهات والتكهنات المتداولة.
عصفور  من  أكثر  يضرب  أن  شأنه  من  فاإلعالن 
بالنسبة لموسكو، أولها تأكيد عدم وجود أي نية من 
جانبها الجتياح كييف، وثانيا تفنيد التوقعات الغربية، 
أي  »في  حربا  تنتظر  التي  األمريكية«  وخصوصا 
لحظة«، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين.
باستمرار  رسالة  الجزئي  االنسحاب  في  أن  ثانيها 
»الخطر«، حيث قد تعمل موسكو على اللعب بورقة 
بملف  اختراق  تحقيق  أجل  من  الضمني  الضغط 
الضمانات األمنية، وهذا ما يفسره التراجع التكتيكي 
واشنطن  جانب  من  »أفضل«  رد  بانتظار  الجزئي 

والناتو على مقترحات موسكو.
مؤشرات مقلقة

في وقت تعتبر فيه أوكرانيا أن جهودها الدبلوماسية 
المشتركة مع حلفاء غربيين مكنت من تفادي تصعيد 
روسي لألزمة، تظهر مؤشرات مقلقة، حيث نشرت 
الخاصة،  األمريكية  تكنولوجيز«  »ماكسار  شركة 
منذ  المنطقة  في  الروسية  القوات  حشد  تتابع  التي 
نشاطا  أظهرت  الصناعية  لألقمار  صورا  أسابيع، 
روسيا  وغرب  البيضاء  روسيا  في  مهما  جديدا 
وشبه جزيرة القرم، ما يؤشر على استمرار هشاشة 

الوضع.
ال  قد  الجزئي  االنسحاب  بأن  تشي  جديدة  تحركات 
من  نفسها  إلخراج  روسيا  من  مناورة  سوى  يكون 
جهة،  من  بالعقوبات  والتلويح  االتهامات  دائرة 
بملف  الغرب  على  ضغطها  في  ولالستمرار 

الضمانات األمنية من جهة أخرى.
طرح يؤكده الغضب الروسي المستمر من »تجاهل« 
األمنية  للضمانات  الرئيسية  البنود  والناتو  واشنطن 
التي تطالب بها، وهو الملف الذي تعمل عليه موسكو 
بكامل قوتها في محاولة لتحقيق أقصى االستفادة من 
القلق الغربي من الغزو الروسي المحتمل ألوكرانيا.
غضب ظهر جليا في تصريحات المسؤولين الروس 
بينهم وزير الخارجية سيرغي الفروف والذي تطرق 
بنظيره  أيام  قبل  جمعته  هاتفية  مكالمة  في  لألمر 

األمريكي أنتوني بلينكن.
الفروف،  عن  الروسية  الخارجية  نقلت  وحينها، 
العدوان  عن  الدعائية  »الحملة  أن  على  تأكيده 
الواليات  شنتها  والتي  أوكرانيا  ضد  الروسي« 
وتحرض  استفزازية،  غايات  لها  وحلفاؤها  المتحدة 
واللجوء  اتفاقات مينسك  حكومة كييف على تخريب 
لقضية  عسكري  حل  لتطبيق  ضارة  محاوالت  إلى 

»دونباس«.
»الناتو«  وحلف  واشنطن  أن  الفروف  وأضاف 
الضمانات  مبادرة  على  ردهما  في  يتجاهالن، 
أن  موضحا  روسيا،  قبل  من  المطروحة  األمنية 
األولى  بالدرجة  لموسكو،  بالنسبة  الرئيسية  البنود 
هي ضرورة وقف تمدد الناتو وعدم نشر منظومات 

هجومية قرب حدود روسيا.
ق ـ د

الثالثاء،  العراق،  في  العليا  االتحادية  المحكمة  أصدرت 
حكماً يلزم إقليم كردستان شمالي البالد، بتسليم نفطه المنتج 

للحكومة االتحادية في بغداد.
أقامها عضو  بدعوى  للنظر  مرافعة  جلسة  بعد  ذلك،  جاء 
بقانون  للطعن  فارس،  شداد  البصرة علي  محافظة  مجلس 
اإلقليم للنفط والغاز وبقرار حكومة اإلقليم الخاص بالتعاقد 

مع شركات أجنبية نفطية. 
وذكر بيان للمحكمة )أعلى سلطة قضائية(، أن »المحكمة 
االتحادية أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز 

في حكومة إقليم كردستان«.
وتابع البيان أن »المحكمة االتحادية ألزمت حكومة اإلقليم 
بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية االتحادي بمتابعة 

إبرام العقود لبيع النفط والغاز في اإلقليم«.
كما ألزم قرار المحكمة االتحادية العراقية، إقليم كردستان 
النفط  بوزارة  متمثلة  االتحادية  للحكومة  النفط  »تسليم  بـ 

االتحادية«.
العليا،  االتحادية  المحكمة  من  تصدر  التي  والقرارات 
قرارات قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة 

التمييز االتحادية.
واتفقت الحكومة العراقية على منح إقليم كردستان 12.67 
تسليم  مقابل   ،2021 لعام  االتحادية  الميزانية  من  بالمئة 
اإلقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله 

لبغداد.
وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي )نحو 
فترة  اإلقليم خالل  لموظفي  كرواتب  دوالر(  مليون   312
 –  2014( عامي  بين  الحكومة  العبادي  حيدر  ترؤس 

.)2018
النفط  االتحادية  الحكومة  يسلم  لم  اإلقليم  إن  بغداد  وتقول 

المنتج وفق االتفاق المبرم بين الطرفين.
سنوات  منذ  المنتج  نفطه  تصدير  كردستان  إقليم  ويتولى 
بمعزل عن الحكومة االتحادية باالعتماد على قانون النفط 
عام  اإلقليم  برلمان  عليه  صوت  الذي  اإلقليم  في  والغاز 

2007، وتعتبره بغداد مخالف للدستور االتحادي.
ق ـ د

مقتل فلسطيني برصاص 
الجيش اإلرسائييل وسط 

الضفة الغريبة
 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني، الثالثاء، 
برصاص الجيش اإلسرائيلي في وسط الضفة الغربية.

الجيش  برصاص  قتل  فلسطينيا  إن  بيان،  في  وقال، 
رام  مدينة  شمال غرب  النبي صالح،  بلدة  في  اإلسرائيلي 
هللا. وقالت مصادر محلية إن الفلسطيني هو نهاد البرغوثي.
وكانت مواجهات اندلعت بالمنطقة بين فلسطينيين والجيش 

اإلسرائيلي.
وبدورها قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي -نقال عن مسؤول 
أمني إسرائيلي- إن نحو 15 شخصا رشقوا الحجارة على 

موقع عسكري إسرائيلي قرب بلدة النبي صالح.
القوات  أن  إلى  اإلسرائيلي  األمني  المسؤول  وأشار 
اإلسرائيلية أطلقت الحجارة على الفلسطينيين، ما أدى إلى 

مقتل أحدهم.
وتشهد األراضي الفلسطينية منذ عدة أسابيع حالة من التوتر.
ق ـ د

يف خطوة مفاجئة

انسحاب روسي جزئي 
من حدود أوكرانيا.. هل هو مناورة 

أم وقف للتصعيد ..؟

المحكمة االتحادية 
يف العراق تلزم

إقليم كردستان بتسليم 
نفطه لبغداد

فالديمير  الروسي  الرئيس  أكد 
أهمية  الثالثاء،  يوم  بوتين، 
الوضع  »يكون  عندما  »الحوار« 

أوروبا«. في  معقدا  األمني 
الرئيس  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
األلماني  المستشار  مع  الروسي 
موسكو  يزور  الذي  شولتز  أوالف 

حاليا. وكييف 
مع  سيبحث  أنه  إلى  بوتين  ولفت 
في  الوضع  األلماني  المستشار 
والمتعلق  األمن  حيث  من  أوروبا 

أوكرانيا. حول  باألحداث  أيضا 
مجال  في  »التعاون  وأضاف: 
وبالدنا  أولوية،  ألمانيا  مع  الطاقة 
أحد  برلين  موثوق..  طاقة  مورد 

الرئيسيين«. موسكو  شركاء 
األلماني،  المستشار  أعلن  واإلثنين 
بكل  بالده  وقوف  شولتز،  أوالف 

أوكرانيا. جانب  إلى  قوة 
فيه  يتزايد  وقت  في  ذلك  يأتي 
روسيا  حشد  مع  التوتر،  منسوب 
الحدود  على  جندي  ألف   130
غربية  تقارير  وحديث  األوكرانية 

وشيكة. غزو  عملية  عن 
غادر  الثالثاء،  أمس  وصباح 
في  بوتين  للقاء  برلين  شولتز، 
على  يوصف  لقاء  في  موسكو، 
في  »األصعب  بأنه  واسع  نطاق 

المستشار«. حكم  فترة 
ال تزال األزمة األوكرانية 
على  بقوة  نفسها  تفرض 
وسط  العالمية  الساحة 
روسي  غزو  عن  حديث 

وشيك.
تتسابق  أيام،  عدة  ومنذ 
االستخباراتية  التقارير 
الموعد  تحديد  في  الغربية 
الروسي،  للغزو  المتوقع 
المستمر  موسكو  نفي  رغم 

لذلك.
ديلي  لصحفية  تقريران 
ومجلة  البريطانية  ميل 
األلمانية  شبيغل  دير 
الرئيس  حسم  عن  تحدثا 
بوتين  فالديمير  الروسي 
في  أوكرانيا  بغزو  أمره 

الجاري. فيفري   16
تتصدر  بدأت  جديدة  معلومات  لكن 
للغزو  آخر  موعد  عن  المشهد 
 20 يوم  وهو  ألوكرانيا  الروسي 
الذي  نفسه  اليوم  وهو  فيفري 
على  سيطرتها  موسكو  فرضت 

.2014 في  القرم  جزيرة  شبه 
 20 يوم  عن  الحديث  دعم  وقد 
دخول  للحرب  موعدا  فيفري 
من  العملية  المرحلة  في  روسيا 

في  النطاق  واسعة  تدريباتها 
للقوة  استعراض  في  بيالروسيا 
موسكو  إحكام  أن  كيف  يظهر 
أعطاها  مينسك  على  لقبضتها 
مع  مواجهتها  في  كبيرة  قدرات 

أوكرانيا. بسبب  الغرب 
الروس  المناورات أطلق عليها  هذه 
بأنها  ووصفت  الحلفاء(،  )عزيمة 
بيالروسيا  في  عسكري  حشد  أكبر 
تستمر  أنها  كما  الباردة  الحرب  منذ 

فيفري.  20 يوم  حتى 
هذا  من  خطط  أي  موسكو  وتنفي 
التصريحات  هذه  ووصفت  القبيل 
تظهر  لم  لكن  »هستيريا«  بأنها 
تخفف  أن  يمكن  انفراجة  اآلن  حتى 
رفيعة  محادثات  جراء  األزمة 
المسؤولين  كبار  بين  المستوى 
األيام  في  والغربيين  الروس 

األخيرة.
ق ـ د

بوتني يدعو شولتز للحوار حول »الوضع األمني« بأوروبا
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أدم وناس 
متحمس 
لمواجهة 

برشلونة في 
اليوروباليغ

سيتقاضى راتبا 
يصل إلى 4.5 
مليون أورو 

سنويا..ميالن 
يتوصل التفاق 

مع بن ناصر
ص 12

سنتني كل  العالم  كأس 

75 % من 
الالعبين

فين لمحتر ا
يعارضون  

الفكرة
ص 13

المباريات برنامج  عن  تكشف  الفيفا  إفريقيا(:  سد-   (  2022 مونديال- 

للعب  محاوالته  في  يفشل  إيتو 
الخضر«  »عشق  خارج 

تصفيات كأس إفريقيا للسيدات: »الالعبات مصممات
على التأهل وتحذوهن رغبة كبيرة في بلوغ للكان«

ص 12

ص 12
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أمس  أول  مساء  القدم  لكرة  الدولية  االتحادية  كشفت 
االثنين في موقعها الرسمي عن برنامج مباريات السد 
 ,  2022 العالم  لكاس  المؤهلة   , إفريقيا(  منطقة   (
المقررة نهاية مارس المقبل. وأكدت أن لقاء الذهاب 
 26 يوم  رسميا  يجرى  الجزائري  الوطني  للمنتخب 
فيما  بياوندي.  الرياضات  المتعدد  بالملعب  مارس  
سيجرى لقاء العودة بملعب مصطفى تشاكر يوم 29 

مارس 2022.
تحتضن  التي  المالعب  كل  عن  الفيفا«   « وبكشف 
يكون  إفريقيا  في  للسد  واإلياب  الذهاب  مباريات 
إيتو  السابق  برشلونة  نجم  الكاميرون  اتحادية  رئيس 
قد تلقى صفعة قوية ، خاصة ,انه قام بمساعي حثيثة 
تشاكر  ملعب مصطفى  للعب خارج  منه  محاولة  في 
هناك  اللعب  أن  جيدا  يعلم  كونه   ، اإلياب  لقاء  في 
البليدة  ملعب  تعتبر  التي  بلماي  كتيبة  كثيرالا  يحمس 
عشقها وفال خير على » اخضر« الذين لم ينهزموا 
جنوب  لمونديال  بتأهلهم  جميلة  ذكريات  ولهم  هناك 

إفريقيا وروسيا.
جهده  قصارى  سيبدل  بأنه  صرح  قد  إيتو  وكان 

لبرمجة لقاء اإلياب في الجزائر خارج البليدة .
تاج الدين

سيتقاىض راتبا يصل إىل 4.5 
مليون أورو سنويا..ميالن 
يتوصل التفاق مع نب نارص

سبورت«  ديلو  جازيتا  »ال  أفادت صحيفة 
مع  اتصاالت  أجرى  ميالن  فإن  اإليطالية، 
على  االتفاق  الجزائري، وتم  النجم  ممثلي 
كما   ،2026 صيف  حتى  التعاقد،  تمديد 

حدث مع زميله الفرنسي ثيو هيرنانديز.
الخضر«    « نجم  يقترب  وبذل 
ميالن،  وسط  و  ناصر،  بن  إسماعيل 
الروسونيري. مع  تعاقده  تجديد   من 
عاًما(   24( ناصر  بن  إسماعيل  ويرتبط 
.2024  بعقد مع ميالن، يمتد حتى صيف 
بن  الصحيفة »إسماعيل  وأضافت 
راتًبا  الموسم  في  سيتقاضى  ناصر 
يورو«. مليون   4.5 إلى   يصل 
 28 في  الجزائري  الالعب  وشارك 
خالل الموسم  ميالن  مع  مباراة 
وتمكن  البطوالت،  في جميع  الجاري 
وصنع آخر. واحد،  هدف  تسجيل   من 
ساليرنيتانا،  لمواجهة  ميالن  ويستعد 
مباريات  ضمن  المقبل،  السبت  يوم 
اإليطالي. الدوري  من   26  الجولة 
الدوري  ترتيب  جدول  ميالن  ويتصدر 
اإليطالي حاليا برصيد 55 نقطة، من 25 
لعب  الذي  إنتر  عن  بنقطة  متقدما  مباراة، 

24 مباراة، يليهم نابولي 53 نقطة.

أدم زرقان مطلوب
يف الربيمرليغ !

نادي  بأن  محلية  إعالمية  تقارير  كشفت 
عن  يراقب  االنجليزي  وولفرهامبتون 
الجزائري  الدولي  الالعب  وضعية  كثب 
شارلوروا  نادي  ميدان  متوسط  زرقان  أدم 

البلجيكي .
و أوضحت ذات التقارير بأن مدرب الفريق 

اإلنجليزي معجب بإمكانيات زرقان .
السابق كان  بارادو  بالذكر أن العب  جدير 
ليون  أولمبيك  نادي  إلى  اإلنتقال  من  قريبا 
قبل  المنقضي  الشتوي  الميركاتو  خالل 
المالية  المطالب  بسبب  الصفقة  تتوقف  أن 

الكبيرة لنادي شارلوروا .

أدم وناس متحمس 
لمواجهة برشلونة يف 

اليوروباليغ
عبر العب المنتخب الوطني الجزائري آدم 
وناس عن سعادته الكبيرة باللعب ضد نادي 

برشلونة االسباني.
و نشر اليساري الجزائري وناس صورة له 
الرسمي  حسابه  على  التدريبية  الحصة  من 
و  إنستغرام  االجتماعي  التواصل  موقع  في 

أرفقها بعبارة:” المحطة القادمة: برشلونة”
يوم  سيواجه  نابولي  نادي  أن  بالذكر  جدير 
كأس  منافسة  في  برشلونة  نادي  الخميس 

الدوري األوروبي على ملعب كامب نو.
جمعها : تاج الدين

لكرة  النسوي  الجزائري  المنتخب  مدربة  أكدت 
القدم، راضية فرتول، يوم االثنين بالجزائر، ان 
العبات الفريق الوطني تحذوهن رغبة كبيرة في 
لألمم  إفريقيا  كاس  نهائيات  الى  التأهل  افتكاك 
بالمغرب )يوليو2022-( على الرغم من صعوبة 
الدور  في  افريقيا  جنوب  تالقين  عندما  المهمة 
التصفوي الثاني واألخير )18 فبراير ذهابا، 23 

فبراير ايابا(.
لندوة صحفية  تنشيطها  خالل  فرتول  وصرحت 
بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى قبل يومين 
ستكون  »المباراة  إفريقيا  جنوب  الى  التنقل  عن 
صعبة جدا لكنها غير مستحيلة، بما أن العباتنا 
مصممات على التأهل وتحذوهن رغبة كبيرة في 

التواجد للمرة السادسة في الكان«.
نقاط  ونعرف  جيدا  المنافس  نقاط  درسنا   « وأضافت 
حيث  الظروف،  لكن  حلوال  وحضرنا  وقوته،  ضعفه 
الذهاب،  من  بداية  حظوظنا  عن  للدفاع  بجدية  سنلعب 

شريطة أن نؤمن فقط في امكانياتنا«
معطياته  له  لقاء  وكل  مهمان  »اللقاءان  ايضا  وقالت 
ومخطط عمله. حاليا نركز أكثر على الذهاب وحضرنا 
المنافس وعلينا  أجل زعزعة  لذلك من  برنامجا خاصة 

تسيير المقابلة االولى جيدا«.

التي  الظروف  من  تخوفها  الوطنية  المدربة  وابدت 
لقاء  في  بجوهانسبوغ  الوطنية  العناصر  ستواجهها 

الذهاب.
سنلعب  هناك،  الظروف  يخص  »فيما  قائلة  واردفت 
1700 متر،  البحر بحوالي  في مدينة تعلو على سطح 
على  عاليتين  ورطوبة  حرارة  هناك  تكون  ان  وينتظر 

عكس المناخ حاليا بالجزائر«.
وبلغ تعداد الفريق الوطني اليوم االثنين بوصول اغلبية 
الالعبات، الى 21 عنصرا، حيث أجرين حصة تدريبية 
أغمال   : الثنائي  التحاق  انتظار  في  لالسترجاع،  خفيفة 

لينا وإيناس بوطالب في الساعات القليلة القادمة.
وقبل التوجه الى جنوب افريقيا على متن طائرة 
خاصة بعد غد االربعاء، تجري العناصر الوطنية 
غدا الثالثاء حصة تدريبية سترتكز على الجانب 

الفني والتكتيكي.
سيجري  جوهانسبورغ،  الى  الوصول  وعند 
تقام  ان  على  خفيفة  تدريبية  حصة  الفريق 
الحصة الثانية يوم الخميس في الملعب الرئيسي 
على  الجمعة  يوم  المقرر  اللقاء  سيحتضن  الذي 

)00ر15 بتوقيت الجزائر(.
بعد  مباشرة  فستكون  الجزائر  الى  العودة  أما 
مقابلة الذهاب من اجل تحضير مواجهة العودة، 
بالعاصمة  ببولوغين  فبراير   23 يوم  المقررة 

على )00ر18(.
ويشارك في ال«كان« المقبلة 12 منتخبا، حيث تتأهل 
االربعة فرق التي تنشط نصف النهائي مباشرة الى كأس 
من  بكل  اغسطس(   20  – يوليو   19(  2023 العالم 

استراليا ونيوزيلندا.
االفريقية  الفرق  عدد  »رفع  ان  فرتول   واعتبرت 
وكذا   12 الى   8 من  من  القاري  الموعد  في  المشاركة 
عدد البلدان االفريقية المتأهلة الى المونديال من ثالثة الى 

اربعة، حافز كبير بالنسبة لالعبات«.

فكرة  المحترفين  الالعبين  غالبية  تعارض 
سنتين  كل  القدم  لكرة  العالم  كأس  إقامة 
إذ  )فيفا(،  الدولي  االتحاد  من  المقترحة 
النظام  على  اإلبقاء  المئة  في   75 نسبة  تؤيد 
استفتاء  وفق  سنوات،  أربع  كل  الحالي 
)فيفبرو(  المحترفين  الالعبين  نقابة  أجرته 

الثالثاء. ونشر 
من  أكثر  مع  االستطالع  »فيفبرو«  وأجرت 

العالم  حول  محترف  قدم  كرة  العب  ألف 
حيال رغباتهم في مستقبل الروزنامة الدولية 
أجل  من  إصالحها  الدولي  االتحاد  يود  التي 

عامين. كل  العالم  كأس  تنظيم 
وفًقا للدراسة، فإن 77 في المئة من الالعبين 
كأس  إقامة  يفضلون  واآلسيويين  األوروبيين 
 63% نسبته  وما  سنوات،  أربع  كل  العالم 

األميركية. القارة  في 

49 في المئة منهم  أما بالنسبة لألفارقة، فإن 
بينما  الحالي،  النظام  على  الحفاظ  في  يرغب 
كل  المونديال  إقامة  بين  اآلخرون  ينقسم 

أو كل ثالث سنوات. سنتين 
األسواق  في  طلًبا  »هناك  إن  النقابة  وقالت 
وتقوية  لتطوير  والمتوسطة  الصغيرة 
ترغب  أنها  مضيفة  الدولية«،  المنافسات 
المسابقات  في  االستثمار  »تشجيع  في 

اإلقليمية«.
اختار  المفضلة،  بطوالتهم  عن  سؤالهم  عند 
العالم  حول  الالعبين  من  المئة  في   81
»في  العالم  كأس  أو  المحلية  الدوريات 
أربع سنوات«. يقام كل  الذي  لحالي  نظامها 

عام  أمين  باير-هوفمان،  يوناس  وقال 
فقط  المئة  في   21« إن  البيان  في  فيفبرو، 
مسموعة  أصواتهم  أن  يرون  الالعبين  من 
من  الكافي  باالهتمام  تحظى  رفاهيتهم  وأن 

الدولي«. االتحاد  قبل 
جاني  السويسري  »فيفا«  رئيس  ودافع 
كل  المونديال  إقامة  اقتراح  عن  إنفانتينو 
اتحادي  من  معارضة  ويواجه  سنتين، 
الكبرى،  واألندية  الجنوبية  وأميركا  أوروبا 

اإلفريقي. االتحاد  بدعم  يحظى  لكنه 
وكاالت

طلبت إيطاليا تسليم نجم كرة القدم البرازيلي السابق روبينيو من بالده، على 
خلفية إدانته في قضية اغتصاب.

وحكم على نجم ميالن السابق، بالسجن لمدة 9 أعوام في إيطاليا، في قضية 
اغتصاب امرأة في ملهى ليلي مع 5 رجال آخرين في عام 2013، حيث 
نفى روبينيو، الفائز بكأس أمريكا الجنوبية لألمم )كوبا أمريكا( عام 2007 

مع بالده، تلك االتهامات.
وتم رفض االستئناف الذي تقدم به الالعب في يناير الماضي، واليوم الثالثاء 
تسليم  وطلب  دولية  توقيف  مذكرة  ميالنو،  في  العام  المدعي  مكتب  أرسل 

لوزير العدل في روما.
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية »أنسا« أن مستندات القضية سيتم إرسالها 

إلى البرازيل.
ورغم ذلك، فإنه من غير المحتمل أن يقضي الالعب البالغ 38 عاما عقوبته 

في إيطاليا، بسبب عدم سماح دستور بالده بتسليمه.
ويمكن القبض على روبينيو في حال غادر بالده فقط، حيث ستصبح مذكرة 

التوقيف الدولية سارية .
السابق  ناديه  إلى  مجددا  العودة  روبينيو  أراد   ،2020 عام  كتوبر  وفي 
سانتوس، لكن مع ضغوط الرعاة والجماهير بعد ادانته، تم سريعا فسخ تعاقده 

قبل أن يعلن اعتزاله.
وبدأ روبينيو مسيرته الكروية في سانتوس عام 2002، وانضم إلى ريال 
من  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر  مع  لعب  ثم   ،2005 عام  اإلسباني  مدريد 
2008 إلى 2010، وميالن لمدة أربع سنوات حتى عام 2014، كما لعب 
في الصين مع غوانغجو إيفرغراند، ومع أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وباشاك 

شهير التركي.
وخاض روبينيو 100 مباراة مع منتخب بالده سجل خاللها 28 هدفا.

وكاالت

حكم عليه بالسجن بقضية 
اغتصاب.. إيطاليا تطالب 

البرازيل بتسليم روبينيو

سنتني كل  العالم  كأس 

المحترفين  الالعبين  من   %  75
الفكرة يعارضون 

إريكسن يحتفل بعيد ميالده 
الثالثين باستئناف اللعب

احتفل العب كرة القدم الدنماركي 
كريستيان إريكسن، بعيد ميالده 

االثنين،  أمس  الثالثين، 
أول مباراة  بالمشاركة في 

بأزمة  إصابته  منذ  له 
كأس  بطولة  في  قلبية 

الصيف  أوروبا  أمم 
الماضي.

في  األلعاب  صانع  وظهر 
الجديد  لفريقه  ودية  مباراة 

للدوري  المنتمي  برينتفورد، 
اإلنجليزي الممتاز والذي وقع معه 

الشهر الماضي الستئناف مسيرته الكروية.
وشارك إريكسن في مباراة برينتفورد ضد ساوثيند لمدة 60 دقيقة وصنع 

هدفا خالل اللقاء.
وكان آخر ظهور إلريكسن في مالعب كرة القدم، في مباراة منتخب بالده 
الدنمارك أمام فنلندا ضمن بطولة أوروبا في 12 يونيو الماضي، عندما قال 
إنه »رحل عن هذا العالم لمدة خمس دقائق« بعد سقوطه أرضا مغشيا عليه 

إثر تعرضه ألزمة قلبية.
وفي أعقاب تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان لالعب بعد 
ديسمبر  في  ميالن  إنتر  مع  تعاقده  يفسخ  أن  البد  كان  الحادث،  من  يومين 
الماضي، نظرا ألن القواعد في إيطاليا تمنع الرياضيين المزودين بالجهاز 

من المنافسة.
بنجاح  المطلوبة  الطبية  الفحوص  الماضي  واجتاز إريكسن الشهر 
الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  في  باللعب  له  السماح  وتم  في برينتفورد، 

بجهاز تنظيم ضربات القلب.

أكد يورغن كلوب على جاهزية 
محمد  المصري  الفريق  نجمي 
ماني  ساديو  والسنغالي  صالح 
لمواجهة إنتر ميالن في ذهاب دور 
الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة 
المؤتمر  خالل  كلوب  وقال  القدم. 
مواجهة  يسبق  الذي  الصحفي 
»ماني  ميالن:  وإنتر  »الريدز« 
لمواجهة  جاهزان  صالح  ومحمد 
إنتر ميالن غدا«. وأضاف: »بمجرد 

نهاية بطولة إفريقيا، كالهما كانا في جاهزية تامة، إنهما ال يشربان 
الكحول على اإلطالق، كالهما قوة من قوى الطبيعة، أنا لست مندهشا 
من تعافي الثنائي بعد بطولة كأس أمم إفريقيا«. وتغيب ثنائي ليفربول 
عن الفريق لمدة شهر، عقب مشاركتهما في البطولة اإلفريقية والتي 
توج بها ساديو مع منتخب بالده بعد الفوز على صالح قائد المنتخب 
المصري في النهائي بركالت الترجيح. ويستضيف إنتر ميالن نظيره 
دوري  من  الـ16  دور  منافسات  ذهاب  في  األربعاء  اليوم  ليفربول 

أبطال أوروبا على ملعب »سان سيرو« بمدينة ميالنو اإليطالية.

كلوب : قوة صالح وماني في  امتناعهما  
عن شرب الكحول

سيحتضن مقابالت كأس أمم إفريقيا 
للمحليين 2023.. تقدم  األشغال 

بملعب حمالوي بقسنطينة

مخاطبة  يعتزم  اإلدارة  مجلس  أن  القدم،  لكرة  المصري  باالتحاد  مصدر  أكد 
لقاء مصر والسنغال  القدم »فيفا« من أجل تعديل موعد  الدولي لكرة  االتحاد 

العالم. كأس  لتصفيات  النهائية  المرحلة  إياب  في 
 29 وقال المصدر: »قررنا مخاطبة الفيفا لتأجيل مباراة اإلياب، لتجري يوم 

.»28 مارس بدال من 
للمنتخب  مرهق  أمر   28 والعودة   25 يوم  الذهاب  لقاء  »إقامة  وتابع: 

اإلياب«. لقاء  تعديل موعد  بطلب  قرار  دفعنا التخاذ  ما  المصري، وهو 
وختم: »اتحاد الكرة سيوفر طائرة خاصة تقل المنتخب إلى السنغال بعد لقاء 

العادي«. بالطيران  السفر  حالة  في  اإلجهاد  لتجنب  مباشرة،  الذهاب 
األمم  كاس  نهائي  في  السنغال  مواجهة  له  أن منتخب »الفراعنة« سبق  يذكر 

.4-2 بنتيجة  المباراة  وخسر  بالكاميرون،  اإلفريقية 
وكاالت

2022 قطر  مونديال  تصفيات 

العالم كأس  تصفيات  في  السنغال  مواجهة  موعد  تعديل  تطلب  مصر 

مصممات »الالعبات  للسيدات:  إفريقيا  كأس  تصفيات 
للكان« بلوغ  في  كبيرة  رغبة  وتحذوهن  التأهل  على 

 ...  أخبــار محرتفينا 

قام ، أمس ،  مدير الشباب و الرياضة لوالية قسنطينة بزيارة ميدانية لملعب 
منافسات  باحتضان جزء من  معنيا  ،باعتباره   ) 17 جوان   ( الشهيد حمالوي 
للمحليين في جانفي 2023 ، حيث استفاد من عملية  البطولة اإلفريقية لألمم 
ترميم و إعادة إعتبار و تجهيز ، و بعد دراسات تم تقسيم عملية إعادة اإلعتبار إلى 
11حصة ، تم لحد اآلن بعث خمس حصص منها : أرضية الملعب المعشوشب 
طبيعيا ، تدعيم و ترميم المدرجات و سقف الملعب ، تهيئة الممرات و وضع 
نظام التذاكر ، وضع لوح إلكتروني ، و هي عمليات كلها منطلقة و نسبة تقدم 
لألشغال بها متفاوتة ، إلى جانب إنجاز ملعب ملحق مزود بغرف لتغيير المالبس 
و محاط بجدار واقي ، هذا و قد وقف مدير الشباب و الرياضة على مدى تقدم 
األشغال حيث ألح على ضرورة تدعيم العملية باليد العاملة من أجل تسريع وتيرة 
اإلنجاز و االنتهاء الكلي منها بجميع مراحلها قبل موعد المنافسة ، مع إحترام 
المعايير الدولية المعمول بها في هذا اإلطار ، مشيرا إلى تقديم طلب لوزارة المالية 
في إطار إعادة تقييم العملية من أجل الموافقة على الحصول على مبلغ إضافي 
المتبقية على غرار وضع  إنجاز الحصص  الستكمال عملية إعادة اإلعتبار و 
الكراسي ، األضواء الكاشفة ، جهاز مكبر صوت بالمقاييس المعمول بها ، تهيئة 
المنصة الشرفية و غرف تغيير المالبس ، إنجاز موقف كبير لركن السيارات 

مع إعادة اإلعتبار لمضمار ألعاب القوى.                          مريم بن جامع

تغلب فريق شبيبة القبائل على ضيفه نادي بارادو، 
بنتيجة )0-2 /الشوط األول: 0-1(، يوم االثنين، 
بملعب »أول نوفمبر« بتيزي وزو، ضمن تسوية 
المحترفة  الرابطة  لبطولة  الـ17  الجولة  رزنامة 
الستار رسميا على  بها  ليسدل  القدم،  لكرة  األولى 

مرحلة الذهاب.
الشوط  في  التهديف  بوابة  »الشبيبة«  وافتتحت 
أن  قبل   ،  )17 )د  سايح  رضا  بواسطة  األول 
تضيف الهدف الثاني وتفتك نقاط اللقاء في المرحلة 

الثانية عبر دادي مواقي )د 
.)47

هذا  نتيجة  ضوء  وعلى 
لمرحلة  األخير  اللقاء 
»الشبيبة«  ارتقت  الذهاب، 
برصيد  الثامن  الصف  إلى 
حافظ  بينما  نقطة،   28
مرتبته  على  »األتلتيك« 

االنفراد  نقطة، مهدرا فرصة  بمجموع 31  الثالثة 
بمركز الوصافة وكذا االقتراب من المتصدر شباب 
بلوزداد، الفائز بالقب الشرفي لبطل الشتاء )36 ن(
نسبيا،  ولو  التدارك  من  »الكناري«  تمكن  وبهذا 
الكونفدرالية  كأس  من  مؤخرا  إقصائه  عقب 
أمام  خسارته  من  أيام  أربعة  بعد  وكذا  اإلفريقية 
مولودية الجزائر )1-0(، في إطار تسوية رزنامة 

الجولة الـ15 من البطولة الوطنية.
من  الـ18  الجولة  بإجراء  اإلياب  مرحلة  وتنطلق 
للرابطة  الوطنية  البطولة 
المحترفة األولى، يوم الثالثاء 
22 فبراير، يتخللها مواجهتين 
محليتين عاصميتين :  شباب 
و  الجزائر  مولودية  بلوزداد- 
حسين  نصر  الجزائر-  اتحاد 

داي.

»يويفا« يقدم مفاجأة لجماهري نهايئ 
دوري األبطال

القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  أعلن 
تذكرة  آالف   10 سيقدم  أنه  الثالثاء 
نهائي  لحضور  للمشجعين  مجانية 
الموسم،  هذا  أوروبا  أبطال  دوري 
»لمكافأتهم« على »الدعم الذي قدموه 

خالل أزمة كوفيد 19-.
تذكرة  ألف   20 كما سيمنح »يويفا« 
في  أخرى  لنهائيات  مجانية  إضافية 
آالف  فيها 6  بما  القارية،  البطوالت 

لنهائي دوري أبطال السيدات في 22 أيار المقبل في تورينو االيطالية.
28 من  الرجال، والمرتقب في  لدى  النهائي  ناد من طرفي  وسيحصل كل 
الشهر ذاته في سان بطرسبورغ الروسية، على 5 آالف تذكرة »من أجل 

مكافأة مشجعيهم األكثر وفاء«.
وسيمنح كل فريق في نهائي الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« الذي سيقام في 
إشبيلية في إسبانيا على 4 آالف تذكرة، مقابل 3 آالف لكل طرف في نهائي 

المسابقة المستحدثة »كونفرنس ليغ« في تيرانا عاصمة ألبانيا.
أ ف ب

بطولة الرابطة المحرتفة األوىل

شبيبة القبائل تتدارك أمام نادي بارادو 2-0

بـ176 هدفا.. عيل مبخوت »الهداف التاريخي« للدوري اإلمارايت
انفرد علي مبخوت نجم نادي الجزيرة بلقب »الهداف التاريخي« لمسابقة الدوري اإلماراتي لكرة القدم، بعد أن سجل 176 هدفا خالل مشواره في 

البطولة. وأحرز علي مبخوت الهدف الثاني للجزيرة في مرمى الظفرة، خالل مباراة الفريقين، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين.
وبلغ علي مبخوت الهدف رقم 176 بهدفه في مرمى الظفرة، في بطولة الدوري اإلماراتي، ليفض شراكته مع فهد خميس أسطورة الوصل والذي سجل 

175 هدفا من 1980 حتى اعتزاله في 1997.
ورفع مبخوت رصيده من األهداف مع الجزيرة في الدوري هذا الموسم لـ 5 أهداف.



عين على الرياضة

الربع  في  ديروزان  تألّق ديمار 
شيكاغو  فريقه  مواجهة  من  األخير 
سبيرز،  أنتونيو  سان  أمام  بولز 
المباراة  في  نقطة  أربعين  ليسّجل 
 120-109 فوزه  في  ويساهم 
األميركي  الدوري  منافسات  ضمن 

للمحترفين لكرة السلة.
متأخراً  األخير  الربع  دخل شيكاغو 
ديروزان  لكن  نقاط،  ست  بفارق 
من  نقطة   11 مسجاًل  حاضراً  كان 
أصل 13 لفريقه الذي عاد بذلك إلى 

التقّدم.
إنه  عاماً   32 البالغ  الالعب  قال 
الوقت،  طوال  هادئاً  البقاء  حاول 
عندما  الثالث  الربع  في  خصوصاً 

تفّوق سبيرز 32-24.
الربع  إلى  »بالوصول  وأوضح 
الرئيسية  أولويتي  فإن  األخير، 
أن  عليك  ثمن.  بأي  الفوز  هي 
الصعب  من  بأكملها.  المباراة  تفهم 
عدوانياً  تكون  وأن  بالكرة  الخروج 

ومحاولة التسجيل”.
بتشريح  تقوم  أن  »عليك  وأضاف 
طوال  البيانات  أجمع  اللعبة. 
تمكنت  الرابع  الربع  وفي  المباراة، 

من فهم كل شيء”.
نيكوال  المونتينيغري  وأضاف 
متابعة،  و16  نقطة   25 فوشيفيتش 
نقطة،   24 بينما سجل كوبي وايت 
إضافة إلى 12 نقطة أليو دوسونمو.

وقاد لوني ووكر مسّجلي فريق سان 
أنتونيو برصيد 21 نقطة بعد دخوله 
دوغ  وأضاف  البدالء،  مقاعد  من 
ماكديرموت وديجاونتي موراي 19 
نقطة لكل منهما، فيما سجل كيلدون 
جونسون وجايكوب بولتل 13 نقطة 
سبيرز،  لصالح  أيضاً  منهما  لكل 
في  مشجع   21100 من  حشد  أمام 

»يونايتد سنتر”.
ويزاردز يتخّطى بيستونز

كايل  سّجل  أخرى،  مباراة  وفي 
في  منها   17 نقطة،   23 كوزما 
واشنطن  فريقه  ليقود  الثالث،  الربع 
على   103-94 للفوز  ويزاردز 
خسر  الذي  بيستونز  ديترويت 

مباراته الثامنة على التوالي.
كالدويل-بوب  كنتافيوس  وأضاف 
أفديا  ديني  أحرز  فيما  نقطة،   16

12 نقطة و15 متابعة.
نقطة،   24 باي  صديق  وسجل 
كان  فيما  بيستونز،  لدى  األعلى 

لجيريمي غرانت 14 نقطة.
 45 الرقم  الخسارة  هي  وهذه 
لبيستونز هذا الموسم في مقابل 12 

فوزاً.
نتس يعود لسكة االنتصارات 

كوري  سيث  سجل  نيويورك،  وفي 
مع  له  ظهور  أول  في  نقطة   23
بروكلين نتس الذي أنهى سلسلة من 
109- بفوزه  متتالية،  هزيمة   11

85 على ساكرامنتو كينغز.
تحقيق  في  بروكلين  كوري  وساعد 
على  فوزه  منذ  األول  انتصاره 
21 كانون  أنتونيو سبيرز في  سان 
من  عشراً  فأحرز  الثاني/يناير، 
بينها ثالث من مسافة  تسديدة،   18
بعيدة، وحقق سبع متابعات وخمس 

تمريرات حاسمة.
نيو  فاز  المباريات  بقية  وفي 
تورونتو  على  بيليكانز  أورليانز 
رابتورز 90-120 ولوس أنجليس 
ستايت  غولدن  على  كليبرز 
جاز  ويوتا   119-104 ووريرز 
135- روكتس  هيوستن  على 
101 ودنفر ناغتس على أورالندو 
ماجيك 111-121 وبورتالند ترايل 
بليزرز على ميلووكي باكس -122
107 وأوكالهوما سيتي ثاندر على 
بعد   127-123 نيكس  نيويورك 

التمديد.   

األربعاء 16 فيفري 2022 م
الموافق لـ 15 رجب 1443 هـ 

دجوكوفيتش يفضل التضحية 
ببطولتي فرنسا وويمبلدون 

بدل تلقي اللقاح

الجليد،  على  للتزحلق  القصير  البرنامج  في  أدائها  بعد  البكاء  في  فالييفا  كاميال  الروسية  البطلة  انفجرت 
الثالثاء، ضمن منافسات دورة األلعاب األولمبية الشتوية »بكين 2022«.

وتصدرت فالييفا البالغة 15 عاما، نتائج التصنيف بعد حصدها 82.16 نقطة، لكنها لم تتمالك نفسها لتدخل 
في نوبة بكاء وهي تتزلج على الجليد في نهاية روتينها.

وتفوقت فالييفا على مواطنتها آنا شيرباكوفا، التي احتلت المركز الثاني، بفارق 1.96 نقطة.
وجاءت بالمركز الثالث اليابانية كاوري ساكاموتو )79.84(، ورابعا الروسية األخرى ألكسندرا تروسوفا 

.)74.60(
وستقام منافسات البرنامج االختياري يوم الخميس 17 فبراير.

سيدات كندا يفزن بذهبية الزتلج الرسيع للفرق 
توجت سيدات كندا بذهبية منافسات التزلج السريع للفرق، لتسجلن رقماً أولمبياً قياسياً جديد، ضمن دورة األلعاب األولمبية الشتوية - بيجين 2022 

اليوم األربعاء.
الفريق الكندي المكون من إيفاني بلوندين، فاليري مالتايس، وإيزابيل ويدمان، أنهين السباق في زمن قدره دقيقتان و ثالث وخمسون ثانية و أربعة 
المركز  اليابان  سيدات  واحتلت  هذا  المنافسة  هذه  في  أولمبية  ذهبية  أول  بالدهن  ويهدين  التتويج  منصة  ليعتلين  الثانية،  من  بالمئة  وأربعون جزءاً 

الثاني، فيما جاءت سيدات هولندا في المركز الثالث.
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 كاميال فالييفا تنفجر بالبكاء بعد أدائها في البرنامج 
القصير للتزحلق

الدوري األمريكي للمحرتفني 

ديروزان يقود »بولز« للفوز
على »سبيرز«

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

كشف المصنف أوال عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، أنه ليس ضد 
البطوالت  عن  الغياب  يمانع  ال  ولكنه  كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح 

الكبرى ودورات التنس في حال أجبر على تلقيه.
وتم ترحيل دجوكوفيتش من أستراليا الشهر الماضي، بعد خسارته معركة 
قانونية، ومنع من المشاركة في أولى البطوالت األربع الكبرى هذا العام، 
باللقب  والتتويج  القياسي  رقمه  تعزيز  من  حرمه  ما  اللقاح،  تلقيه  لعدم 
العاشر في ملبورن الذي كان من نصيب غريمه اإلسباني رافائيل نادال، 
على  لقبا(   21( سالم«  »الغراند  لبطوالت  القياسي  بالرقم  انفرد  الذي 

حساب الصربي والسويسري روجر فيدرر.
 ،»BBC« البريطانية  اإلذاعة  هيئة  مع  مقابلة  في  دجوكوفيتش  وسئل 
نشرت اليوم الثالثاء، عما إذا كان سيضحي بالمشاركة في بطوالت مثل 

ويمبلدون وفرنسا المفتوحة »روالن غاروس« بسبب موقفه من اللقاح.
فأجاب »نعم، هذا الثمن الذي أنا مستعد لدفعه«، في إشارة إلى تخليه عن 

فرصة االنفراد بالرقم القياسي في البطوالت الكبرى.
لكنه  للقاح،  المناهضة  بالحركات  أن يرتبط  يريد  إنه ال  وقال »نولي«، 
يدعم حق الفرد في االختيار »لم أكن يوما ضد اللقاح«، مضيفا أنه تلقى 
اللقاحات عندما كان طفال »ولكن لطالما دعمت حرية أن تختار ما تضع 

في جسمك«.
أي  أو  لقب  أي  من  أهم  بما يخص جسدي  القرار  اتخاذ  وتابع »مبادئ 

شيء آخر«.
وفي المقابلة األولى منذ ترحيله من أستراليا، قال »دجوكو«، إنه يأمل في 

أن تتغير بروتوكوالت اللقاح وأن »ألعب لسنوات عدة أخرى«.
»ألننا  المستقبل  في  اللقاح  تلقي  على  منفتح  أنه  عاما،  الـ34  ابن  وأكد 
نحاول جميعا أن نجد سويا أفضل حل ممكن للقضاء على كوفيد«، مضيفا 
»لم أكن أبدا ضد اللقاح. أفهم أنه عالميا، يحاول الجميع بذل جهد كبير 

للتعامل مع هذا الفيروس ونأمل أن نرى نهاية لهذا الفيروس قريبا«.
وأعرب الصربي عن خيبته لما حصل معه في أستراليا »كنت حقا حزينا 
ومحبطا للطريقة التي انتهت بها األمور في أستراليا. لم يكن األمر سهال«.
وأضاف »سبب ترحيلي من أستراليا هو أن وزير الهجرة استخدم سلطته 
المناهضة  المشاعر  قد أخلق بعض  بأنني  بناء لتصوره  تأشيرتي  إللغاء 

للقاح في البلد أو في المدينة، وهو ما ال أتفق معه على اإلطالق«.
أ ف ب

توقف مشوار التونسي مالك الجزيري في بطولة قطر 
إكسون موبيل

توقف مشوار التونسي مالك الجزيري عند الدور األول من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بعد خسارته أمام اإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 
بمجموعتين دون مقابل. وتمكن اإلسباني فوكينا من التقدم في المباراة بحسم المجموعة االفتتاحة بستة اشواط لواحد، وواصل االسباني فرض سيطرته حيث 
لم يقدر التونسي المشارك ببطاقة دعوة على العودة ليفوز فوكينا بالمجموعة الثانية بستة اشواط لثالثة محققا التأهل إلى ثمن النهائي في مباراة استغرقت 

حوالي الساعة ضاربا موعدا مع البريطاني دانييل إيفانس في الدور الموالي.
مقابل، دون  بمجموعتين  كوفاليك(  )جوزيف  السلوفاكي  على  بالفوز  الثاني  بوبليك الدور  ألكسندر  الكازاخي  بلغ  جهته   من 
بوبليك تمكن من انهاء المجموعة األولى لصالحه بواقع ستة اشواط الثنين مواصال فرض سيطرته لينهي المجموعة الثانية بنتيجة ستة أشواط ألربعة محققا 

العبور إلى ثمن النهائي.

إختتام البطولة الجهوية لرياضة 
»الكاراتي دو« ما بين مصالح 
الشرطة لناحية الشرق بجيجل

اختتمت ،أمس، فعاليات البطولة الجهوية لرياضة الكاراتي دو ما بين مصالح 
الشرطة لناحية الشرق للموسم الرياضي 2021/2022 الذي احتضنها أمن 
عبد  »أبركان  الرياضات  المتعددة  بالقاعة  يومين  مدار  على  جيجل،  والية 
من  الصحية  البروتوكوالت  جميع  احترام  خالله  تم  الذي  الحفل   ، القادر« 
جائحة كورونا استهل باالستماع للنشيد الوطني، وتلى ذلك إجراء منازلتين 
في نهائي اختصاص الكوميثي ذكور فردي فئة أقل من 60 كلغ، و نهائي 
الفائزين خالل مختلف  الرياضيين  تكريم  بعدها  ليتم  كلغ،  أقل من 75  فئة 
األصناف، أين تحصل كل من أمن والية الطارف على 03 ميداليات ذهبية  
و 03 أخرى فضية، أمن والية جيجل على 03 ميداليات ذهبية، 02 فضية 
و 05 برونزية  ، فيما تحصل أمن والية عنابة على 02 ميداليتين ذهبيتين و 
واحدة فضية، كما تم خالل الحفل تكريم الحكام، باإلضافة إلى تكريم الفاعلين 
و المساهمين في انجاح هذه البطولة ، لتختتم الفعاليات بكلمة قدمها رئيس 
أمن الوالية، ألقاها نيابة عنه نائب رئيس أمن الوالية، أشاد خاللها بالمستوى 

عنه  أبان  الذي  الكبير 
شاكرا  فيها،  المشاركين 
بالروح  إياهم على تحليهم 
كذا  و  العالية،  الرياضية 
على  المساهمين  جميع 
بذلوها  التي  المجهودات 
البطولة معلنا  إلنجاح هذه 
االختتام  عن  األخير  في 

الرسمي لها.
نصرالدين - د



السـوداني  الشـارع  قلـق  يتزايـد 
بشـأن أوضـاع أكثـر مـن 400 طفل 
المخصصـة  الرعايـة  أحـد دور  فـي 

السـند،  فاقـدي  باألطفـال  للعنايـة 
وذلـك بعـد تقاريـر تحدثـت عـن وفاة 
الشـهرين  خـال  منهـم   50 نحـو 

التغذيـة  سـوء  بسـبب  الماضييـن 
وتدهـور األوضاع البيئيـة والصحية 

الـدار. فـي 
ووصفـت موظفـة سـابقة فـي الـدار 
مشـيرة  "الكارثـة"؛  بــ  يحـدث  مـا 
بعـد  يومـا  تتفاقـم  األزمـة  أن  إلـى 

اآلخـر.
وقالـت الموظفـة لموقـع سـكاي نيوز 
الكشـف  عـدم  مشـترطة   - عربيـة 
تكمـن  المشـكلة  إن   - اسـمها  عـن 
االختصاصـات  تنسـيق  غيـاب  فـي 
ووزارة  الصحيـة  الجهـات  بيـن 
إلـى  إضافـة  االجتماعيـة،  الرعايـة 
مـن  الكافـي  العـدد  وجـود  عـدم 
بيئـة  وسـوء  البديـات"،  "األمهـات 
والحوافـز  األجـور  وضعـف  العمـل 
برعايـة  المكلفـة  للطواقـم  المقدمـة 
أولئـك األطفـال، إضافـة إلـى ضعف 

لتدريـب. ا
خـال  إعاميـة  تقاريـر  وتحدثـت 
اليوميـن الماضييـن عن زيـادة كبيرة 
فـي أعـداد االطفـال الذيـن تسـتقبلهم 

"دار المايقومـا" والذيـن يصلـون في 
معظـم األحيـان فـي أوضـاع صحيـة 
التـي  الظـروف  بسـبب  خطيـرة 
يعيشـونها بعـد تركهـم فـي العـراء أو 
علـى قارعـة الطريـق بعـد والدتهـم 

مباشـرة خوفـا مـن العـار.
فقـد  المتوافـرة  للبيانـات  ووفقـا   
اسـتقبلت الـدار خـال شـهرين أكثـر 
مـن 200 طفـل ولـدوا خـارج نطاق 

الـزواج.
دخـول  إلـى  البيانـات  تشـير  وفيمـا 
أكثـر مـن ألـف طفـل الـدار فـي العام 
أن  الـدار  سـجات  تؤكـد  2021؛ 
المتواجديـن حاليـا مـن فاقـدي السـند 

أقـل مـن 400 طفـل.
بعـض  رغبـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
بعـض  لتبنـي  واألسـر  الخيريـن 
األطفالــ إال أن هنالـك عقبـات كبيـرة 
تواجـه طالبـي التبنـي إذ تتأخـر فـي 
اإلجـراءات  األحيـان  مـن  الكثيـر 
الازمـة  والقانونيـة  الصحيـة 

التبنـي. عمليـة  السـتكمال 

15عين على المجتمع األربعاء 16 فيفري  2022 م
الموافق لـ 15 رجب 1443 هـ

... متفرقات ... بعد وفاة نحو 50منهم خالل شهرين  

قلق كبير بشأن مصير مئات األطفال فاقدي
 السند بالسودان

توقيف سارق المحالت بمدينة
 برج بوعريريج

االمــن  ــح  تمكنــت مصال     n
الحضري التاسع بأمن والية برج 
بوعريريــج مــن توقيف ســارق 
الســرقة  قضيــة  فــي  المحــات 
ليل والتســلق  المقترنة بظروف ال

والكسر مع العود. 
الوقائع تعود إلى ترســيم شــكوى 
من طرف الضحية مفادها تعّرض 
محله التجاري لفعل السرقة طال 
ـــ 30 مليون  ـ ــغ مالي يقدر ب ل مب
ســنتيم من طرف مجهــول، على 
ــور تنقــل عناصــر الشــرطة  ف ال
ن  يّ ــى عيــن المــكان، حيــث تب إل
يــه قام بكســر باب  أن المشــتبه ف

المحل والولوج إلى الداخل.
 تحريــات الشــرطية مكنــت من 
تحديد هويتــه وتوقيفه. وعليه تم 
أنجــاز ملــف قضائي ضــده قدم 
يــة  نيابــة المحل بموجبــه أمــام ال
وبعــد إحالته على جلســة المثول 
الفــوري صدرت فــي حقه عقوبة 
عــام حبس نافــذ وغراميــة مالية 

ـ 100 ألف دج. ـ ـ مقدرة ب
كمــا تمكنــت مصالح أمــن دائرة 
بــرج الغدير مــن معالجة قضية 

ــق بالســرقة فــي حالة تلبس  تتعل
يــل والتعدد مع  ل بتوافر ظــرف ال

استحضار مركبة.
ــى  إل تعــود  القضيــة  حيثيــات   
توقيف مركبة بأحد أحياء المدينة 
ــى متنها ثاثة أشــخاص  كان عل
تتــراوح أعمارهــم بيــن 23 و25 
الســرقة،  فعــل  ــون  يحترف ســنة 
قاموا بسرقة غطاء حديدي خاص 
الصحــي  الصــرف  ببالوعــات 
وكــذا أنابيب باســتيكية خاصة 
بالمياه من داخل المسبح البلدي، 
ــوا  تــي كان وبتفتيــش المركبــة ال
عليها تم العثور على المسروقات 
ــى كيس باســتيكي  باإلضافــة إل
يحتوي على مادة النحاس، وعليه 
ــم توقيف اثنين منهمــا فيما الذ  ت
ثالث بالفرار أين ارتكب  الطرف ال
فعل سرقة أخر طال دراجة نارية 
تــي تم اســترجاعها في ظرف  وال
وجيز مع توقيفــه. قدموا بموجبه 
أمام الجهات القضائية المختصة 
تــي أمــرت بإيداعهــم  ــا ال إقليمي

الحبس المؤقت. 
                         مبروك بن الطيب

جلـت مصالـح الحمايـة المدنية وفاة 34 شـخصا 
مـرور  حـوادث  فـي  آخريـن   1209 وجـرح 
مختلفـة خـال األسـبوع األخيـر، حسـبما أفـادت 

المصالـح. الثاثـاء، حصيلـة ذات  أمـس  بـه، 
وأوضـح بيـان الحمايـة المدنيـة، أنه خـال الفترة 
الممتـدة مـا بيـن 06 إلـى 12 فيفـري الجاري، تم 
تسـجيل أثقـل حصيلـة فـي والية البليـدة بوفاة 03 
أشـخاص فـي مـكان الحـادث وجـرح 50 آخريـن 
تـم إسـعافهم وتحويلهـم إلـى المراكـز االستشـفائية 

على إثــر 50 حـوادث مرور.
 838 بــ  المدنيـة  الحمايـة  وحـدات  قامـت  كمـا 
تدخـا سـمحت بإخمـاد 511 حريـق منهـا منزلية 
صناعيـة وحرائـق مــختلفــة، أهمهـا فـي واليـة 
الجزائـر حيـث سـجلت 81 تدخـل علـى إثـر 54 

حريـق، يضيـف المصـدر.
مـن  بالوقايـة  المتعلقـة  النشـاطات  يخـص  وفيمـا 

قامـت  كوفيـد19-،  كورونـا  فيـروس  انتشـار 
وحـدات الحمايـة المدنيـة خـال نفـس الفتـرة عبر 
كافـة التـراب الوطنـي بــ 173 عمليـة تحسيسـية 
تحثهـم  واليـة   58 عبـر  المواطنيـن  لفائـدة 
وتذكرهـم علـى ضـرورة احتـرام قواعـد الحجـر 
التباعـد  وكـذا  الواقـي  القنـاع  لبـس  الصحـي، 
االجتماعـي، باإلضافـة إلـى القيام بــ 155 عملية 
تعقيـم عامـة عبـر 58 واليـة مسـت عـدة منشـآت 
السـكنية  المجمعـات  وخاصـة  عموميـة  وهيـاكل 

والشـوارع.
قامـت  الصحـي  اإلجـاء  لعمليـات  وبالنسـبة 
وحدتنـا بــ 13559 تدخـــل، أيــن تم مـن خالها 
إســـعاف وإجـاء 13181 جريـح ومريـض إلى 
المستشـفيات مـن طـرف أعـوان الحمايـة المدنية، 
بلغـت  مختلفـة  تدخـل  عمليـات  إلـى  باإلضافـة 
5269 تدخــل فــي نفـس الفتـرة وتغطية 4704 

مـن  شـخص   486 إنقـاذ  وكـذا  إسـعاف  عمليـة 
البيـان. الخطـر، يؤكـد 

مصرع شخص وإصابة آخر جراء حريق داخل مرآب بوهران
وأصيـب  مصرعـه  شـخص  لقـي 
آخـر بجـروح جـراء حريـق نشـب 
أمـس  مـرآب  داخـل  بسـيارتين 
حسـبما  وهـران،  بمدينـة  الثاثـاء 
علـم لـدى مديريـة الحمايـة المدنية 

للواليـة.
مسـكن  بمـرأب  الحريـق  ووقـع 
وآخـر  أرضـي  طابـق  مـن  يتكـون 
يقـع بحـي "العثمانيـة" ممـا  علـوي 
تسـبب فـي هـاك شـخص يبلـغ مـن 
العمـر 38 سـنة توفـي بعيـن المكان 
متأثـرا بحـروق من الدرجـة األولى 
فيمـا تـم إنقاذ شـخص آخـر )حوالي 

35 سـنة( تعرض لحروق سـطحية 
حسـب  العلويـة،  األطـراف  فـي 
لواليـة  المدنيـة  الحمايـة  مديريـة 

وهـران.
اإلسـعافات  للمصـاب  وقدمـت 
مصلحـة  الـى  وتحويلـه  األوليـة 
للمركـز  الطبيـة  االسـتعجاالت 
لوهـران. الجامعـي  االستشـفائي 
الحمايـة  أعـوان  تدخـل  سـمح  وقـد 
الحريـق  علـى  بالسـيطرة  المدنيـة 
المـرأب  باقـي  إلـى  انتشـاره  ومنـع 
والمسـكن وكـذا المسـاكن المجاورة 

. له

n    تمكنــت مصالــح أمن والية 
سطيف من تفكيك عصابة خطرة 
ــراد يحترفون  تتشــكل من 06 أف
ــرات  المؤث ترويــج  يــات  عمل
يــة مــن نــوع " ريفوتريل  العقل
ــى  " قــدرت ب 2000 قــرص، إل
جانب أســلحة بيضــاء محظورة، 
ـــ 38 مليون  ـ مبلــغ مالي فاق ال
ســنتيم هو من عائدات الترويج 
فضــا عــن وســيلتي نقــل كانتا 
تسهان تحركات أفراد العصابة .
العملية أطرت من قبل أفراد الفرقة 
المتنقلة للشــرطة القضائية عين 
ولمــان وجــاءت عقب اســتغال 
معلومات تفيد بتحركات مشبوهة 
ضمــن  ينشــطان  لشــخصين 
عصابة تحترف ترويج المؤثرات 
ولمــان  عيــن  بمدينــة  يــة  العقل
وبعــض المناطق المجــاورة لها، 
يتم تعييــن فوج أوكلت له مهمته  ل
الترصــد لهما وتتبــع تعاماتهما 
يتم التدخل في الوقت  المشــبوهة ل
ــة  المناســب وتوقيفهمــا فــي حال

تلبس بحيــازة كمية من المؤثرات 
 2000 ــألفي  ـ ب قــدرت  يــة  العقل
قرص مــع توقيف شــخص ثالث 
كان بصــدد التعامــل معهمــا، و 
نيابــة المحلية تم  بالتنســيق مع ال
اســتصدار إذن بتفتيــش مســاكن 
المشــتبه فيهم وهي العملية التي 
سمحت بحجز مبلغ مالي معتبرة 
ـ 38 مليون سنتيم، يرجح  ـ فاق ال
أن يكــون من عائدات ترويج تلك 
السموم، ناهيك عن أسلحة بيضاء  
محظــورة، علما بــأن التحريات، 
كشفت هويات ثاثة أفراد آخرين 
تم توقيفهم أيضا، لثبوت ضلوعهم 

في ذات القضية .
الضبطيــة القضائيــة أعدت ملفا 
جزائيــا ضــد المتورطين الســتة، 
عــن تهمة حيازة حبــوب مصنفة 
كمخــدر لغــرض المتاجــرة، مع 
حيــازة أســلحة بيضــاء محظورة 
ــوا  ل أحي شــرعي،  مقتضــى  دون 

نيابة المحلية.  بموجبه أمام ال
                 عبد الحليم بال

تجار المهلوسات يف قبضة أمن دائرة 
عني ولمان بسطيف 

إرهاب الطرقات 
34 وفاة و1209 جريح خالل أسبوع بالجزائر

n    تمكنــت شــرطة قســنطينة 
الحضــري  األمــن  ــي  ف ممثلــة 
الســابع، مــن وضــع حد لنشــاط 
يبلــغ  أجنبيــة  لرعيــة  إجرامــي 
ــّورط  مــن العمــر 27 ســنة، مت
ــي اعتــداءات متبوعة  ــي قضيت ف
أوامــر  عــدة  ومحــل  بالســرقة 

وأحكام قضائية.
وقائع القضية حســب مــا أفاد به 
يــة االتصال  بيان صــادر عن خل
ألمــن والية قســنطينة تعــود إلى 
شــكوى مقدمة من قبل ضحيتين 
العتــداء  تعرضهمــا  بخصــوص 
متبوع بالســرقة من قبل مجهول، 
حيث طال فعل الســرقة هواتفهما 
ــة، بنــاء على الشــكاوى  المحمول
ــم فتــح تحقيــق فــي  ت المقدمــة 
ــى هوية  القضيتيــن للوصــول إل

الفاعل.
تــي  ال والتحريــات  األبحــاث   
بــذات  الشــرطة  ــوات  ق قادتهــا 
بعــد  مكنــت  الحضــري  األمــن 
عــرض صــور معتــادي اإلجرام 
على الضحيتيــن بمحطة تحقيق 
العلميــة(  )الشــرطة  الشــخصية 
يــه، على إثر ذلك  من التعرّف عل
ــذي يقيم فيه  ــم مداهمــة الحي ال ت
ياتية،  بالتنســيق مع الفرق العمل
ــاده إلى مقر  ــم توقيفه واقتي أين ت
المصلحــة الســتكمال إجــراءات 

التحقيق.
بعــد اإلنتهــاء مــن مجريــات    
ــم إنجاز ملف إجراءات  التحقيق ت
جزائيــة فــي حــق المعنــي قــدم 

نيابة المحلية. بموجبه أمام ال
                               دالل. ب

توقيف رعية أجنبي محل عدة أوامر 
وأحكام قضائية بقسنطينة  

السـرطان  لمـرض  العالمـي  اليـوم  بمناسـبة 
قامـت  عـام  كل  مـن  15فيفـري  لــ  الموافـق 
جمعيـة "الوفـاء" بالتنسـيق بلديـة ميلـة ونـادي 
والد خلـوف "تقـرا" ممثـل فـي رئيسـته إيمـان 
لمرضـى  بزيـارة  للشـباب  الوطنـي  واالتحـادي 

العالمـي. يومهـم  فـي  السـرطان 
تخلـل الزيـارة توزيـع هدايـا ومأكـوالت وأطعمـة 
شـيدخ  الجمعيـة  رئيـس  وعبّـر  المرضـى.  تفيـد 
واألعضـاء  ميلـة  لبلديـة  تشـكراته  عـن  ابراهيـم 

قدمتـه  الـدي  الكبيـر  الدعـم  علـى 
الزيـارة  هاتـه  إنجـاح  أجـل  مـن 
هاتـه  بيهـا  تبّرعـت  التـي  والهدايـا 
األخيـرة إلدخـال الفرحـة فـي قلوب 
المرضـى الذيـن يعانـون في صمت 
والـذي  الخبيـث  المـرض  هـذا  مـن 
يفتـك بـاآلالف مـن النـاس كل سـنة 

فـي غيـاب 
                      محمد بوسـبتة

جمعية الوفاء في زيارة لمرضى السرطان بميلة



تعد الفنانة زهية دهال هب الريح 
من أبــرز األســماء في الســاحة 
التشكيلية الجزائرية تعرف بسيدة 
التنّوع والتناغم والعفوية والروح 
المرحة، ولــدت بمدينة عنابة في 
خمســينيات القرن الماضي شقت 
طريقها بمفردها وصنعت لنفسها 

اسما في سماء فن النحت.
بــرزت ميوالتها وموهبتها في فن 
الرســم وهي طفلــة، كانت تفضل 
االختبــاء بعيــدا عــن أقرانها من 
األطفــال لتصنع لنفســها عوالمها 
األلــوان  ســحر  مــن  وأحالمهــا 
والخطــوط، كمــا كانــت تبدع من 
الــورق والقماش أشــكاال تخاطبها 

وتالعبها وتطير بأجنحتها.
تخرجــت مــن المدرســة الوطنية 
للفنــون الجميلــة بقســنطينة عــام 
1972 وتخصصت في فن النحت 

ونهلــت من فنانين معروفين أمثال 
عمار عاللوش والنحات بن يحيى.
ثــم اختــارت مدينــة قالمــة مكانا 
إلقامتها، حيث وفقت بين التدريس 
والنشــاطات  األســرية  والحيــاة 
الفنيــة، فجســدت تحفــا أشــاد بها 
نحاتون وفنانون من داخل وخارج 

الوطن.
للفنانــة زهيــة دهــال العديــد من 
اإلنجازات الباهرة، وتحمل الكثير 
من التماثيل والمنحوتات الضخمة 
اإلدارات  بمختلــف  المتواجــدة 
والشــوارع الرئيســية بالكثير من 

واليات الشرق، توقيعها.
ســنة  الفرصــة  لهــا  أتيحــت 
1978فرصــة عــرض أعملهــا 
مــع الفنانة المعروفــة بتينة هاينن 
عياش بقالمة وكان لهذا المعرض 
صدى واسعا في األوساط المهتمة 
كمــا شــكل منعرجــا حاســما في 
لتــزداد إصــرارا علــى  حياتهــا 

مواصلة المغامــرة، حيث قّررت 
العودة من جديد إلى مسقط رأسها 
بعنابة سنة 1988، لتنقل تجربتها 
للفضــاءات العموميــة، ووقعــت 
بأناملهــا الذهبية تماثيــل والتحف 
التي شــكلتها من مختلف المعادن 
والمــواد خاصة البرونز والراتنج 
واإلســمنت، كما برزت توقيعاتها 
على تحف عمالقة يتراوح طولها 
بيــن 1.70و 4أمتــار نذكر منها 
تمثــال يجســد الرئيــس الراحــل 
هــواري بومديــن  المصنوع من 
البرونز و الموجود بوســط مدينة 
منحوتــة  إلــى  باإلضافــة  قالمــة 

»سمك أبو سيف« .
عديــد  فــي  شــاركت  الفنانــة 
المعارض الدولية وفرضت اسمها 
بين كبار التشــكيليين في الخارج، 
وبشكل خاص بألمانيا، حيث يوجد 
صالونــا فنيا خاصا بها على مدار 
الســنة، باإلضافة إلى مشاركاتها 

في صالونات البيع بكل من فرنسا 
وإسبانيا.

 وال تخفــي الفنانــة ولعهــا بفــن 
النحــت الــذي جعلهــا تتخلى عن 
الرســم لســنوات، ألجــل التمكن 
مــن تلبيــة الطلبات الكثيــرة التي 
تلقتهــا من عدة جهــات و إدارات 
أعجبــت بإبداعهــا، و طلبت منها 
تجسيد منحوتات يوجد الكثير منها 
بمداخل إدارات مهمة و شــوارع 
الكثير من المــدن و البلديات عبر 
مختلف واليات الوطن، و بشــكل 
الشــرق  مســتوى  علــى  خــاص 

الجزائري.
 مــن أهــم مــا أبدعــت أناملهــا 
تمثــال الجنود الــذي يّرصع بلدية 
رمضان جمال بســكيكدة، و نسر 
تمثــال القديــس أوغســتين بعنابة 
الــذي أعادت نحت نســخة جديدة 
منــه لتعويــض نســخته األصلية 
العشــرية  خــالل  اختفــت  التــي 
الســوداء، إلــى جانــب تمثــال 8 
مــاي 1945 بقالمة و غيرها من 
التحف الكثيرة، فيما تبقى أعمالها 
الخاصــة، مــن وحــي خيالهــا أو 
تســتلهم أفكارهــا مــن محيطها و 
حياتهــا و تجربتهــا الثرية الممتدة 

على مدار 50 سنة.
اســم دهــال هــب الريــح زهية، 
ال يبــرز فقط فــي مجــال النحت 
وإنما في الرســم أيضا، حيث تعد 
الفنانة ســيدة األلــوان المائية التي 
تجعــل مــن الخط أفقــا ال يعترف 
بالنهايــات، فلوحاتهــا ال تعــد وال 
تحصى، تسحر بألوانها المتدرجة 
عشــاق فــن الرســم والمتأثريــن 
بالمدرســة االنطباعية والتعبيرية 
التــي تفضلها الفنانــة، دون التأثر 
بروادها، ألنهــا تحرص على أن 

تكون نفسها.
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تحدت األنوثة بالتشكيالت العمالقة

سيدة التنوّع والتناغم زهية دهال هب الريح رائدة 
النحت النسوي بالجزائر  

عين على الثقافة والفن

األكرث غموضا يف األدب.. 5 روايات 
لـ باتريشيا هايسميث يف طريقها 

للسينما والدراما

n باتريشيا هايسميث )1921-1995( 
واحدة مــن أكثر األدباء غموضا فى األدب 
األمريكي، عرفت بكونها شخصية منعزلة، 
ومدهشــة ومثيــرة ومبهــرة وفقا لوصف 
القــراء، وبعــد أكثــر مــن ربع قــرن على 
رحيلهــا، وبعــد أيــام على مــرور الذكرى 
الـ27 علــى وفاتها فــى 4 فيفري، ذكرت 
أنبــاء وكالء األدب، أن 5 روايــات مــن 
أعمالها في طريقها إلى السينما والدراما.

ولدت باتريشيا هايسميث في فورت وورث 
بوالية تكســاس، وأمضت آخــر 32 عاًما 
من حياتها فى أوروبا، بعضها فى فرنســا، 
ومعظمها فى سويســرا، تركــت ممتلكاتها 
األدبية لدار المحفوظات األدبية السويسرية 

فى مكتبة برن الوطنية السويسرية.
وكشــف ناشــرها السويســري »جيوجين 
فيــرالغ » أن الروايات الخمســة التى يتم 
العمــل على إعادة تكييفهــا مرة أخرى إلى 

السينما أو الدراما، هي:

الموهوب السيد ريبلي )1955(
ريبلي تحت األرض )1970(

لعبة ريبلي )1974(
الفتى الذي تبع ريبلي )1980(

ريبلي تحت الماء )1991(
وقالــت ســوزان بوكنخت، مديــرة حقوق 
»جيوجيــن«، أنــه يتم حالًيا إعــادة تكييف 
متسلسل لكتبها للتلفزيون األمريكي ليتم بثه 
على »شــوتايم«، ففي الموســم األول، من 
 The Talented Mr.« المقّرر عرض
Ripley »لهذا العام في ثماني حلقات، مع 
أندرو ســكوت وداكوتا فانينج وجوني فلين 
في األدوار الرئيســية، مــن خالل المخرج 

والكاتب للمسلسل، ستيفن زيليان.
باإلضافــة إلى ذلك كشــفت مديــرة حقوق 
Diogenes أنــه تتم إعادة تكييف »ديب 
ووتــر« )1957( مــع الفنــان بــن أفليك 
والنجمــة آنــا دي أرمــاس، ومــن المقّرر 

إصداره في 22 سبتمبر.

ياسمينة خرضا بالجزائر يعيد إصدار إعادة إصدار "موريتوري"

أعلن الكاتب ياســمينة خضرا على صفحته 
على الفايســبوك عن إصدار، قريبا، لنسخة 
منقحة من رواية »موريتوري« التي تحدث 
فيها عن الجزائر خالل العشــرية الســوداء 
والتــي حولت الى فيلم ســينمائي وذلك بعد 

مرور 26 سنة عن صدورها في فرنسا.
 وفــي هذا الشــأن، صــّرح كاتــب الرواية 

التي صدرت ســنة 1996 عن دار النشــر 
بالين-باريس )فرنســا( أن النســخة الجديدة 
»منقحة« و » ثرية« من اصدار دار النشر 
»القصبــة » مذكــرا بأن »النص لم يســتفد 
ال من تصحيحات وال مــن مراجعة دقيقة« 

خالل اصداره ألول مرة.
وللعلم فإن رواية »موريتوري« التي كتبت 

غداة الهجوم االرهابي الذي استهدف مقبرة 
ســيدي علي بمســتغانم يــوم الفاتــح نوفمبر 
بســبب  النقــص  بعــض  عرفــت   ،1994
الصدمــة التــي تعــرض لهــا الكاتــب الذي 
كان حاضرا يومهــا بمكان المجزرة. ولهذه 
األســباب اقترح الكاتب على قرائه »نسخة 

منقحة وثرية«.
وقد أصدر ياســمينة خضرا، أحد الروائيين 
باللغة الفرنســية األكثر مطالعة في المغرب 
العربــي وأوروبا، مؤلفات منذ أكثر من 25 
ســنة وبحوزته نحو ثالثيــن رواية مترجمة 

إلى أكثر من 50 لغة.
وقــد تــم تكريم كاتــب رواية »فضــل الليل 
علــى النهــار« )2008( و »الليلة الطويلة 
األخيــرة  »الليلــة  و   )2010( للتائــب« 
للرايــس« )2015( و » اعتــداء فــي حق 
ســارة إيكر« )2019( عدة مرات بإسبانيا 

وفرنسا وبلجيكا والواليات المتحدة.
كمــا تــم تحويــل هــذه الروايات الــى أفالم 
ســينمائية على غــرار »موريتوري« الذي 
اخرجه عكاشــة تويتا و »فضــل الليل على 
النهار« أللكســندر أركادي و »ســنونوات 
كابول« في شــكل فيلم كرتوني في مهرجان 
كان للمخرجتين زابو بارتمان وإيليا غوبيه- 

ميفيلتش.
كما تم عرض مسرحيات مقتبسة من أعماله 
عبــر العالــم على غــرار » الليلــة األخيرة 
أولمــب   « و  االعتــداء«   « و  للرايــس« 

البؤس«.

اكتشاف معسكر ألرسى الحرب إليواء 2000 
سجني ألماين خالل الحرب العالمية الثانية

n كشــف علماء اآلثــار، عن أدلة 
على وجود معســكر ألسرى الحرب 
إليــواء  يســتخدم  كان   )POW(
2000 ســجين ألماني خالل الحرب 
العالميــة الثانية، كشــفت الحفريات 
عــن مجموعــة متنوعة مــن األدلة 
الهيكلية في مايل إند، أوسويستري، 
إنجلترا، وكشفت عن وجود معسكر 
واســع يتكون مــن ثكنــات متناثرة 
فــي ملعب رياضي واســع تحيط به 

األراضي الزراعية.
اليدوية  يشــير تأريخ المصنوعــات 
واألدلــة الوثائقيــة المرتبطة بها إلى 
قيــد االســتخدام  المعســكر كان  أن 
بيــن عامــي 1940 و1948 - بعد 
عــدة ســنوات مــن وقــف األعمال 
العدائية في عام 1945، وفقا لموقع 

»هيريتايج دايلي«
قال جون وينفر، مدير المشروع في 
Wessex Archaeology الذي 
أشرف على الحفريات: »دراسة هذه 
البقايا تساعدنا على فهم كيف ستكون 
الحياة بالنســبة ألولئك المســجونين 
فــي المخيم والمشــرفين عليه، أثناء 

الحرب وفي أعقابها مباشرة.«
»ما كشــفناه هو دليل مثير للدهشــة 
على وجود بعض الظروف المريحة 
)نســبًيا( للســجناء. نعلم مــن بحثنا 
الوثائقــي أن الصليب األحمر، الذي 

زار العديد من معســكرات أســرى 
الحــرب فــي جميــع أنحــاء أوروبا 
خالل الحرب العالميــة الثانية، جاء 
لتقييم الظروف في معسكر مايل إند. 
يســلط تقرير الزيــارة الضوء على 
مجموعــة مــن المرافق واألنشــطة 
المعروضــة على الســجناء، والتى 
التــى  األثريــة  األدلــة  تدعمهــا 

اكتشفناها.
المالعــب  مــن  النــزالء  اســتفاد 
الرياضيــة والعــروض الموســيقية 
والكهرباء لتشغيل األنوار والتدفئة، 
وتوافــر عدد كاٍف مــن المراحيض 
للجميــع فــي المخيــم، والعديــد من 
والبــاردة  الســاخنة  الحمامــات 
الغســيل، حيــث يأخــذ  وأحــواض 
كل ســجين حماميــن ســاخنين فــي 

األسبوع.
كان العديد من السجناء قد عملوا في 
ورش نجــارة، مع إعطــاء زمالئهم 
األصغر ســناً إجــازة للدراســة في 
مدرسة المعســكر، تمتع المشرفون 
علــى المخيــم بإقامة أكثر اتســاًعا، 
وكشــف عملنــا عــن أدوات مائــدة 
عســكرية  أغــراض  ذات  خزفيــة 
مصحوبــة بأكــواب بيــرة. كل هذا 
وغيــر  يرســم صــورة حضاريــة 
متوقعة إلى حد ما لمعســكر أســرى 

الحرب.

عني الجزائر 



17عين على الثقافة والفن األربعاء 16 فيفري  2022 م
الموافق لـ 15 رجب 1443 هـ

نجوم األغنية األندلسية يحيون حفل افتتاح مسابقة 
»جائزة الشيخ عبد الكريم دالي 3«

n ستحيي نخبة من نجوم األغنية 
األندلســية حفــل افتتــاح فعاليات 
الطبعة الثالثة لجائزة الشــيخ عبد 
الكريــم دالي التي ســتعقد برعاية 
وزارة الثقافة والفنون وبمساهمة 
21و  الـــ  بيــن  االتصــال  وزارة 
25فيفري الجاري، حيث ستشارك 
كل مــن الفنانة بهجة رحال وزكية 
قارة تركي وكريم بوغازي في هذه 
الســهرة التــي ســتحتضنها أوبرا 
الجزائر بوعالم بسايح بالعاصمة.

وستشــهد المســابقة تنافس ســبعة 
مترشــحين من األصــوات الواعدة 
علــى  األندلســية  الموســيقى  فــي 
الجائــزة التــي تــم تأجيــل طبعتها 
الثالثــة بســبب الوبــاء، وهم على 
التوالــي: يوســف نــوار، نســيمة 
حفاف، أسماء حمزة، لمين سعدي، 
طــارق أميــر المشــري، غفــران 
بوعــاش ونوفل رمضــان. والذين 
سيخضعون للتقييم من طرف لجنة 
تحكيم يترأســها الفنان واألكاديمي 
نــور الديــن ســعودي إلــى جانب 
عضويــة الشــيخ صالــح بوكلــي، 

والســيد بن تليــس محمــد العربي 
والفنانتيــن فزيــات ديــف وبهجة 
رحال. وستجري فعاليات المسابقة 
بقصــر الثقافة مفــدي زكرياء أيام 
21 و22 و23 فيفــري الجــاري، 
ليتم اإلعان عــن نتائجها يوم 25 
فيفري الجاري بدار أوبرا الجزائر 
بوعــام بســايح، أين ســيتم تنظيم 
كوريغرافــي  عــرض  بالمناســبة 
بعنــوان »من بغداد إلــى قرطبة« 
يتنــاول تاريخ ومســار الموســيقى 
األندلسية بالجزائر وأهم رموزها، 
ورقصــات  أغانــي  أداء  يتخلّلهــا 

كوريغرافيــة بمشــاركة نخبــة من 
الفنانين على غــرار لمياء مديني، 
حسناء هيني، ليلى بورصالي، عبد 
الوهاب بحري وبمشــاركة الراوية 
ســهام عرفة كنوش وفرقــة الباليه 

التابعة ألوبرا الجزائر.
ويعــد الشــيخ عبــد الكريــم دالــي 
رواد  مــن   )1978  1914-(
الموســيقى األندلسية الذين ساهموا 
في الحفاظ على التراث األندلســي 
الجزائــري ويعتبره تاميذه موحدا 
األندلســية  الموســيقى  لمــدارس 
والجزائــر  )تلمســان  الجزائريــة 
العاصمة(. باإلضافة إلى إسهاماته 
األندلســية  النوبــات  تدويــن  فــي 

والتدريس.
وعــرف الفقيــد بتفانيــه فــي تعليم 
تامذته أصــول وتقنيات أداء الفن 
الموســيقي األندلســي، وببراعتــه 
وتميّــزه فــي العــزف علــى عديد 
البيانــو،  غــرار  علــى  اآلالت 

الكامنجا، الرباب والعود. 

المالمح األوىل لمسلسل "سيد الخوات" 
قبل عرضه فى سبتمرب

المنتجــة  الشــركة  كشــفت   n
للمسلســل األسطوري المنتظر »سيد 
 The Lord of the الخواتــم« 
Rings عن المالمح األولى للموسم 
األول قبل عرضه فى سبتمبر المقبل، 
بعد الكثير مــن العقبات التى واجهت 
العمــل الدرامــي األضخم فــى تاريخ 
التليفزيــون، حيــث نشــرت منصــة 
أمــازون نحو دقيقة كاملة من لقطات 

الموسم المنتظر لتخطف األنظار.
وأنفقت منصة »آمــازون« ما يقرب 
مــن 465 مليون دوالر في الموســم 
األول وحــده، باإلضافــة إلــى مبلــغ 
250 مليون دوالر، لحقوق المسلسل 
مــن المؤلــف JRR ملكيــة تولكين، 
وسيســرد العرض تفاصيل جديدة قبل 
آالف الســنين من أحداث ثاثية كتاب 

تولكين »ســيد الخواتم«، في العصر 
الثاني لألرض الوسطى.

التليفزيوني  وتدور أحداث المسلســل 
فــي ميدل إيرث، وحائــز على جائزة 
الخيــال الدولي وجائــزة بروميثيوس 
»ســيد  وحصــل  فيــم،  أوف  هــول 
الخواتم« علــى كتاب األلفية المفضل 
لدى عماء أمازون في عام 1999.

وتمــت ترجمــة »ســيد الخواتم« إلى 
40 لغــة وبيــع منها أكثــر من 150 
مليــون نســخة، وحصــدت تعدياتها 
المســرحية مــن »نيو الين ســينما« 
والمخــرج بيتر جاكســون، ما يقرب 
من 6 مليارات دوالر فى جميع أنحاء 
العالــم، وحصلــت علــى 17 جائزة 
أكاديميــة )R(، بمــا فــي ذلك أفضل 

فيلم.

إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس 

تقدمن حفل أوسكار 2022

n تقــدم الممثالت الكوميديات 
إيمــي شــومر وريجينــا هــول 
ووانــدا ســايكس حفــل جوائــز 
فــي   2022 لعــام  األوســكار 
مســعى مــن المنتجيــن لزيــادة 
نسبة المشــاهدة التي انخفضت 
إلى مســتوى غير مســبوق في 
عــام 2021 وفقــا لتقاريــر في 
مجلــة فارايتي ووســائل إعالم 

أخرى.
وقالت المجلــة المعنية بهوليوود 
إن التفاصيــل األخيــرة يجــري 
االنتهــاء منها حاليا ومن المتوقع 
إعان األمــر اليوم الثاثاء على 
شبكة تلفزيون إيه. بي. سي التي 

ستبث الحدث يوم 27 مارس.
وقدم مشــاهير جوائز األوسكار 
و2020   2019 أعــوام  فــي 
و2021 لكن في غياب المقدمين 
عن حفل توزيع الجوائز األعلى 
شأنا في عالم السينما. وانخفضت 

التلفزيونيــة  المشــاهدة  نســب 
فــي الســنوات الماضيــة لتصل 
إلــى 10.4 مليــون متفــرج في 

الواليات المتحدة عام 2021.
وفي حفــل العام الماضي تســلم 
الفائــزون باألوســكار جوائزهم 
في محطــة تاريخيــة للقطارات 
انجليــس  لــوس  بوســط مدينــة 
فــي حضــور عــدد بســيط مــن 
المرشــحين والضيــوف بســبب 
لكــن  كوفيــد19-،  جائحــة 
المنظمين قالوا إن مسرح دولبي 
فــي هوليوود ســيعود مــن جديد 

الستضافة الحفل في 2022.
وأبرز المرشــحين للجوائز فيلم 
بــاور أوف ذا دوغ( “قــوة  )ذا 
الكلــب” من إنتاج نتفليكس بعدما 
حصــد 12 ترشــيحا ويليــه فيلم 
الخيال العلمي )ديــون( “تل من 

الرمال” بعشرة ترشيحات.
                        )رويترز( 

محمد رمضان يتخطى حاجز الـ 5 مليارات مشاهدة عىل تيك توك

n احتفل الفنان المصري محمد رمضان بمناسبة 
تخطي حاجز 5 مليار على إحدى تطبيقات وســائل 
التواصــل االجتماعــي وعبر عن ســعادته بمقطع 
فيديو عبر حسابه الخاص على موقع »إنستغرام«.
وقــال رمضــان »مبــروك لبلــدي أوال ومبــروك 
لجمهــوري الغالي تخطي هاشــتاغ محمد رمضان 

على تيك توك 5 مليار مشاهدة«.
وأضــاف »بكدة الحمــد هللا أصبح أعلى اســم فنان 

عربي على تيك توك فنان مصري«.

ويعود الســبب لكون محمد رمضان دائماً ما يتفاعل 
مع محبيه، فضًا عــن أنه فنان له قاعدة جماهيرية 
واســعة، وهــو فــي نشــاط الفــت خال الســنوات 
األخيرة ويســتعد حالياً لخوض الســباق الرمضاني 

بمسلسل »المشوار«.
وكان رمضــان، الــذي دائما ما تنال أعماله نســب 
مشاهدة عالية، قد حقق قبل أيام نجاحا كبيرا بأغنيته 
الجديدة »باي باي ثانوية«، حيث استطاع أن يظهر 

من خالها على التريند العالمي.

متابعو الجسمي ينقسمون بعد غنائه بالرتكية تزامنا مع زيارة أردوغان ألبو ظبي
n انقسم متابعو الفنان اإلماراتي 
حسين الجسمي بين معجب وساخر 
بشــأن اختيار توقيــت غنائه باللغة 
التركية، بالتزامن مع زيارة الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغان ألبو 
ظبــي، اإلثنين. وبث الجســمي عبر 
قناته في »يوتيوب«، مســاء نفس 
اليوم، مقطعا غنائيــا مصورا مدته 
نحــو 4 دقائق، يشــدو فيــه بأغنية 

»كل شيء يذكرني بك«.
 وحملــت مقدمــة المقطــع الغنائــي 
إهــداء مــن الشــعب اإلماراتي إلى 

نظيره التركي.
ويظهر الجســمي وهو جالس يعزف 
علــى بيانو ويغنــى األغنيــة باللغة 
فــي  وتاحــق صورتــه  التركيــة، 
المقطــع مشــاهد تبرز معالــم تركيا 

واإلمارات.
الرئيــس  رددهــا  األغنيــة  وهــذه 
أردوغان في أكثر من مناســبة. وقد 

أداهــا أكثــر مــن مطــرب ومطربة 
أتــراك، لكن النســخة األبــرز تعود 
للمطربــة معزز أباجي. واكتســبت 
األغنيــة بعــدا سياســيا منــذ نهايــة 
تســعينيات القــرن الماضــي، خال 
رحلــة صعــود أردوغــان وحــزب 
»العدالــة والتنمية« إلــى الحكم في 

تركيا عام 2002.
وتقــول كلماتهــا: »الذكريات تحيط 
بي، في كل مــكان أبحث فيه هناك، 
على الرغم من أنني ال أريد أن أفكر 
فيك، كل شــيء يذكرني بك، مشــينا 
معا علــى هذه الطرق. تبلّلنا معا في 
المطر الغزير.. في كل األغاني التي 
أستمع إليها اآلن، كل شيء يذكرني 
بــك.. تلــك العيــون كالشــمس فــي 
الســماء، كم هو متعب هذا الشــوق، 
نار حبك تشتعل وال ينتهي حبك، كل 

شيء يذكرني بك«.
وبينمــا عبــر البعــض عــن إعجابه 

باألغنيــة التركية الشــهيرة بصوت 
الجسمي، رأى آخرون أن ذلك يأتي 
في ســياق المديح السياســي المبالغ 
فيــه، فيما أثار اختيــار الغناء لتركيا 
موجــة من الســخرية لــدى البعض 
اآلخر الذي علق بـ »ربنا يســتر«، 
في إشــارة لقيام الجسمي بالغناء في 

مناســبات ســابقة لباد عديدة وقعت 
فيها عدة كوارث، حسب اعتقادهم.

وتحظى زيــارة أردوغان لإلمارات 
المســتويين  علــى  واســع  باحتفــاء 
الرسمي والشعبي، وهي األولى منذ 

عام 2013.
                        القدس العربي

نيليل كريم تعرث عىل شبيهتها يف الصغر
n بعــد فترة مــن البحث المكثف 
عــن فتــاة تشــبهها فــي مرحلــة 
فــي  دورهــا  لتجســد  الطفولــة 
الجديــد،  الرمضانــي  مسلســلها 
كشــفت الفنانــة نيللــي كريــم عن 
العثور على شبيهتها وهي صغيرة 
ضمن مسلسل »فاتن أمل حربي«، 
الفنــان  بطولتــه  يشــاركها  الــذي 
شــريف ســالمة، والمقرر عرضه 

في الماراثون الرمضاني 2022.
خاصيــة  عبــر  نيللــي  ونشــرت 
القصص المصورة الملحقة بحسابها 
»إنســتغرام«،  فــي  الشــخصي 
مجموعــة صور لفتاتين في عمرين 

مختلفين اختارتهما للمسلسل.
وكانــت شــركة »العــدل غروب« 
المنتجة للعمل قد طلبت عبر حسابها 
الرسمي في »إنســتغرام«، البحث 
عن فتيات صغيرات يشــبهن الفنانة 
نيللــي كريم في طفولتهــا وتتراوح 
أعمارهّن بين 7 و12 سنة، وكتبت 
الشركة في بيانها: »دعوة لتجارب 
األداء نبحــث عــن فتيــات يُجــدن 
التمثيــل واألداء لمسلســل رمضان 
2022، العمر من 7 إلى 12 سنة، 
والعمــل من تأليف إبراهيم عيســى 
وإخراج محمد العدل، رجاًء إرسال 
الصور والبيانات الشخصية وفيديو 

تمثيلي للطفل بالموبايل«.
المسلســل من بطولة نيللــي كريم، 
محمــد الشــرنوبي، محمــد ثروت، 
جيان عاء، هالــة صدقي، وعدد 

آخــر مــن الفنانيــن، وهــو تأليــف 
إبراهيــم عيســى وإخــراج محمــد 
العدل، وتــدور أحداثه حول قضايا 

المرأة.

عين الجزائر
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يقصــر الــذراع هــو أحــد األماكن 
المهجــورة والغامضــة فــي العرق 
الغربي الكبير قــرب تيميمون وهو 
بالحجــارة  مبنــي  الشــكل  دائــري 

قلــب  فــي  مضاعفــة  بحيطــان 
الصحــراء، هــو جزء من سلســلة 
القصور ذات الشــكل الدائري، تبدأ 
مــن منطقــة قــورارة وعاصمتهــا 

تيميمون حتى منطقة تيديكلت.
الشكل الدائري نموذج عمارة يتالءم 
مــع حركــة الريــاح وبالتالي يجنب 
ذلك تآكل جدران القصر من جهة و 
تفادي دفنه بالرمال من جهة أخرى، 
تــم بناؤه فــي نهاية القرن الســادس 
الهجري حوالي 1100 ميالدي في 
قلب العــرق الغربي الكبير، ورجح 
أن يكــون قلعــة عســكرية ودفاعية 
بســبب موقعــه االســتراتيجي على 
مفترق طرق تجارة القوافل  أو كما 
كان يســمى بــ: طريق الملح الواقع 
بين شمال إفريقيا  والسودان الغربي 
النيجر، مالي، بوركينا فاســو، حتى 
السنغال«، و ما وجود غرف داخل 
القصــر بدون ســاللم إال تأكيد على 
نموذج البناء العسكري الدفاعي كما 
يوجــد بمحيطه بئر ارتــوازي غبر 

تحت الرمال. 
ويقــع قصر ذراع بين أوالد ســعيد 
وقصــر قــدور بتميمون هــو قصر 

أو قلعــة تاريخيه، ســبق وأن زاره 
فريق بحث أمريكــى في الثمانينات 
لإلجابــة على بعض األســئلة منها، 
كيف يشــيد قصر أو قلعــة في قلب 
صحــراء قاحلــة تحيط بهــا الرمال 
من كل جانب، حيث اتصلوا بأشهر 
المرشــدين فــي المنطقــة وتوغلوا 
داخــل العرق الغربــي الكبير، وبعد 
قطعهم لبحر من الرمال وصلوا إلى 
قصر غريب معزول، غير معروف 
لــدى ســكان المنطقة. يــدل القصر 
علــى أن المنطقة تاريخية مرت بها 
حضــارات وأقوام يذكرهــم التاريخ 
بما خلفوه، وهناك روايات تقول بأن 
القصر شــيد من طــرف أحد القبائل 
اليهودية التي قدمت إلى المنطقة بعد 
مطاردتهم من قبل الشيخ عبد الكريم 
المغيلــي، الذي لحقهم من تلمســان 
إلــى واد الســاورة ثــم إلــى منطقة 

قورارة وتوات الكبرى.
                                 ق/م

قصر الذراع الغامض بتيميمون

قصر الذراع الغامض بتيميمون 

حارس أمن أفسد لوحة بقيمة 740 ألف 
إسرتليني

n تم الكشــف عــن هوية حارس 
األمــن الذي قــام بتخريــب لوحة 
ألــف جنيــه  فنيــة بقيمــة 740 
إسترليني في روسيا، وكشف عن 

السبب وراء ذلك ودوافعه.
يوضــح موقــع صحيفــة » ديلــى 
اســتخدم  البريطانيــة،  ميــل« 
ألكســاندر فاســيليف، 63 عاًمــا، 
قلًمــا لرســم العيون علــى الوجوه 
الفارغة لشــخصيات فــي عمل آنا 
 Three ليبورســكايا الكالســيكي
Figures )1932-34(، والذي 
كان معروًضــا في مركز بوريس 

يلتسين في يكاترينبورج.
واعترف: »أنا أحمق لما فعلت«. 
وقال فاســيلييف، الــذي قد يواجه 
الســجن بعــد أن فتحت الشــرطة 
تحقيقــا فــي أعمــال تخريــب، إن 
زاروا  الذيــن  الطــالب  بعــض 
معرض الفــن التجريــدي حفزوه 
لذلك، وقال »بصراحة، لم تعجبني 
هــذه الصور في المعرض، وترك 
الطالب انطباًعا صعًبا للوحات ».

وتابع:« شاهدت كيف كان رد فعل 
الناس، ثم رأيت مراهقين، 16 أو 
17 عاًما، يقفون ويناقشــون سبب 
عــدم وجــود عيــون، وال فم، وال 
جمــال على اللوحــة، كانت هناك 
فتيات في المجموعة، وسألوني:« 
ارسم على العيون، أنت تعمل هنا 

.«
يعتقــد أن  أنــه  فاســيليف  ادعــى 
اللوحــات من عمل الشــباب وانه 
قيمــة اللوحــة وال مــن رســمها، 
اعتقدت أنها كانت مجرد رسومات 

ألطفالهم. 
وكان قد تم رسم األشكال الثالثة في 
اللوحة آلنا ليبورســكايا بين عامي 
التأميــن  وتــم  و1934،   1932
عليهــا مقابــل 75 مليــون روبل 
أســترالي،  دوالر  مليــون   1.3(
740 ألــف جنيه إســترليني(، تم 
عرضــه كجزء مــن معرض فني 
تجريدي في مركز بوريس يلتسين 
الرئاســي في إيكاترينبرج، عندما 
رسم الحارس أعينهم باستخدام قلم 

حبر جاف.

سم شقائق النعمان البحرية ينهي آالم 
الظهر المزمن 

n اكتشف باحثون مادة سامة في شقائق 
النعمــان البحرية الســامة التي عثر عليها 
قبالــة ســواحل أســتراليا يمكــن أن تكتب 
نهاية آالم الظهر المزمنة، حســب صحيفة 

»ميترو« اللندنية. 
واكتشــف الباحثون أنه مــن بين 84 نوعاً 
من الســموم التي تشــكل الكوكتيــل المعقد 
الموجود في الخاليا الالذعة في بنية شقائق 

النعمان البحرية، بدا أحدها جديداً تماماً.
وخلصــت الدراســة التــي نشــرتها دورية 
»مولكيــوالر إكولوجي« إلــى وجود مادة 
ســامة غيــر معروفة حتــى اآلن في أمعاء 
شــقائق النعمان البحرية. ووجــد الباحثون 
أن هــذا النــوع المحدد من شــقائق النعمان 
البحريــة، الذي يمكنه أن ينمــو من 8 إلى 
10 ســم، بمقــدوره إنتــاج ســموم مختلفة 
تؤدي وظائف بيولوجية. ويذكر أن شــقائق 
النعمــان البحريــة تحوي ســموماً موجودة 
بالمواقع التي تتوافق مع وظيفتها في الدفاع 

واالفتراس والهضم.

وعبــر التاريخ اإلنســاني، جرى اســتخدام 
ســموم الحيوانــات لعــالج البشــر. ويذكر 
التاريخ أنه جرت االستعانة بسم األفعى في 
استخدامات طبية في وقت مبكر من القرن 

السابع قبل الميالد.
وقالــت لورين أشــوود، باحثة دكتوراه من 
جامعــة كوينزالنــد للتكنولوجيــا: »علــى 
العكــس من الثعابين التي تنقل ســمها عبر 
األنيــاب، تحــوي شــقائق النعمــان مزيجاً 
معقــداً مــن الســموم داخــل خاليــا ســامة 

موجودة بمختلف خاليا الجسم«.
وتوصل تحليل المناطق الوظيفية الرئيسية 
الثالثــة لشــقائق النعمان، وهــي المخالب 
والبشــرة واألدمة المعدية، إلــى أن مواقع 
إنتــاج الســموم تتفــق مــع دورهــا البيئي 
فــي اصطياد الفريســة والدفــاع والهضم. 
وأضافــت: »هــذا يعني أنــه عندما ندرس 
الســموم في ســياق ما تفعله، تتكــون لدينا 
فكــرة عن كيــف يمكن االســتفادة منها في 

أغراض العالج«.

ظاهرة غامضة يف سماء المكسيك.. تساقط مئات الطيور من السماء
شهدت سماء المكسيك مؤخرا، ظاهرة غريبة غامضة 

تمثلت بسقوط مئات من الطيور المهاجرة من الجو.
وأبلــغ المواطنــون فــي والية تشــيواوا صبــاح يوم 7 
فيفــري، عن عثورهم على مئات الطيور النافقة بمنطقة 

ألفارو أوبريغون.
وأظهــرت فيديوهات تــم تداولها علــى مواقع التواصل 
االجتماعي، ســحابة من طيور الشــحرور، وهي تسقط 

فجأة على األرض.
ووقعــت الحادثة الغامضة للطيــور المهاجرة من كندا، 
حيث تقصد المكســيك في فصل الشــتاء، حسبما ذكرت 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
كذلــك أظهرت فيديوهات عمليات جمــع الطيور النافقة 

التي بدت بال حراك في الشوارع.
                                                              ق/م

هواة يصنعون سيارة "بوغايت" الفاخرة من الطني والخردة
أمضــت مجموعة من المدونين الشــباب مــن فيتنام 365 
يوما لصناعة سيارة »بوغاتي شيرون« الفارهة، معتمدين 

على الخردة والطين.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر 
جميــع مراحل صناعة الســيارة، حيث قامــوا حرفيا بنحت 
الخطوط الطينية لســيارة بوغاتي شــيرون، بحسب ما نشر 

موقع سبوتنيك الروسي.
نتيجــة لذلــك، تــم »نحــت« الجســم بالكامل مــن األلياف 
الزجاجيــة. ربمــا كان األمــر األصعــب هو الطحــن- فقد 
اســتغرق األمــر معظــم الوقت، ألنه كان ال بــد من صنفرة 
الجســم بالكامــل باليــد من الســقف إلى األســفل وهكذا عدة 

مرات.

سمكة تحتمى بـ "رجل" من مطاردة قرش ضخم يحاول افرتاسها
مشــهدا  االجتماعــي  التواصــل  رواد  تــداول 
مخيفا، قد يبدو للوهلة األولى أن ســمكة قرش 
حاولــت مهاجمة رجل يســبح على الشــاطئ، 
لكن الحقيقة بعيدة عن المشــهد الدرامي الذي 

تظهره اللحظات األولى من الفيديو. 
ُخــدع ســكان المنــازل المجاورة للشــاطئ بعد 
رؤيتهم قرشــا ضخما قد انطلق مســرعا باتجاه 
رجــل يمــارس رياضة الســباحة على شــاطئ 
البحر، حيث يســمع بشكل واضح نداءات عالية 
مــن أجل لفت نظر الرجــل إلى الخطر المحدق 

به.
ومن خالل التدقيق في المشهد القصير، المنشور 
فــى مقطــع فيديــو على موقــع »إنســتجرام«، 

يالحــظ بشــكل واضح أن الســكان قــد خدعوا 
بســبب حجم سمكة القرش الضخمة من نوع أبو 
مطرقة، التي انطلقت بسرعة كبيرة خلف سمكة 
صغيرة، واستغلت األخيرة وجود الرجل لتبتعد 
عن الســمكة المفترســة، حيث صــدم المفترس 

الضخم بوجود الرجل وتراجع مسرعا.
مــن الطبيعــي أن يصادف البشــر قــرش رأس 
المطرقــة في المياه الضحلــة، ألنه المكان الذي 
تعيش فيه عادة، لن أصنف رأس المطرقة على 
أنها خطر على البشــر وســأضع بالتأكيد معدل 

هجومها على أنه نادر للغاية.
وفًقــا لـ »ملف هجــوم القرش الدولــي«، وهو 
قاعدة البيانــات الوحيدة الموثقة علميا في العالم 

والتي تضم وتوثق جميع هجمات أسماك القرش 
المعروفة، فقد وقعت 16 حادثة فقط بين البشــر 
وأســماك القــرش ذات رأس المطرقــة منذ عام 

1900، منها حالة وفاة واحدة فقط.
ويوجــد على كوكــب األرض أكثــر من 440 
نوعا مســجال من أسماك القرش في العالم، لكن 
ســمكة قرش أبــو مطرقة تبرز بشــكل واضح 

ومثير بسبب الشكل الغريب لرأسها.

رشكة لتوزيع الكهرباء تعوض أحد زبائنها بأكرث من 3 تريليونات دوالر

حصل بريطاني مؤخرا على تعويض كبير من شركة لتوزيع 
الكهرباء، بعدما تســببت العاصفة »أروين« بانقطاع التيار 

عن منزله في نوفمبر الماضي.
ومنحــت شــركة »نورثيــرن باورغريد«، غاريــث هيوز 

شــيكا بقيمة 3 تريليونات و145 مليــون دوالر، كتعويض 
عن االنقطاعات التي ســببتها العاصفة »أروين« في التيار 

الكهربائي.
وحســبما ذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية، فقد أمضى 
هيوز من يوركشــاير ثالثــة أيام بدون كهربــاء في نوفمبر 

الفائت.
وبعدمــا تلقى هيوز على »الشــيك« ذو الرقم الفلكي، توجه 
إلى »تويتر«، وسأل الشركة إن كانت مخطئة في التعويض 

الذي أرسلته له.
وكتــب هيوز فــي »تويتر«: »هل أنتم متأكــدون من المبلغ 
المرســل لي كتعويض؟ أعلم أن أربعة من جيراني حصلوا 
علــى مبالــغ كبيرة أيضــا كتعويضــات عن انقطــاع التيار 

الكهربائي«.

وردا علــى منشــور هيــوز، أعلنــت شــركة »نورثيــرن 
باورغريــد« وقوعهــا في خطــأ كتابــي، وإصدارها أوامر 
للبنــوك بمنــع صرف 74 شــيكا تضمن تعويضــات كبيرة 

مغلوطة.
وقــال متحدث باســم شــركة توزيع الكهربــاء: »بمجرد أن 
حددنا الخطأ الكتابي الذي نتج عن ذكر الرقم المرجعي لعداد 
الكهرباء بشــكل غيــر صحيح كمبلغ مخصــص للتعويض، 
تأكدنا من إيقاف جميع شيكات العمالء البالغ عددها 74«.

وأضاف: »نشــكر العمالء الذين كانوا صادقين واتصلوا بنا 
إلبالغنــا عن هذا الخطــأ. أجرينا اتصاالت مباشــرة خالل 
عطلة نهاية األســبوع مع جميع العمالء الـ 74 المتضررين 
إلبالغهم واالعتذار عن الخطأ وطمأنتهم بأنه ســيتم إصدار 

دفعة تعويضات صحيحة لهم قريبا«.
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n إن صالة الضحي هي ُسنة مؤكدة عند جمهور العلماء، 
ويبــدأ وقــت صــالة الضحــى اليوم بعد شــروق الشــمس 
بعشــرين دقيقة، وقبــل أذان الظهر بأربــع دقائق يعد آخر 

موعد تصح فيه صالة الضحى.
فضــل صالة الضحــى ووقتها تعد إحــدى الوصايا النبوية 
الثالث، التي حث عليها رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم-
، وشــدد على أحبابه ضرورة اغتنام فضل صالة الضحى 
ووقتهــا للفوز بثوابها العظيم، كمــا أن صالة الضحى من 
النّوافل التي حرص رسول هللا -صلى هللا عليه وسلّم- على 
المداومــة عليها، بل وحّث عليهــا الّصحابة –رضوان هللا 
تعالــى عنهــم-، وقد ال يعــرف الكثيرون عــدة أمور عنها 
سواء فضلها أو أفضل وقت ألدائها وماذا يقرأ فيها أو حتى 

ثوابها في الدنيا واآلخرة.
فضل صالة الضحى 

فضــل صــالة الضحى فيها ُروي عن أبــي الّدرداء رضي 
هللا عنــه قوله: »أوصاني خليلي بثــالٍث: ِبصياِم ثالثِة أياٍم 
َحى في  من كلِّ شهٍر ، وأال أناُم إالَّ علَى ِوتٍر، وُسبحِة الضُّ

ــفِر والحَضِر«، وقد جاء في الّصحيح من قول رســول  السَّ
هللا صلّــى هللا عليه وســّلم: »يُصبح على كل ُســالمى من 
أحدكم صدقة، فكل تســبيحة صدقــة، وكل تحميدة صدقة، 
وكل تهليلــة صدقة، وكل تكبيــرة صدقة، وأمر بالمعروف 
صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان 
يركعهما من الّضحى«، كما جاء في فضل صالة الضحى 
مــا ُروي أيًضا عن زيد بن أرقم -رضي هللا عنه- أنه َرأَى 
اَلَة  َحى، َفقاَل: »أَما لَقْد َعلُِموا أنَّ الصَّ َقْوًما يَُصلُّوَن ِمَن الضُّ
ُ عليه  ــاَعِة أَْفَضُل، إنَّ َرسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ في غيِر هِذه السَّ

اِبيَن ِحيَن َتْرَمُض الِفَصاُل«. وسلََّم، قاَل: َصاَلُة األوَّ
وعــن فضــل صالة الضحــى فــإن المالئكة تشــهد صالة 
الضحــى، لمــا ورد أنه قال رســول هللا  -صلــى هللا عليه 
وســلم- لعمرو بن عبســة رضــي هللا عنه: »َصــلِّ َصاَلَة 
ُس حتَّى  ــمْ اَلِة حتَّى َتْطلَُع الشَّ ْبــِح، ثُمَّ أَْقِصْر َعــِن الصَّ الصُّ
اَلَة َمْشُهوَدٌة َمْحُضوَرٌة«، كما قال رسول  َتْرَتِفَع... فإنَّ الصَّ
هللا -صلى هللا عليه وســلم-: »من صلَّى الغداَة في جماعة، 
ـى ركعَتين؛  ثــم قعــد يذكر هللاَ حتى تطلَُع الشــمُس، ثم صلّـَ

ة« ٍة تامَّ ٍة تامَّ ٍة وعمرٍة، تامَّ كانت له كأجِر حجَّ
عدد ركعات صالة الضحى

صالة الضحى ُســنة مؤكدة عند الجمهــور، وعدد ركعات 
صــالة الضحى أقلها ركعتان، وأوســطها أربــع ركعات، 
وأفضلهــا ثمانــي ركعــات، وأكثرهــا اثنتا عشــرة ركعة، 
وفضلهــا تعد صدقة عن مفاصل الجســم البالغة نحو 360 

مفصاًل.
عدد ركعات صالة الضحى فيما روى مســلم ، من حديث 
أبــي ذر رضــي هللا عنــه أن النبــي صلى هللا عليه وســلم 
َحى«،  قــال: »َويُْجِزُئ ِمْن َذلَِك َرْكَعَتــاِن َيْرَكُعُهَما ِمْن الضُّ
وروى البخاري ومســلم من حديــث أبي هريرة رضي هللا 
عنه قــال: »أوصاني خليلي صلى هللا عليه وســلم بثالٍث: 
صيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر 

قبل أن أنام«.
عــدد ركعات صــالة الضحى فيما ثبت عن رســول هللا –
صلى هللا عليه وسلم- أنه صالها ثمان ركعات كما في فتح 
مكة، فقد روى مســلم أن معاذة رحمها هللا ســألت عائشــة 
رضي هللا عنها: »َكْم َكاَن َرُســوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحــى ؟، َقالَْت: أَْرَبَع َرَكَعــاٍت َوَيِزيُد َما  ـي َصاَلَة الضُّ يَُصلّـِ
َشــاَء«، وروى مســلم عن أم هانئ رضي هللا عنها قالت: 
َم إِلَى ُغْسلِِه، َفَسَتَرْت  »َقاَم َرُســوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَســلَّ
َعلَْيِه َفاِطَمُة ثُمَّ أََخَذ َثْوَبُه َفاْلَتَحَف ِبِه، ثُمَّ َصلَّى َثَماَن َرَكَعاٍت 

َحى«. ُسْبَحَة الضُّ
صــالة الضحى تســمى أيًضا: صــالة األوابين هي صالة 
تؤدى بعد ارتفاع الشــمس قيد رمح، وقيل بعد مضي ربع 
النهــار، و صالة الضحى أحد أنــواع صالة النفل وحكمها 
أنها سنة مؤكدة عند الجمهور، خالًفا للقول بأنها مندوبه في 
مذهب أبي حنيفة، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، 

وأفضلها ثمان ركعات، وأكثرها اثنتى عشرة ركعة.
صالة الّضحى هي من النّوافل التي داوم عليها رســول هللا 
-صلى هللا عليه وسلّم- وحّث عليها الّصحابة –رضوان هللا 
تعالــى عنهــم-، فقد ُروي عن أبي الــّدرداء رضي هللا عنه 
قولــه: »أوصاني خليلي بثالٍث: ِبصيــاِم ثالثِة أياٍم من كلِّ 
فِر  َحى في السَّ شــهٍر ، وأال أناُم إالَّ علَى ِوتٍر، وُســبحِة الضُّ
والحَضــِر«، وقــد ورد في صالة الّضحى أســماء أُخرى، 

منها: َصالة اإلشَراق.
صــالة الضحــى قد ُســّميت بصالة اإلشــراق بســبب وقت 
صالتهــا، كمــا ُســميّت بصــالة األوابيــن، واألوابــون هم 
التّوابون، وقد جاء في الّصحيح من قول رسول هللا صلّى هللا 
عليه وسلّم: »يُصبح على كل ُسالمى من أحدكم صدقة، فكل 
تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل 
تكبيــرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقــة، ونهي عن المنكر 

صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الّضحى«.
                             عن موقع صدى البلد بتصرف

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللهم أن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك 
والجمال جمالك و القوة قوتك والعزة عزتك و 

القدرة قدرتك. اللهم إني أسألك في صالتي ودعائي 
بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر 
بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، 
وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، 

وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها 
حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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َعَك َربَُّك َوَما َقلَى  َحــى )1( َواللَّْيــِل إَِذا َســَجى )2( َما َودَّ n  َوالضُّ
)3( َولَْلِخَرُة َخْيٌر لََك ِمَن اْلُولَى )4( َولََسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى 
)5( أَلَــْم َيِجْدَك َيِتيًمــا َفآَوى )6( َوَوَجَدَك َضاًلّ َفَهَدى )7( َوَوَجَدَك 
ــاِئَل َفاَل َتْنَهْر  ا السَّ ا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر )9( َوأَمَّ َعاِئــاًل َفأَْغَنى )8( َفأَمَّ

ْث )11( سورة الضحى  ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ )10( َوأَمَّ

n  قال  رســول هللا صلى هللا عليه وســلم : »من صلَّى الغداَة في 
جماعــة، ثم قعد يذكر هللاَ حتى تطلَُع الشــمُس، ثم صلَّى ركعَتين؛ 

ة« ٍة تامَّ ٍة تامَّ ٍة وعمرٍة، تامَّ كانت له كأجِر حجَّ

َحــى ارتفــاع النَّهار  َحــى : َضــُوُء الشــمس. و الضُّ n الضُّ
َحى وقت هذا الرتفاع أَو المتداد. وصالة  وامتــداده. و الضُّ
الضحى ُســنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ويبدأ وقتها  بعد 

شروق الشمس بعشرين دقيقة

n  الوهــم نصف الــداء ، و الطمئنان نصف الدواء ، و 
الصبر أول خطوات الشفاء

                                                       ابن سينا
 

حكم من أدركته صالة العصر ولم يصل الظهر ، فقد ورد فيها أنه يحرم  تأخير صالة 
الظهر إلى ما بعد أذان العصر إال من عذر شرعي كالنوم والنسيان، وينبغي على من 

فاتته صالة الظهر بعذر صالها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر.
إذا كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثًما وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت 
الصــالة، وتكون التوبــة بالندم والعزم على عدم تأخير الصالة عــن وقتها، وعليه أن 
يصلي صالة الظهر قضاًء قبل أداء صالة العصر إال إذا وجد صالة الجماعة للعصر 
قائمــة فإنــه يجوز له أن يدخل معهم في صالة العصر ثم يصلي الظهر بعد الفراغ من 

صالة العصر.
قضاء صالة الظهر كم ركعة 

ورد أنهــا الفريضــة الثانية التي يؤّديها المســلم في النهار بعد صــالة الفجر ، وتُصلّى 
ســًرا بخفض الصوت في القراءة فيها، وعن قضاء صالة الظهر كم ركعة ، فإنه يبلغ 
عدد ركعاتها أربع ركعات، و صالة الظهر تكون ركعتين يوم الجمعة لمن يؤّديها في 
المســجد؛ حيث تكــون الصالة فيها جهريّة وعدد ركعاتهــا اثنتين فقط، وأجاز األزهر 
الشــريف ودور اإلفتــاء فــي عديد البلدان العربية واإلســالمية  إقامــة صالة الجماعة 
بالمنــزل ،وكذلــك صالة الجمعة وتصلى ظهــرا 4 ركعات من منطلق »ال ضرر وال 

ضرار«، حيث إن  المرض والخوف على النفس من األسباب التي يترخص بها لترك 
الجماعة في المسجد بل والجمعة، ويأتي ذلك مع تتابع موجات انتشار فيروس كورونا.

أفضل وقت صالة الظهر
هِر في  هِر ، حيث يُســتحبُّ تعجيُل الظُّ أفضل وقت صالة الظهر هو تعجيُل صالة الظُّ
هِر في  ، يُستحبُّ اإلبراُد  بالظُّ ِة الحرِّ هِر في ِشدَّ غيِر حرٍّ وال َغيٍم، استحباُب اإلبراِد بالظُّ
، باتِّفاِق المذاهِب الفقهيَّة األربعة: الحنفيَّة  ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة، الحنابلة ،  ِة الحرِّ ِشدَّ
ُن النبيِّ صلَّى  نَّة، ما ورد عن أبي َذرٍّ َرِضَي هللاُ َعْنه، قال: أذَّن مؤذِّ ومن األدلَّة من السُّ
ُة  هَر، فقــال: »أَبِرْد أَبِرْد«، أو قال: »انتظر انتظْر«، وقال: »ِشــدَّ م الظُّ هللاُ عليه وســلَّ

الِة، حتى َرأْينا َفيَء التُّلوِل«. الحرِّ ِمن َفيِح  َجهنََّم، فإذا اشتدَّ الحرُّ فأْبِردوا عن الصَّ
م قال: »إذا اشــتدَّ الحرُّ  عن أبي ُهَريَرة َرِضَي هللاُ َعْنه، عن النبيِّ صلَّى هللاُ عليه وســلَّ
«، عن أنِس بِن مالٍك َرِضَي هللاُ َعْنه،  ـمَ َة الحرِّ ِمن َفيِح َجهنّـَ الة؛ فإنَّ ِشــدَّ فأَْبــِردوا بالصَّ
الِة، وإذا اشــتدَّ الحرُّ  َر بالصَّ م إذا اشــتدَّ البرُد َبكَّ قال: »كان النبيُّ صلَّى هللاُ عليه وســلَّ

الِة«. إعداد :  إيناس شروانةأَْبَرَد بالصَّ
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صالة الضحى ..، صالة األوابين 
 فضلها وقتها وقيمتها  

تفقه في دينك
 حكم من أدركته صالة العصر 

ولم يصل الظهر



ــد أن أكــون ســيدة أعمــال،  n »أري
وأرتكز على صدقي و شــغفي وشراكتي 
ــي« بهذه العبارة اســتهلت  مــع من حول
الشــابة إيناس صاحبة 26 سنة حديثها 
ــة  مــع »عيــن الجزائــر«، وتســرد رحل
م مختلفة، فهي شــابة  إبداعها فــي عوال
تجمــع بين حبها لعدة اختيارات، فبرزت 
م النفس العيادي لتحمل  في تخصص عل
شــهادة ليسانس وتســتعد لخوض غمار 
ــة بضــرورة تطوير  ــة أخــرى مؤمن رحل
ــة  اتهــا وهــو مــا دفعهــا لمواصل ي إمكان
لغــات التي عرفت  دراســتها في إحدى ال
فتا في الســنوات األخيرة، وهي  ــاال مل ب إق

لغــة التركية التي شــرعت في تعلمها  ال
ًة  ــذ ســنة2015 وتميزت فيهــا محاول من
إثبات نفســها في كل المجاالت، قبل أن 
تختار وجهة مغايــرة والعمل في ميدان 
ــذ الصغر وهو إنشــاء  كان طموحهــا من
ماركة خاصة بمواد التجميل على غرار 

أحمر الشفاه...
ــم الجمــال   وعــن فكــرة ولوجهــا لعال
نــاس« منذ كنــت طفلة صغيرة  قالت إي
ــة  ي ل التجمي المــواد  ــك  ل ت اســتهوتني 
الممزوجة بألوان مختلفة، وكيف تتالءم 
ــى وتمنحهــا جماال، فهوســي  مــع األنث
يــس بوضعهــا فقط، بل  ــه المواد ل بهات

ــى البحــث عــن كيفية  كنــت أصــر عل
صناعتها، واالستفســار عــن نوعيتها«. 
ــك الوقــت وقعت في غــرام هذا  ــذ ذل ومن
ــرر فجأة ولوجه رفقة أختها  تق المجال، ل
عقيلة التي اكتســحت هــي األخرى ذات 

لية. الميدان بمادة تجمي
ــه يعــود  ــت أن وعــن ســر نجاحهــا قال
ــي منحتهــا كل الدعم  ت تهــا ال ل ــى عائ إل
والتشــجيع والتحفيــز مــن أجــل إثبات 
نفســها وترويج منتوجاتها، على أمل أن 

تطلق ماركة خاصة باأللبســة مستقبال، 
متمنية أن تكون الســيدة األولى واألقوى 

م الجمال. أثيرا في عال ت
ووجهــت إيناس رامــول نصيحة إلى كل 
امــرأة تطمــح إلثبات نفســها، واالعتماد 
كل  تخطــي  بضــرورة  قدراتهــا  ــى  عل
ــات والعوائــق، وإقحام نفســها في  ب العق
ــم تحبه وتريد أن تكــون ناجحة فيه  عال
مــن أجل تــرك بصمة الســمها من جهة 

االستقالل ماديا من جهة أخرى.
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إيناس رامول.. تجربة شابة طموحة 
اكتسحت مجال ريادة األعمال 

معي أنا 

رغم صغر سنها تمكنت من حجز مقعدا لها بين رواد األعمال، فحلم أن تصبح سيدة أعمال هو شغف داعب خيالها منذ نعومة أظافرها، 
لطالما استهواها مجال الجمال واألناقة، فبحثت عن طرق تجسيده واقعيا، لذلك فهي لم تتّردد عن االنتقال من تخصص علم النفس 

العيادي، وهوس اللغة التركية إلى إنشاء ماركة خاصة في مواد التجميل، الحلم الذي آمنت و تمسكت به الشابة إيناس رامول، وقّررت 
خوض تجربة مختلفة تطمح من خاللها لفرض منتوجاتها وترك بصمتها في عالم الجمال.

تجفيف الشعر بالهواء 
البارد ام الساخن شعرك

تنانير طويلة بطبعات الورود 
إلطاللة منعشة في الربيع

موضة وأزياء   

عــرف موســم  ُي  n
بألوانــه  الربيــع 
ُمنعشة،  وال ُمبهجة  ال
يــر مــن  كث فّضــل  وُي
اعتمــاد  النســاء 
األزياء الالئقة حسب 
خاصــة  موســم،  كل 
يــر  تنان كانــت  إذا 
ُمطبعــة بورود، فهي 
ــر الصيحات  مــن أكث
الرائجة، والتي تليق 
على جميع اإلطالالت 

اليومية.
ــي  الالت لنســاء  ل
ــر  ي ان ن ت ال ــن  يفّضل
خاصــة  ــة،  ل الطوي
ا  لموسم الربيع، اخترن
تنورة من  لكّن هــذه ال
أليســاندرو  عالمــة 
أنريكيــز المصممــة 
الســاتان  قمــاش  من 

ــر المينــت، ومطبعــة  ــون األصف ل ال ب
اللون األحمر واألخضر،  بورود كبيرة ب
ــة بارزة مع  وُصممت بكســرات أمامي
خصــر عريــض وعــاٍل، إضافــة إلى 
تنورة  جيوب أمامية واسعة، وجاءت ال
ــوش، مما جعل  بتصميم مبهــر ومنف

مظهرها أكثر جاذبية وأناقة
نعشــة، قدمت  ــة وُم ــة عصري وإلطالل
ــد من  يــل مارنــت العدي عالمــة إيزاب
ــة المطبعة  ل انير الطوي ن ت ــم ال تصامي
ــورة  ن ت ــا هــذه ال ن ت بــورود، وقــد أعجب
وضيــق  طويــل  بشــكل  المصممــة 
ــون األخضــر، وجــاءت مطبعــة  ل ال ب
لفة بألوان فاتحة؛ كاألحمر  بورود مخت
واألزرق، مــع غصــون طويلة دائرية 
وُصممــت  وايــت،  األوف  ــون  ل ال ب

ــورة بقّصــة قصيــرة مــن األمــام  ن ت ال
ــة مــن الخلف تصــل إلى بعد  ل وطوي
ــة، وفتحة جانبية تكشــف إحدى  الركب
الساقين، وبخصر ضيق، حيث أصبح 

نعشاً. اً وُم ي تصميمها راق
ــورة طويلة  ن ــِت تبحثيــن عن ت إذا كن
اإلطــالالت  لــف  مخت فــي  تناســبك 
بهــذا  االســتعانة  ــِك  يمكن ــة،  اليومي
ا بيكهام  التصميم من عالمة فيكتوري
اللون األزرق وُمطبعة  تنورة طويلة ب ل
اللون األحمر والبني،  بورود صغيرة ب
وجاءت بكســرات جانبية مع الطيات 
المنســدلة، أما على جانبي التصميم؛ 
ــى الخصر  ــاً، إضافــة إل ق فجــاء ضي
تنورة  المصمم بالكشــكش، وتصــل ال
ــى حد الركبة، وتنســدل مــن الوراء  إل

بأسلوب الفت.
n خصلة من شعرك هي في األساس 
أنبوب به قشرة داخلية وطبقة خارجية 
واقية )تسمى بشرة( مرتبطة ببعضها 
البعــض بواســطة بروتينــات دقيقة. 
عندمــا تكــون طبقــة الجلــد ســليمة 
تمامــاً، يصبح الشــعر المعاً جــداً وال 
يميل إلى التكســر. يمكن أن تتســبب 
ــي إتــالف البشــرة  الحــرارة الزائــدة ف
عــن طريق حبس الماء داخل القشــرة 

يان الماء بالفعل. والتسبب في غل
وجدت الدراســة أنه في حين أن حرارة 
المجفف يمكن أن تســبب ضرراً أكثر 
مــن عــدم اســتخدامه، فإن اســتخدام 
مجفف الشعر على المسافة الصحيحة 
ودرجة الحــرارة يمكن أن يتســبب في 

واقــع في ضــرر أقل مــن تركه. هذا  ال
ألنه عندما يتالمس الشــعر مع الماء، 
ــه ينتفخ. كلما اســتمر لفترة أطول  فإن
)على ســبيل المثال، خالل الســاعتين 
التي اســتغرقها الشعر حتى يجف في 
الهــواء(، زاد الضغط على البروتينات 
ــى الشــعر  ــي تحافــظ عل ت قــة ال ي الرق
ــى مزيد من  يماً، ممــا قد يــؤدي إل ســل

الضرر.
اتركــي شــعرك يجف بشــكل طبيعي، 
ــك، مــع وجــود  ــي ٪50. بعــد ذل حوال
ــر برودة  ــى اإلعــداد األكث مجففــك عل
)ال تلمســي اإلعداد الســاخن!(، جففي 
شــعرك، وحافظي على المجفف على 

بعد 6 بوصات من الشعر.

n ليــس مــن الســهل دائمــاً 
ــى البشــرة الجافــة  ــب عل التغل
والخشــنة، ولكن قد يكون زيت 
الريحــان قادراً على المســاعدة 
عندمــا تمــت مقارنــة كريمات 
الوجه بالزيوت أو مستخلصات 
الريحان مع تلك التي ال تحتوي 
على الريحــان، أدت اإلصدارات 
المليئة بالريحان وظيفة أفضل 
يــل  الرطوبــة وتقل ــي تعزيــز  ف

الخشونة.
عالج حب الشباب باألعشاب 

ــى أن  تشــير بعــض األبحــاث إل
شــر في  ا لمقال نُ ًق زيت األعشــاب قد يســاعد في تقليل مشــكلة الجلد هذه. وف
ــة والتكميلية، قــد يكون لزيوت الريحــان خصائص مضادة  ل بدي العالجــات ال
للميكروبــات ومضــادة لاللتهابــات يمكــن أن تؤثر بشــكل إيجابي على حب 
الشباب. اختبرت دراسة أخرى، أن عصير أوراق الريحان الطازجة المطحونة 
كعــالج لحب الشــباب. في هذه الدراســة، كان العصير فعــااًل بنفس القدر في 
ــة، مثل أدوية التتراســيكلين عن  عالج حب الشــباب كخيارات قياســية مقبول

طريق الفم وغسول الكبريت للوجه.
حماية من أشعة الشمس

كذلك جدت األبحاث المنشورة في المجلة الدولية للصيدلة والعلوم الصيدالنية 
أن زيــت الريحــان األساســي قــد يوفر بعــض الحماية كمكون نشــط واٍق من 
الشــمس. ومــع ذلك، يجب أال تعتمدي على زيــت الريحان أو الريحان بمفرده 
لحمايتك من أشعة الشمس. ويوصي باستخدام واقي من الشمس واسع الطيف 

مقاوم للماء مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى.
مضاد الفطريات

قــد يكــون للزيت العطري من نبــات الريحان خصائص مضــادة للفطريات، 
نباتية. في حين أن الزيت العطري  شــر في مجلة علم األمراض ال ا لبحث نُ ًق وف

للعشب قد يكون له خاصية الحفاظ على الجلد.

لبشرة أكثر إشراق

ترطيب البرشة بزيت الريحان
بيتك يسعك

أفضل الطرق للحدّ من انتشار 
الغبار في المنزل

عصير البرتقال يخفض ضغط 
الدم ويقي من أمراض القلب

أنت وحميتك

n يتميز عصير البرتقال بطعمه اللذيذ 
ــى  ــوي عل وفوائــده المتنوعــة فهــو يحت
يــر مــن المعادن  فيتاميــن ســي C والكث
والفيتامينــات ومضادات األكســدة، التي 
ــي تعزيــز الجهــاز  تلعــب دوراً كبيــراً ف
ــى الوقاية من  المناعي، مما يســاعد عل
بــرد واإلنفلونــزا  األمــراض وخصوصــاً ال
خالل فصل الشــتاء؛ لذلــك ينصح األطباء 
تنــاول عصير البرتقال  وخبــراء التغذية ب
الطبيعي بشــكل مستمر، فهو عالوة على 
ذلــك يخفــض ضغــط الــدم، ويســاعد في 

تجّنب مشاكل القلب.
تقول الدكتورة كاري روكستون، من مركز 
ــكا، في  فاكهــة في بلجي ــر ال ــوم عصي عل
اً واحداً  حديثها لـ«ديلي إكسبرس«، إن كوب
ــر البرتقال يخفــض ضغط الدم  من عصي
اً بمقــدار ثالثة مليمترات  االنقباضي يومي
من الزئبــق، وضغط الدم االنبســاطي بما 

يقرب من 2 مم من الزئبق.
ويحتوي كل من البرتقال وعصير البرتقال 
يفينول نباتي يســمى هسبريدين،  على بول
والذي يعمــل على إرخاء األوعية الدموية؛ 
مما يســهل على الجسم التحكم في ضغط 

ــم  ت ــورة روكســتون، وي ــدم، وفــق الدكت ال
امتصاصه من العصير بشكل أكثر كفاءة 
من البرتقال الكامل؛ بسبب وجود األلياف 
ــر البرتقــال على  ــه. كمــا يعمل عصي ي ف
البوتاسيوم الذي يساعد في  تزويد الجسم ب

السيطرة على ضغط الدم.
فــإن  ــة  بلجيكي ال ــرة  ي الخب وبحســب 
الهسبريدين في جسم اإلنسان عند هضمه 
يتحول إلى هسبريتين. وتضيف: »مرّكب 
جديد في دمائنا يســمى هسبريتين يساعد 
على استرخاء األوعية الدموية، مما يجعل 
ــدم، وخصوصاً  ــى ضغط ال ــره كبيراً عل أث
لدى األشخاص المعرضين لخطر اإلصابة 

بأمراض القلب واألوعية الدموية«.

النوافــذ  ــق  مــن غل ــّد  ب ال   n
واألبواب لمنع الغبار من دخول 
ــا تهوية الغرف فال  المنزل، أّم
ــّد ألكثر من دقائق معدودة  تمت

في كّل يوم.
ــع  خل بعــادة  تــزام  االل يفيــد   
األحذيــة، قبل دخــول المنزل، 
يــة الغبار  تقليل من كّم فــي ال
نباتات  المنتشرة فيه.. تعمل ال
الموزّعة على حواف النوافذ أو 
الشــرفات على تصفية الغبار، 
ومنع دخوله المنزل، باإلضافة 

ــون األخضر  ل ال ــى تجميله ب إل
الطبيعي.

يقوم جهــاز تنقية الهواء، عند 
وضعه بالقرب من باب المنزل 
نافذة على منع  الخارجــي أو ال

انتشار الغبار في المنزل.
 ينصح باالســتعانة بالمكنسة 
الكهربائيــة المزودة بفلتر )أو 
مرشــح الهــواء(، فهــي تحبس 
الغبــار واألتربة بأمــان داخل 
الجهــاز وتمنــع إطالقهــا مرة 

أخرى في الهواء.

دالل بوعالم
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إستراحة

ي بن ريان بن شبه الماكسيني النحوي: على علماء الموصل، ثم تتلمذ عليه عدٌد كثير من  n قرأ مكِّ
أهلها، ثم مضى إلى الشام وعاد إلى الموصل، وكان عارًفا بالقراءات السبع، وسمع الحديث فأكثر، وقد 
ل حياته في ماكاســين يعــرف بُمكيك تصغير مكي، فلما ارتحل عن  أخــذ من كل علم بطرف، وكان أوَّ
ماكسين واشتغل في طلب العلم، اشتاق إلى وطنه فعاد إليها، ففرح الناس به؛ لعلمه وأدبه وفضله، وكان 
ينــوي اإلقامة في بلده، وفي تلك الليلة ســمع امرأًة تقول ألخــرى: ما تدرين َمن جاء؟ قالت: ال، قالت: 
مكيك بن فالنة، فقفل راجًعا وقال: وهللاِ ال أقمت في بلد أدعى فيه بمكيك، وسافر من وقته إلى الموصل.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

أبو الجراحة الحديثة أبو قاسم الزهراوي  
يف رحاب العلم واإلميان  

ْهَراِوّي  n أبــو الَقاِســم َخلَف بــن َعبَّــاس الزَّ
)المتوفي بعد سنة 400 هـ/1013 م( المعروف 
فــي العالم الغربــي باســم Abulcasis، هو 
طبيب عربي مسلم عاش في األندلس. يعد أعظم 
الجراحيــن الذيــن ظهروا في العالم اإلســامي، 

ووصفه الكثيرون بأبي الجراحة الحديثة.
 أعظم مساهماته في الطب هو كتاب »التصريف 
لمــن عجز عن التأليــف«، الذي يعد موســوعة 
طبية من ثالثين مجلًدا.« كان لمســاهماته الطبية 
سواء في التقنيات الطبية المستخدمة أو األجهزة 
التي صنعها تأثيرها الكبير في الشــرق والغرب، 
حتى أن بعض اختراعاته ال تزال مســتخدمة إلى 

اليوم.
 ويعــد الزهــراوي أول طبيــب يصــف الحمــل 
المنتبذ، كما أنه أول من اكتشف الطبيعة الوراثية 

لمرض الناعور )الهيموفيليا(. 
ولد الزهراوي في مدينة الزهراء، وترجع أصوله 
إلى األنصار. عاش الزهراوي في قرطبة، حيث 
درس وعلّــم ومارس الطــب والجراحة.  ولم يتم 
اإلشارة السم الزهراوي إال من خالل كتابات ابن 
حــزم الذي عّده من ضمن أعظم أطباء األندلس. 
أما أول من كتب سيرته الذاتية فهو الحميدي في 
كتابه »جذوة المقتبس في ذكر علماء األندلس«، 
الذي كتبه بعد 60 عاًما من وفاة الزهراوي حيث 
قال عنه أنه: »من أهل الفضل والدين والعلم«. 
وقال عنه ابن أبــي أصيبعة: »كان طبيًبا فاضاًل 
خبيًرا باألدوية المفــردة والمركبة، جيد العالج، 
ولــه تصانيــف مشــهورة فــي صناعــة الطب، 
وأفضلهــا كتابــه الكبير المعــروف بالزهراوي، 
ولخلف بــن عباس الزهراوي مــن الكتب كتاب 
التصريــف لمن عجــز عن التأليــف، وهو أكبر 
تصانيفه وأشــهرها، وهو كتــاب تام في معناه.« 
ووصفه غوســتاف لوبون بأنه: »أشهر جراحي 
العرب، ووصف عملية سحق الحصاة في المثانة 
على الخصوص، فُعــدَّت من اختراعات العصر 

 .» الحاضر على غيِر حقٍّ

أعماله
تخصص الزهراوي في عالج األمراض بالكي، 
كمــا اخترع العديــد مــن أدوات الجراحة كالتي 
يفحــص بها اإلحليــل الداخلي، والــذي يدخل أو 
يخرج األجســام الغريبة من وإلــى الحلق والتي 
تفحــص األذن وغيرهــا، وهــو أول من وصف 
الحمل المنتبذ عام 963 م. كما أنه أول من وّضح 
األنواع المختلفــة ألنابيب البذل، وأول من عالج 
الثؤلول باســتخدام أنبوب حديــدي ومادة كاوية، 
وهــو أول مــن اســتخدم خطافــات مزدوجة في 
العمليات الجراحية، وأول من تّوصل إلى طريقة 
ناجحــة لوقف النزيــف بربط الشــرايين الكبيرة 
قبل باري بســتمائة عام.  وقد وصف الزهراوي 
الحقنة العادية والحقنة الشرجية ومالعق خاصة 
لخفض اللســان وفحص الفم، ومقصلة اللوزتين، 
والجفت وكالليب خلع األسنان، ومناشير العظام 

والمكاوي والمشارط على اختالف أنواعها. 
عمليــة  وصــف  مــن  أول  أيًضــا  الزهــراوي 
القســطرة، وصاحب فكرتها والمبتكر ألدواتها، 
وهو الذي أجرى عمليات صعبة في شق القصبة 
الهوائيــة، وكان األطبــاء قبلــه مثــل ابن ســينا 
والــرازي، قد أحجموا عــن إجرائها لخطورتها. 
ا لمعالجة  وابتكــر الزهراوي أيًضا آلة دقيقــة جًدّ
انسداد فتحة البول الخارجية عند األطفال حديثي 
الوالدة؛ لتسهيل مرور البول، كما نجح في إزالة 
الــدم من تجويف الصــدر، ومن الجروح الغائرة 
كلها بشــكل عام. والزهراوي هو أول من صنع 
خيطاًنا لخياطة الجراح، واســتخدمها في جراحة 
األمعــاء خاصــة، وصنعهــا من أمعاء الماشــية 
والقطــط، وأول مــن مــارس التخييــط الداخلي 
بإبرتيــن وبخيط واحد ُمثبَّت فيهما، وهو أول من 
اســتعمل الفحم في ترويق شراب العسل البسيط، 
وأول من استعمل قوالب خاصة لصنع األقراص 

الدوائية. 
ا فــي علم طب  وللزهــراوي إضافــات مهمة جًدّ
ْيِن، وكتب في تشوهات الفم  األسنان وجراحة الفكَّ

وسقف الحلق، وقد أفرد لهذا االختصاص فصاًل 
ا به، شــرح فيه كيفية قلع األســنان بلطف،  خاًصّ
وأسباب كسور الفك أثناء القلع، وطرق استخراج 
جــذور األضــراس، وطــرق تنظيف األســنان، 
وعــالج كســور الفكين، واألضــراس النابتة في 
غيــر مكانهــا، وبرع فــي تقويم األســنان. وفي 
التوليد والجراحة النسائية، وصف وضعية فالشر 
للوالدة، إضافًة إلى وصف طرق التوليد وطرق 
تدبير الوالدات العسيرة، وكيفية إخراج المشيمة 
الملتصقــة، والحمل خارج الرحم، وطرق عالج 
اإلجهاض، وابتكر آلة خاصة الستخراج الجنين 
الميــت، وهــو أول مــن اســتعمل آالت خاصــة 
لتوســيع عنــق الرحم، وآالت الســتئصال أورام 
األنف وهي كالســنارة، وآالت الستخراج حصاة 
المثانــة بالشــق والتفتيــت ، وأول مــن بحث في 
التهاب المفاصل والســل في فقرات الظهر، قبل 
برسيفال بوت بسبعمائة عام، وأشار إلى استخدام 
النســاء فــي التمريــض، وهو أول من اســتعمل 
القطن إليقاف النزيف. كما صنع الزهراوي أول 
أشــكال الالصق الطبي الذي ال زال يستخدم في 

المستشفيات إلى اآلن. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن أبعد نقطة من مركز األرض هي قمة جبل 
شمبورازو الموجود في دولة اإلكوادور.

*أن متوسط نوم الشخص العادي هو 7 دقائق فقط.
*أن عدد أسنان الدب هو 42سن حادة وقاطعة. 

*أن الليمون يحتوي على نسبة سكر أكثر من الفراولة. 
*إن 85 بالمائة من الحياة النباتية موجودة في المحيطات.

• 1723 - تنصيب لويس الخامس عشر ملًكا على فرنسا.
• 1785 - أنطوان الفوازييه ينجح في تحليل الماء إلى 

أكسجين وهيدروجين.
• 1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة 

إلبا.
•  1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب األحمر على يد 

رجل األعمال السويسري جان هنري دونانت.
• 1918 - منح االستقال للتوانيا.

• 1923 - اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في األقصر على يد عالم اآلثار هوارد كارتر.
• 1948 - اإلعان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من االتحاد 

السوفيتي.
• 1949 - اختيار مدينة ستراسبورغ مقًرا لمجلس أوروبا.

• 1951 - جوزيف ستالين يتهم األمم المتحدة بأنها أصبحت ساًحا للحرب العدوانية.

واحد تزوج بصينية قالت له واش بيك 
ساكت؟ قالها ظنيتك نايمة

                         اإلدارة هي لعبة فكرية، وكلما فكرت بطريقة أفضل كلما حققت 
                                                                 نتائج أعظم، لذا فكر جيداً وأنتق من يفكر، وأعمل مع من يفكر.
                                                         ديل كارنيجي

طوال الخيط ما هو خياط

يضرب هذا المثل في نعت من يتباهى بمعرفة الشيء
 وهو له جاهل

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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الفيلسوف املثري للجدل خضري مريي  
n خضيــر ميــري قــاص وروائــي وشــاعر 
عراقي، اســمه الكامــل خضير عباس ميري ولد 
فــي مدينــة العمــارة 1962، عــرف باهتمامه 
بالفلســفة والدراســات الفكرية، صدر له العديد 
من المؤلفات في هــذا المجال، كما كتب الرواية 

والمسرحية. 
  كانــت حياتــه وآراءه مثــار جــدل، كان مولعا 
بالقراءة شــغوفا بها، تميز بأنــه اتخذ من الجنون 
منطلقــا للهروب من الواقع فكانت نتاجاته األدبية 

محط إعجاب الكثيرين. 
أصــدر خضير ميرى ونشــر العديد مــن الكتب 
منها: )االشــكالوية والمعنى في السؤال الفلسفي( 
عــن دار األمد عام 1993، فــي عمان. و)الفكر 
المشتت، تعقيب على فوكو( عن دار الصخرة في 
عمان أيضا، و)الجنون في نيتشــه( عن دار الغد 
األردنية، و) أيام الجنون والعســل( عام 2000، 

و)صحــراء بــوذا( وحكايات من الشــماعية عام 
2003 و )ســيرة ذاتيــة لجمجمــة( عام 2003 
و )جــن وجنــون وجريمة( و )ســارق الحدائق( 
و)الذبابة على الوردة( التي كتبها في مصر، قبل 
ســنة من عودته إلى بغداد. بعد خمس سنوات من 
اإلقامة بمصر بســبب تعرضه لحادث هناك، كما 
لــه كتاب )تعديــل ذيل الكلــب(، و )كتاب الجيب 
للمحكوميــن باإلعدام(، و)مباهــج حياة موتاي(، 
وكتــاب )دفاتر المصحــة( وكتيب صغير عنوانه 
)دفاعــاً عــن الجنــون(. وكتاب )أحــالم عازف 

الخشب( عن الموسيقار نصير شمة.
وفاته

توفــي خضير ميري فــي ديســمبر 2015، في 
مستشــفى مدينة الطب فــي بغداد، عن عمر ناهز 
الحاديــة والخمســين، بعــد معانــاة مــع المرض 

استمرت طويال. 

»مكيك«



n أشــرف وزيــر االتصــال، محمد 
بوســليماني، أمس، بالنــادي الثقافي 
عيســى مســعودي لإلذاعــة الوطنية، 
على إطــاق المنصة الرقمية الخاصة 
بالمصطلحــات اإلعاميــة باألمازيغية 
الســامية  المحافظــة  أعدتهــا  التــي 
لألمازيغيــة بالشــراكة مــع اإلذاعــة 

الوطنية.
محمــد  اإلتصــال،  وزيــر  واعتبــر 
بوســليماني، أن إطــاق المنصة يمثل 
»إضافــة فــي تعزيــز وانتشــار اللغة 
األمازيغيــة التــي تعمــل الدولــة على 
تنوعاتهــا  بــكل  وتطويرهــا  ترقيتهــا 
اللســان  لتعزيــز  وعامــا  اللســانية، 

األمازيغي ضمن مشــهد دولي تتنافس 
فيــه عدة لغــات«. كما أنــه يندرج –
يضيــف الوزيــر- فــي إطار سياســة 

الدولة لرقمنة مختلف المؤسســات.
كمــا دعــا وزيــر اإلتصــال الصحافة 
البديــل  اإلعــام  لتوظيــف  الوطنيــة 
لتعزيــز الجبهــة الداخليــة والتصدي،  
لجرائــم الجيــل الرابــع، مؤكــدا عزم 
قطــاع اإلتصــال تطويــر العاقــة مع 
كافة الشــركاء خدمة لحريــة التعبير، 
وكــذا التصــدي للحمات المســعورة 

التي تســتهدف الجزائر وانجازاتها.
من جهته، أكد األمين العام للمحافظة، 
الهاشــمي عصــاد، أن إطــاق  ســي 

المنصة »ثغامســا« يأتي بهدف إبراز 
ثمرة العمل المؤسســاتي المشترك مع 
اإلذاعــة الجزائرية، و تجســيدا ألبرز 
توصيات الدورة التكوينية التي شارك 
فيهــا 30 صحفيا بتظاهــرة »الجزائر 
 2021 جويليــة  فــي  القلــب«  فــي 

ببومرداس.
وفي الســياق أوضح منسق المشروع، 
اإلعامــي بوجمعــة ميمونــي، أن » 
المنصــة تكتســي أهميــة مــن حيــث 
أنهــا تمثــل قاعــدة مفاهيميــة لمختلف 
التنوعات اللسانية األمازيغية المتداولة 
على المســتوى الوطنــي لتوظيفها في 
الحقــل اإلعامــي الوطنــي«، مبرزا 
هدفها فــي »جمع وترتيــب أكبر عدد 
مــن المفــردات والمصطلحات األكثر 

تداوال في الحقل اإلعامي« .
العــام  المديــر  اعتبــر  جانبــه  مــن 
لإلذاعــة الوطنيــة، محمــد بغالي، أن 
الخاصة  الرقميــة  المنصــة  »إطــاق 
باألمازيغية  اإلعاميــة  بالمصطلحات 
يمثــل »تجســيدا للمرحلــة الثانيــة من 
المحافظــة  مــع  المشــتركة  اإلتفاقيــة 
الســامية لألمازيغية الموقعة في شــهر 

ماي 2021.
                                  ربيع م 

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 14/ 01
الجزائر : 17/ 08
وهران : 19/ 09 

الفجر  : 05.54
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.50
املغرب  : 18.15
العشاء : 19.37

مواقيت الصالة 
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أشرف عليها وزير اإلتصال بالنادي الثقافي لإلذاعة الوطنية  

قطاع اإلعالم يتعزز بمنصة جديدة لرقمنة 
المصطلحات  األمازيغية 

قال وزيــر االتصال ، محمد بوســليماني 
ســيكون  الجديــد  اإلعــام  قانــون  أن   ،
كاما وشــاما ، هدفــه تحقيق االحترافية 

للصحفيين. الحقيقية 
ما نطق به الوزيــر، وهو العارف بخبايا 
اإلعــام في بادنا قــول جميل ، ولو أننا 
كمســلمين نقّر أن الكمــال هلل وحده، لكننا 
نتمنى حقــا أن يتم تجاوز الوضع الراهن 
لإلعــام في الجزائر الصعب والذي يعّج 
بالدخاء بما فيهم  أصحاب المال الفاســد 
البعيديــن كل البعد عــن الميدان ، والذين 
صاروا أمام »فقر الصحفيين« يفرضون 
منطقهم بأموالهم ومنهم من أســتحوذ ليس 
على الصحيفة أو القناة فحســب، بل حتى 
على تســييرها والعبث بالمهنة والمهنيين 
وفــرض منطــق المال، فضاعــت المهنة 
وتعــب أهلها ، واألخطر من ذلك أن مثل 
هــؤالء قتلــوا حمــاس المهنييــن وعطلوا 

آليــات تطوير الصحافة في بادنا .
هــدف القانــون الشــامل الكامــل الذي تم 
عرضه علــى الحكومة تحقيق االحترافية 
» الحقيقيــة » هــذا وصف الوزير ..فهل 
باإلمكان بلوغ ذلك وسط رداءة  وفوضى 
وعدم إســناد األمور ألهلها ؟ وهل يمكن 
بلوغ هــذه » الحقيقيــة » دون الحكم بيد 
الصحف والقنــوات الجادة ،التي تســعى 
بغايــة  اساســية »ركيــزة« هــي تطوير 
الصحافــة الجزائريــة، وجعلهــا تواكــب 
التطــور المذهــل لتكنلوجيــات اإلعــام 
واإلتصــال الحديثــة ،ومــن ثمــة بلــوغ 
إحترافيــة حقيقية ؟ وهــل يمكن أن تكون 
الصحافــة قوية بدون كفاءات ومســاعدة 
ومراقبــة مــن الدولــة ؟ وهــل يمكن أن 
تكون صحافتنا قويــة دون اإلعتماد على 
التكويــن ونحن نــرى بأعيننا ومن خال 
تجاربنا تخّرج آالف الصحفيين كل ســنة 
مــن معاهــد وكليــات اإلعــام  بتكويــن 
ضعيف وال يتحكمون فــي تقنيات الكتابة 

؟            وفنياتها  الصحفية 
بوســليماني قال أن الهــدف المتوخى من 
القانــون يكمــن في »مســاعدة الصحفي, 
ســواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-
اإللكترونيــة,  الصحافــة  أو  البصــري 
علــى أن يكــون أكثــر احترافيــة, فضا 
عــن تحســين شــروط وضعه فــي عمله 
،وكــذا مواكبــة التطــورات التكنولوجية 
الحديثــة«. وهــذا أيضا قــول جميل فهل 

يتحقق ذلك ؟
آخــر الكام .. ما نتمنــاه هو أن ال يكون 
مجلس الصحافة الــذي أعلن الوزير عن 
تأسيســه مجلس لألعيان ولـ » األحباب« 
محترفي التســلق والتملق ،بل يتشكل فعا 
مــن إعاميين ذوي خبرة عالية مشــهود 
لهــم ، ومن دكاترة أكفاء حتى نصل فعا 
إلى االحترافية الحقيقيــة وتطهير القطاع 

من الدخاء .
                         يزيد ســلطان  

الكامل الشامل ؟

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  
هالك شخص وجرح آخر إثر انقالب 

سيارة بميلة 

ــك شــخص وجــرح آخــر في حــادث ســير تمثل في  n هل
ــى الطريق الوطني رقم  انحراف وانقاب مركبة ســياحية عل
بلدية عين التين، جنوب  ابعــة ل ت 79 بمنطقــة عزابة لطفي ال
ية  م اليوم الثاثاء من المديرية المحل والية ميلة، حسب ما عل

للحماية المدنية.
وأوضــح ذات المصدر أن عناصر الوحدة الرئيســية للحماية 
يلة االثنين إلى الثاثاء تمثل  ــة تدخلت في حادث وقع ل ي المدن
في انحراف وانقاب مركبة ســياحية وارتطامها بعمود اإلنارة 
العمومية بمنطقة عزابة لطفي، ما أدى إلى هاك شخص يبلغ 
مــن العمر 31 ســنة بعين المكان فيمــا أصيب آخر يبلغ من 
العمر 25 ســنة بجروح، وقد حــول عناصر الوحدة المتدخلة 

الضحيتين إلى المصالح االستعجالية بمستشفى ميلة.
يميا تحقيقا  ــة المختصة إقل ي مــن جهتها فتحت الجهات األمن

لتحديد ظروف ومابسات الحادث.
                                                    محمد.ب

 نجــح، أول أمــس، عناصــر أمــن 
ــرة أوالد أعطيــة غربــي واليــة  دائ
الــدرك  مــع  بالتنســيق  ســكيكدة، 
ــي وفرقــة الجيــش المرابطة  الوطن
ــي المنطقة، من االطاحة بشــبكة  ف
تتكــون من أربع أشــخاص تراوحت 
أعمارهــم مــا بيــن 19 و 40 ســنة 
تورطوا في تأســيس شبكة لصناعة 
القوارب التي تســتعمل في الهجرة 

الغير شرعية »الحرقة« .
ــا، المطلعة،  واســتنادا إلى مصادرن
فــإن المتورطيــن مــن بينهــم أحــد 
بلدية كان قد  األشــخاص من مركز ال
فتح بناية قديمة تابعة له الى ورشــة 
ــوارب الخاصة بالهجرة  ق لصناعة ال
باســتقبال  هــذا  و  شــرعية  الغيــر 
العديــد مــن الشــبان الذيــن قامــوا 
الصناعــة  مســتلزمات  كل  بتوفيــر 
،و هــم من واليتي باتنة و قســنطينة 
..و أضافــت مصادرنا، بأن مصالح 

األمــن المختصــة كانــت قــد وردت 
دقيقــة بخصوص  اليهــا معلومــات 
نشــاط مشــبوهة لعــدد من الشــبان 
في منطقة خرايف فــي أحد المباني 
بلدية  تابعة لشــخص من مركــز ال ال
،حيث تم تكثيــف التحريات خاصة 
و ان المنطقة باتت تستقبل عدد من 

الشــبان الباحثين عن فرص الهجرة 
تأكــد مــن  الغيــر شــرعية و بعــد ال
ــم مداهمة المــكان بقوة  المعلومــة ت
امنية و توقيف عدد من المشتبه بهم 
يتم  و حجز قارب في طور اإلنجاز ل
تحويــل المتورطين على التحقيق .
                          نورالدين. ب

تفكيك شبكة لصناعة قوارب الموت يف بلدية
 أخناق مايون يف سكيكدة

حجز 7322 قرصا مهلوسا كانت مخبأة 
يف خزان سريغاز سيارة بالمسيلة 

n  تمكنــت فرقــة البحــث والتدخل بالمصلحــة الوالئية 
ثاني بأمن  التنسيق مع األمن الحضري ال للشرطة القضائية ب
ــوس، وتوقيف  ــة المســيلة، من حجــز 7322 قرص مهل والي
ثاثة أشــخاص يمتهنون المتاجرة غير الشــرعية بالمؤثرات 
ـ 25000 دينار جزائري  العقلية، مع حجز مبلغ مالي يقدر ب

من عائدات المتاجرة.
ــر معلومات وردت إلى  ية الشــرطية إث  وقــد جاءت هذه العمل
المصلحــة، حيــث مكنت فريــق التحقيق مــن اإلطاحة بهذه 
ــة المذكورة التي كانــت مخبأة بإحكام  الشــبكة وحجز الكمي

داخل قارورة غاز السيارات. 
 تم تقديم المشــتبه فيهــم أمام الجهــات القضائية المختصة 
ــا ليصــدر في حقهم أمر إيداع بمؤسســة إعادة التربية  يمي إقل
نقل، الحيازة واالتجار غير  بالمســيلة، عن تهمة التهريب، ال
ية باســتحضار مركبة وفي سياق  المشــروع بالمؤثرات العقل
تاســع بأمن والية  منفصــل تمكــن عناصر األمن الحضري ال
ثالث مــن عمره  ــد ال المســيلة، مــن توقيف شــخص في العق

لتورطه في قضية محاولة السرقة من داخل مركبة.
ــر الرقم  ــر نداء عب ــة الشــرطية جــاءت على إث ي  هــذه العمل
ــاده وجود شــخص يقوم بفعل الســرقة  األخضــر )1548( مف
تنقل  م ال يت ــم زجاجها الخارجي، ل مــن داخل مركبة بعد تحطي
على الفور إلى عين المكان وضبط المشتبه فيه متلبسا داخل 
المركبة وبحوزته ســاح أبيض )خنجر(، ومعدات يستعملها 
ية الســرقة )مفك براغي، آلة تقطيع(، المشتبه فيه تم  في عمل
يميا عن تهمة  تقديمــه أمام الجهات القضائية المختصــة إقل

ليل والكسر. محاولة السرقة المقترنة بظرفي ال
                                                        عبد الحليم بال 

تفكيك شبكة دعارة وإيداع 3 نساء
 و3 رجال الحبس ببسكرة  

ــع ألمن والية  ـ ـ n تمكنــت مصالح األمن الحضري الساب
ارة . العملية وحسب بيان  ـ دعـ ـ ل ـ ــة ل ـ بسكرة من تفكيك شبكـ
لخلية االتصال بأمن والية بســكرة جاءت علي اثر  معلومات 
ــوات الشــرطة باألمن الحضري الســابع بأمن والية  ق وردت ل
بســكرة . مفادها اســتغال خمســة  أشــخاص من بينهم 03 
نســاء تتراوح أعمارهم بين  )23 و 31 ســنة ( لمســكن بأحد 
العمارات وســط المدينة في ممارسة الرذيلة والفسق والدعارة 
يابة  ن تنســيق مع ال ال ،مع اإلخال باآلداب والســكينة العامة ب
ومداهمة  المســكن تم توقيفهم متلبسين وبحوزتهم كمية من 
الحبوب )كمية معتبرة من مؤثرات عقلية، حبوب منع الحمل( 
يفه الذي  م التوصــل الى صاحب المســكن وتوق التحقيــق ت وب
أجر المرأة مع علمه باســتغال مسكنه في الجرم والمشاركة 
معهم، وبتقديم الموقوفين الســتة )03 نساء، 03 رجال(امام 

العدالة صدر في حقهم امر إيداع.
                                                       حسان  درنون
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