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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
بمبادرة من مجموعة  من محبي رياضة المشي بميلة و تحت شعار تحدي 
المشي  القديمة  رياضة  ميلة  أبناء  من    يمارس عدد  المزمنة    االمراض 
بصورة دورية من امام القوس الرَوماني العتيق باتجاه هضبة سيدي خننو و 
غابة السكوم مرورا ،بالعديد من الشواهد التاريخية التي كان االجداد يسلكونها 
بمنطقة  االجر   و  القرميد  لصنع  الطين  مادة  جلب   سيما  ،ال  تنقالتهم  في 
المياشر بميلة. و يلتقي العديد من محبي رياضة المشي أمام مقهى دحماني 
جمال ليسلكو مسارا جبليا باتجاه غابة السكوم و هضبة  الدرع االحمر علي 
طول 51 كم ذهابا و ايابا  في رحلة شيقة ينظم إليها في كل مرة افراد من 
األصدقاء الحدد، وحتي الفضوليين و المعجين بهده الرياضة السياحية المثيرة 

عبر تالل ميلة  .
و قال دحماني عز الدين لعين الجزاير  صاحب هذه المبادرة أنه رفقة مجموعة 
السياحة  لتشجيع  و  تحديا لألمراض  الرياضة  يمارسون هده  من االصدقاء  
المحلية والتعريف بالتراث الثقافي و التاريخي لمدينة ميلة القديمة التي تعتبر 
ارثا حضاريا متنوعا بالجزائر، داعيا إلى التفاتة حقيقية النقاد المدينة العتيقة 

من خالة التهميش والنسيان التي تعيشها.
محمد بوسبتة

ع س ل
لـسع 

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

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

قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

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

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

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

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

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

ممارسون لرياضة المشي يتحدّون األمراض 
المزمنة بميلة

رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  تكبد 
إسترليني  جنيه  ماليين   8 بـ  تقدر  خسارة 
باعها في برج  إنه  يقال  فاخرة  ثمن شقة  من 

الشهير. ترامب 
الفارهة  الشقة  يونايتد  مانشستر  نجم  وباع 
 82.5 مقابل  بنيويورك  الخامسة  الجادة  في 
ماليين   8 بـ  أقل  أي  إسترليني،  جنيه  مليون 
من المبلغ الذي دفعه في عام 5102 لشراء 
الشقة وقتها )6.31 مليون جنيه إسترليني(، 
االقتصادي  اإلخباري  إكسبانشن  لموقع  وفقا 

اإلسباني
األسبق  األمريكي  الرئيس  سمعة  أن  ويبدو 
إلى  باإلضافة  »السيئة«  ترامب  دونالد 
كوفيد-91  بوباء  المرتبطة  الصحية  األزمة 
شراء  على  الطلب  ضعف  في  ساهما  قد 
 85 من  المكونة  السحاب  ناطحة  في  الشقة 
لمؤسسة  رئيسي  كمقر  تُستخدم  والتي  طابقا 

للمصدر. وفقا  ترامب، 
وتبلغ مساحة الشقة 032 مترا مربعا تحتوي 
وتوفر  حمامات  وثالثة  نوم  غرف  ثالث 

إطاللة رائعة على سنترال بارك.
لكن  الماضي  العام  أواخر  في  الشقة  بيع  وتم 
سوى  عنه  اإلعالن  يتم  لم  الشقة  بيع  خبر 

اآلن.
وكاالت

محل لإلطعام السريع  
تديره  إمرأة لترويج 

المخدرات بشلغوم العيد  
في ميلة

"بسبب ترامب".. 
رونالدو يخرس 8 ماليني 

جنيه إسرتليني
شمال  الواقعة  اوريسيا  بلدية  اخرى،  ،مرة  سجلت 
عاصمة والية سطيف ،حادثة نفوق قطيع من األغنام 
والماعز  بلغ عدده 96 رأسا ،بسبب الهجوم عليها 
الشعير  بوادي  افترستها  متشردة  كالب  طرف  من 
في تراب البلدية البلدية، في اسطبل الحد المواطنين 
تربية  تعتبر  والذي   ، الجمعيات  بعض  في  الناشط 
الماشية مصدر رزقه الوحيد ، وقد تدخلت مصالح 
البلدية والدرك الوطني للوقوف على المجزرة، وعلم 

هاجمت  التي  الكالب  هذه  احد  على  القضاء  تم  انه 
القطيع ليلة الجمعة.

شهرين  حوالي  قبل  شهدت  البلدية  نفس  ان  نشير 
حادثة مشابهة  ، حيث عرفت نفوق 95 رأسا بعد 
رأسا   72 بطونها،وإصابة  في  لجروح  التعرض 
معرفة  دون  رأسا   02 نجت  فيما  بليغة،  بجروح 

المتسبب.
نورالدين بوطغان

الكالب تفترس قطيعا  من األغنام 
في وأريسيا بسطيف

في إطار المحافظة على السكينة العامة وبناء على معلومات 
متطابقة تحصل عليها عناصر فرقة البحث والتحري ألمن 
بأحد  الخفيفة  للمأكوالت  محل  تحويل  حول  ميلة  والية 
مما  مشبوه،  نشاط  ممارسة  إلى  العيد  شلغوم  مدينة  أحياء 
خلق تذمرا واستياء  لدى سكان الحي، داهم عناصر فرقة 
البحث والتحري في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس محال 
للمأكوالت الخفيفة  تشرف عليه امرأة  ،حيث تم توقيف 50 
أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين  12  و 25 سنة من بينهم 
المعالج و سجائر  امرأة و فتاة، بحوزتهم كمية من الكيف 
محشوة بالمخدرات، باإلضافة إلى  أسلحة بيضاء محظورة، 

ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة لمباشرة اإلجراءات القانونية.
بعد إستكمال إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيهم أمام النيابة 
المختصة بشلغوم العيد التي أمرت بوضع أربعة منهم رهن 

الحبس.
ابو نوفل

طبيب روسي: حالة العين 
تكشف أوضاع أعضاء 

الجسم األخرى
 

وجراحة  أخصائي طب  ديمينتيف،  دميتري  الدكتور  أعلن 
القليلين  ولكن  الروح،  مرآة  يقولون  كما  العين  أن  العيون، 

يعلمون أن العين هي مرآة الجسم بكامله.
ويشير األخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أنه من حالة العين 
يمكن تحديد الحالة الصحية ألعضاء الجسم األخرى. مشيرا 
إلى أن العين أول من يكشف ارتفاع مستوى الكوليسترول 
في الدم.ويقول، »يمكن خالل الحديث مع الشخص المقابل  
ارتفع مستوى  وإذا  الجفون.  دهنية على  ترسبات  مالحظة 
الكوليسترول في الدم فقد يسبب انسداد األوعية الدموية«.
ويضيف، كما أن ظهور قوس أزرق اللون حول قرنية العين 
يشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وخاصة لدى 
كبار السن.ويشير األخصائي، إلى أن مرض السكري يسبب 
إعتام عدسة العين مبكرا وتصبح الصورة غير واضحة. أي 
أن طبيب العيون يمكنه تشخيص إصابة الشخص بالسكري 

وتحويله إلى الطبيب المتخصص.
ويضيف، كما تعكس العين جميع أمراض الكبد، ألنها تسبب 
اصفرار الجلد وصلبة العين. فعند التهاب الكبد، تصل كمية 
الشخص  يستيقظ  وعندما  الدم،  إلى  البيليروبين  من  كبيرة 
استشارة  فورا  عليه  عينيه،  اصفرار  ويالحظ  صباحا 

الطبيب.
عن فيستي. رو

فضيحة يوم الشهيد بمقربة الشهداء ببلدية عزابة يف سكيكدة
فضيحة بكل المقاييس تلك التي شهدتها بلدية عزابة شرق والية سكيكدة صبيحة يوم الجمعة الماضي ،و 
هذا بمناسبة يوم الشهيد المصادف لـ 81 فيفري، حيث بمجرد ما استعد الجميع لالستماع للنشيد الوطني و 

مع بداية المقطع األول انقطع النشيد ،بسبب خلل فني و لم تفلح محاوالت إصالحه.
يحدث هذا في يوم الشهيد المتميز هذه السنة ،والذي كان من المفروض أن يكون هذا اليوم في هذه السنة 
هو األحسن على اإلطالق، لكن في بلدية عزابة كان األمر عكسيا على اإلطالق ،حيث لم يكلف مسؤولو 

البلدية  انفسهم للتحقق من جاهزية المعدات التقنية.
نورالدين.ب
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بأجندة سياسية و اقتصادية

 الرئيس تبون في زيارة دولة  إلى القطر

ــي  ــة الت ــارة الدول ــكل زي n  تش
يقــوم بهــا رئيــس الجمهوريــة, عبد 
المجيــد تبــون, الــى دولــة قطــر, 
ــة  ــات األخوي ــز العالق فرصــة لتعزي
بيــن البلديــن و تعميــق التعــاون 
ــه و كــذا  الثنائــي و توســيع مجاالت
التشــاور  و  التنســيق  مواصلــة 
حــول القضايــا العربيــة و اإلقليميــة 

ذات االهتمــام المشــترك.
ــارة, التــي تــدوم  و تأتــي هاتــه الزي
يوميــن, تلبيــة لدعــوة مــن أميــر 
ــم  ــيخ تمي ــقيقة, الش ــر الش ــة قط دول
بــن حمــد آل ثانــي, كمــا تنــدرج 
العالقــات  تعزيــز  إطــار   فــي 
ــن الشــعبين الشــقيقين,  ــة, بي األخوي
الثنائــي,  التعــاون  أطــر  دفــع  و 
ــات  ــة العالق ــد متان ــا يجس ــا, بم قدم
و تجذرهــا, بيــن قيادتــي البلديــن 
ــان  ــه بي ــاد ب و شــعبيهما, حســبما اف
لرئاســة الجمهوريــة. كمــا سيشــارك 
الســيد الرئيــس فــي القمــة السادســة 
لرؤســاء دول و حكومــات منتــدى 
التــي  للغــاز,  المصــدرة  الــدول 

ــة ــي الدوح ــد ف تنعق
الشــيخ  و  تبــون  الرئيــس  وكان   
ــا  ــد التقي ــي ق ــد آل ثان ــن حم ــم ب تمي
بالجزائــر   ,2020 فيفــري  فــي 
العاصمــة, خــالل زيــارة رســمية 
تميــم,  الشــيخ  بهــا  قــام  للجزائــر 
ســجل خاللهــا الطرفــان ارتياحهمــا 
تشــهده  الــذي  االيجابــي  للتطــور 
البلديــن  بيــن  القائمــة  العالقــات 
مجــاالت  توســيع  علــى  اتفقــا  و 

باســتغالل  يســمح  بمــا  التعــاون 
البلديــن. قــدرات 

 و تعــرف العالقــات الجزائريــة-
ــكل  ــى بش ــة تتجل ــة ديناميكي القطري
كبيــر فــي تبــادل الزيــارات بيــن 
كانــت  والتــي  البلديــن  مســؤولي 
ــة و  ــر الخارجي ــارة وزي آخرهــا زي
الجاليــة الوطنيــة بالخــارج رمطــان 
لعمامــرة, الــى قطــر منتصــف يناير 
ــا  ــا خاص ــه مبعوث ــي, بصفت الماض
ــتقبل  ــن اس ــة, أي ــس الجمهوري لرئي
بالدوحــة مــن قبــل أميــر دولــة قطــر 
حيــث ســلمه رســالة خطيــة مــن 
الرئيــس تبــون و تــم خــالل هــذا 
اللقــاء بحــث العالقــات الثنائيــة و 
اســتعراض الفــرص الواعــدة لتنمية 
التعــاون المشــترك, ال ســيما فــي 
واالقتصاديــة  التجاريــة  المياديــن 
التأكيــد  تــم  كمــا  واالســتثمارية. 
علــى تكريــس توجيهــات قيادتــي 
البلديــن الحريصــة علــى ترســيخ 
و  والتعــاون  التضامــن  أواصــر 
ــة  ــل المشــترك خدم ــيق والعم التنس
ــة  ــة العربي ــم األم ــي ته ــا الت للقضاي
ــة الفلســطينية  ــا القضي ــي مقدمته وف
ترقيــة  أهميــة  تنــاول  تــم  كمــا   ,
العمــل العربــي المشــترك فــي ظــل 
الهامــة  لالســتحقاقات  التحضيــر 
العربيــة  القمــة  خاصــة  المقبلــة, 
هــذا  خــالل  بالجزائــر  المرتقبــة 
هــذا  اســتغالل  وضــرورة  العــام 
الموعــد لتكريــس تقــدم نوعــي يعيــد 
ــه  ــترك نجاعت ــي المش ــل العرب للعم
ومصداقيتــه ويعــزز آلياتــه لحــل 
األزمــات والنزاعــات فــي المنطقــة 

العربيــة

لقطــر  الجديــد  الســفير  كان  و   
عقــب  ثمــن,  قــد  الجزائــر  لــدى 
ــس  ــى رئي ــاده ال تســليم أوراق اعتم
الجمهوريــة, فــي نوفمبــر الماضــي, 
مســار  قطعهــا  التــي  األشــواط 
الجزائــر  بيــن  الثنائــي  التعــاون 
الدفــع  إمكانيــة  مؤكــدا  وبــالده, 
بالنظــر  أرحــب,  آفــاق  إلــى  بــه 
ــا  ــر به ــي يزخ ــات الت ــى اإلمكاني ال

البلــدان
إعطاء قفزة نوعية للتعاون 
االقتصادي و التجاري بين 

البلدين
و زيــادة علــى تعاونهمــا الثنائــي في 
ــي,  ــي و الديبلوماس ــال السياس المج
الــى  قطــر  و  الجزائــر  تســعى 
للتعــاون  نوعيــة  قفــزة  إعطــاء 
بيــن  التجــاري  و  االقتصــادي 
البلديــن و هــو مــا تــم التأكيــد عليــه 
لمجلــس  األول  االجتمــاع  خــالل 
الجزائري-القطــري,  األعمــال 
ــر  ــارط عب ــل الف ــي أفري ــد ف المنعق
ــد  ــي عــن بع ــة االتصــال المرئ تقني
و خــالل ترأســهما لهــذا االجتمــاع, 
اتفــق وزيــر التجــارة كمــال رزيــق, 
الصناعــة  و  التجــارة  وزيــر  و 
القطــري, علــي بــن أحمــد الكواري, 
علــى إعطــاء قفــزة نوعيــة للتعــاون 
بيــن  التجــاري  و  االقتصــادي 
البلديــن مــن خالل تشــجيع الشــراكة 
ــيد  ــد الس ــي و أك ــتثمار الثنائ و االس
رزيــق خــالل هــذا االجتمــاع علــى 
ضــرورة تأســيس شــراكات جديــدة 
ــعة  ــاق واس ــح آف ــن و فت ــن البلدي بي
ذات  مشــتركة  مشــاريع  الطــالق 

المنفعــة المتبادلــة تلبيــة الحتياجــات 
و تطلعــات المتعامليــن االقتصاديين 

ــن ــكال البلدي ل
 و دعــا الســيد الكــواري بــدوره إلــى 
تشــجيع االســتثمارات المتبادلــة فــي 
كال البلديــن و توســيع الشــراكات 
ــة  ــات الفاعل ــال القطاع ــمل مج لتش
علــى غــرار الصناعــة و التجــارة و 
ــة و الصناعــات  الصناعــات الغذائي
و  الســياحة  قطــاع  و  التحويليــة 
الخدمــات و الطاقــات المتجــددة و 
غيرهــا و شــهد التعــاون االقتصادي 
بيــن الجزائــر و قطــر قفــزة نوعيــة 
جســدها  األخيــرة  الســنوات  فــي 
ــة  ــة القطري إنشــاء شــركة الجزائري
للصلــب المالكــة لمجمــع الصلــب 
ــل  ــة جيج ــالرة بوالي ــة ب ــي منطق ف

ــاري دوالر ــز ملي ــتثمار يناه باس
 و فــي مجــال االتصــاالت, تســجل 
تواجدهــا  »أوريــدو«  مجموعــة 
ــذ 2004, حيــث تعــد  ــر من بالجزائ
مشــتركة  مليــون  5ر12  حوالــي 

ــي  ــة ف ــة الثالث ــك المرتب ــة بذل محتل
ســوق الهاتــف النقــال بالجزائــر. 
ــي,  ــالم الرياض ــال االع ــي مج و ف
كان رئيــس إدارة شــبكة »بــي إن 
رئيــس  و  القطريــة  ســبورت« 
جهــاز االســتثمار الرياضــي فــي 
قطــر الســيد ناصــر الخليفــي قــد 
اســتقباله  عقــب  صــرح مؤخــرا, 
مــن قبــل الرئيــس تبــون, أن زيارتــه 
للجزائــر ســتكون بدايــة لعالقــات 
إن  بــي  مــع مؤسســات  مشــتركة 
ســبورت المتخصصــة فــي اإلعــالم 
الســمعي البصــري الريــاض. , و 
ينتظــر أن تفتــح الشــبكة مكتبــا لهــا 

بالجزائــر عــن قريــب و فــي المجال 
ــس  ــتقبل الرئي ــا, اس الرياضــي دائم
تبــون, بدايــة ينايــر الفــارط, الشــيخ 
ــل  ــي, الممث ــد آل ثان ــن حم جاســم ب
قطــر,  دولــة  ألميــر  الشــخصي 
كأس  علــم  ســارية  ســلمه  الــذي 
ــة  ــي ذهبي ــدم, وه ــرة الق ــرب لك الع
شــعار  تحمــل  باللؤلــؤ  مرصعــة 
البطولــة وألــوان الرايــة الوطنيــة 
ــب  ــج المنتخ ــد تتوي ــة, بع الجزائري
القــدم  لكــرة  الجزائــري  الوطنــي 
بالنســخة األخيــرة لهــذه البطولــة 
التــي نظمــت شــهر ديســمبر الفــارط 

ــر. بقط

رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الطيب شباب:

قطر أكرب مستثمر عريب يف الجزائر

الغرفــة  رئيــس  أكــد   n
والصناعــة  للتجــارة  الجزائريــة 
الطيــب شــباب ، أن قطــر أكبــر 
مســتثمر عربــي فــي الجزائــر، 
ــة  ــي المائ ــى 74 ف وتســتحوذ عل
االســتثمارات  مجمــوع  مــن 
األجنبيــة بالجزائــر،  وأشــار إلــى 
وجــود نحــو 115 شــركة قطريــة 
جزائريــة مشــتركة حاليــا، وأشــار 
ــهدت  ــرة ش ــرة األخي ــى أن الفت إل
ارتفاعــا كبيــرا فــي حجــم التبــادل 

التجــاري بيــن البلديــن. 

فــي  شــباب،  الطيــب  وقــال   
لوكالــة  خاصــة  تصريحــات 
ــس،   ــا«، أم ــة »قن ــاء القطري األنب
إن هنــاك رغبــة فــي توســيع حجــم 
االســتثمارات بيــن البلديــن، خاصة 
البتروكيماويــات،  مجــال  فــي 
وأضــاف أن هنــاك تشــابها كبيــرا 
فــي منــاخ االســتثمار بيــن البلديــن، 
وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه خلــق 
ــدة  ــة متوســطة وبعي شــراكات قوي

المــدى. 
وأشــار رئيــس الغرفــة الجزائرية، 
مــن  األول  النصــف  أن  إلــى 
ــام الجــاري سيشــهد عــدد مــن  الع

ــن القطــري  ــن الجانبي ــاءات بي اللق
والجزائــري، لبحــث ســبل تعزيــز 
الشــراكة  وإعطــاء  التعــاون 
ــة،  ــة قوي ــة دفع ــة الجزائري القطري
ُتعــد شــريكا  خاصــة وأن قطــر 

للجزائــر.  مهمــا  اقتصاديــا 
الكبيــر  بالــدور  الطيــب  وأشــاد 
األعمــال  مجلــس  يلعبــه  الــذي 
المشــترك،  الجزائــري  القطــري 
ــة  ــادة الملحوظ ــى الزي ــار  إل وأش
فــي حجــم االســتثمارات المشــتركة 
ــا  ــث يوجــد حالي ــن، حي ــن البلدي بي
قطريــة  شــركة   115 نحــو 
شــهد  كمــا  مشــتركة،  جزائريــة 

التعــاون االســتثماري تقدمــا كبيــراً 
ــة  ــاء الشــركة »الجزائري ــر إنش إث
بالجزائــر،  للصلــب«  القطريــة 
أهــم  مــن  تعتبــر  أنهــا  وأكــد 
المشــاريع المشــتركة فــي المنطقــة 
وتجــاوزت تكلفتهــا االســتثمارية 
وأضــاف:  دوالر.  مليــار   2
»أريــد  شــركة  تســتحوذ  »كمــا 
حوالــي  Ooredoo«علــى 
12.9 مليــون مشــترك جزائــري، 
ويمكــن توســيع الشــراكات بيــن 
ــن لتضــم قطاعــات أخــرى،  البلدي
والســياحة،  الزراعــة،  أبرزهــا 
والرياضــة«..  والعقــارات، 
مشــددا علــى أن هــذه اإلحصائيات 
الهائلــة  اإلمكانيــات  تعكــس  ال 
للبلديــن، وأنــه علــى يقيــن مــن 
ــة  ــتثمارية مهم ــرص اس ــود ف وج
ــي مجــال  ــيما ف ــن ال س ــن البلدي بي

واالســتثمار.  التجــارة 
الغرفــة  رئيــس  وأعــرب   
الجزائريــة للتجــارة والصناعــة، 
عــن أملــه فــي تحقيــق المزيــد مــن 
التعــاون االقتصــادي والتجــاري 
فــي  يســاهم  بمــا  البلديــن،  بيــن 
المتبادلــة،  االســتثمارات  تعزيــز 
الماضيــة  الفتــرة  وأن  خاصــة 
ــت  ــة قام ــوات إيجابي ــهدت خط ش
سياســة  إلرســاء  الجزائــر  بهــا 
وجــذب  المســتدامة  التنميــة 
االســتثمارات األجنبيــة وتطويــر 
ريــادة األعمــال مــن خــالل تعديــل 
واســتحداث جملــة مــن القوانيــن 
والنصــوص التشــريعية التــي مــن 
شــأنها دعــم وتنظيــم النشــاطات 
االقتصاديــة الوطنيــة وتطويرهــا 
ــة.  ــر العالمي ــق والمعايي ــا يتواف بم

الجزائر : ربيع .م

n تكتســي الزيارة التي يشــرع 
فيها يوم السبت رئيس الجمهورية 
السيد عبد المجيد تبون إلى قطر, 
طابعا »اســتثنائيا«, حسب وكالة 
األنباء القطرية »قنا« التي تنتظر 
أن تساهم هذه في تطوير وتعزيز 

العالقات بين البلدين.
وجــاء فــي تقريــر نشــرته وكالة 
»«قنا« بعنوان »محطات مضيئة 
وعالقــات تاريخيــة متنامية«, أن 
زيــارة الرئيــس تبــون إلــى قطر 
»تكتسب بعدا اســتثنائيا من حيث 
توقيتهــا, حيــت تأتي قبــل انعقاد 
القمــة العربيــة التي ستســتضيفها 
الجزائــر, كمــا تتزامن مــع القمة 
ال6 لرؤســاء الدول األعضاء في 
منتدى الدول المصدرة للغاز التي 
ســتعقد بالدوحــة خالل األســبوع 
الجــاري, علما بــأن الدولتين من 
أكبــر منتجــي ومصــدري الغــاز 
الطبيعــي فــي العالــم, كمــا أنهما 
إطــار  فــي  محوريتــان  دولتــان 
جامعة الدول العربية وفي المحيط 

اإلقليمي«.
وأضافت بأن هــذه الزيارة تندرج 
»فــي إطــار العالقــات التاريخية 
المتميــزة بين البلديــن, والحرص 
علــى  والمتواصــل  المشــترك 
دعمهــا واالرتقــاء بها نحــو آفاق 
أعمق وأشــمل, بما يخدم المصالح 
واألهــداف والتطلعات المشــتركة 

للدولتين وشعبيهما الشقيقين«.
وينتظر أن يستقبل أمير دولة قطر 

الشــيخ تميم بن حمد ال ثاني, غدا 
األحد في ديوانه األميري, الرئيس 
تبون لبحث العالقــات الثنائية بين 
البلدين, إضافة إلى اخر تطورات 
األوضاع على الساحتين اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
والمباحثــات  الزيــارة  وتســاهم 
المقرر اجراؤهــا -تضيف »قنا« 
- في »تطويــر وتعزيز العالقات 
بيــن الدوحــة والجزائر في شــتى 
المجاالت, وتقديم المزيد من الدعم 
واإلسناد للقضايا العربية والدولية 
التي يتشــارك البلدان حيالها رؤى 

واحدة ومتطابقة«.
وأكــدت الوكالــة بــأن العالقــات 
بيــن الجزائر وقطــر ترتكز على 
والتشــاور  المتبــادل  »االحتــرام 
والتنسيق المستمرين حول القضايا 
ذات االهتمام المشــترك«, مشيرة 
إلى أن هذه العالقات »التاريخية« 
تعــززت وازدادت رســوخا عبر 
سلســلة من الزيارات المتبادلة بين 

قيادتي البلدين.
وكان اخر هذه الزيارات, تلك التي 
قام بها أمير قطر إلى الجزائر في 
فيفري 2020 والتي ســاهمت في 
تعميق التعــاون الثنائي على كافة 
األصعدة, الســيما على المستويين 
»اللذين  واالستثماري  االقتصادي 
يشــهدان نموا مطردا وســريعا«, 

تقول الوكالة.
                              ق ـ و

زيارة الرئيس تبون إىل قطر تكتيس 
طابعا "استثنائيا"

الجزائر:سناء-م 
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االقتصادي،  الخبير  قال   n
السياسي  االقتصادي  وأستاذ 
قابوسة،  علي  الوادي،  بجامعة 
أقرها  التي  البطالة  منحة  إن 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
الباحث  البطال  الشباب  لفئة  تبن 
هذه  لمساعدة  جاءت  عمل،  عن 
الفئة، غير أنه شدد على ضرورة 
شامل  إحصاء  هناك  يكون  أن 
سوف  الذين  لألشخاص  ودقيق 

يستفيدون منها، ومعرفة وضعهم 
لمنع  دقيقة  معرفة  االجتماعي 

حدوث تالعبات. 
واعتبر قابوسة في تصريح ل«عين 
ولمعرفة  أنه  أمس،  الجزائر«، 
تمنح  أن  يجب  الذين  األشخاص 
لهم هذه المنحة من الشباب طالبي 
الشغل، ال بد من رقمنة حقيقية و 
معرفة دقيقة عن هؤالء المستفيدين 
لغير  توجه  ال  حتى  منها، 
وأوضح  الحقيقيين،  مستحقيها 
ال  األشخاص  من  العديد  هناك  أن 

لكن  معلومة،  مناصب  يشغلون 
يكون  و  حرة،  نشاطات  يمارسون 
لهم دخل معتبر، وبما أنهم يعملون 
ضمن نشاطات حرة و غير مصرح 
بهم ال في الضمان االجتماعي وال 
طريقها  عن  يمكن  هيئة  أية  في 
هذا  يستغلون  فقد  إحصاؤهم، 
الوضع ليسجلوا أنفسهم كبطالين.

 و اعتبر الخبير االقتصادي أنه و 
وجب  التالعبات  هذه  مثل  لتفادي 
حقيقي  توظيف  هناك  يكون  أن 
و  بإحصاء  تسمح  التي  للرقمنة 
يتم  حتى  لألشخاص  دقيقة  معرفة 
يستحقها  لمن  المنحة  هذه  منح 

فعال. 
على  يجب  أنه  قابوسة  يرى  كما   
بلدية  ال كرئيس  المحلية  السلطات 
و قبل منحه شهادة بطال للشباب 
للحصول  بلدية  ال يقصدون  الذين 
يتحمل  أن  الشهادة  هذه  على 
مسؤوليته، وقبل منح هذه الشهادة 
أن تكون لديه معلومات دقيقة حول 
طالب المنحة ووضعه االجتماعي 
تجارة  يمارس  ال  كان  إن  الفعلي 
أو يمارس مثال  حرة أو نشاط حر 
مواشي،  تربية  أو  الفالحة  مهنة 

إضافة  تجاري،  بمحل  يشتغل  أو 
العمل  طالب  تحميل  إلى ضرورة 
تصريحا  قدم  حال  في  المسؤولية 
إذا  العدالة  على  إحالته  و  كاذبا، 

ثبت احتياله. 
والتشغيل  العمل  وزير  وكان  هذا 
يوسف  االجتماعي،  والضمان 
الجمعة،  أمس  أول  أكد  قد  شرفة، 
العمومي،   تلفزيون  ل ل اصريح  في 
بداية  رقمية  منصة  فتح  سيتم  أنه 
من 25 فيفري الجاري، لالتصال 
بالبطالين المسجلين على مستوى 
مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، 
منحة  من  االستفادة  إطار  في 
في  الشروع  سيتم  التي  البطالة 

صبها بداية من مارس المقبل. 
»يتراوح  شخص  كل  أن  أكد  كما 
سنة   40 و   19 بين  ما  عمره 
سيستفيد من هذه المنحة، شريطة 
أن يكون عاطال عن العمل، سواء 
ال«،  أم  جامعية  شهادة  يملك  كان 
وأشار إلى أن هذه المنحة ستكون 
مارس  شهر  من  بداية  »دائمة 
المقبل إلى غاية حصول المستفيد 
في  سواء  عمل  على  المنحة  من 

القطاع العمومي أو الخاص«. 

الخبري االقتصادي عيل قابوسة لـ"عني الجزائر":

ال بد من إحصاء دقيق لطالبي منحة البطالة للحيلولة دون وقوع تالعبات

تأجيل محاكمة عيل حداد و وزراء 
سابقني ليوم 3 مارس 

الجزائي  القطب  أجل    n

الجرائم  في  المتخصص 
المالية و االقتصادية بمحكمة 
بالجزائر  أمحمد  سيدي 
رجل  محاكمة  العاصمة   
وزراء  حداد،  علي  األعمال  
األشغال  قطاع  في  سابقين 
العمومية ليوم 3 مارس القادم 
مع رفض طلبات اإلفراج ورفع 
بعض  على  القضائية  الرقابة 

المتهمين .
التأجيل بطلب من هيئة  وجاء 
حداد  ويتابع   , المتهمين  دفاع 

عبد  و  غول  عمار  والوزراء 
القادر  وعبد  قاضي  القادر 
واعلي  ومسؤولون آخرون في 
قطاع األشغال العمومية، بجنح 
منح امتيازات غير مبررة، سوء 
تعارض   , الوظيفة   استغالل 
القانون  ومخالفة  المصالح 
صفقات   إبرام  خالل  سيما 
ازدواجية  مشروع  لتجسيد 
الدفلى  لعين  الوالئي  الطريق 
وربطه بمحول الطريق السيار 

شرق-غرب.                      
                             ربيع ـ م 

من  األخير  العدد  في  صدر   n
يتضمن  قرار  الرسمية  الجريدة 
الوطنية  القائمة  في  التسجيل 
اإلرهابية  والكيانات  لألشخاص 
وتتضمن القائمة الوطنية لألشخاص 
بهذا  الملحقة  اإلرهابية  والكيانات 
المادة 2 قسمين األول  القرار حسب 
المصنفون  األشخاص  فيه  يسجل 
فيه  تسجل  والثاني  إرهابيا  شخصا 

الكيانات المصنفة كيانا إرهابيا
شخصا  المصنفين  قائمة  وتضم 
إرهابيا كال من مهني فرحات, فرحوح 
بلعباسي  يوغرطة,  لورغيوي  حنافي, 

عبد  مرزوق  مراد,  إيتيم  براهيم, 
مراد  دهينة  يحي,  مخيوبة  الرحمان, 
منار,  منصري  »عمار«,  المدعو 
مكي  محمد,  زيطوط  عباس,  عروة 
المدعو  رضا  بوذراع  ابراهيم,  دواجي 
»تقي الدين«, مسلي رشيد, بوخرص 
وعبود   »dz »أمير  المدعو  أمير 

هشام.
 فيما تضمنت قائمة المصنفين كيانا 
إرهابيا حركتين وهما الحركة من أجل 
قبائل »الماك«  تقرير مصير منطقة ال
وحركة  فرحات  مهني  يسيرها  التي 
محمد  زيطوط  يسيرها  التي  رشاد 

وتنص المادة 3 من القرار, الذي وقعه 
المحلية  الجماعات  و  الداخلية  وزير 
بلجود,  كمال  العمرانية,  التهيئة  و 
الملحقة  القائمة  تمسك  أنه  على 
تصنيف  لجنة  طرف  من  القرار  بهذا 
التي  اإلرهابية  والكيانات  األشخاص 
في  ونشرها  تحيينها  على  تسهر 
الموقع  في  وكذا  اإللكتروني  موقعها 
االستعالم  معالجة  لخلية  اإللكتروني 

المالي.
المادة  حسب  القائمة,  نشر  ويعتبر   
تنفيذ  ال ب القائمين  تبليغ  بمثابة   ,  4
لحظر  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ 

نشاط األشخاص والكيانات المسجلين 
أموالهم  تجميد  و/أو  وحجز  بها 
واألموال المتأتية من ممتلكاتهم التي 
بطريقة  تخضع,  التي  أو  يحوزونها 
أو  لرقابتهم  مباشرة,  غير  أو  مباشرة 
لصالحهم  يعملون  أشخاص  لرقابة 
مراعاة  مع  بأوامرهم,  يأتمرون  أو 
حقوق الغير حسن النية, وكذا منعهم 
طبقا  لألشخاص(  بالنسبة  السفر  من 
و37  و32   30 إلى   22 من  للمواد 
-21 تنفيذي رقم  ال المرسوم  و38 من 
384 المؤرخ في 17 اكتوبر 2021.

                                       ربيع ـ م 

تتضمن حركتي "الماك" و "رشاد" و العديد من الفارني

نرش قائمة األشخاص و الكيانات اإلرهابية بالجريدة الرسمية

مجتمع  حركة  رئيس  تمسك   n
السلم عبد الرزاق مقري، بضرورة 
وحوار  وطني  لتوافق  الذهاب 
شامل  شامل ضمن رؤية سياسية 
من  للخروج  واضحة  واقتصادية 
بها  تمر  التي  الحالية  الوضعية 
الوطنية  الدبلوماسية  دعا  البالد، 
حملة  لمواجهة  أدواتها  تجنيد  الى 

التطبيع مع الكيان الصهيوني .
في  مقري  الرزاق  عبد  واعتبر 
هامش  على  عقدها،  صحفية  ندوة 
أن  حمس،  شورى  مجلس  اختتام 
الذي  والسياسي  االقتصادي  الوضع 
في  اإلسراع  يتطلب  البالد،  به  تمر 
ضمن  شامل  وطني  توافق  تحقيق 
رؤية سياسية واقتصادية تساهم في 
إخراج البالد من الوضع الذي تتخبط 
الفترة  وهي   ،2016 سنة  منذ  فيه 
فيها  حذرت  وأن  سبق  التي  الزمنية 
الحركة من دخول الجزائر في وضع 

اقتصادي حرج، حسب تعبيره.
وأشار مقري أنه رغم تحسن معدالت 
تعافي  نتيجة  الوطني  االقتصاد 
فاتورة  وانخفاض  البترول  أسعار 
أن  إال  الواردات،  وتقلص  االستيراد 

يسجل  يزال  ال  االقتصادي  المؤشر 
على   – حسبه   – سلبية  معدالت 
ونسبة  المدفوعات  ميزان  غرار 
معدل  وارتفاع  المرتفعة،  التضخم 
الذين  للجزائريين  بالنسبة  البطالة 

تقل أعمارهم عن 30 سنة.
األموال  مصير  عن  مقري  وتساءل 
السلطة  وعدت  التي  المنهوبة 
الفساد  رموز  من  باسترجاعها 
وحصيلة  قضائيا،  المتابعين 
حول  مؤخرا  المستحدث  الصندوق 
في  المسترجعة  واألمالك  األموال 
قائال:  الفساد  مكافحة  قضايا  إطار 
قدمنا العديد من المبادرات السياسية 
الوضع  من  البالد  إلخراج  الهادفة 
م  ل أنها  إال  واالقتصادي  السياسي 
والطبقة  السلطة  لدى  صدى  تلق 
تالي  وبال سواء،  حد  على  السياسية 
فمن الضروري اليوم يقول – مقري 
– العودة إلى الحوار الشامل وتحقيق 

التوافق الوطني.
الوطني  الشورى  مجلس  وسجل 
لتراجع الكبير  للحزب عدم ارتياحه ل
قيمة  انهيار  بسبب  الشرائية  لقدرة  ل
مما  التضخم  نسبة  وارتفاع  الدينار 

لألسعار،  الفاحش  الغالء  إلى  أدى 
الجبهة  على  المدمرة  وآثاره 
االجتماعية، خاصة في ظلِّ تداعيات 
الوضع  أن  معتبرا  كورونا  جائحة 
المحيط  والدولي  اإلقليمي  األمني 
ومعقد،  دقيق  وضع  هو  بالجزائر، 
وهو ما يدعو حسب – حمس – إلى 
عبر  الداخلية  الجبهة  تمتين  واجب 
التنمية  وتحقيق  الوطني  التوافق 
االقتصادية والتحرر النهائي من كل 
أشكال التبعية لمواجهة ذلك بحكمة 
الشعوب  مصالح  تضمن  وكفاءة 

واإلسالمية،  والعربية  المغاربية 
االستعمارية  القوى  مصلحة  ال 

وأدواتها.
الدبلوماسية  المجلس  ودعا 
أدواتها  تجنيد  إلى  الجزائرية 
توسع  لمواجهة  والدولية  اإلقليمية 
الصهيوني  والتغلغل  التطبيع  وجة 
عضوية  إللغاء  السعي  خالل  من 
في  كمراقب  الصهيوني  الكيان 
االتحاد اإلفريقي، وإنجاح المصالحة 

الفلسطينية وقمة الجامعة العربية.
                                         ربيع م 

دعا الدبلوماسية الوطنية إىل تجنيد أدواتها لمواجهة حملة التطبيع

مقري يتمسك بالتوافق والحوار الشامل للخروج من الوضعية الحالية للبالد

اإلعالن عن تأسيس مجلس تجديد 
االقتصاد الجزائري

السبت  يوم  اإلعالن  تم    n
مجلس  تأسيس  عن  بالعاصمة 
تجديد اإلقتصاد الجزائري، الذي 
ألرباب  نقابية  منظمة  يعتبر 
مسيرو  بإنشائها  بادر  العمل 
عمومية  وطنية  مؤسسات 
»مساهمة  أجل  من  وخاصة 
االقتصادي  التحول  في  فعالة« 

للجزائر.
اإلجراءات  استيفاء  وبعد 
األعضاء  انتخب  التنظيمية، 
الجمعية  خالل  المؤسسون، 
بالمركز  التأسيسية  العامة 
الدولي للمؤتمرات »عبد اللطيف 
لمخابر  العام  المدير  رحال«، 
رئيسا  مولى،  كمال  »فينوس«، 
مدتها  انتخابية  لعهدة  للمجلس 
ثالث )3( سنوات، حسبما أعلن 
عنه هذا األخير في ندوة صحفية.
كما انتخبت الجمعية التأسيسية 
المكتب  في  عضوا   29 أيضا 

تنفيذي لهذه المنظمة. ال
عمومية،  مؤسسات  واختارت 
ومؤسسات  خاصة،  ومؤسسات 
ملتزمون  أعمال  ورجال  ناشئة 
إنشاء  أجل  من  االتحاد 
منهم  »وعيا  المجلس،  هذا 
النمو  لتحقيق  الفرص  بتوفر 
ومراعاة  المنشود،  االقتصادي 
رئيس  للسيد  الصادقة  للعزيمة 

الجمهورية من أجل إرساء مناخ 
ولسعيه  وجذاب،  هادئ  أعمال 
جديدة  جزائر  لترسيخ  المنهجي 

اقتصاديا«.
المنظمة  هذه  تشكيل  ويأتي 
المؤسسات  كل  على  المفتوحة 
سياق  في  تمييز،  دون  الوطنية، 
االقتصادي،  اإلنعاش  تحقيق 
»قوة  تكون  ألن  تتطلع  حيث 
اقتراح وعمل فعلية بهدف احقاق 
بنى  وإتاحة  اقتصادي،  تجديد 
أن  للجزائر  تسمح  متينة  تحتية 
عولمة  مهما ضمن  حيزا  تشغل 

االقتصاد العالمي«.
االقتصاد  تجديد  مجلس  ويطمح 
مؤسسيه،  حسب  الجزائري، 
في  أساسيا«  »فاعال  ليكون 
مجتمع األعمال الوطني و«ممثل 
قادر  للمؤسسات،  ومنظم  قوي 
دائم  حوار  أواصر  مد  على 
العمومية،  السلطات  مع  وبناء 
مناصب  استحداث  أجل  من 
وتوفير  للجزائريين،  الشغل 
النوعية  والخدمات  المنتجات 
يا، والمساهمة في رفع القدرة  محل
الصعوبات  ومجابهة  الشرائية، 
المتعاملون  يواجها  التي 
االقتصاديون خالل سعيهم لخلق 

القيمة المضافة«.
                                          ق ـ و

الجزائر: سناء-م
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الباحث في علم الفيروسات الدكتور محمد ملهاق لـ«عين الجزائر«:

الوضعية الوبائية مستقرة حاليا و ال نستبعد ظهور 
متحورات أكثر خطورة

n  قــال الباحــث فــي علــم 
البيولوجــي  و  الفيروســات  
الســابق فــي مخابــر التحاليــل 
الطبيــة، الدكتور محمد ملهاق، 
أن فيــروس كورونــا لــم ينتــِه 
و ال يــزال مســتمرا و ال يــزال 
خطيــرا، و اعتبــر أن الوضعية 
الوبائيــة فــي الجزائــر حاليــا 
مستقرة بعد تســجل تراجع في 
عــدد اإلصابات، غيــر أنه حذر 
من التهاون في إتباع إجراءات 
الوقايــة. كمــا انــه لم يســتبعد 

ظهور متحور جديــد للفيروس 
قــد يكــون أكثــر خطــورة مــن 
المتحــور األكثر انتشــارا حاليا 

في الجزائر »أوميكرون«. 
وأوضــح ملهــاق ، أمــس، في 
تصريح ل«عين الجزائر«، أن 
فيروس كورونا ال يزال موجودا 
و ال يــزال خطيرا، و يجب عدم 
التهاون في التعامل معه، وحذر 
مــن االعتقاد الســائد لدى بعض 
المواطنيــن أن المتحور الحالي 
»أوميكــرون« غيــر خطيــر و 
التعامــل على هذا األســاس بعد 
أن اتضحــت أن أعراضــه أنها 

أقل خطورة من المتحور السابق 
»دلتــا«، و شــدد على ضرورة 
أن يســتمر المواطنــون في أخذ 

إجراءات الوقاية. 
كمــا لم يســتبعد الباحث في علم 
الفيروســات ظهــور متحورات 
جديــدة خطيرة بلفيروس، و قال 
إن طبيعة  الفيروسات أنها تتحور  
وتتغيــر ، وهذا يســمح بظهور 
متحــورات جديــدة تكــون أكثر 
خطورة من ســابقتها، خصوصا 
مــع توفر بيئة مناســبة لذلك، و 
أوضح هنا أنه مع وجود ضعف 
فــي التلقيح في عدد من الدول و 

انعدامها في دول أخرى في ظل 
اســتمرار الجائحة في االنتشار 
عبر العالم،  فهذا قد يشجع على 
ظهور متحورات جديدة خطيرة، 
حيث تكون هــذه المناطق بؤرة 
جديــدة للمتحــورات،  وقال إن 
حالــة التراخي لدى األشــخاص 
عامل آخر مشــجع على انتشار 
المتحورات، كمــا اعتبر ملهاق 
أن االعتقاد الموجود لدى البعض 
أن اإلصابــة ب«أوميكــرون » 
قد تمنع باإلصابــة بالمتحورات 
األخــرى غيــر صحيــح، حيث 
الطبيعيــة  المناعــة  أن  أكــد  
ل«اوميكــرون« ال تحمــى من 
متغيــرات مســتقبلية قــد تظهر 
لذلــك ال يجب اإلعتمــاد عليها، 
وجدد التأكيد أن أفضل  وســيلة 
لتحقيــق المناعــة الجماعية هي 

التلقيح. 
وفي رده على سؤال حول أسباب 
بالفيــروس  المريــض  شــعور 
بأعراض كالتعب و غيرها رغم 
شــفائه  ومرور فترة على ذلك، 
قــال الباحــث أن تلــك المرحلة 
تســمى مرحلة ما بعــد الكوفيد،  
وجود أعــراض كثيرة للمصاب  
قــد تســتغرق أشــهر طويلة من 
التعب و اإلرهاق وجفاف الحلق 
و غياب حاســة الشــم وأالم في 
المفاصل، كما أشــار إلى وجود 
دراســات جديــدة تجــرى حاليا 
لمعرفــة إذا مــا أصيب مريض 

الكوفيد بأمراض مزمنة. 

الجزائر:سناء-م 

n  جدد وزير المجاهدين وذوي 
الحقوق, العيد ربيقــة, التأكيد على 
أن االهتمــام بالتاريــخ الوطني في 
هذا الظــرف بالــذات واجب مقدس 
ال يقبل أية مســاومة مبرزا العناية 
التــي توليها الســلطات العليا للبالد 
لمســعى المحافظة علــى الذاكرة و 

تحصين الهوية الوطنية.
 وقــال الســيد ربيقــة فــي تصريح 
ال33  الذكــرى  احيــاء  بمناســبة 
لليوم الوطني للشــهيد, بأن اإلهتمام 
بتاريخنــا في هــذا الظــرف بالذات 
واجــب وطني مقــدس ال يقبــل أية 
مســاومة, ألجل صيانة شــخصيتنا 
الوطنيــة و تحصين األجيال بالوعي 
اســتمرارية  ضمــان  و  التاريخــي 
التواصــل بين األجيال, مشــيرا الى 
أن هذه األهداف هي ذاتها المتضمنة 
في برنامج عمــل وزارة المجاهدين 
و ذوي الحقوق, في شــطره المتعلق 
بحمايــة التراث التاريخــي المرتبط 
بفتــرة المقاومــة الشــعبية والحركة 
الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 
وعبــر الوزير في هذا الســياق عن 
قناعتــه بــأن مخاطر اإلســتالب و 
التحريــف و التضليل و ما يحيط بنا 
من تطورات يدعونــا إلى مزيد من 
اليقظــة و التجنيد و يحتــم علينا في 
الظروف الراهنة تحصين شبابنا من 

أي تأثير خارجي مهما كان نوعه.
 و ال يتأتــى ذلــك, كمــا جــاء فــي 
علــى  بالمحافظــة  إال  تصريحــه- 
ذاكرتنا و تحصيــن هويتنا الوطنية, 
فذلــك هو صمــام األمــان والحافظ 
الصلــب والحاضــن الفعــال للهوية 
الوطنيــة التي تســتمد منها الناشــئة 
واالجيــال المتعاقبــة قيــم الوطنيــة 
والمواطنــة اإليجابيــة وتابع الســيد 
ربيقــة بقوله فرســالة الجهــاد التي 
اعتنقهــا هــؤالء األبرار لــم تقتصر 
على اســترجاع الحرية المســلوبة, 
وإنمــا تتعداهــا إلى بناء مؤسســات 
الدولــة و صونهــا و جعلها صامدة 
ثابتــة فــي مواجهــة كل المؤامرات 
التي تحاك ضدها, و رســالة الشهيد 
هي المناعــة والحصانة و تلقين قيم 
و مبــادئ نوفمبر لألجيال الصاعدة, 
لتعلو كلمة الحق و كلمة الشهيد فوق 
كل اعتبــار, و ما كلمته هذه ســوى 
تحيــا الجزائر حتى و هو يتلفظ آخر 

أنفاسه.
وفي رده عن ســؤال حول مســعى 
القطاع من أجل استعادة حق الشهداء 
بغية الحفاظ علــى ذاكرتهم و تخليد 
مآثرهم و تلقيــن بطوالتهم لألجيال 
الصاعــدة, أكــد الوزيــر أن إحياء 
اليــوم الوطني للشــهيد لــه دالالت 
عديدة »تســتوقفنا عند الممارســات 
الوحشــية وغير االنسانية للمستعمر 
الفرنســي منــذ أن وطئــت أقدامــه 

أرض الجزائــر الطاهــرة والتي لم 
توقــف عزيمــة الشــعب الجزائري 
الــذي أدرك المســتعمر أن أمامــه 
رجــاال أوفــوا و صدقــوا و ضحوا 
بالنفــس والنفيــس, فكان لهــم وافر 
الديــن ان  الدنيــا و  الحظيــن مــن 
الشهداء--يضيف  ذكرى  استحضار 
السيد ربيقة- رسالة يفرضها شرف 
الوفــاء للذين كتبــوا صفحات جليلة 
مــن تاريــخ ثــورة نوفمبــر الخالدة 
بدمائهم الطاهــرة الزكية, الفتا الى 
لجزائــر  الجســام  التضحيــات  أن 
الشــهداء من رجال ونساء أصبحت 
مضــرب أمثــال لــدى العــدو قبــل 
الصديق والشــقيق ونموذجا للتحرر 
يحتــذى به من أجل افتكاك الســيادة 

المسلوبة والمغتصبة.
 ومــن هــذا المنطلــق, أكــد ربيقــة 
أن عمليــة كتابــة التاريــخ الوطني 
والتعريــف بــه و إعطائــه حقه هو 
بمثابــة تمجيــد لمن صنعــوا ملحمة 
الجزائــر من خــالل الوقــوف عند 
التاريخيــة  المحطــات  مختلــف 
الحاسمة للمقاومة الشعبية والحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 
و التعريف بسير و بطوالت األجداد, 
مشيرا الى وجود اهتمام كبير بكتابة 
التاريــخ الوطنــي عبــر منابر عدة 
ال ســيما على مســتوى المؤسسات 
أبحــاث  الجامعيــة أو مــن خــالل 
ورســائل التخرج لطلبة و الباحثين 
والمهتميــن إلــى جانــب مســاهمة 
المؤرخيــن, كمــا أبــرز بالمناســبة 
و  الــوزاري  قطاعــه  مجهــودات 
المركز الوطني للدراســات والبحث 
فــي الحركــة الوطنية وثــورة أول 
والمؤسســات   1954 نوفمبــر 
المتحفيــة للمجاهد فــي مجال توفير 
المــادة التاريخية من شــهادات حية 
و مذكرات المجاهديــن, إلى جانب 
طبع و إعادة طبع وترجمة األعمال 
التاريخية وإقامة الملتقيات والندوات 
بغية وضع أطر أكاديمية للمواضيع 
المتعلقــة بالتاريــخ الوطنــي و ذلك 
حتى يتسنى للباحثين من كتابته وفق 
رؤيــة جزائريــة بحتــة ومن خالل 
ذلك يتم التأســيس لمدرسة تاريخية 

وطنية.
وذكر في هذا الشــأن بتســجيل أكثر 
من 36 ألف شــهادة حية لمجاهدين 
بحجم ســاعي يفوق 28 ألف ساعة 
واصــدار أكثر مــن 1000 عنوان 
بمــا في ذلك طبــع لمذكرات رموز 
ثورة التحرير الوطني, مشددا على 
أن ذاكــرة الجزائــر مليئة باألحداث 
والبطوالت والتضحيات و التي تمتد 
جذورهــا في أعمــاق التاريخ يجب 
تخليدهــا والحفــاظ عليهــا وتبليغها 

لألجيال القادمة .
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وزير المجاهدني وذوي الحقوق يؤكد باليوم الوطني للشهيد

االهتمام بالتاريخ الوطني يف هذا الظرف بالذات 
واجب مقدس ال يقبل المساومة

عقب تعيينه من طرف رئيس الجمهورية الخميس الفارط

تنصيب عبد الرحمان راوية عىل رأس وزارة المالية

عبــد  الســيد  تنصيــب  تــم   n
الرحمــان راوية على رأس وزارة 
الماليــة, عقــب تعيينــه من طرف 
رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد 
المجيد تبون يوم الخميس الفارط .
وجرت مراســم التنصيب, التي 
أشــرف عليهــا الوزيــر األول 
الســيد أيمن بن عبــد الرحمان, 
الماليــة بحضور  بمقــر وزارة 
للقطــاع  الســامية  االطــارات 
ومؤسســات  البنــوك  ومــدراء 
التأميــن ومختلــف المؤسســات 

المالية.
وكان الســيد بن عبــد الرحمان 

شغل منصب وزير المالية, منذ 
يونيــو 2020, وواصل مهامه 
على رأس هذا القطاع بالموازاة 
مع توليه مهام الوزير األول منذ 
يونيــو 2021, إلى غاية تعيين 

السيد راوية الخميس الماضي.
بهــذه  ألقاهــا  كلمــة  وخــالل 
بــن  الســيد  أكــد  بالمناســبة, 
عبــد الرحمــان علــى ضرورة 
مواصلة القطــاع للحركية التي 
يشــهدها الســيما فيمــا يتعلــق 
باإلصالحات الهيكلية في مجال 
والضرائب  والتأمينــات  البنوك 
والجمــارك والميزانيــة ونظــم 

المعلومات.
صــرح  اإلطــار,  هــذا  وفــي 
الوزيــر األول قائــال : البــد أن 
يهــب كل القطــاع إلعطاء دفع 
قوي لإلصالحات التي تؤســس 
داعيــا كل  الجديــدة,  للجزائــر 
االطــارات ألن يكونــوا ســندا 
للسيد راوية في إنجاز المشاريع 
قيــد التنفيــذ ولفت, علــى وجه 
الخصوص, إلى أهمية استكمال 
القطــاع بكل  مشــاريع رقمنــة 
مكوناتــه )الجمارك والضرائب 
ذلــك  معتبــرا  والميزانيــة…( 

التحدي األول لقطاع المالية.

من جهته, عبر السيد راوية عن 
امتنانه للثقة التي وضعها رئيس 
الجمهوريــة فــي شــخصه من 
أجل تولي منصب وزير المالية 
مرة أخــرى, مؤكدا عزمه على 
مواصلة العمل في إطار برنامج 
عمل الحكومة, وتنفيذ المشاريع 
والبرامج المســطرة من طرف 
الوزير األول وأكد وزير المالية 
الجديــد منــح األولوية لــكل ما 
والمتعامليــن  المواطــن  يعنــي 
االقتصاديين الســيما من خالل 

تبسيط اإلجراءات.
يذكر أن الســيد راوية الذي ولد 
بمستغانم في 7 نوفمبر 1960, 
مــن خريجــي جامعــة الجزائر 
حيــث درس القانون, كما يحمل 
شــهادة مــن المدرســة الوطنية 
فيرون  بكالرمــون  للضرائــب 

)فرنسا(.
وبــدأ الوزيــر مســيرته المهنية 
ســنة 1985 في ميدان المالية, 
حيــث شــغل أول منصــب لــه 
بوزارة المالية كإداري بمديرية 
الدراســات والتشريع الضريبي 
رئيــس  ثــم   )1985-1987(
الجبائيــة  االتفاقيــات  مكتــب 
ثــم  الدوليــة )1990-1993( 
نائب مدير االتفاقيــات الجبائية 
 )1993-2000( الدوليــة 
وبعدها مدير التشريع الضريبي 

.2000-2003
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جنود  تخندقات  أمس،  أول  الصحراوي،  الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  استهدفت 
اإلحتالل المغربي بقطاع البكاري ، بحسب البيان العسكري رقم 462 الصادر عن 

وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.
البيان ،أن »مفارز متقدمة من  وذكرت وكالة االنباء الصحراوية )واص( نقال عن 
االحتالل  جنود  تمركزات  بأقصافها  استهدفت  الصحراوي،  الشعبي  التحرير  جيش 

المتمركزة بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري  ».
واشارت الوزارة الى استمرار هجمات الجيش الصحراوي، مستهدفة جحور قوات 

االحتالل على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في األرواح والمعدات.
ق ـ د

أثارت صورة جديدة متداولة على مواقع التواصل 
على  جاثيا  القذافي،  اإلسالم  لسيف  االجتماعي 

قدميه وحيدا في الصحراء، جدال كبيرا.
الماضية  الساعات  خالل  الصورة  وانتشرت 
نجل  إن  ليبيون  نشطاء  وقال  الهشيم،  في  كالنار 
القذافي كان يصلي في الصحراء، والصورة تعود 

لألسبوع الماضي.
بعد  السياسية،  الواجهة  إلى  اإلسالم  سيف  وعاد 
القذافي،  معمر  والده  مقتل  من  أعوام   10 نحو 
2011. وأعلن عن  ثورة  إبان  يد محتجين  على 
ترشحه لالنتخابات الرئاسية في ليبيا، وقدم نهاية 
وصفه  ما  لحل  سياسية  مبادرة  الماضي،  يناير 
تأجيل  تتضمن  البالد«،  في  السياسي  »باالنسداد 

االنتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.
في  ظهوره  منذ  القذافي  اإلسالم  سيف  واختفى 
مدينة سبها الواقعة جنوب البالد، يوم تقديم أوراق 
ترشحه لالنتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر من 

العام الماضي.
وأثار ذلك جدال واسعا، وقامت مفوضية االنتخابات 
أن  قبل  للمرشحين،  القائمة األولية  باستبعاده من 
القوائم  اسمه ضمن  بإدراج  سبها  محكمة  تقضي 

النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا.
الدبيبة: ليبيا لن تكون إال واحدة ينظمها دستور 

ومؤسسات توفر األمن المستدام
هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، 
الليبيين  األسبوع،  نهاية  الدبيبة،  الحميد  عبد 
والتي  فبراير،  لثورة  عشر  الحادية  بالذكرى 
أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 

.2011
»في  »تويتر«:  على  تغريدة  في  الدبيبة،  وقال 
هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن، نجدد عهدنا 
لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، 
ويضمن حياة أفضل ألجيالنا القادمة، ونحقق فيه 

تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة«.
ينظمها  واحدة  إال  تكون  لن  »ليبيا  وأضاف: 
دستور ومؤسسات توفر األمن المستدام، في وطن 
يسمو على الخالفات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم 

المواطنة«.
السيسي يبحث مع المنفي تسوية األزمة الليبية

دعم  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أكد 
القاهرة الكامل للمسار السياسي في تسوية األزمة 

الليبية.
الرئيس المصري يوم  لقاء عقده  جاء ذلك خالل 
الجمعة مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي 

الليبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
مستجدات  استعراض  شهد  »اللقاء  إن  المصرية 
الوضع في ليبيا وجهود استعادة األمن واالستقرار 

بها«.
الصدد  هذا  في  السيسي »شدد  الرئيس  إن  وقال 
تجاه  المصري  الموقف  ثوابت  استمرار  على 
المقام  في  الليبية  للدولة  العليا  المصلحة  تحقيق 
األول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة 
األراضي الليبية واستعادة األمن واالستقرار بها، 
التدخالت  وإنهاء  موحد،  وطني  بجيش  والتمتع 
والمقاتلين  المرتزقة  كافة  وخروج  األجنبية، 

األجانب من ليبيا«.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن رئيس 
»الجهود  على  أكد  الليبي،  الرئاسي  المجلس 
طريق  عن  خاصة  ليبيا،  دعم  في  المصرية 
الوطنية،  المؤسسات  استعادة  في  المساهمة 
وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضال عن الدور 
الدولي  المستوى  على  الداعم  الحيوي  المصري 
قال  حسبما  ليبيا«،  في  الحالي  السياسي  للمسار 

المتحدث الرسمي المصري.
ق ـ د
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الموحد  االشتراكي  للحزب  العامة  األمينة  حذرت 
األوضاع  انفجار  من  منيب,  نبيلة  المغربي, 
عزيز  حكومة  متهمة  بالمملكة,  والسياسية  االجتماعية 

سيرها  و  الدستور«  »انتهاك  في  بالتورط  أخنوش 
عكس اتجاه ما التزمت به لحظة تنصيبها .

تبثه  الذي  »بودكاست«  تسجيل  من  جديدة  حلقة  ففي 

أن  من  منيب  حذرت  »يوتيوب«,  على  قناتها  على 
فيها  اجتمعت  صعبة,  سنة  حاليا  يعيش  »المغرب 
ارتفاع  و  الجفاف  مع  والحقوقية  السياسية  الردة 
والفوارق  الفقر  دائرة  توسيع  إلى  يؤدي  ما  األسعار, 
التي  الحكومة,  أن  معتبرة  والعطالة«,  االجتماعية 
الجديد«  التنموي  لتنزيل »النموذج  أعلنت عن سعيها 
والجواب عن اإلشكاالت الكبرى للمملكة, قد »سارت 
انتباه  على »ضرورة  مشددة  به«,  التزمت  ما  عكس 
المسؤولين إلى خطورة األوضاع االجتماعية المهددة 

باالنفجار«.
»انتهاك  في  بالتورط  الحكومة  منيب  اتهمت  كما 
احترام  »عدم  و  نصوصه«  »تجاهلها  و  الدستور« 
المغرب  أن  إلى  مشيرة  الدستورية«,  المؤسسات 
لغياب  سياسية  أزمة  »يعيش  صار  ذلك  ضوء  في 
الحقوق  وضرب  السلطوية  وتفشي  الديمقراطية 
الفوارق  توسع  مع  اجتماعية  أخرى  و  والحريات, 
والبطالة المتفشية, واليوم نرى شبابا في مقتبل العمر 

االنتحار«. على  يقبلون 
سكة  على  المغرب  وضع  أن  على  المتحدثة  وشددت 
بإحداث  والكرامة, »رهين  والمواطنة  والتقدم  التنمية 
التي  االختيارات  مع  قطائع  إحداث  و  سياسي  انفراج 
يعيشه,  الذي  المزري  الوضع  إلى  المغرب  أوصلت 
المهمشة  الجهات  جميع  مع  تاريخية  مصالحة  وخلق 
من  المملكة  ربوع  كل  تستفيد  حتى  المغرب  في 

التنمية«.

اتهمت حكومة أخنوش بالتورط يف »انتهاك الدستور«

برلمانية مغربية تحذر من انفجار األوضاع 
االجتماعية والسياسية في المملكة

صورة جديدة لسيف
اإلسالم القذايف يف الصحراء 

تثري جدال كبريا!

مّدد الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة الطوارئ في البالد 
تراب  »كامل  يشمل  وبما  الجاري،  العام  نهاية  حتى 

الجمهورية التونسية«.
إذاعة  موقع  نشره  الذي  الرئاسي  األمر  نص  وحسب 
)الرائد  الرسمية،  الجريدة  عن  التونسية،  »موزاييك« 
فإن  الجاري،  الشهر  من   15 في  والمؤرخ  الرسمي( 
قد  الجمعة،  تنتهي  أن  مقررا  كان  التي  الطوارئ،  حالة 
تم تمديدها بداية من يوم السبت 19 فيفري، وحتى نهاية 

العام الجاري.
األمر  بتنفيذ  يخصه  فيما  كل  الوزراء،  األمر  ويكلف 

الرئاسي.
السجن 10 أشهر للنائب ياسين العياري

من جهة أخرى، قالت إذاعة »موزاييك« التونسية، إن 
بالعاصمة  الدائمة  العسكرية  بالمحكمة  الجناحية  الدائرة 

قضت غيابيا بالسجن لمدة 10 أشهر بحق النائب المجمد، 
ياسين العياري.

معنويات  في  بالمس  تعلقت  تهم  العياري  إلى  ونسب 
رئيس  في حق  موحش  فعل  وارتكاب  الوطني،  الجيش 
موظف  إلى  صحيحة  غير  أمور  ونسبة  الجمهورية، 

عمومي دون إثبات صحة ذلك.
موقع  في  تدوينات  خلفية  على  العياري  إدانة  وجاءت 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، خالل الفترة المتراوحة 

بين 26 و28 جويلية الماضي.
إحالة النائب غازي القروي وموظف سابق إلى 

القضاء بتهمة الفساد المالي
المجمد  النائب  تونس،  في  االستئناف  محكمة  أحالت 
غازي القروي، باإلضافة إلى موظف متقاعد في وزارة 
بقضايا  التهامهما  الجنائية  الدائرة  أنظار  على  التربية، 

الفساد المالي.
المختصة  االتهام  »دائرة  فإن  المصدر،  ذات  بحسب  و 
بتونس  االستئناف  محكمة  لدى  المالي  الفساد  بقضايا 
صحبة  القروي،  غازي  المجمد  النائب  إحالة  قررت 
إطار سام، متقاعد من وزارة التربية، على أنظار الدائرة 
الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة االبتدائية بتونس، 
لمحاكمتهما بشبهات فساد مالي في عقد شراكة واستشهار 
بين وزارة التربية وإحدى المؤسسات التي يديرها غازي 
منذ  إبرامه  تم  عقد  إلى  القضية  ملف  ويعود  القروي«. 
لغازي  تابعة  ومؤسسة  التربية  وزارة  بين   2012 سنة 
القروي تم بمقتضاه نصب الفتات على مختلف الطرقات، 
لمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة، وحمل العقد المبرم 

شراكة بين طرفيه.
ق ـ د

الرئيس التونيس يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

المعطلين  الشهادات  لحملة  الوطنية  الجمعية  نددت 
نضاالت  على  المسلط  بالقمع  بالمغرب  )البطالين( 
الصورية  المحاكمات  بإلغاء  مطالبة  المغربي،  الشعب 

ضد المعتقلين و على رأسهم البطالين.
و قالت الجمعية في بيان توج مؤتمرها الوطني ال15 
القائم،  السياسي  »النظام  إن  بالرباط  مؤخرا  المنعقد 
باعتباره نظاما ال وطني ال ديمقراطي ال شعبي )...( 
إلى ضرب  الهادفة  الطبقية  المخططات  تنزيل  يواصل 

القوت اليومي للجماهير الشعبية«.
و أكدت في هذا االطار ان جائحة كورونا »كشفت عن 
يجد حال سوى  لم  الذي  القائم  للنظام  التجميل  مساحيق 
فرض حالة الطوارئ الصحية التي اتضحت أنها قمعية 

بامتياز من خالل خنق جميع األصوات الحرة«.
انتخابات  »مسرحية  ان  على  الجمعية  ذات  أكدت  كما 
القائم  النظام  توجهات  عن  ابانت   2021 سبتمبر   8
واألعمال  األموال  رؤوس  أصحاب  على  اعتماده 
من خالل  -وفقها-،  يتضح،  ما  هذا  و  المرحلة،  لتدبير 
في  و  األساسية،  المواد  من  لمجموعة  األسعار  ارتفاع 
المقابل تجميد األجور و الهجوم على الفالحين البسطاء 

لالستحواذ على أراضيهم«.
و لفتت الى أن »قطاع التشغيل هو اآلخر لم يسلم من 
العمومية  الوظيفة  من  تبقى  ما  بضرب  وذلك  الهجوم 
عبر تسقيف السن للمشاركة في المسابقات ب30 سنة 
حملة  من  شريحة  اكبر  إقصاء  و  االنتقاء  اعتماد  و 

الوظيفة  في  والمشروع  العادل  حقهم  من  الشهادات 
العمومية«.

»المحاكمات  بالمغرب،  البطالين  جمعية  ادانت  و 
الشعب  مناضالت  و  مناضلي  تطال  التي  الصورية 

المغربي، والتضييق على حرية الرأي و التعبير«.
و أعلنت الجمعية المغربية عن تضامنها مع »نضاالت 
مقدمتهم  في  االنعتاق،  و  للتحرر  التواقة  الشعوب  كافة 
الشعب الفلسطيني البطل، و كذا نضاالت جميع شرائح 
الشعب المغربي من طلبة، تالميذ، عمال، فالحين...«، 
السياسيين  المعتقلين  كافة  كما عبرت عن تضامنها مع 

و عائالتهم.
ق ـ د

جمعية تندد بالقمع املسلط على نضاالت الشعب املغربي

وحدات الجيش الصحراوي تقصف تخندقات قوات االحتالل المغريب بقطاع البكاري



غسان  الكويت،  في  الدولي  البنك  مكتب  مدير  أفاد 
للعام  الكويت  الرواتب في ميزانية  بند  بأن  الخوجة، 
دينار،  مليار   12.6 من  أكثر  يبلغ  2021ــ2022 

بينما كان في عام 2005 نحو 1.8 مليار دينار.
وعلى تعبير المسؤول فإن ذلك يعني أن الراوتب في 
الكويت زادت %600 خالل 15 عاما، الفتا إلى إن 
المناصب القيادية التي تشغلها المرأة الكويتية تشكل 
مستوى  يعتبر  وهذا  العام،  بالقطاع  المئة  في   17
العامالت  النساء  عدد  أن  خصوصا  جدا،  منخفضا 

أكبر من الرجال.
التعاون  مجلس  لدول  اإلقليمي  المدير  أكد  بدوره 
تخفيض  أن  سليمان،  أبو  عصام  الدولي،  البنك  في 
التصنيف االئتماني للكويت أعطى إشارة مهمة للدولة 
لضرورة إجراء اإلصالحات الالزمة للحصول على 

االستدامة المالية واالستفادة من إمكانات الدولة.
وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، أن الكويت 
تتمتع بإمكانات كبيرة لجذب االستثمارات الخارجية، 
حيث أنها ال تنافس دول الخليج فقط، بل العالم كذلك.
وقال أبو سليمان إن »دولة الرفاهية يجب أن تكون 
دولة استدامة أيضا، حيث ال يمكن العيش برفاهية لمدة 
القادمة«،  األجيال  إلى  النظر  غير  من  سنوات   10
منوها بأن »إجراء اإلصالحات حاليا مناسب بوجود 
العامة  الهيئة  بمقدرات  تتمثل  كبيرة،  مالية  مصدات 
أن  كما  المركزي،  البنك  واحتياطيات  لالستثمار، 
تقليل  إلى  تحتاج  ولن  ماليا،  ضعيفة  ليست  الكويت 
اإلصالحات،  تحقيق  سبيل  في  المواطنين  رفاهية 
ولكن في بضع سنوات مقبلة قد تجبر الدولة إلى ذلك 

بشكل مفاجئ«.
ق ـ إ

الحكومة الربيطانية تلغي 
»التأشريات الذهبية« 

للمستثمرني األجانب األثرياء
 

يسمى  ما  البريطانية  الحكومة  ألغت 
األجانب  للمستثمرين  الذهبية«  بـ«التأشيرات 
ما  بحسب  أمنية«،  »مخاوف  بسبب  األثرياء، 

المتحدة. المملكة  في  الداخلية  وزارة  أعلنته 
تأشيرة  مسار  إغالق  »سيتم  إنه  الوزارة  وقالت 
المتقدمين  جميع  أمام   1 المستوى  من  المستثمر 
فوري«،  بأثر  الجنسيات  جميع  من  الجدد 
مخاوف  أثارت  الحاالت  »بعض  أن  إلى  مشيرة 
يكتسبون  الذين  األشخاص  ذلك  في  بما  أمنية، 
ويرتبطون  مشروعة  غير  بطريقة  ثرواتهم 

أوسع«. بفساد 
التأشيرة  هذه  على  للحصول  المؤهلين  أن  يذكر 
2008، يجب أن يكون  التي تم إطالقها في عام 
إسترليني  جنيه  مليون   2 عن  يقل  ال  ما  لديهم 
أمريكي(  دوالر  ألف  و800  مليونين  )حوالي 
مسجلة  عاملة  شركات  في  استثمار  صناديق  في 
في  مصرفي  حساب  ولديها  المتحدة  المملكة  في 

لبالد. ا
الدراسة  أو  العمل  الناجحين  للمتقدمين  ويمكن 
خمس  إلى  تصل  لمدة  المتحدة  المملكة  في 
بعد  الدولة  في  لالستقرار  والتقدم  سنوات، 

االستثمارات. من  المزيد  إجراء 
للمراجعة  الذهبية  التأشيرات  هذه  وخضعت 
استغالل  إمكانية  من  المتكررة  المخاوف  بسبب 
خلفية  فحوصات  إجراء  عدم  جراء  من  النظام 

الطلبات. لمقدمي  كافية 
ق ـ إ
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 ، السبت  الجزائر،  في  الذهب  أسعار  متوسط  ارتفع 
بالرغم من مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

في   24 عيار  الذهب  جرام  سعر  متوسط  وصعد 
الجزائر، خالل تعامالت أمس، إلى نحو 8.589 ألف 

دينار )61.10 دوالر(.
كما زاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر 
)األكثر تداواًل باألسواق(، إلى نحو 7.516 ألف دينار 

)53.46 دوالر(.
في   18 عيار  الذهب  جرام  سعر  متوسط  سجل  فيما 
ألف   6.442 نحو  أمس،  تداوالت مساء  في  الجزائر، 

دينار )45.83 دوالر(.
وعن أسعار الذهب االقتصادي في الجزائر، فقد سجل 
متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.011 ألف 

دينار )35.64 دوالر(.
سعر األوقية والجنيه الذهب

الجزائر،  في  أمس  الذهب  أوقية  سعر  متوسط  وصعد 
ألف   267.132 نحو  إلى  المسائية،  التعامالت  خالل 

دينار )1900 دوالر(.
الجزائر،  الذهب أمس في  الجنيه  وارتفع متوسط سعر 

إلى نحو 60.128 ألف دينار )427.71 دوالر(.

أسعار الذهب عالميا
 1900 من  ألقل  الذهب  أسعار  تراجعت  وعالميا، 
دوالر لألوقية عند نهاية تعامالت األسبوع )الجمعة(، 

لكنها سجلت مكاسب أسبوعية تتجاوز 3 بالمئة.
وتسببت مؤشرات عودة الهدوء إلى الحدود األوكرانية 
الذي  اآلمن  المالذ  على  الطلب  خفض  إلى  الروسية 
غّذته األزمة على مدار األيام الماضية، إال أن المعدن 

األصفر سجل مكاسب لألسبوع الثالث على التوالي.
على  الخميس،  تعامالت  أنهت  الذهب  أسعار  وكانت 
 1900 حاجز  لتتجاوز  دوالًرا،   30 بنحو  ارتفاع 
دوالر لألوقية، ألول مرة في 8 أشهر، لكنها تراجعت 
عن هذا المستوى يوم الجمعة، وسط أنباء عن اجتماع 

روسي أمريكي محتمل األسبوع المقبل.
العقود اآلجلة للذهب  التعامالت، تراجع سعر  وبنهاية 
 2.20 يعادل  ما   0.1% بنحو  أفريل-  شهر  -تسليم 
دوالًرا   1899.80 مستوى  إلى  ليصل  دوالًرا، 

لألوقية.
األصفر  المعدن  حقق  الجاري،  األسبوع  مدار  وعلى 
أعلى  المس  أن  بعد  أن  بد   ،3.1% بلغت  مكاسب 
مستوياته في 8 أشهر عند 1905 دوالرات في وقت 

سابق من األسبوع.
بنحو  األصفر  للمعدن  الفوري  التسليم  سعر  وتراجع 

%0.1، ليصل إلى 1896.44 دوالًرا لألوقية.
سعر  ارتفع  فقد  األخرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
 ،0.5% بنسبة  مارس  -تسليم  للفضة  اآلجلة  العقود 

مسجاًل 24.04 دوالًرا لألوقية.
على حين تراجع سعر البالتين الفوري بأكثر من 1.5% 
سعر  تراجع  بينما  لألوقية،  دوالًرا   1076.22 عند 
 2343.21 ليسجل   ،1.1% بنحو  الفوري  البالديوم 

دوالًرا لألوقية.
ق ـ إ

مسؤول يف البنك الدويل:ارتفاع متوسط أسعار الذهب في الجزائر

زيادة الرواتب يف الكويت 
بنسبة %600 يف 15 عاما

بلغ حجم صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في 
بناء  مليار دوالر، وذلك   37.7 2021 مستوى  العام 
لوزارة  التابع  »أغروأكسبورت«  مركز  بيانات  على 

الزراعة الروسية.
 2021 في  ارتفعت  قد  الصادرات  هذه  تكون  وبذلك 
2020، حينها  بالعام  مقارنة  مليار دوالر   7.2 بواقع 
بلغت صادرات المنتجات الزراعية 30.5 مليار دوالر.
صادرات  أن  البيانات  أظهرت  الكمية،  الناحية  ومن 

الماضي  العام  في  بلغت  الروسية  الزراعية  المنتجات 
2021 نحو 71 مليون طن

إجمالي  في  األكبر  الحصة  الحبوب  محاصيل  واحتلت 
بقيمة  حبوب  تصدير  تم  حيث  الزراعية،  الصادرات 
11.441 مليار دوالر، بزيادة في العام 2021 نسبتها 

%12 عن العام 2020.
كذلك أشارت البيانات إلى أن الدهون والزيوت أظهرت 
المنتجات  نمت صادرات هذه  إذ  النمو،  أعلى معدالت 
في العام الماضي بنسبة %48 لتصل إلى 7.28 مليار 
والمأكوالت  األسماك  صادرات  زادت  فيما  دوالر، 
البحرية في 2021 بنسبة %37 مقارنة بالعام 2020 

وبلغت 7.289 مليار دوالر.
في  األلبان  ومنتجات  اللحوم  صادرات  صعدت  بينما 
أما  دوالر،  مليار   1.578 إلى   31% بنسبة   2021
فقد  التحويلية  والصناعات  الغذائية  الصناعات  منتجات 
مليار   5.193 إلى   15% بنسبة  الماضي  العام  نمت 

دوالر.
ووفقا للبيانات فقد جاء االتحاد األوروي كأبز مستورد 
للمنتجات الزراعية الروسية، حيث اشترت دول االتحاد 
األوروبي منتجات زراعية من روسيا في العام 2021 
بقيمة 4.716 مليار دوالر، بزيادة نسبتها %41 عن 

العام 2020.

جاءت  الثانية،  المرتبة  في  األوروبي  االتحاد  بعد 
تركيا، التي استورت منتجات زراعية من روسيا بقيمة 
 38% بنسبة   2021 في  )زيادة  دوالر  مليار   4.33
الثالثة،  المرتبة  الصين  احتلت  فيما  بـ2020(،  مقارنة 
حيث استوردت منتجات زراعية روسية بقيمة 3.554 

مليار دوالر.
إذ  كازاخستان،  نصيب  من  كانت  الرابعة  المرتبة  أما 
 2.777 بقيمة  روسيا  من  زراعية  منتجات  اشترت 
مليار دوالر، تليها في المرتبة الخامسة كوريا الجنوبية، 

بمشتريات بلغت 2.51 مليار دوالر.
احتلت  روسيا،  من  الحبوب  بصادرات  يتعلق  وفيما 
الحبوب  مشتري  أكبر  قائمة  في  األولى  المرتبة  تركيا 
العام  روسيا  من  حبوب  استوردت  حيث  روسيا،  من 
في  تركيا  بعد  دوالر.  مليار   2.41 بقيمة  الماضي 
المرتبة الثانية جاءت مصر، حيث استوردت حبوب من 

روسيا بقيمة 1.555 مليار دوالر.
والالفت أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية تجاوزت 
قيمة صادرات األسلحة الروسية بنحو 1.5 مرة، حيث 
والمعدات  األسلحة  صادرات  أن  إلى  البيانات  تشير 
مليار   13 نحو  بلغت  بالمتوسط  الروسية  العسكرية 

دوالر.
ق ـ إ

االتحاد األورويب و تركيا أكرب مستورديها

صادرات المنتجات الزراعية الروسية بلغت مستوى 37.7 مليار دوالر

أشار الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى أنه من المحتمل أن يتم رفد الميزانية الروسية بإيرادات إضافية 
في العام الجاري بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون روبل )حوالي 20 مليار دوالر(.

وجاء هذا التصريح خالل اجتماع حكومي عقد أول أمس برئاسة الرئيس الروسي تم خالله التطرق إلى 
المسائل االقتصادية.

وقال بوتين إن وزارة المالية الروسية تتوقع إيرادات إضافية للميزانية في العام 2022 بقيمة 1 تريليون 
روبل، وهناك توقعات أن تصل اإليرادات اإلضافية إلى مستوى 1.5 تريليون روبل، لذلك يتوجب على 

الحكومة دراسة جميع الخيارات الممكنة.
كذلك أوعز الرئيس الروسي للحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لخفض التضخم في البالد، وقال إن التضخم 

في روسيا في يناير 2022 بلغ %8.7 على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من المستهدف.
ووجه بوتين الحكومة الروسية بالعمل على زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين بنسبة %2.5 على األقل هذا 

العام، وأشار إلى أن زيادة دخل المواطنين يجب أن تكون بناء على نمو االقتصاد الروسي.
وبناء على الميزانية الروسية للعام الجاري فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات الميزانية إلى مبلغ 25 

تريليون روبل )%18.8 من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد(.
ق ـ إ

بوتين يتحدث عن إيرادات إضافية بنحو 20 مليار دوالر في 2022



   

n نظمــت دار الثقافة مالك حداد 
صبيحــة يــوم الخميس بمناســبة 
اليوم الوطني للشــهيد المصادف 
ل 18 فيفــري مــن كل عام حفل 
بهــذه الذكــرى المجيــدة، والذي 
يأتي هذه الســنة بشــعار »رسالة 
الشــهداء وفاء وبنــاء »و حضر 
مراســم هــذا االحتفــال كل مــن 
األميــن العــام لواليــة قســنطينة 
المحليــة  اإلدارة  مديــر  بالنيابــة 
نيابــة عن والــي الوالية ، رئيس 
المجلــس الشــعبي الوالئــي، إلى 
جانب  المــدراء التنفيذيين لوالية 
قســنطينة ، اإلطــارات األمنيــة 
المدنيــة و العســكرية ، أعضــاء 
األسرة الثورية.                                    

دار  الذكرى،وببهــو  وبمناســبة 
الثقافة مالك حداد تم اعطاء اشارة 
اإلنطالق لقافلــة الكتب للمكتبات 
عبــر الوالية كهبة من دار الثقافة 
، كما شــاهد الوفد مشــهد تمثيلي 

إعدام الشــهيد أحمد زبانة »شهيد 
المقصلة« و كذلك معرض صور 

للشهداء  األبرار.
أحيــت  ذاتــه  الســياق  فــي  و    
لواليــة  المحليــة  الســلطات 
قســنطينة الذكــرى الـــ 33 لليوم 
الوطنــي للشــهيد بتوجــه  والــي 
والية السيد مســعود جاري رفقة 
السلطات المحلية المدنية، األمنية 
والعســكرية واألســرة الثوريــة، 
و كــذا أعضــاء البرلمان بغرفتيه 
وعدة منظمــات وجمعيات مدنية 
وجمع مــن المواطنين إلى مقبرة 
الشهداء بالكيلومتر السابع اين تم 
الترحم على أرواح شهداء الثورة 
التحريرية و االستماع إلى النشيد 
الوطني مع رفــع العلم ،و وضع 
إكليــل من الزهــور على النصب 
التذكاري المخلد لشــهداء الوطن، 
علــى  الكتــاب  فاتحــة  وقــراءة 

أرواحهم الطاهرة .

سيرتا اليوم 8

انطالق قافلة منح كتب هبة من دار الثقافة 
لمكتبات البلديات 

من هنا وهناك 

األحد 20 فيفري  2022 م
الموافق لـ 19 رجب 1443 هـ

افتتاح اسواق »الشهلة« على حافة طريق وطني بقسنطينة

إزدحام مروري ممل يزيد من متاعب المتنقلين  

n ازدادت متاعــب الســائقين 
والراكبين على السواء العابرين 
للطريــق الوطني رقــم 27 الذي 
يربــط قســنطينة بأربــع واليات 
شرقية كاملة ،بمجرد فتح سوق 
كبيــر علــى حافــة هــذا الطريق 
الشريان.ومن دون شك سيكون 
الخطــر أيضــا محدقــا بالعابرين 

للطريق صوب السوق .
  وأشــرف رئيســا دائــرة وبلدية 
قســنطينة ومنتخبين من المجلس 

الشعبي البلدي نهاية االسبوع
علــى  إفتتــاح أســواق الشــهلة 
بطريق  حامــة بوزيان  وتحديدا 

بحجرة بن عروس بالمنية.
 يعتبــر الســوق إضافة ألســواق 

مدينة قسنطينة .
و حضر حفل االفتتاح  مواطنون 
من داخــل و خــارج المدينة إلى 
جانــب فنانين الوالية،و اكد تجار 
الســوق انهم سينافســون مختلف 
أســواق المدينة  ،وذلك من خالل 
المنافسة الشريفة، فالسوق يحتوي 

على كل متطلبات المواطنين  .

 و في جولة قمنا بها مســاء أمس  
وجدنا  محالت الخضر والفواكه 
والحمــراء  البيضــاء  واللحــوم 
واالســماك و التمــور والزيتون 
والمخلــالت إضافــة الى محالت 
للحلويــات والمرطبــات والبيتزا 
وبعــض  وســوبيرات  ومخبــزة 
محالت األلبســة والعطور وسط  
اقبال المتســوقين ربما الكتشاف 
السوق، حيث أكدوا بأنهم الحظوا 
االســعار  فــي  محسوســا  فرقــا 
خاصــة فــي الخضــر والفواكــه 

)طماطم  ب 90 دج فقط مقارنة 
باألســواق األخــرى التي هي ب 
150وبنفس الجودة( نفس الشيء 
مع باقي الخضر والفواكه وحتى 
الدجاج أسعاره احسن.، لإلشارة 
فأن السوق يفتح على الساعة 8و 

يغلق في حدو الساعة10 ليال. 
وقد عبــر المشــترون كذلك عن 
موقــف  توفــر   عــن  فرحتهــم 
ســيارات )باركينــغ( محــروس 

ومجاني .
وتمنوا  ان تبقى هذه األسواق في 
هذا المستوى واألسعار والنظافة 

والنظــام  وإن حــدث ذلــك فإنها 
ستصبح قبلة العائالت القسنطينية 
األولــى للتســوق  وتبقــى النقطة 
الســوداء تواجــد الســوق علــى 
حافة طريق وطني يشهد حركية 
كبيرة كونــه يعتبر ممــرا حتميا 
لمتوجهيــن لواليات ميلة وجيجل 

وسكيكدة وعنابة .
وعبر سائقو سيارات عن دهشتهم 
لقبول فتح ســوق كبير على حافة 
طريق وطني ، ويفترض حسبهم 
أـــن يكــون في منطقــة تبعد عن 

طريق وطني .

رقم اليوم 
15 ألف قنطار منتوج الزيتون 

بقسنطينة   
n فاق إنتــاج الزيتون بوالية 
ـ 15  قســنطينة هذا الموسم ال
ألــف قنطار حســب مــا أكده 
الفالحيــة  ــح  المصال مديــر 

لوالية قســنطينة .موضحا أن 
اإلنتــاج ارتفع بســبب الزيادة 
في مســاحات غرس الزيتون 
ـ 1000هكتار . التي تفوق ال

من شأنها رفع الغنب عن عديد المناطق        

مشاريع هامة يف مجايل مد شبكتي الغاز والكهرباء بالوالية    
n قامــت  مديريــة الطاقــة 
والمناجــم، ومديريــة توزيــع 
بقســنطينة،   والغاز  الكهرباء 
بعقد صفقتيــن لفائدة مناطق 
الظــل ،قصــد إنجــاز برنامــج 
مــد القرى والمداشــر بمادتي 
الكهرباء والغــاز، وذلك، حيث 
تم إعطــاء األولوية للتجمعات 

السكنية الريفية .
و يوجــد أيضا 3 مشــاريع قيد 

اإلنجاز ضمن الصفقتين، وهي 
منشــآت لنقل الكهرباء، حيث 
يتمثل المشروع األول في مركز 
منبع “عين الباي 2”، المتواجد 
بطريق قطار العيش “60-30 
ــذي وصلت  ــو فولــط”، وال ل كي
نســبة األشغال به 45 بالمائة، 
وهو المشــروع الذي من شــأنه 
تدعيــم المدينة الجديــدة علي 
منجلي بالكهرباء، فيما يتمثل 
ثاني في مركز منبع  المشروع ال

البعراوية، الذي وصلت نســبة 
األشــغال بــه 30 بالمائة، وهو 
المشروع الذي من شأنه تدعيم 
وماسينيســا.  الخروب  مدينتي 
ثالــث، فهــو  أمــا المشــروع ال
مركــز منبع عين نحــاس، وقد 
انتهت األشغال به بنسبة 100 
بالمائة، وتبقى أشغال توصيله 
بالخط الكهربائي، والتي بلغت 
95 بالمائة فقــط، لينطلق في 
وســيدخل  ــاء،  الكهرب توزيــع 

ليدعــم  ــا،  قريب الخــدم  حيــز 
منطقة عين نحاس وما جاورها 

بالكهرباء.
كمــا يوجــد مشــروع إلنجــاز 
يــد الكهرباء،،إلنهاء  محطة تول
مشــكل انقطاع الكهرباء، التي 
حدثت ســنتي 2014 و2015، 
تغطيــة  شــأنها  مــن  تــي  وال
يــم الواليــة والواليات  كامل إقل

المجاورة. 
                     مريم بن جامع

بحث عن  حلول لمشاكل رياضة
 الجيدو بالوالية           

n عقد أول أمس ، مدير الشــباب 
والرياضة لوالية قسنطينة اجتماعا 
المديريــة  مقــر  مســتوى  علــى 
خصص لدراســة مشــاكل رياضة  
» الجيدو » حضره كل من رئيس 
الرابطــة و أعضاء مكتبه التنفيذي 
،و كذا النوادي المنخرطة بالرابطة 
، مدير الديوان المتعدد الرياضات 

، المفتشين و منسقين بالمديرية .
القــاء خص  رياضــة » الجيدو » 
الذي يعرف حركيــة كبيرة بفضل 
مجهــودات القائميــن عليــه ، و قد 
أصغــى مدير الشــباب و الرياضة 
لــكل اإلنشــغاالت المطروحة من 
طرف الرابطــة و النوادي و التي 

تمحــورت أساســا فــي  ظــروف 
مختلــف  فــي  الجيــدو  ممارســة 

القاعات الرياضية.
و التجهيــزات و المعدات الرياضة 
الخاصة بهذا االختصاص وجانب 
الفــرق  تنقــل  .وكذلــك  التمويــل 
الواليــة. لتمثيــل  الرياضييــن  و 
باإلضافة الى ضرورة إنشاء قاعة 
خاصة بممارســة هذا االختصاص 

.
و ردا علــى هــذه اإلنشــغاالت فقد 
وعــد مديــر الشــباب و الرياضــة 
بالتكفــل بهــا باعتبارهــا جزء من 
عمــل المديرية وانشــغاالت هامة 

بحالجة إلى حلول عاجلة  .

إنقاد سيدة من موت محقق بالغاز 
بعيل منجيل  

n تدخلــت  ، أول أمــس ، 
إسعافات الحماية المدنية للوحدة 
الرئيســية لوالية قســنطينة، في 
د  و54   18 الســاعة  حــدود 
بالوحدة الجوارية 13 م س 01 
بولشفار ببلدية  الخروب، و ذلك 
من أجل إســعاف الضحية ع-ب 
60 ســنة من جنــس أنثى تعاني 

مــن صعوبة فــي التنفس، جراء 
استنشــاقها لغــاز أحادي أكســيد 
الكربــون المنبعــث من ســخان 
المــاء، قدمــت لهــا اإلســعافات 
األوليــة من بعيــن المــكان وتم 
إجالءهــا إلــى مستشــفى علــي 

منجلي .             
               جمعتها : مريم .ب 

توقيف 04 لصوص استهدفوا شققا قيد اإلنجاز و جاهزة
 غري مستغلة بالخروب

n في إطار جهود مصالح أمن 
واليــة قســنطينة لمحاربة كل 
أشــكال الجرائم السيما الماسة 
 ، والممتلــكات  باألشــخاص 
تمكنــت الضبطيــة القضائيــة 
الخارجــي  الحضــري  لألمــن 
ماسينيسا بأمن دائرة الخروب، 
من توقيف 04 أشخاص تتراوح 
أعمارهم مابين 19 و26 ســنة 

ــي  قضية تكوين  ، لتورطهم ف
جمعية أشــرار لغــرض ارتكاب 
جنايات وجنح ضد األشــخاص 
والممتلكات ، السرقة المقترنة 
بظــروف تعدد الجنــاة / الليل /
التســلق والكســر واستحضار 

مركبة لتسهيل الفعل .
ــى  حيثيــات القضيــة تعــود إل
استغالل معلومات مفادها قيام 

مجموعــة من األشــخاص بعدة 
ســرقات من داخل مســاكن في 
طور اإلنجاز وكذا شــقق جاهزة 
غيــر مســتغلة  الكائنــة بأحــد 
ــى مســتوى مدينة  األحيــاء عل
الخروب  ، أين استولى المشتبه 
ــى كامــل التوصيالت  فيهم عل
ــاه  المي وصنابيــر  النحاســية 

وقامــوا بإخفائهــا داخل ســوق 
جــواري مهجور من أجل بيعها 
، بنــاء على ذلك تم وضع خطة 
عمل ميدانية مكنت بعد ترصد 
المشتبه فيهم من توقيفهم على 
ــى بالمدخــل  متــن مركبــة عل
الرئيســي للســوق الجــواري ،  
في حيــن عثر لدى أحدهم على 
كيــس بالســتيكي يحتوي على 
قطع مــن أنابيــب التوصيالت 

النحاسية .
الجــواري  الســوق  بتفتيــش 
المهجور تم ضبط داخل بعض 
مــن  مجموعــة  ــى  عل أروقتــه 
ــم اقتيادهــم  يت المســروقات ، ل
ــى مقر  رفقــة المضبوطــات إل
إجراءات  الســتكمال  المصلحة 
التحقيــق. بعــد االنتهــاء مــن 
ــم إنجاز  مجريــات التحقيــق ت
ملف إجــراءات جزائية في حق 
المعنييــن قدمــوا بموجبه أمام 

نيابة المحلية. ال

قسنطينة : مريم بن جامع 
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وزيــرا  أشــرف     n
وذوي  المجاهديــن 
والتربيــة  الحقــوق 
زيارة  أثنــاء  الوطنية، 
لواليــة  وتفقــد  عمــل 
تبســة، علــى دفن رفاة 
6 شهداء وتدشين عدة 
مشــاريع تنمويــة بكل 
العقلــة  بلديــات،  مــن 
ثليجــان،  المالحــة، 
وبولحــاف  الشــريعة، 

الدير وغيرها.
دفــن  إعــادة  وتمــت  

رفاة3 شــهداء بروضة الشــهداء، 
الشــهداء من عائلــة واحدة أخوين 
وابنيهما اغتالتهم أيادي االستعمار 
رميــا  وإعدامهــم  تعذيبهــم  بعــد 
بالرصاص ســنة 1957، وألقوا 
بثــاث منهــم ببئر مهجــورة وتم 
وضع حجــر كبير علــى فوهتها، 
فيما تــم ابقاء جثة الشــهيد الرابع 
خــارج البئــر بمنطقــة الحّميمــة 
السوداء، وببلدية الحمامات وضع 
ذات العيــد ربيقــة حيــز الخدمــة 

للطريق المنجــزة لفك العزلة عن 
ساكنة منطقة المراغدية، وربطها 
بمختلف المحاور الرئيسية، والتي 
أنجــزت علــى حســاب صنــدوق 
الضمــان والتضامــن للجماعــات 
المحلية، وفــي محطة أخرى زار 
وزيــر المجاهديــن العيــد ربيقــة 
المجاهــد نور الدين زايــدي ببيته 
حيــث اطمأن على صحته وأشــاد 
ببطوالتــه خــال المعــارك ضد 

المستدمر الغاشم.
                           منى بوعكاز

إعادة دفن رفاة 6 شهداء بتبسة  
متفرقات 

تنمية غائبة ومشاكل بالجملة                      

االحياء الشعبية بمدينة تبسة .. بؤرالحرمان والمعاناة

n ال فرق بين فصل الشــتاء أو 
الصيف، فإن األمر ســيان لسكان 
العديــد مــن أحياء مدينة تبســة، 
علــى غــرار جديــات مســعود ، 
القدس ، الروكاد وطريق الكويف 
، فاأليــام نفســها تتكــرر بنفــس 
المشهد، المعاناة والحرمان وسط 
يوميات جــد قاهرة وفي  ظروف 

صعبة وقاسية.
   لــم تجــد المئات مــن العائات 

المقيمــة  بهذه األحيــاء من حلول 
فــي األفــق ســوى مناشــدة والي 
الســكنية  الوالية لزيــارة أحيائهم 
والوقــوف ميدانيا علــى النقائص 
والعوائق التي حولت يومياتهم إلى 
جحيم حقيقي ،بســبب الصعوبات 
القاهرة لمســايرة أوضاعا كارثية 
عانوا منها طيلة ســنوات ،بســبب 
انعــدام مرافق الحيــاة الضرورية 
ومنها الكهربــاء والمياه الصالحة 
للشرب وقنوات الصرف الصحي 
.وحسب شكاوي  من هذه األحياء  

طالبيــن  رفع انشــغاالتهم العالقة 
إلى المســؤول التنفيذي األول في 
الوالية ،حيث يقول ســكان أحياء 
جديات رقم 2 والقدس   و المرجة 
الشــرقية  الذيــن رفعوا شــعار » 
هنــا تنتهــي الحيــاة » كل شــيء 
منعــدم بهذه األحياء  منذ ســنوات 
طويلــة ،وبدايتها مع تذبذب المياه 
الصالحة للشرب باألحياء السالفة 
الذكــر، كمــا أن هنــاك ســكنات 
أخــرى بحــي الروكاد تحمل لون 
وطعــم مغايــر، إلــى جانــب قلة 
اإلنارة العمومية بجل هذه األحياء 
السكنية ذات الكثافة العالية ،ومنها 
الــذي  الروكاد  الــدول  الطريــق 
يشــق هذه األحياء إلى جانب عدم 
صاحيــة ذات طريــق الكويــف 
انطاقا من باب كاركا  بشــارع 
11 ديســمبر الــى غايــة  مفترق 

الروكاد  حــي  نحــو  الطرقــات 
حيث اضحى عمق الحفر يشــكل 
ازدحــام مــروري طيلة ســاعات 
النهــار  ، كمــا ان األرصفــة هي 
األخــرى اندثرت وســط األوحال 
تلك هــي معانــاة حقيقية يعيشــها 
سكان تبسة في هذا الجو الممطر، 
حفر وأوحــال ومطبــات أغرقت 
المــارة والمركبــات، واســتوقفتنا 
فــي هذه األجواء الحالــة المزرية 
التي يعيشــها هؤالء بمدينة تبســة  
كمــا هو حــال الطريق الرئيســي 
المزدوج الروكاد الذي تتجمع فيه 
ميــاه األمطار انطاقا من مســجد 
عثمان بن عفان نحو مطار تبســة 
الى غايــة مفتــرق الطرقات نحو 
الكويــف بعــد ان تم انجــاز ذات 
الطريق دون بالوعات او مجاري 

للمياه .

570عائلة تطلق قارورات الغاز بقريتي بوغدير وبتيمزيار

توزيع 5حافالت للنقل المدريس و7 شاحنات لرفع القمامة بجيجل 

األســبوع  ،نهايــة  أحيــت    n
ــى  عل جيجــل  ،واليــة  الماضــي 
غرار باقي واليــات الوطن، اليوم 
ـــ  ــي للشــهيد المصــادف ل الوطن
18 فيفــري مــن كل ســنة ، على 
مستوى بلديتي جيجل و العوانة 

هــذه  ــاء  إحي برنامــج  واســتهل   
أرواح  ــى  عل بالترحــم  المناســبة 
الشــهداء الطاهرة بمقبرة الشهداء 
ببلديــة جيجــل   رفقــة كل مــن  
رئيس المجلس الشــعبي الوالئي ، 
السلطات األمنية ، أعضاء األسرة 
الثورية و نواب البرلمان بغرفتيه.
ــم بعدهــا فــي إطــار البرنامج  يت ل

ــاء هذه المناســبة  المســطر إلحي
الوطنية التاريخية تسمية المدرسة 
االبتدائيــة بحــي كيموش حســين 
باسم الشــهيد » زيتوني بوخميس 
» ببلديــة جيجــل ، باإلضافة إلى 
للشــبه  الوطنــي  المعهــد  ــارة  زي
الطبــي، أين تفقــد الســيد الوالي 
والوفــد المرافق له مختلف أجنحة 
المعهد، كما أشــرف على تســليم 
محاضر تنصيب 17 متخرجا من 

اعوان شبه الطبي . 
بلدية  وفي ســياق متصل بــذات ال
ــى عرض قدمه  اســتمع  الوالي إل
ــاء و التعميــر  بن الســيد مديــر ال
ببلديــة جيجــل حــول المشــاريع 
المســجلة  في إطــار المخططات 
 2021/2022 تنميــة  ل ل بلديــة  ال
قــة بكل  بمنطقــة بوغديــر المتعل
من مشروع تـهيئة الطرق، انجاز 
شــبكة التطهيــر و انجــاز ملعب 
جواري بالمنطقة ،أين شــدد السيد 

ــى ضرورة  ــي بالمناســبة عل الوال
يــة اإلنجــاز و  اإلســراع فــي عمل
االنتهــاء منها التي تعتبر من أهم 
متطلبات الســاكنة ،  بالمناســبة 
أيضا تم وضع حيز الخدمة تزويد 
الطبيعــي   بالغــاز  ــة  ل عائ  220
بمشــتى بوغديــر بلديــة جيجل ، 
ووضــع حيز الخدمة تزويد  350 
عائلة بمنطقــة تيميزار ، لتصبح 
المــادة  ــهذه  ـ ب التغطيــة  نســبة 
ــى مســتوى الواليــة    الحيويــة عل

 . % 72.5
  كما تم توزيــع 05 حافات نقل 
بلديــات  وجانــة ، برج  مدرســي ل
الطهــر ، الســطارة ، الطاهيــر و 
الميلية ،باإلضافة إلى توزيع 07 
شــاحنات ضاغطة لرفــع القمامة 
فائدة بلديات ســيدي عبد العزيز  ل
قــادر ،  ــد ال ، قــاوس ، األميــر عب
العنصــر   ، يــة  ل المي  ، الطاهيــر 

والعوانة .

n  سجلت مصالح األمن العمومي 
بأمــن واليــة جيجــل خال شــهر 
جانفــي  المنصرم، 2485 مخالفة 
مخالفــة   211 منهــا  مروريــة، 
مســتوجبة لســحب رخصة السياقة 
لمدة ثاثة )03( أشهر، بسبب عدم 
ارتداء الخوذة، عدم استعمال حزام 
األمــن اســتعمال الهاتــف النقــال، 
تجــاوز الســرعة المحددة بإشــارة 
أضــواء  صاحيــة  عــدم  رادار، 
إعــان الوضعية الســير في بعض 
أجــزاء الطريق الممنوعة بالنســبة 
لبعــض أصنــاف المركبــات عدم 
صاحية أضواء التوقف و استعمال 
أضواء مخالفة للتشريع، باإلضافة 
إلى تسجيل    54 مخالفة مستوجبة 
لســحب رخصة السياقة لمدة )06( 
أشــهر، ألجل الســير فــي االتجاه 
الممنــوع، مخالفــة إشــارة االتجاه 
المفــروض للمرور، عدم تســهيل 
مرور المركبات ذات أولوية، عدم 
احترام إشــارة قــف، التجاوز دون 
أخذ االحتياطات الازمة،  التجاوز 

على الخط المســتمر،  عدم احترام 
إشارة قف الضوئية، عدم االلتفاف 
على اليمين حول معلم يشكل محور 
دورانــي  التغيير الهــام في االتجاه 
دون التأكد من أن المناورة تشــكل 
خطر على المستعملين، االنعطاف 
نحــو اليميــن دون اإلعــان عــن 
ذلــك، كما تــم تســجيل 352 حالة 
خاصــة بالحجز بالكماش، بســبب 
مخالفــة الوقوف الممنوع، في حين 
تمثلــت باقي المخالفــات إجماال في 
عــدم تقديم جميــع الوثائــق، لوحة 
الترقيــم غير قانونية، الســير على 
الخط المســتمر، الوقوف التعسفي، 
الوقــوف الخطيــر، مخالفــة قرار 
التوقــف، الوقــوف عكــس حركة 
المــرور، الوقوف فــوق الرصيف 
الوقوف أمام المؤسســات التعليمية 
و الصحيــة، الوقــوف فــوق ممر 
الراجلين عدم احترام قواعد السياقة 
الســليمة، تجاوز الســرعة المحددة 
بإشارة رادار.                              
                         نصرالدين - د

تسجيل 2485 مخالفة لقانون المرور
 خالل شهر بجيجل

روبورتاج : هواري غريب 

جيجل : نصرالدين دربال 

استالم ملعب معشوشب اصطناعيا ببلدية تمالوس يف سكيكدة
ــم، أول أمــس، اســتام ملعــب  n ت
ــا مــن الجيل  معشوشــب اصطناعي
ــوس في والية  الســادس، ببلدية تمال
ســكيكدة، بعــد ســنوات مــن معاناة 
فــي  يــة  المحل الرياضيــة  األنديــة 
ملعــب ترابــي و االســتقبال خــارج 
ماعــب بلديات مجــاورة ،و هو ما 
بلدية مكســبا يجب  اعتبــره رئيس ال
المحافظــة عليه، فــي انتظار إتمام 

عمليات تهيئته مستقبا.
ــى افتتاحه  الملعب الذي أشــرف عل
قا  بلدية، كان مغل رئيســا الدائــرة و ال
منذ ثــاث ســنوات من أجــل إعادة 
ترميمــه ووضــع بســاط اصطناعي 
جديــد من الجيــل الســادس، يعتبر 

المســتوى  ــى  نوعــه عل مــن  األول 
لمقاييــس  ل يخضــع  و  الوالئــي 
المعمــول في هذا المجــال ،واعتبره 
بلدية مكســبا كبيرا لألندية  رئيــس ال
الثاثة المحلية التي كانت تســتقبل 
ــوس، كما يعد  منافســيها خارج تمال
متنفسا للشباب و ال بد على الجميع 
ــى هذا المرفــق الذي  المحافظــة عل
يبقى في حاجة ألعمال تهيئة أخرى 
سيتم تسجيلها و برمجتها مستقبا.

ــم تخف  و بدورهــا فئــة الشــباب، ل
ســعادتها و استحســانها إلعادة فتح 
يخضــع  كان  ــذي  ال الملعــب  هــذا 
للترميم منذ أزيد من ثاث ســنوات، 
تنقل إلى  ل كانوا خالهــا يضطرون ل

بلديات مجاورة لممارســة كرة القدم، 
يا تنفسوا الصعداء و الحلم،  لكن حال
ــوا، أصبح حقيقيــة، كما  مثلمــا قال
ذكر العبون سابقون، أن هذا المرفق 

سيســاهم حسبهم في تطوير الحركة 
الرياضيــة بالمنطقــة، الســيما كرة 

القدم.
                              نورالدين ب

n   ضمــن برنامــج احياء اليوم 
الوطنــي للشــهيد ببلديــة ثليجان  
اشــرف وزير المجاهدين وذوي 
التربيــة  وزيــر  رفقــة  الحقــوق 
الوطنيــة بثليجــان علــى وضــع 
حيــز الخدمــة لمشــروع صيانة 
مقطــع من الطريــق الوالئي رقم 
01 علــى مســافة 7.5 كلــم بعد 
ان خصــص لــه غــاف مالــي 
                                                                                    . ســنتيم     مليــار   16 قــدره 
وببلديــة » الحمامــات  »  تــم ، 

وضـــــع حيّـــــز الخدمــــــة  للّطريــــق 
المنجزة ،  فـــــي إطـــار فــــّك العزلـــــة 
عـــــن ساكنــة منطقــــــة » المراغدية » 
ّــة  ، وربطـــها بمختلف المحـاور الّرئيسيـ
، أنجــــزت علــــى عاتــق » صنــــدوق 
للجماعــــات  والتّضامــــن  الّضمــــان 
المحليّـــــة  و بلديّـــــة » بولحاف الدير« 
برنامـــج  فــــي  أخـــــرى  محّطــــة   ،
الّزيــارة الوزاريـــة لوزيـرا المجاهديــن 
وذوي الحقــــوق » العيـــــد ربيقـــة » ، 
ووزيـــــــر التّربيــــة الوطنيّـــــة » عبــد 
الحكيــــم بلعابـــــــد »، علــــى مراســيم 

تدشيــــن ثانويّــــــة المجاهــــد المتوّفـــي 
» غريــــب التيجانــــي بـــــن الّسبتــي » 
نــــوع » 1000 » بالقطـــب الّسكنــــي 
» عـــــدل » ، وتكريــم أســرة المجاهــد 
الوزيـــــران  ليشــــرف   ، المتوّفــــي 
والوفــــــود المرافقــــــة بعـــد ذلك علــى 
تسميّـــــة القطـــــب الجامعــــي بولحاف 
الّديــــرباســـم الّشهيـــــد » عبــد المجــيد 
دريـــــــد » ، بحضور مديــــر جامعــــة 
تبّســــة البروفيســور » عبــــد الكريــــم 

قواسميّــــة » .
                     هواري غريب 

..و16 مليار سنتيم لصيانة طريق واليئ بثليجان 

وتدشني ثانوية بالقطب السكني عدل     
طرقات طريق الكويف  بتبسة تصلح لكل شيء اال للسير



األحد 20 فيفري 2022 م10  عين على العالم 
الموافق لـ 19 رجب 1443 هـ 

حّذر وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن، السبت، من 
أوكرانيا  حدود  على  المحتشدة  الروسية  القوات  أن 

»بدأت تنتشر« و«تستعد للهجوم«.
أوستن  بها  أدلى  إعالمية  تصريحات  في  ذلك  جاء 
أن  فيها  أوضح  ليتوانيا،  إلى  يجريها  زيارة  خالل 
القوات الروسية »بدأت تنتشر في مواقع عدة وتستعد 

للهجوم«.
الروس  الجنود  أن  إلى  األمريكي  الوزير  وأشار 

»يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من
تنفيذ هجوم«.

عن  أوستن  وزير  أعرب  سابقة،  تصريحات  وفي 

اعتقاده بأن خطط روسيا لـ »غزو أوكرانيا » ليست 
خدعة، قائال: »ال أعتقد أنها خدعة، كل ما هو مطلوب 
لغزو ناجح موجود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا«.

وتابع: »لو نقلوا القوات إلى حاميات )سحب القوات(، 
فقط  ليس  المنطقة،  هذه  في  نراه  ما  كل  رأينا  كنا  ما 
األسلحة العسكرية، ولكن أيضا وسائل الدعم اللوجستي 
والطبي، والطائرات المقاتلة.. لديهم أشياء مثل الخيام 
تكن  لم  وغيرها..  والكوادر  الطبية  واألجهزة  الطبية 
لترى ذلك إذا كنت ستسحب قواتك.. الهجوم يمكن أن 

يحدث في وقت قصير«.
إعالن  رغم  األمريكي  الوزير  تصريحات  وتأتي 

موسكو سحب جزء من قواتها من حدودها مع كييف، 
في خطوة لم تفلح في طمأنة الغرب المتخوف من غزو 

روسي وشيك لجارتها.
تدريبات واتهامات

جهتها،  من  أعلنت  )الكرملين(  الروسية  الرئاسة   
تدريبات  السبت،  أطلق،  بوتين  فالديمير  الرئيس  أن 
بالستية  صواريخ  إطالق  تشمل  استراتيجية  عسكرية 

وسط تصاعد التوتر حول أوكرانيا.
نوفوستي«  »ريا  الروسيتان  األنباء  وكالتا  ونقلت 
دميتري  الكرملين  باسم  الناطق  عن  و«انترفاكس« 
بيسكوف قوله إن التدريبات بدأت وبوتين يتابعها مع 

نظيره البيالروسي وحليفه ألكسندر لوكاشنكو. 
والتصريحات  المتسارعة  التطورات  ظل  وفي 
المتالحقة، اتهمت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير اليين روسيا بالشروع في »تقويض« الهيكل 
األمني األوروبي، معتبرة أنها تقوم »بمحاولة صارخة 

إلعادة كتابة قواعد النظام العالمي«.
لألمن:  ميونيخ  مؤتمر  اليين، خالل  دير  فون  وقالت 
»ال يمكننا السماح بحدوث ذلك، نحن نواجه محاولة 
العالمي«،  النظام  قواعد  كتابة  إلعادة  صارخة 
»قانون  لفرض  يسعى  روسي-صيني  بتحالف  منددة 

األقوى«.
وحذرت رئيسة المفوضية األوروبية من أن التصعيد 
في األسابيع األخيرة في أوكرانيا وسط اتهامات غربية 
يعيد  »قد  المجاورة،  الدولة  لغزو  بالتخطيط  لروسيا 

تشكيل النظام العالمي«.
حدود  على  المنتشرة  الروسية  القوات  أن  وأوضحت 
األراضي  على  لقوات  انتشار  »أكبر  تشكل  أوكرانيا 
فيما تؤكد  الباردة«،  الحرب  أيام  األوروبية منذ أسوأ 

موسكو أن ال نية لها الجتياح جارتها.
ق ـ د

كشف مختبر كندي مختص باألمن اإللكتروني أن هواتف 
3 نشطاء بحرينيين على األقل تعرضت لالختراق عن 

طريق برنامج التجسس اإلسرائيلي »بيغاسوس«.
وأفاد تقرير أصدره مختبر »سيتيزن الب«، أول أمس، 
الحريات  لمراقبة  الخليج  مجموعة  مع  بالشراكة  أعده 
إلى  أفضت  التحريات  بأن  األحمر(،  )الخط  والصحافة 
أن هواتف تخص 3 أفراد في البحرين تم اختراقها عام 
لشركة  التابع  »بيغاسوس«  برنامج  باستخدام   ،2021

»إن إس أو« اإلسرائيلية.
وذكر التقرير أن من بين المستهدفين محمد التاجر، وهو 
برنامج  قبل  من  هاتفه  اخترق  بارز،  بحريني  محامي 
عملية  في  لالبتزز  وتعرض   ،)FinFisher( تجسس 

مرتبطة بالحكومة البحرينية، في عام 2011.
أما الهاتف الثاني المخترق من قبل برنامج »بيغاسوس« 
منفية  بحرينية  نفسية  طبيبة  وهي  سوار،  لشريفة  فيعود 
اتهمت أحد أفراد العائلة المالكة البحرينية بـ«التورط في 
أطفال  الترفيهي على  لالستخدام  األدوية  لتوزيع  مخطط 

المدارس«.
بحرف  له  أشير  الذي  الثالث  الشخص  إن  التقرير  وقال 
»أ«، وهو على ما يبدو صحفي، أخترق هاتفه في سبتمبر 
2021، حيث تلقى إشعارا من شركة »أبل«، في نوفمبر 
2021، بأن جهازه أستهدف من قبل قراصنة حكوميين.
الحريات  لمراقبة  الخليج  لمجموعة  سابق  تقرير  وكان 
بعض  هواتف  اختراق  باكتشاف  أفاد  قد  والصحافة 
النشطاء السياسيين بعد فحص عام لهواتفهم في 2021. 
وذكر أنه »ظهرت عدة حاالت اختراق من قبل حكومة 

البحرين«.
آثار  مرة  ألول  الب«  »سيتيزن  مختبرات  واكتشفت 
عدة  قبل   ،  2017 عام  في  البحرين  في  »بيغاسوس« 
و«إسرائيل«  البحرين  بين  العالقات  تطبيع  من  سنوات 

في العام 2020.
هيئة أوروبية تدعو إلى حظر »بيغاسوس«

األوروبي  االتحاد  في  البيانات  حماية  هيئة  قددعت  و 
طورته  الذي  التجسسي  »بيغاسوس«  برنامج  لحظر 

مجموعة »إن أس أو« اإلسرائيلية.
التجسس  برامج  ونشر  تطوير  »حظر  إن  الهيئة  وقالت 
األوروبي  االتحاد  في  »بيغاسوس«  قدرات  لها  التي 
وحرياتنا  حقوقنا  لحماية  فعالية  األكثر  الخيار  سيكون 

األساسية«.
مثل  أدوات  حول  النقاش  قلب  »في  وأضافت: 
»بيغاسوس«، ال ينبغي أن يكون النقاش مركزا فقط على 
التي  األهمية  أيضا على  بل  التكنولوجيا،  استخدام  كيفية 

نوليها للحق في الخصوصية«.
وكان تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعالمية العام الماضي، 
بقيادة مجموعة »قصص ممنوعة« غير الربحية ومقرها 
باريس، أظهر أن »بيغاسوس« قد استخدم في محاوالت 
بالصحفيين  الخاصة  الذكية  للهواتف  ناجحة  اختراق 
على  اإلنسان  حقوق  ونشطاء  الحكوميين  والمسؤولين 
عالمية  لضغوط  إسرائيل  وتعرضت  العالم.  مستوى 
بسبب مزاعم عن استخدام »بيغاسوس« من قبل بعض 
الحكومات األجنبية التي اشترت البرنامج بهدف التجسس 

على نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيين والسياسيين.
أجهزة  من  كل  اختراق  »بيغاسوس«  لبرنامج  ويمكن 
باستخراج  للمشغلين  يسمح  ما  و«أندرويد«،  »آيفون« 
وتسجيل  اإللكتروني  البريد  ورسائل  والصور  الرسائل 

المكالمات وتشغيل الميكروفونات والكاميرات سرا.
اإلسرائيلية  الشركة  أدرجت  األمريكية  السلطات  وكانت 
نوفمبر  في  السوداء  القائمة  على  للبرنامج  المشغلة 
إليها  تقييد صادرات الشركات األمريكية  الماضي، عبر 
األجنبية  الحكومات  »مكنت  الشركة  بأن  مزاعم  بسبب 
الحكومات  ممارسة  وهي  للحدود  عابر  بقمع  القيام  من 
والصحفيين  المنشقين  تستهدف  التي  االستبدادية 

والنشطاء«.

وزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت:

روسيا تستعد للهجوم على أوكرانيا
الكشف عن ضحايا جدد 

لربنامج التجسس اإلرسائييل 
»بيغاسوس« يف دولة خليجية

سيرغي  الروسي،  الدفاع  وزير  أكد 
أجرتها  التي  التدريبات  أن  شويغو، 
االستراتيجي  الردع  قوات  السبت  يوم 
الرئيس  إشراف  تحت  الروسية 
فالديمير بوتين شملت محاكاة استخدام 

نووية. أسلحة 
وخاطب شويغو بوتين )باعتباره القائد 
الروسية(  المسلحة  للقوات  األعلى 
»يجري  بالقول:  التدريبات  خالل 
لقوات  تدريب  لقراركم  وفقا  أمس، 
خالله  سيتم  االستراتيجي،  الردع 
باألسلحة  التحكم  عمليات  اختبار 
الخطورة  ذات  واألسلحة  النووية 
المتزايدة، ضمن إطار إدارة  المحتملة 

موحدة«.
القوات  بمشاركة  التدريب  هذا  وجرى 
الجوفضائية وقوات المنطقة العسكرية 
االستراتيجية  والقوات  الجنوبية 
الشمالي  البحرين  وأسطولي  الروسية 

واألسود في الجيش الروسي.
شمل  التدريب  أن  الكرملين  وأكد 
ومجنحة  باليستية  صواريخ  إطالق 
و«كاليبر«  »كينجال«  طراز  من 

و«سينيفا«. و«يارس«  و«إسكندر« 
التدريب  أن  إلى  الكرملين  وأشار 
جرى وفقا للخطط المعدة مسبقا بهدف 
اإلدارة  مؤسسات  جاهزية  اختبار 
والسفن  اإلطالق  وطواقم  العسكرية 
التأكد  إلى  باإلضافة  والغواصات، 
للقوات  التابعة  األسلحة  موثوقية  من 
النووية  وغير  النووية  االستراتيجية 

في الجيش الروسي
التدريبات نتائج  يعلن عن  الكرملين 

بيان  في  الروسية  الرئاسة  وذكرت 
عليها  أشرف  التي  التدريبات  أن  لها 
غرفة  من  بوتين  فالديمير  الرئيس 
نظيره  برفقة  الكرملين  في  العمليات 
لوكاشينكو،  ألكسندر  البيالروسي 
الجوفضائية  القوات  بمشاركة  جرت 
الجنوبية  العسكرية  المنطقة  وقوات 
الروسية  االستراتيجية  والقوات 
واألسود  الشمالي  البحرين  وأسطولي 

في الجيش الروسي.
التدريبات:  نتائج  يلي  فيما 

بنجاح  الجوفضائية  القوات  تنفيذ   •
لصواريخ   تجريبية  إطالق  عمليات 
طراز  من  صوتية  فرط  باليستية 

»كينجال«.
وغواصات  سفن  إطالق   •
البحرين  ألسطولي  تابعة 
صواريخ  واألسود  الشمالي 
»كاليبر«  من طراز  مجنحة 
وصاروخ فرط الصوتي من 
على  »تسيركون«  طراز 

أهداف بحرية وبرية.
مجنح  صاروخ  إطالق   •
في  »إسكندر«  طراز  من 
في  يار  كابوستين  معسكر 
جنوب  أستراخان  مقاطعة 

روسيا.
باليستي  صاروخ  إطالق   •
طراز  من  للقارات  عابر 
مطار  من  »يارس« 
في  الفضائي  »بليسيتسك« 
على  أرخانغيلسك  مقاطعة 
»كورا«  معسكر  في  هدف 

كامتشاتكا. في شبه جزيرة 
من  استراتيجية  قاذفات  إطالق   •
مجنحة  صواريخ  »تو95-«  طراز 
أهداف في معسكري »بيمبوي«  على 

و«كورا«.
»كاريليا«  غواصة  إطالق   •
البحر  ألسطول  التابعة  االستراتيجية 
طراز  من  باليستيا  صاروخا  األسود 
»سينيفا« من بحر بارنتس على هدف 

في معسكر »كورا«.
التدريبات  أن  إلى  الكرملين  وأشار 
مسبقا  المعدة  للخطط  وفقا  جاءت 
مؤسسات  جاهزية  اختبار  بهدف 
اإلطالق  وطواقم  العسكرية  اإلدارة 
إلى  باإلضافة  والغواصات،  والسفن 

التابعة  األسلحة  موثوقية  من  التأكد 
وغير  النووية  االستراتيجية  للقوات 

النووية في الجيش الروسي.
األهداف  كافة  تحقيق  الكرملين  وأعلن 
إلى  الفتا  التدريبات،  خالل  بالكامل 
أهدافها  ضربت  الصواريخ  جميع  أن 

مواصفاتها. وأكدت 
الناتو يعلق عمل مكتبه في كييف

 Verdens Gang صحيفة  أكدت 
الناتو قرر إغالق  النرويجية أن حلف 
كييف  األوكرانية  العاصمة  في  مكتبه 
لفوف  مدينة  إلى  موظفيه  ونقل  مؤقتا 
خطر  بدعوى  وبروكسل،  األوكرانية 

الروسي«. »الغزو 
ق ـ د

وزير الدفاع الرويس، سرييغ شويغو:

تدريبات قوات الردع االسرتاتيجي الروسية شملت محاكاة 
استخدام أسلحة نووية
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بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  يحل  أن  المرتقب  من 
التحضيرات  لمباشرة  بالجزائر  المقبل  األسبوع  بداية 
بشكل  متجهة  األنظار  .وستكون  الكاميرون  لموقعة 
الفني  المدير  بلماضي  جمال  إلى  المقبل  األسبوع  كبير 

الجزائر. لمنتخب 
الجمعة،  يوم  صبيحة  الجزائرية،  اإلذاعة  وأعلنت 
القادم  األسبوع  من  بداية  سيحل  بلماضي،  جمال  بأن 
التحضيرات  ُمباشرة  أجل  من  العاصمة،  بالجزائر 

الكاميرون. أمام  الفاصلة  للموقعة 
الُمروضة،  غير  األسود  »الخضر«،  وسيتحدى 
الُمقبل،  مارس  بشهر  وإياب  ذهاب  مباراتي  في 
المؤهلة  التصفيات  من  األخير  الدور  إطار  في 

.2022 العالم  كأس  لنهائيات 
بلماضي  دخول  عن  الجزائرية،  اإلذاعة  وكشف 
سيقوم  حيث  ُمباشر،  بشكل  الجدية  األمور  في 
ندوة  عقد  وهي  منه،  والمنتظرة  المرتقبة  بالخطوة 
الخاصة  المسائل  من  للكثير  فيها  سيتطرق  صحفية 
أفريقيا،  أمم  كأس  في  الجزائر  لمنتخب  حدث  بما 
والتأهل  الكاميرون  لتجاوز  خطته  عن  فضال 

.2022 لمونديال 
مع  له  اجتماع رسمي  أول  بلماضي،  وسيعقد جمال 
زفزاف،  جهيد  الجزائري،  للمنتخب  الجديد  المدير 
بخصوص  الالزمة،  التفاصيل  منحه  أجل  من 
في  محرز،  رياض  زمالء  سيُجريه  الذي  المعسكر 
لخوض  الكاميرون  الى  السفر  قبل  االستوائية  غينيا 

الذهاب. مبراة 
»ماالبو«  بمدينة  تواجد  قد  زفزاف  جهيد  وكان 
للمعسكر  التجهيز  أجل  من  االستوائية،  بغينيا 
التعود  منه  الغرض  سيكون  والذي  األمد،  قصير 
الكاميرون،  في  الصعبة  المناخية  األجواء  على 
وتفادي ما حدث في نهائيات كأس األمم األخيرة، حين 

المجموعات. مرحلة  من  مبكرا  »الخضر«  خرج 
الدين تاج 

يوسف بالييل يثري 
مخاوف مدرب ريمس

عاد الدولي الجزائري يوسف باليلي العب 
وذلك  فرنسا،  في  الحدث  ليصنع  بريست، 
قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام ريمس اليوم 
الدوري  الـ25 من  الجولة  لحساب   ، األحد 
األسبوع  األنظار  باليلي  ولفت  الفرنسي. 
في  حاسمة  بتمريرة  أسهم  عندما  الماضي، 
تروا  على  فريقه  حققه  الذي  الكبير  الفوز 
نفسه  في  الثقة  ليسترجع   ،5-1 بنتيجة 
لها  تعرض  التي  االنتقادات  بعد  سريعا، 
خالل ظهوره األول وقت الخسارة من رين. 
ونال يوسف باليلي إشادة كبيرة من جانب 
شّدد  الذي  ريمس،  ُمدرب  جارسيا  أوسكار 
على »ضرورة الحذر منه ومن قدرته على 
صناعة الفارق«. وصّرح المدرب اإلسباني 
بالمباراة  الخاص  الصحفي  المؤتمر  خالل 
بقوله: »علينا أن نكون حذرين جدا من هذا 
الفريق. لقد قام باستقدام العبين في الهجوم، 

تأقلما سريعا مع المجموعة«.
أوسكار جارسيا يقصد بكالمه كال من باليلي 
الثنائي  ساتريانو،  مارتين  واألوروجواياني 

المنضم إلى بريست في شتاء 2022.
وختم بقوله: »لقد أظهر كالهما أنهما اندمجا 
سريعا ووجدا معالهما سويا، ومن الصعب 

التحكم فيهما داخل أرضية الملعب«.

بعد استبداله ضد  يوكاسل..
نب رحمة يثور ضد مدربه

يبدو أن مدرب ويست هام لن يترك أن يمر 
رحمة  بن  سعيد  الجزائري  النجم  تصرف 
الالعب  وأن  خاصة   ، عقاب  دون  أمس 
ضد  وثار  الغضب  قمة  في  بدا  الجزائري 
مدربه ، وبادله الالم وهو يغادر نحو غرفة 

تغيير المالبس . 
وقام المدرب  دافيد مويز بإستبدال الالعب 
خالل  رحمة  بن  سعيد  الجزائري  الدولي 
و  هام  ويست  مباراة  من  الثاني  الشوط 
نيوكاسل عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 
أن بن رحمة كان واحدا  لمثله رغم  بهدف 
من أحسن العبي ويست هام فوق المستطيل 

األخضر. 

سيطرة جزائرية عىل 
أحسن ثالث العبني عرب يف 

الدوريات األوروبية 
نشر موقع سبورت 360 قائمة تضم أفضل 
الدوريات  ثالث العبين من كل دوري من 
االوروبية الكبرى. و شهدت القائمة سيطرة 
األقل  على  تواجد  إذ   , واضحة  جزائرية 
الالعبين  افضل  قائمة  في  جزائري  العب 
رياض  تواجد  إذ  دوري.  كل  في  العرب 
محرز في قائمة أفضل ثالث العبين عرب 
في البريمرليغ برفقة زياش و صالح. كما 
تواجد ديلور في قائمة في قائمة أفضل ثالث 
الخزري  برفقة  الليغ1  في  عرب  العبين 
قائمة  في  سبعيني  بن  تواجد  و  حكيمي.  و 
البوندسليغا  في  العبين عرب  ثالث  أفضل 
برفقة السخيري و مرموش. كما تواجد كل 
من بن ناصر و وناس في قائمة افضل ثالث 
العبين عرب في الكالتشيو برفقة أمرابط .

باإلضافة إلى تواجد عيسى ماندي في قائمة 
الليغا برفقة  أفضل ثالث العبين عرب في 

الحداد و بونو .
جمعها : تاج الدين  

األحد  اليوم  الساورة  شبيبة  فريق  يستضيف 
بملعب  اإلسواتيني،  ليوبار  روايال  نادي 
بالجزائر  األولمبي  »-5جويلية1962-« 
التدارك،  مهمة  في  سا(،  )00ر20  العاصمة 
الثانية( ضمن  )المجموعة  الثانية  الجولة  لحساب 
مرحلة المجموعات من مسابقة كاس الكونفدرالية 

اإلفريقية لكرة القدم.
وتسعى تشكيلة أبناء الجنوب  إلى تدارك خسارتها 
في الخرجة األولى امام اورالندو بيراتس الجنوب 
افريقي )2-0(، في حين يأمل منافسه في تحقيق 
داخل  األولى  مقابلته  تأجيل  بعد  موفقة  انطالقة 

الديار ضد االتحاد الليبي.
مراد  الساورة،  شبيبة  لنادي  العام  المدير  وأفاد 

جميع  وفرت  »اإلدارة   : الصدد  هذا  في  بلخضر، 
نتيجة  تحقيق  سبيل  في  للفريق  الضرورية  الظروف 
يزور  لن  المنافس  الوطنية.  األلوان  وتشريف  إيجابية 
اليعقوبي  المدرب  قام  ولهذا  الضحية.  بثوب  الجزائر 
بدراسة الخصم بعناية من أجل إيجاد التوليف الصحيحة 

لكسب نقاط المواجهة«.
ومن ناحية التعداد، تخلو عيادة الفريق »البشاري« من 
الالعبين المصابين وهو ما يساعد التقني التونسي، قيس 
لمواجهة  جاهزية  األكثر  التشكيلة  اختيار  في  اليعقوبي، 

ممثل ايسواتيني. 
ومرة اخرى سيعتمد الممثل الجزائري على قوته الضاربة 
بلعيد حميدي الهداف الثاني في بطولة الرابطة المحترفة 

االولى من اجل مباغثة الدفاع االسواتيني.
إلى  االسواتيني  ليوبار  رويال  فريق  يعود  جانبه،  من 
الجزائر بعد أسبوعين فقط من إقصائه »المفاجئ« لشبيبة 
التمهيدي  الثاني  الدور  لحساب  وزو،  تيزي  في  القبائل 
نتيجة  حقق  الذي  الفريق  فهذا   .)1-2  ،1-0( المكرر 
كبيرة في اول مشاركة له في المنافسة القارية عاقد العزم 
على العودة بنتيجة ايجابية من خارج الديار في خرجته 

االولى في مرحلة المجموعات بعد تأجيل مباراته 
االولى امام االتحاد الليبي

و يلعب فريق روايال ليوبار األدوار األولى في 
فوزين  حقق  حيث  اإلسواتينية،  المحلية  البطولة 
متتاليين في الجولتين األخيرتين، و يحتل مركز 
واحدة  نقطة  بفارق  نقطة   32 برصيد  الوصافة 
عن المتصدر و هو ما يعكس إمكانياته التى يتعين 

على شبيبة الساورة الحيطة منها.
وسيدير مواجهة شبيبة الساورة و غريمه روايال 
ليوبار، ثالثي تحكيمي بينيني، بقيادة جيندو لويس 
ايمار  ايمافو،  ايريك  بمساعدة  هونغنانداندي، 
اديسا  سيتولى  فيما  كوتون،  نارسيي  و  اولريخ 

عبدول رافيو ليغالي، مهمة الحكم الرابع.
االتحاد  بين  الثانية،  للمجموعة  الثانية  المباراة  وستجمع 
مدينة  في  إفريقيا(  )جنوب  بيراتس  اورالندو  و  )ليبيا( 
جنوب  ممثل  خاللها  يسعى  سا(،  )00ر17  بنغازي 
الحفاظ على كرسي  انتصاره االول بهدف  تاكيد  افريقيا 

الطليعة.
في  األولى  مباراته  يخوض  الذي  الليبي  الممثل  امام 
المنافسة فسيعمل على تحقيق انتصاره األول بملعب بنينة 

بمدينة بنغازي.
وأج

كشف الالعب الدولي اإلنجليزي السابق، دارين 
بينت، أن هناك العبين عربيين في الوقت الراهن 
أفضل من النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، الذي 

اعتبره »أعظم العب في تاريخ كرة القدم«.
تصريحات لشبكة  في  وقال بينت 
هذا  ميسي  مستوى  إن   ،»talkSPORT«
نادي  جناح  مستوى  مع  يتناسب  ال  الموسم 
محرز،  رياض  الجزائري  سيتي،  مانشستر 
وهداف نادي ليفربول، المصري محمد صالح، 
مشيرا إلى أن بداية النجم األرجنتيني في باريس 

الموسم  مطلع  إليه  انضم  الذي  جيرمان  سان 
الجاري قادما من برشلونة، كانت صعبة، حيث 
اكتفى بتسجيل هدفين فقط في الدوري الفرنسي، 

وسبعة في كافة المسابقات.
وتابع بينت: »أعلم أن األمر يبدو غريبا شيئا ما.. 
لكن اآلن سأختار محرز بدل ميسي.. محرز يقدم 

أداء ال يصدق في الوقت الحالي«.
مانشستر  مشجعي  أن  على  »أراهن  وأردف: 
الوقت  في  بمحرز  ميسي  يستبدلوا  لن  سيتي 

الحالي.. محرز كان رائعا هذا الموسم«.

ميسي،  أم  صالح  سيختار  كان  إذا  ما  وحول 
غدا،  مباراة  هناك  كانت  »إذا  بينت:  أوضح 
فسأختار صالح!.. أعتقد أن ميسي هو األفضل 
هو  أقوله  ما  ولكن  التاريخ،  في  اإلطالق  على 

اآلن، صالح يلعب بشكل أفضل منه«.
وأشار الكثيرون إلى أن صالح كان أفضل العب 
قدراته  أن  بينت  ويعتقد  الموسم،  هذا  العالم  في 
يتفوق  أنه  لدرجة  عالية  مستويات  إلى  وصلت 
على ثالثي هجوم باريس سان جيرمان )ميسي، 

كيليان مبابي، ونيمار(
اإلنجليزي  الدوري  على  »نطلق  بينت:  وتابع 
صالح  فرض  وقد  العالم،  في  األفضل  الممتاز 
نفسه نجما للدوري األفضل في العالم على مدى 

السنوات األربع الماضية«.
واستطرد: »أعتقد أن هناك دليال على أن صالح 
هو أفضل العب في العالم، وهناك أيضا من يعتقد 
أن )مهاجم بايرن ميونيخ( روبرت ليفاندوفسكي 

هو األفضل في العالم حاليا«.
قائال:  حديثه  السابق  اإلنجليزي  الدولي  وأكمل 
اآلن؟.  أفضل من صالح  اسم العب  لي  »حدد 
األمر صعب، صالح ال يصدق. يمكنه االنضمام 
إلى أي فريق في العالم. يمكنه اللعب في هجوم 
من  واحد  حساب  على  جيرمان  سان  باريس 
للفريق )ميسي ونيمار  الحالي  الهجومي  الثالثي 

ومبابي«(
عن طلك سبور.

في  ماغواير  هاري  استمرار  رانغنيك،  رالف  يونايتد،  مانشستر  مدرب  أكد 
حمل شارة قيادة »الشياطين الحمر«، وذلك وسط أنباء عن وجود مشاكل بين 

المدافع اإلنجليزي ونجم يونايتد كريستيانو رونالدو.
ولعب تواضع أداء ماغواير، دورا في تردي نتائج يونايتد هذا الموسم، وقد 
زعمت وسائل إعالم محلية بأن رونالدو، العائد إلى الفريق هذا الموسم قادما 
من يوفنتوس اإليطالي، يشكك بأحقية المدافع الدولي إلنجليزي في حمله شارة 
القائد، وهو أمر نفى األخير صحته الجمعة ثم جاء دور مدربه رانغنيك للتأكيد 

بأن شيئا لن يتغير من ناحية القيادة حتى نهاية الموسم.
وقال رانغنيك عشية مواجهة يونايتد وليدز المقررة غدا األحد، ضمن منافسات 
الدوري الممتاز: »هذا محض هراء. لم أتحدث أبدا مع أي العب بشأن تغيير 

محتمل في القيادة. لم يكن األمر مطروحا أبدا بالنسبة لي«.
وتابع »أنا من يقرر من هو القائد، وبالتالي ليس هناك أي سبب يدفعني للحديث 
عن األمر مع أي شخص آخر. هاري ماغواير قائدنا وسيبقى قائدنا حتى نهاية 

الموسم«.
في موقع  نفسه عبر حسابه  ماغواير  قال  رانغنيك،  الصادر عن  النفي  وقبل 
النادي،  الصحيحة بشأن هذا  التقارير غير  الكثير من  »تويتر«: »لقد رأيت 
وهذا )تقرير( آخر. لن أبدأ بالتعليق على كل شيء ُكِتب، لكنني بحاجة لتوضيح 

هذا األمر. نحنا يونايتد ومركزون على مباراة األحد )ضد ليدز(«.
وتولى ماغواير، أغلى مدافع في العالم، قيادة »الشياطين الحمر« منذ يناير 
2020 بقرار من المدرب السابق النرويجي أولي غونار سولشاير، وذلك بعد 
خمسة أشهر من وصول المدافع الدولي اإلنجليزي إلى »أولد ترافورد« من 

ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
أ ف ب

رانغنيك يؤكد استمرار 
ماغواير في حمل شارة 

قيادة يونايتد

الدولي اإلنجليزي السابق بينت: 
العربيان محرز وصالح  أفضل من 

ميسي هذا الموسم 

دوري أبطال إفريقيا 

بيترو أتلتيكو  األنغولي 
يتخطى الوداد المغربي 

اليوم   ،2-1 المغربي  الرياضي  الوداد  ضيفه  األنغولي  أتلتيكو  بيترو  خطى 
المجموعة  لحساب  إفريقيا،  أبطال  دوري  من  الثانية  الجولة  ضمن  السبت 

الرابعة.
وسجل للفائز تياغو أزوالو 41، ويانو 68، في حين وقع على هدف الخاسر 

جالل الداودي 59.
إلى  أتلتيكو  بيترو  حين صعد  في  الثاني،  المركز  في  نقاط   3 الوداد  ويملك 

الصدارة برصيد 4 نقاط.
ويلعب اليوم في وقت الحق الزمالك المصري مع الفريق األنغولي ساغرادا 

اسبيرانسا لحساب المجموعة عينها.

ال غالب وال مغلوب بين المريخ وصن داونز
مع  السوداني  المريخ  مواجهة  انتهت 

ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب 
العاصمة  في  أقيمت  التي  إفريقي 

القاهرة، بالتعادل  المصرية 
الجولة  في   ،)0-0( السلبي 

أبطال  من دوري  الثانية 
لحساب  إفريقيا 
األولى  المجموعة 

السبت.
األولى  نقطته  المريخ  حصد 

واحدة أما صن  مباراة  من 
داونز فصار رصيده 4 نقاط في 

الصدارة من مباراتين.

تغلّب ماينتس على ضيفه باير ليفركوزن 2-3 الجمعة في 
الجولة الثالثة والعشرين من الدوري األلماني لكرة القدم.

 57( مارتين  أرون  من  كل  الفائز  أهداف  تسجيل  على  وتناوب 
( وجان بول بويتيوس )84( وماركوس إنغفارتسن )88(.

في المقابل وّقع كل من باتريك تشيك )35( ولوكاس أالريو )74( 
المركز  في  نقطة   34 إلى  رصيده  ماينتس  ورفع  الخاسر.  هدفي 
السابع في حين تجّمد رصيد ليفركوزن عند 41 نقطة في المركز 
الثالث.          ق.ر

حقق إلتشي فوزاً مثيراً على ضيفه رايو فاليكانو 1-2 في 
الجولة 25 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وافتتح غارسيا التسجيل للضيوف في الدقيقة 52 ثم أدرك 
األرجنتيني غويدو كارييو التعادل ألصحاب األرض في الدقيقة 

77 وبصم مواطنه إزكويل بونسي على فوز إلتشي بتسجيله لهدف 
في الدقيقة 84. 

وحقق إلتشي انتصاره السابع في الليغا هذا الموسم.

ماينتس يُطيح بباير
 ليفركوزن

جناح  صالح،  محمد  المصري  النجم  حقق 
في  هدفا  سجل  بعدما  تاريخيا  رقما  ليفربول، 
شباك نوريتش سيتي، اليوم السبت، على ملعب 
»آنفيلد«، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
وقلب ليفربول تأخره بعد هدف نوريتش سيتي 
 ،48 الدقيقة  في  راشيكا  ميلوت  طريق  عن 
لليفربول في  النتيجة  ماني عادل  أن ساديو  إال 
فريقه  كفة  صالح  أن يرجح  قبل   ،64 الدقيقة 
الريدز في الدقيقة 67، فيما أضاف لويس دياز 

الهدف الثالث في الدقيقة 81.
في  تواجده  ليفربول  عزز   ،3-1 النتيجة  بهذه 
مقلصا   ،57 للنقطة  بوصوله  الثاني  المركز 
نقاط،   6 إلى  الفارق مؤقتا مع مانشستر سيتي 
في  نقطة   17 عند  نوريتش  رصيد  تجمد  فيما 

المركز الـ19.

»أوبتا«  ووفقا لشبكة 
لإلحصائيات، فإن صالح سجل 
هدفه رقم 150 بقميص ليفربول 
في جميع المسابقات، منذ انتقاله 

إلى آنفيلد، في صيف 2017.
العب  عاشر  صالح  وأصبح 
إلى  يصل  ليفربول،  تاريخ  في 
األهداف. من  الرصيد   هذا 
أن  إلى  الشبكة،  وأشارت 
العب  أسرع  ثاني  صالح بات 
إلى  يصل  ليفربول  تاريخ  في 
هذا الرصيد من األهداف )233 
هانت  روجر  بعد  مباراة(، 

)226 مباراة(.
الدوري  ترتيب  ليفربول وصافة جدول  ويحتل 
أن  بعد  وذلك  نقطة،   54 برصيد  اإلنجليزي 

الفوز في  تمكن خاللهم من  مباراة   24 خاض 
وتلقى  مباريات،   6 في  وتعادل  مباراة   16

الهزيمة في مواجهتين فقط.
وكاالت

فريقه قلب الطاولة عىل  نورويتش سيتي يف ليلة تاريخية

صالح يسجل الهدف الـ 150 مع ليفربول كأس الكونفدرالية / شبيبة الساورة - روايال ليوبار: 

أبناء الجنوب في مهمة التدارك

 ...  أخبــار محرتفينا 

سطيف:نورالدين بوطغان
سجل، ليلة أول أمس، فريق وفاق سطيف انهزاما بنتيجة 
هدف دون رد، امام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في 
لمنافسة رابطة  المجموعات  دور  الثانية من  الجولة  اطار 
جويلية   5 بملعب  جمعهما  الذي  اللقاء  في  افريقيا،  ابطال 
الهدف  تسجل  ،بعد  مساء  الثامنة  الساعة  ،على  بالعاصمة 
في الدقيقة 72 ، اثر خطأ دفاعي من جانب  اشبال المدرب 

نبيل الكوكي.
في  الوفاق  يصبح  المنتظرة،  وغير  المخيبة  النتيجة  بهذه 
المرتبة الثانية ب3 نقاط حصدها من لقائه بغينيا مع فريق 

فريق  مع  يتقاسمها  التي  المرتبة  ،وهي  كوناكري  حوريا 
الفريق  على  بدورة  فاز  الذي  افريقيا  جنوب  من  امازولو 
الغيني، فيما يرتب الرجاء البيضاوي على رأس المجموعة 

ب6 نقاط حصدها من فوزين.
القادمة المقررة، خالل الشهر  وسيتنقل الوفاق في الجولة 
مهمة  في   ، امازولو  لمواجهة  افريقيا  جنوب  الى  المقبل، 
التأهل  في  قائمة  الحظوظ  إلبقاء  الفوز  عليه  تحتم  صعبة 
للدور المقبل. من جهة اخرى، اصدر مجلس ادارة الوفاق، 
بيانا اكد فيه على إحالة كل من اكرم جحنيط وبن  امس، 
بولعيد امين على المجلس التأديبي  ،وانزالهما للتدرب مع 

فريق الرديف، كما منعا من التنقل الى جنوب افريقيا ،في 
اطار الجولة الثالثة من منافسة رابطة ابطال افريقيا،  كما 
البيان  اعتبره  ما  حول  الالعبين  لبعض  انذار  توجيه  تم 
مشاكال تسبب فيها هؤالء. وذكر البيان ان االتفاق المبرم 
كل  ،بعد  المباريات  منح  تسوية  على  ينص  الالعبين  مع 
5 مباريات، وهو االتفاق المحترم من قبل االدارة ،حيث 
قامت بالتسوية قبل لقاء الرجاء البيضاوي ،وهذا  لوضع 
بنتائج  االقتناع  عدم  ،رغم  الظروف  احسن  في  الفريق 
ان  البيان  واعتبر   ، الوطنية  البطولة  في  المسجلة  الفريق 

النادي اكبر من كل مسير او العب.

التعادل اإليجايب يحسم مواجهة وست هام ونيوكاسل

التعادل  يونايتد  نيوكاسل  فريق  فرض 
وست  مستضيفه  على   )1-1( اإليجابي 
السادسة  المرحلة  افتتاح  في  السبت  هام 

والعشرين من الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وتقدم كريغ داوسون لوست هام في الدقيقة 
32 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل جوزيف 

ويلوك للضيوف في الدقيقة 45.
بذلك رفع وست هام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس فيما عزز نيوكاسل 
موقعه في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة بفارق خمس نقاط عن صاحب 
أول مراكز الهبوط نورتيش سيتي، الثامن عشر. ودخل وست هام وعينه على 
احراز النقاط الثالث لالرتقاء إلى المركز الرابع على حساب مانشستر يونايتد ولو 

مؤقتا لكنه اكتفى بنقطة واحدة.
وخاض نيوكاسل المباراة في غياب العبين بارزين في صفوفه ابرزهم كالوم 
ويلسون المبتعد منذ فترة، والفرنسي اآلن سانت ماكسيم والظهير األيمن الدولي 
االنكليزي كيران تريبييه. كان وست هام الطرف األفضل في الشوط األول وبعد 
أن أصاب جناحه المتألق في األونة األخيرة جاريد بوين العارضة )20(، منحه 
مدافعه كريغ داوسون التقدم بكرة رأسية مستغاًل ركلة حرة مباشرة نفذها أرون 
كريسويل )32(. وفي الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع من الشوط األول 
نجح جو ويلوك في إدراك التعادل عندما ارتدت كرته من القائم وتهادت داخل 
الشباك. ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص للفريقين ليتقاسما نقاط المباراة.

فيما قررت اإلدارة معاقبة بعض الالعبني

الوفاق ينهزم أمام الرجاء البيضاوي بهدف دون رد

الحديث عن اإلخفاق في » الكان« وتدعيم التشكيلة في الواجهة 



عين على الرياضة

 42 إمبيد  جويل  الكاميروني  سجل 
اليوناني  مع  مواجهته  ليحسم  نقطة 
فريقه  ويقود  أنتيتوكونمبو  يانيس 
للفوز  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا 
 123-120 باكس  ميلووكي  على 
السلة  كرة  دوري  ضمن  الخميس 

األميركي للمحترفين.
 135-87 مذلة  خسارة  بعد 
الثالثاء،  سلتيكس  بوسطن  ضد 
بفوز  الحياة  إلى  سيكسرز  عاد 

اللقب. حامل  على  ومثير   رائع 
للفوز  بقوة  مرشح  أنّه  إمبيد  وأكد 
الدوري  في  العب  أفضل  بجائزة 
خارق  أداء  بعد  الموسم،  هذا 
اللقاء  في  فيالدلفيا  مع  جديد 
النجوم  كل  مباراة  قبل  األخير 
األسبوع. نهاية  ستار«   »أول 
أفضل مسجل في  أنتيتوكونمبو  كان 
باكس مع 32 نقطة، فيما سجل جرو 
 هوليداي 24 وكريس ميدلتون 19.

إمبيد  نصيب  من  كان  الفوز  أّن  إال 
شهدت  مواجهة  في  وزمالئه 
مناسبة.  15 في  التقدم   تبادل 
قال إمبيد الذي سيلعب مع فريق كيفن 
ستار«  »أول  مباراة  في  دورانت 
الذات  إثبات  على  مصمم  كان  إنّه 
بوسطن. أمام  المذلة  الخسارة   بعد 
االمر  »كان  الصدد:  هذا  في  قال 
كان  حصل.  مما  مخزًيا....تعلمنا 
اليوم  جودتنا  نظهر  أن  علينا 

عن  مضيًفا  رسالة«،  ونوجه 
النوع  »هذا  ليانيس:  مواجهته 
أن  ممتع،  دائًما  المواجهات  من 
عظيم«. العب  أمام   تتنافس 
هاردن  جيمس  الجديد  الوافد  وغاب 
التي  اإلصابة  بسبب  المباراة  عن 
على  النجوم  كل  مباراة  ستبعده عن 
بعدها. من  الفريق  مع  يلعب   أن 
هاردن  انضمام  عن  إمبيد  وقال 
بروكلين  من  مدوية  صفقة  بعد 
أن  لذلك...علّي  متحمس  »أنا  نتس 
أستمر بالقيام بما أقوم به وأنا متأكد 
أيًضا.  بذلك  سيقومون  زمالئي  أن 
 نحن متحمسون لما يمكننا تحقيقه«.
واصل  أخرى،  مباراة  في 
تألقه  دونتشيتش  لوكا  السلوفيني 
داالس  ليقود  نقطة   49 وسجل 
نيو  مضيفه  على  للفوز  مافريكس 
.125-118 بيليكانز   أورليانز 
وأضاف ابن الـ22 عاًما 15 متابعة 
علًما  حاسمة  تمريرات  وثماني 
ثالثية. محاوالت  سبع  سجل   أنه 
الهزائم  إلى  نتس  بروكلين  وعاد 
ويزاردز  واشنطن  أمام  بسقوطه 
ميامي  احتاج  فيما   ،117-103
على  للفوز  إضافيين  لشوطين  هيت 
.111-107 هورنتس  تشارلوت 
كما فاز لوس أنجلوس كليبرز على 

هيوستن روكتس 142-111.
بيين سبورت

األحد 20 فيفري 2022 م
الموافق لـ 19 رجب 1443 هـ 

األلعاب المتوسطية 2022 : رئيس 
اللجنة الدولية يثني عىل ‘’الدعم الكبري« 

للدولة الجزائرية إلنجاح دورة وهران

توجت روسيا بالميدالية الذهبية في مسابقة التزحلق الفني على الجليد للفرق ضمن النسخة 24 من 
األلعاب األولمبية الشتوية التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين لغاية الـ20 من فبراير الجاري.

ومثل الفريق »الذهبي« الروسي كل من:
- مارك كوندراتيوك بفئة الفردي

- أنستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف بفئة الزوجي المختلط للتزحلق على الجليد.
- فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتساالبوف بفئة الزوجي المختلط للرقص على الجليد.

- كاميال فالييفا بفئة فردي السيدات.
وفي ختام منافسات الفرق أحرزت فالييفا المركز األول في البرنامج االختياري برصيد 178.92 

نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية الذهبية برصيد 74 نقطة.
ونال الميدالية الفضية الفريق األمريكي برصيد 65 نقطة، فيما حصل الفريق الياباني على الميدالية 

البرونزية بعد أن جاء ثالثا برصيد 63 نقطة.
وفضيتين  )ذهبيتين  الملونة  والسادسة  بكين  أولمبياد  في  لروسيا  الثانية  الذهبية  الميدالية  وهذه 

وبرونزيتين(.
وكاالت
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 روسيا تحرز ذهبية الفرق في التزحلق الفني على الجليد

الدوري األمريكي للمحرتفني 

الكاميريون إمبيد يقود فيالدلفيا 
للفوز على باكس بتسجيله 42 نقطة

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

أثنى رئيس اللجنة الدولية أللعاب البحر األبيض المتوسط, ديفيد تيزانو, 
اليوم السبت بوهران على »الدعم الكبير« الذي منحته الدولة الجزائرية 
الغرب  بعاصمة  القادم  الصيف  المقررة  لأللعاب  ال19  الطبعة  إلنجاح 

الجزائري.
وصرح السيد تيزانو لوسائل اإلعالم على هامش زيارته لبعض المرافق 
المعنية بالحدث المتوسطي بأنه »سعيد جدا بدعم الدولة الجزائرية لأللعاب 
الرياضية  المرافق  المتمثلة في  الرائعة  والذي تجلى في هذه اإلنجازات 

التي ستستضيف األلعاب المتوسطية المقبلة«.
أمس  منذ  المتوسط  األبيض  البحر  أللعاب  الدولية  اللجنة  رئيس  ويقوم 
فيليبوسيس  اياكوفوس  اليوناني  اللجنة  لذات  العام  األمين  برفقة  الجمعة 
بزيارة إلى وهران للوقوف على مدى تقدم التحضيرات الخاصة باستضافة 

هذا الموعد الرياضي الهام المقرر من 25 يونيو إلى 5 يوليو.
على  اإليطالي  المسير  باشرها  التي  الجولة  اإلطار  هذا  ضمن  وتدخل 
ترأسه  غداة  وذلك  باأللعاب,  المعنية  الرياضية  المنشآت  أهم  مستوى 
الجتماع ضم رؤساء مختلف اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية لتنظيم 

األلعاب المتوسطية برئاسة محافظها محمد عزيز درواز.
الذين  الميدانية ضيوف وهران,  الجولة  األولى من هذه  المحطة  وقادت 
كانوا مرفوقين بوالي الوالية سعيد سعيود ومحافظ األلعاب محمد عزيز 
الذي توشك  ببئر الجير )شرق وهران(,  إلى المركب األولمبي  درواز, 

األشغال على االنتهاء به.
القدم  كرة  بملعب  الكبير  إعجابه  الخصوص  بهذا  تيزانو  السيد  وأكد 
بها  سيفتخر  التي  العالمية  ›‹بالتحفة  وصفه  الذي  مقعد(   40.000(

رياضيو بلدان ضفتي المتوسط«.
وإطلع المسؤول األول عن اللجنة التنفيذية لأللعاب المتوسطية بالمناسبة 
على تقدم األشغال بمختلف المرافق الملحقة بالمركب على غرار ملعب 
ألعاب القوى والقاعة متعددة الرياضات والمركز المائي الذي يضم ثالثة 
المقبل على  بداية مارس  التي سيتم استالمها في  المرافق  مسابح, وهي 

أقصى تقدير, وفق القائمين على المشروع.
في  األشغال  بها  اكتملت  التي  المتوسطية  القرية  إلى  الوفد  بعدها  وتنقل 
انتظار الشروع في تجهيزها, حيث نال هذا المرفق الضخم الذي يتسع 
ل4.200 سرير إعجاب خليفة الجزائري عمار عدادي على رأس اللجنة 

الدولية لأللعاب المتوسطية.
وأج 

تنس / أوستابنكو تبلغ نهايئ دورة ديب
نصف  الدور  من  هاليب  سيمونا  بالرومانية  أوستابنكو  يلينا  الالتفية  أطاحت 

و7-6   2-6 عليها  تغلبت  عندما  المضرب  كرة  في  الدولية  دبي  لدورة  النهائي 
الجمعة. و-6صفر  -7صفر(  (

فيرونيكا  الروسية  مع  النهائية  المباراة  في  موعداً  أوستابنكو  وضربت 
فوندروسوفا  ماركيتا  التشيكية  منافستها  انسحاب  من  استفادت  التي  كودرميتوفا 

اإلصابة. بسبب 
دقيقة،   27 في   6-2 بسهولة  وكسبتها  األولى  المجموعة  في  بقوة  هاليب  بدأت 

وخسرتها  الثانية  المجموعة  في  أوستابنكو  من  كبيرة  مقاومة  واجهت  لكنها 
فاصل. شوط  إلى  االحتكام  بعد  بصعوبة 

نظيفة  أشواط  بستة  وخسرتها  الحاسمة  الثالثة  المجموعة  في  هاليب  وانهارت 
دقيقة. و36  ساعة  في  المباراة  وبالتالي 

»إنها  مضيفًة  بها«،  حاربت  التي  بالطريقة  حًقا  سعيدة  »أنا  أوستابنكو  وقالت 
الحفاظ  علّي  كان  أنه  أعلم  كنت  لذلك  صعبة،  مباراة  وكانت  رائعة  العبة  )هاليب( 

جيد«. بشكل  بذلك  قمت  أنني  وأعتقد  عال  مستوى  على 
لم  وبالتالي  سالم،  الغراند  في  بلقب  متوجة  بطلة  واجهت  دور  كل  »في  وتابعت 
وأنا  النهائية  المباراة  إلى  أذهب  لذلك  حًقا  صعبة  مباراة  كل  سهلة.  القرعة  تكن 

للمعركة«. مستعدة 

ألعاب القوى 

إيقاف العداءة النيجيرية 
بليسينغ أوكاغباري 10 سنوات 

لتناولها المنشطات
سباقات  عداءة  القوى  أللعاب  الدولي  االتحاد  في  النزاهة  وحدة  أوقفت 
تناولها  لثبوت  الجمعة  سنوات   10 أوكاغباري  بليسينغ  النيجيرية  السرعة 

التعاون  وعدم  محظورة  مواد 
مع التحقيق الذي أجرته سلطات 

الكشف عن المنشطات.
وحدة  عن  صادر  بيان  وقال 
المحكمة  »قررت  النزاهة: 
السرعة  عداءة  إيقاف  التأديبية 
لمدة  اوكاغباري  بليسينغ 
موضحاً  سنوات«،   10
العداءة  معاقبة  تّم  أنّه 

وخمس  محظورة«،  عدة  مواد  »لتناول  سنوات  لخمس 
النزاهة«.  وحدة  تحقيق  مع  التعاون  »لرفضها  أخرى   سنوات 
بقرار  »نرحب  فقال:  كلوزيه  بريت  النزاهة  وحدة  رئيس  أما 
جميع  ضد  قوية  رسالة  سنوات  العشر  عقوبة  التأديبية.  المحكمة 
الرياضة«. في  مستوى  أعلى  على  للغش  المقصودة   المحاوالت 
 100 سباق  المرشحات إلحراز  العداءات  أبرز  إحدى  أوكاغباري  وكانت 
قبل  مؤقتة  بصورة  أوقفت  لكنها  الصيفية،  األولمبية  طوكيو  ألعاب  في  م 
النمو  النهائي في هذا السباق بسبب معدل هورمون  الدور نصف  خوضها 
إثر فحص حصل خارج المنافسات وتحديداً في 19 تموز/يوليو، علماً بأنّها 
كانت خضعت لفحص جاءت نتيجته إيجابية بمادة »ايبو« في وقت سابق 

وكاالتمن العام الحالي.



يتـم اليـوم األحد، إطالق المسـابقة 
الوطنيـة لألطفـال لكتابـة الرسـائل 
موضـوع  حـول   "2022 "طبعـة 
"أزمـة المنـاخ"، وذلـك تحضيـرا 
المسـابقة  فـي  الجزائـر  لمشـاركة 
فـي  الرسـائل  لكتابـة  الدوليـة 
مـا  حسـب   ،51 الــ  نسـختها 
لـوزارة  بيـان  أمـس،  بـه  أفـاد 
السـلكية  والمواصـالت  البريـد 

. لالسـلكية ا و
أن  المصـدر،  ذات  وأوضـح 
تنظيمهـا  يتـم  التـي  المسـابقة  هـذه 
التربيـة  وزارة  مـع  بالتعـاون 
موضوعهـا  سـيكون  الوطنيـة، 
ذي  شـخص  إلـى  رسـالة  "أكتـب 
نفـوذ تشـرح لـه فيهـا لمـاذا يتعيـن 

عليـه اتخـاذ إجـراءات بشـأن أزمة 
المنـاخ وكيـف يمكنه القيـام بذلك"، 
وذلـك تحضيـرا لمشـاركة الجزائر 
لألطفـال  الدوليـة  المسـابقة  فـي 
مـن  المنظمـة  الرسـائل  لكتابـة 
العالمـي  البريـدي  االتحـاد  طـرف 

.51 الــ  نسـختها  فـي 
--حسـب  المسـابقة  هـذه  وتعتبـر 
ذات البيـان-- "وسـيلة ممتـازة مـن 
أجـل المسـاهمة في تطويـر قدرات 
الرسـائل  كتابـة  فـن  فـي  األطفـال 
وكـذا فـي صقـل وتطويـر قدراتهـم 
علـى التعبيـر عـن طريق اسـتعمال 
كذلـك  تسـاهم  كمـا  الكلمـات، 
االجتماعـي  الـدور  إبـراز  علـى 
والتربـوي الـذي يلعبـه البريـد فـي 

اليوميـة". حياتنـا 
وحـول شـروط المشـاركة فـي هذه 
المسـابقة، أفـادت وزارة البريـد أن 
األطفـال  لفئـة  "مفتوحـة  المسـابقة 
التـي تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن 9 
و15 سـنة"، حيـث ينبغـي تحريـر 
اللغتيـن  بإحـدى  "خطيـا  الرسـالة 
الوطنيتيـن العربيـة أو األمازيغيـة، 
الرسـالة  هـذه  تحتـوي  أن  علـى 
علـى: التعريـف بصاحـب الرسـالة 
ومـكان  تاريـخ  واللقـب،  )االسـم 
الدراسـي،  المسـتوى  الميـاد، 
رقـم هاتـف الولـي، اسـم المؤسسـة 
التربويـة مـع ذكـر الواليـة التابعـة 
إليـه،  المرسـل  التاريـخ،  لهـا(، 

والتوقيـع". االفتتـاح  تحيـة 
بــ  الطفـل  نفـس  مشـاركة  وتكـون 
"رسـالة واحدة فقـط"، مع ضرورة 
"التقيـد الصـارم بالموضـوع وبعدد 
أال  علـى  بهـا  المسـموح  الكلمـات 

800 كلمـة". يتجـاوز 
الفتـرة  الرسـائل فـي  ويتـم اسـتام 
الممتـدة مـن "20 فبرايـر إلى غاية 
2022" وذلـك علـى  17 مـارس 
مسـتوى: "المؤسسـات التربويـة أو 
المكاتـب البريديـة، وفي هذه الحالة 
توضـع الرسـالة في ظـرف بريدي 
التالـي:  العنـوان  يحمـل  مغلـق 

السـيد مديـر البريـد والمواصـات 
ذكـر  )مـع  والاسـلكية  السـلكية 
الواليـة المعنيـة( وإضافـة عبـارة: 
لألطفـال  الوطنيـة  )المسـابقة 
الحاجـة  دون  الرسـائل(،  لكتابـة 
كمـا  البريـدي"،  الطابـع  لوضـع 
الرسـائل عـن طريـق  اسـتام  يتـم 
RISSA- اإللكترونـي  "البريـد 
LATI2022@MPT.GOV.

."DZ
ثـاث  الرسـائل عبـر  انتقـاء  ويتـم 
مراحـل: "علـى المسـتوى الوالئي، 
ثـم المسـتوى الجهوي وفـي األخير 
وسـتتم  الوطنـي،  المسـتوى  علـى 
إعـادة كتابـة الرسـائل المنتقاة على 
طـرف  مـن  الجهـوي  المسـتوى 
لجنـة  إشـراف  تحـت  أصحابهـا 
التحكيـم، علـى أن يتـم اإلعان عن 
الوطنـي  المسـتوى  علـى  الفائزيـن 
بمناسـبة يـوم العلـم المصـادف ليوم 

."2022 أفريـل   16 السـبت 
الـوزارة-  بيـان  -حسـب  وسـيتم 
علـى  رسـالة  أفضـل  "إرسـال 
المكتـب  إلـى  الوطنـي  المسـتوى 
الدولـي لاتحـاد البريـدي العالمـي 
فـي  الجزائـر  تمثيـل  أجـل  مـن 
المسـابقة الدوليـة لكتابة الرسـائل".
                                  ق/م

15عين على المجتمع األحد 20 فيفري  2022 م
الموافق لـ 19 رجب 1443 هـ

... متفرقات ... إطالق المسابقة الوطنية لألطفال لكتابة الرسائل "طبعة 2022" اليوم

المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بميلة 

تعالج قضيتي رسقة مزنلني
n    تمكنت نهار أمس. األول وحدات 
ــدرك الوطني  ل ــة ل يمي المجموعــة اإلقل
يــن منفصلتين من  ت ي ــة فــي عمل ل بمي
ــراوح أعمارهم  ت يــف 11 شــخص ت توق
بين 16 و32 ســنة في قضيتي ســرقة 
منــزل واألخــرى محاولة ســرقة منزل 
مــع الضــرب والجرح العمدي بســاح 
أبيــض، مــع اســترجاع دراجــة نارية 

مسروقة.
لتحقيق  ــى كانت تبعــا ل ــة األول القضي
المفتوح من طرف الفرقة اإلقليمية/دو 
بأوالد خلوف المتعلّق بســرقة أغراض 
ــة  ل مــن منــزل المســمى )ح-ه( المتمث
في دراجــة نارية وقطــع غيار خاصة 
بالشــاحنات تتمثل في 20 أســطوانة، 
بــور فرامــل، 07 روســورات،  30 طن
ــادة، وقطع غيار أخرى، بعد  ي ق بة ال عل
تنشــيط عنصر االســتعام واالستعانة 
ــم تحديد  تقنية ت بعناصــر الشــرطة ال
هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، ويتعلق 
األمر بكل من )ح-ا( )ش-ع( )ح-ن/د(.

 وبعــد التحقيــق مــع المشــتبه فيهــم 
يهــم  إل المنســوب  بالجــرم  ــوا  اعترف
أنهــم فعــا قاموا بالســرقة  مؤكديــن ب
رفقة المســمى )ح-س/د( وأن الســرقة 
ــي، أيــن قاموا  ال ي تمــت على ثــاث ل
ــة مــن  ــى بأخــذ كمي ــة األول ل ي ل فــي ال
انية  ث يلة ال ل المســروقات وبيعها، في ال
ثة قاموا بســرقة خردوات وبيعها  ال ث وال
لشــخصين آخريــن، وتقاســم عائدات 

التســاوي، فيمــا احتفظ  ــع بينهم ب ي ب ال
ثالث المسمى )ح-ن/د(  المشــتبه فيه ال
ــة المســروقة بمنزله  ناري بالدراجــة ال
ــم اســترجاعها بعد  ــي ت ت ــي، ال ل العائ

توقيفه وتسليمها لمالكها.  
يام  انية فكانــت أثناء ق ث أمــا القضية ال
ــة/دو بالتاغمة  يمي أفراد الفرقــة اإلقل
ــوا اتصاال  ق ل بخدمة بمكتــب الفرقة، ت
ــا من طرف المســمى )م-ب( من  ي هاتف
يــغ عــن تعرضــه لمحاولة  ل ب ت أجــل ال
ــم قام  ث الســرقة مــن طرف شــخص مل
بالدخول لمنزلهم العائلي وعند التفطن 
ــداء بالضرب بواســطة  ــام باالعت له ق
ــى صاحب  ســاح أبيض )ســكين( عل
المنزل المسمى )م-ب(، على الفور تم 
يادة قائد الفرقة  تشــكيل دورية تحت ق
تنقل لمنزل الضحية، وباإلســتعانة  وال
ــم توقيف  تقنية ت بعناصــر الشــرطة ال
المشتبه فيه المســمى )غ-ك( واقتياده 
ــة التحقيق  ــر الفرقــة لمواصل ــى مق إل

معه.
مواصلة للبحث والتحــري، تم توقيف 
ـ03 اآلخرين )ط-م/أ(  ـ المشتبه فيهم ال
ــوا في حالة  )ب-ط( )غ-ي( الذيــن كان

فرار.
بعــد االنتهاء مــن التحقيق، تم تحرير 
يــن  ي المعن ضــد  قضائــي  محضــر 
ــة  ي وتقديمهــم أمــام الجهــات القضائ

يميا. المختصة إقل
                              محمد ب 

أثـارت واقعة "عروس اإلسـماعيلية" 
ِقبـل  مـن  للضـرب  تعرضـت  التـي 
فـي  كبيـرة  غضـب  موجـة  زوجهـا 
بفتـح  مطالبيـن  المصـري،  الشـارع 

مجـددا. المـرأة  ضـد  العنـف  ملـف 
النـواب  مجلـس  عضـو  ورأى 
المصـري أحمـد السـباعي أّن "واقعـة 
حادثـة  ليسـت  اإلسـماعيلية  فتـاة 
ضجـة  أحدثـت  التـي  األولـى  العنـف 
فـي المجتمـع المصـري خـال الفتـرة 
األخيـرة، والتـي رأينـا فيهـا تنـازال من 
ِقبـل المجنـي عليهـا ألسـباب مختلفـة، 
لنـا  ومهمـا كانـت تلـك األسـباب البـد 
وأن نـرى مـا تحدثـه تلـك الوقائـع فـي 

. لمجتمـع" ا
وطالـب السـباعي فـي حديثه مـع موقع 
سـكاي نيـوز عربية "أن يكـون التدخل 
مـع وجـود باغ وأن يعـاد ضبطه وفقا 
وانتشـار  الحالـي  الوقـت  لمعطيـات 

السوشـيال ميديـا، حيـث أن الواقعة من 
الممكـن أن تكـون مدّويـة فـي سـاعات 
معـدودة، ويكـون تأثيرهـا كبيـر علـى 
والرافـض  المماثـل  الشـباب  آالف 

للعنـف".
المادة 11 من الدسـتور المصري

الدسـتور  مـن   11 المـادة  وتكفـل 
المـرأة  بيـن  المسـاواة  المصـري حـق 
المدنيـة  الحقـوق  جميـع  فـي  والرجـل 
والسياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة 
والثقافيـة، مـع التـزام الدولـة بحمايتهـا 

العنـف. أشـكال  كل  ضـد 
"حـق  البرلمانـي:  النائـب  وتابـع 
المجتمـع البـد وأن يحصل عليه، والبد 
وأن تكـون للجهـات الرسـمية إمكانيـة 
التدّخـل ومعاقبـة المخطـئ وإخضاعـه 
كـي  سـلوك،  تعديـل  لجلسـات  أيًضـا 
نـرى إذا كان هـذا الشـخص يملـك مـن 
الحكمـة والثقافـة مـا يؤهلـه للتعامل مع 

أم ال". زوجتـه 
القومـي  المجلـس  رئيسـة  وعلّقـت 
عبـر  مرسـي  مايـا  الدكتـورة  للمـرأة 
مواقـع  علـى  الرسـمية  حسـاباتها 
"يـا  قائلـة:  االجتماعـي  التواصـل 
النسـاء،  يضربـن  ال  الرجـال  راجـل. 
فـي  الفـرح  بفسـتان  وهـي  تضربهـا 
عروسـة  ويـا  النـاس.  وأمـام  الشـارع 
أنتـي عملتـي ُصلـح ولكـن تذكـري أن 

حالتـك". فـي  خيـر  ليـس  الصلـح 
ومن جانبها اشـترطت أمـل عبد المنعم 
مديـرة مكتـب الشـكاوى فـي المجلـس 
القومـي للمـرأة تدخل المجلس لمسـاندة 
العـروس المعتـدى عليهـا بتقديـم باغ: 
التدخـل طالمـا  لنـا  يجيـر  "القانـون ال 
لـم تحـّرر المعتـدى عليهـا أي بـاغ أو 
شـكوى مـن خـال القنـوات الشـرعية 
سـندعمها  ذلـك  حـدث  ولـو  لإلبـاغ، 

ونقـف بجوارهـا بـكل طاقتنـا".

واقعة "عروس اإلسماعيلية" تشعل الجدل بشأن "الحق العام بمصر"

n    تمكنــت مصالح أمن والية 
ســطيف،أول أمس، من توقيف 
شخص خطير يحترف عمليات 
يــة،  العقل المؤثــرات  ترويــج 
ـ  وحجــزت، إثــر ذلــك، قرابة ال
490 قرصا مهلوســا، وساحا 
باإلضافــة  محظــورا،  أبيضــا 
ــة  ـ ـ إلى مبلغ مالي ناهز التسعـ
9مايين ســنتيم ،والتي تعتبر 

من عائدات الترويج.
يــة افــراد الضبطية  قــام بالعمل
الحضــري  باألمــن  القضائيــة 
،وجــاءت   14 عشــر  الرابــع 
عقب اســتغال معلومات تفيد 
بترويــج  ــوم  يق شــخص  بــأن 
المؤثــرات العقلية بأحد األحياء 
الشــعبية بمدينة ســطيف، أين 
ــوج  ــور تعييــن ف ف ــى ال ــم عل ت
مهمتــه ترصد وتتبع المشــتبه 
ــم توقيفه في حالة  يــه ،حيث ت ف

تلبس بحيــازة كمية من الكيف 
ـ 24.6  ـ المعالج، قــدر وزنها ب
غــرام ،كما تم حجــز كمية من 
المؤثــرات  يــة  العقل المؤثــرات 
ـ 490 قرص  ـ العقلية ناهزت ال
عثر عليها مخبأة بإحكام داخل 
مســكنه الذي تم تفتيشــه، بعد 
استصدار إذن بالتفتيش صادر 
نيابة المحلية، باإلضافة  عــن ال
ـ 9  ـ ــي ناهــز ال ــغ مال ل ــى مب إل
مايين ســنتيم يعد من عائدات 
ترويج هذه السموم كما تم حجز 
ساح أبيض محظور وقاطعات 
كان يستخدمها المشتبه فيه في 

تجزئة المخدرات المحجوزة.
بعــد التحقيق واتخاذ االجراءات 
قانونيــة ، أحيل  أمــام الجهة  ال
القضائية المختصة التي أمرت 

بإيداعه الحبس المؤقت.
                   نورالدين بوطغان

توقيف وحبس مروج خطري 
للمخدرات بسطيف 

مـن  وشـابة  شـابا   180 اسـتفاد 
مجـال  فـي  تكويـن  مـن  تيميمـون 
نسـيج الزرابي بالصباغـة النباتية، 
"كابـدال"  برنامـج  مـن  بتمويـل 
الجمعيـات  لتنميـة  الموجـه 
االسـتراتيجية  األهـداف  ذات 
الجمعيـة  حسـب  االقتصاديـة، 

المشـروع. علـى  المشـرفة 
الـذي  المشـروع  هـذا  وانطلـق 
حقـوق  جمعيـة  عليـه  تشـرف 
الطفـل والمراهـق والمـرأة الريفيـة 
حيـث  سـنتين،  منـذ  بتيميمـون 
إعـادة  هـدف  الجمعيـة  سـطرت 
النباتيـة  بالصباغـة  للزربيـة  إحيـاء 

منطقـة  بهـا  تشـتهر  كانـت  التـي 
ثاثينـات  فـي  واندثـرت  قـورارة 
القـرن الماضي بسـبب عـدة عوامل 
منهـا عـدم نقلها وتوريثهـا لألجيال، 
وتـم غزوهـا بالصباغـة الكيمياويـة 
المكلفـة والمضـرة بالصحة، حسـب 
الجمعيـة،  رئيـس  إليـه  أشـار  مـا 

قديـري. يوسـف 
وبقيـت تلك الزربية تّزيـن المتاحف 
الوطنيـة والدوليـة كمتحـف الفنـون 
تـؤرخ  كرمـز  ''بـاردو''  الجميلـة 
لمـا أنتجتـه أنامـل المـرأة فـي تلـك 
الحقبـة مـن الزمـن، إال أن الجمعيـة 
عقـدت العـزم علـى إعـادة االعتبار 
لهـا لمـا لهـا فوائـد ومزايـا صحيـة 

هائلـة.
نباتـات  بزراعـة  الجمعيـة  وقامـت 
بمسـاعدة  والصباغـة  التزييـن 
المعهـد  تسـيير  علـى  المشـرفة 
الفاحـي بتيميمـون وإقامـة دورات 
تكوينيـة للفتيـات بالقصـور والريف 
الصباغـة  طريقـة  تعليـم  أجـل  مـن 
لـدى  انتشـارها  وتوسـيع  النباتيـة، 
ألنهـا  النسـيج  وصنـاع  الحرفييـن 
طريقـة تقليديـة محليـة غيـر مكلفـة.
واختتمـت نهايـة األسـبوع المنصرم 

بالمعهـد الفاحـي بتيميمـون الـدورة 
النباتيـة  الصباغـة  فـي  تكوينيـة 
القصـور  فتيـات  لفائـدة  الطبيعيـة 
لهـن  التخـرج  وتـم تسـليم شـهادات 
مـن قبـل السـلطات المحليـة لواليـة 
الجميـع  أشـاد  حيـث  تيميمـون، 
مـع  ينسـجم  الـذي  الجمعيـة  بنشـاط 
فـي  للبـاد  العليـا  السـلطات  توجـه 
الظـل  بمناطـق  نشـاطات  خلـق 
المنتجـة  األسـر  وتكويـن  وترقيتهـا 
فتـح  طريـق  عـن  المناطـق  بتلـك 
الزرابـي  ونسـج  إلنتـاج  ورشـات 
الدولـة  مؤسسـات  مـن  بدعـم 
وتسـيير  لدعـم  الوطنيـة  كالوكالـة 

المصغـر. القـرض 
الحيـاة"  "أمـل  جمعيـة  فـازت  كمـا 
االنتقـاء  هـذا  فـي  الغـزوات  لبلديـة 
تقليديـة  أشـغال  ورشـة  بمشـروع 

بالنسـاء. خاصـة 
يذكـر أن برنامج "كابدال" هو ثمرة 
تعـاون بـادرت بـه الجزائـر مـع كل 
مـن برنامـج االمم المتحـدة من اجل 
مـن  األوروبـي  واالتحـاد  التنميـة 
أجـل ترقيـة الديمقراطية التشـاركية 

والتنميـة المحليـة.
                                  ق/م

استفادة 180 شابا وشابة من تكوين في مجال الزرابي بالصباغة النباتية بتيميمون



قالــت الدكتورة عباســية مدوني في 
حديثها مع عين الجزائر أنها حاولت 
اســتعراض مســيرة عّراب وشهيد 
المســرح الجزائــري » عــز الدين 
مجوبي« الذي نعتبره كأجيال واعدة 
مدرســة فــي فــن التمثيــل وظاهرة 
إبداعية قد ال تتكّرر ، وإلسهامه في 
إثراء المشــهد المسرحي الجزائري 
والفنــي بشــكل عام، وبالعــودة إلى 
مســاره الفني وكّم الشــهادات التي 
قيلــت فــي حّقــه، فمــن الضروري 
النظــر والتنقيب بيــن دروب منجزه 
اإلبداعــّي الذي لم ينــل حّقه الوافي 

والكافي من الدراسة والتحليل.
وأوضحــت خــال اســتضافتها في 
منتدى المســرح الوطنــي الجزائري 
الــذي بثــت فعالياتــه عبــر قناته في 
اليوتيــوب بمناســبة إحيــاء الذكرى 
27 لرحيل فقيد المسرح الوطني في 

مداخلة بعنوان »عــز الدين مجوبي 
ظاهــرة مســرحية فــي فــن التمثيل 
ومنجــز إبداعــّي حافــل«، وأكــدت 
الدكتورة مدوني بــأن الفنان الراحل 
ظاهــرة مســرحية وموهبــة نــادرة 
لن تتكــّرر، وصاحب طاقــة تمثيلية 
ال حــدود لهــا، فهــو المولع بســحر 
الخشــبة، الشــغوف بأبــي الفنــون، 
والــذي كان مؤمنا بشــّدة بمــا يملك 
من مخــزون طاقــة ممثــل يريد أن 
يبــدع ، أن ينفجــر وأن يقــول ما ال 
يجرؤ على قوله، في مشــواره الفني 
ممثــا من الدرجة الثانيــة. األمر لم 
يثنه بتاتا مــن االجتهاد والعطاء إلى 
تفجيــر كل ما يملك من ملكة إبداعية 
على الركح صوتا وأداء وحضورا، 
في بحثه الدؤوب عن ينابيعه األولى 
وهي شــغفه المسرحي وولعه الفني، 
وتابعــت مدونــي بــأن الكثيــر مــن 
العارفين بمسار المسرح في الجزائر 
على دراية تامة ويقين أن » عز الدين 

مجوبي » كان من المتشبثين بالحب 
وبالحيــاة، مــن الحالميــن بغد أجمل 
والمناضليــن من أجل وطن شــامخ، 
فهو كما أســماء عديدة قّدم الكثير من 
التضحيات وقدم ما ال يحصى للثقافة 
والفن الجزائريين، فكان مّمن جمعوا 
بيــن ثنائية التمثيــل واإلخراج، كان 
من القلة القليلة التي نشرت قيم الحب 
والجمال والتضحية في ربوع الوطن 
–الجزائــر -  واألعمــال التي خلّفها 
فــي رصيده ومشــواره الفني أعمال 
قيمــة تعكــس روح الجمال التي كان 

يمتلكها بكل أناقة.
وأضافت أن فقيد المسرح الجزائري 
» عــز الديــن مجوبــي« يعــد حلقة 
مهّمــة وقائمــة بذاتها ضمن مســار 
المســرح بالجزائــر، بالنظــر إلــى 
مساره ومنجزه اإلبداعي يستحق أن 
يظــل أيقونة لألجيــال، إذ أنه كغيره 
مــن الكثيريــن األوفياء للمســرح قد 
ضحــوا بالكثير خدمة للفــن الرابع، 
ضحوا بالجهد والوقت والعائلة، فهو 
مــن المواهــب النادرة التــي أنجبت 

الجزائر مسرحيا وإبداعيا .
وتضيــف أنــه مــن خــال منجــزه 
اإلبداعي المسرحي تمثيا أو إخراجا 
نجــده ضمير هذا الشــعب وصوته، 
الحامل لهمومه، المدافع عن حقوقه، 
مبدعا ملتصقا بآمال وآالم المجتمع، 
وحســب عديد الشــهادات الحية التي 
جمعــت ذات ذكــرى تكريمه ضمن 
فعاليات المهرجان الوطني للمســرح 
المحتــرف بالجزائر العاصمة ســنة 
2015، فقــد أجمعت على أن الفنان 

» عــز الديــن مجوبــي » موهبــة 
نــادرة ولــن تتكّرر، صاحــب طاقة 
تمثيلية ال حــدود لها ، وأنه من القلة 
القليلة التــي امتلكت قدرات صوتية، 
وكونه حداثيا في تقمص الشخصيات 
وابتكارها، كما أنه من المدّققين جدا 

في التفاصيل.
واعتبــرت رائعته » حافلة تســير » 
من روائــع المســرح بالجزائر على 
غــرار » العيطــة »، »الحوينتة«، 
»قالــوا العــرب قالوا«، »الشــهداء 
يعــودون هذا األســبوع« وغيرها ، 
وجميع تلكم األعمال أبانت عن قدرة 
تمثيلية فائقــة وأداء رصين وقدرات 

صوتية عميقة .
وذكرت مدوني أن ما وجب اإلشارة 
إليه، هو عودة إلى المنجز اإلبداعي 
الحافــل لشــهيد المســرح الجزائري 
الشــهادات  بعــض  أجمعــت  وكمــا 
هنــا  المتفرقــة  البحثيــة  واألوراق 
وهنــاك ، أن الفنــان المســرحي » 
عز الدين مجوبــي« لم ينل حقه من 
الدراسة والتحليل على صعيد أعماله 

المسرحية. 
وأعربت الدكتورة فــي حديثها لعين 
الجزائر عــن امتنانها لفضاء منتدى 
المســرح الوطنــي الجزائــري الذي 
فتح نافــذة للتواصل وتاقح األفكار، 
قائلة: »وإنه لشــرف كبير أن تكون 
لنــا فرصة إضاءة مســيرة ومســار 
أيقونــة فنيــة وإبداعية قائمــة بذاتها 
صاحب العطية وحافلة تسير والكثير 
مــن اإلبداعــات التي أثرت المشــهد 

المسرحي الجزائري«.
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الدكتورة عباسية مدوني في ذكرى الفنان عز الدين مجوبي 

»عز الدين مجوبي ظاهرة مسرحية في 
فن التمثيل ومنجز إبداعيّ حافل«

عين على الثقافة والفن

جائزة بولونيا الدولية لنارشي 
كتب األطفال تعلن القائمة 

القصرية لعام 2022  

n أعلنت جائزة بولونيا الدولية، 
التــى ينظمهــا معــرض بولونيــا 
الدولي لكتب األطفــال، والتى يتم 
منحهــا ألفضل دور نشــر لـ كتب 
األطفال، عن القائمة القصيرة لهذا 
العام 2022، والتى يتم التصويت 
النشــر  دور  قبــل  مــن  عليهــا 
وجمعيات الناشــرين والمؤسسات 
من أجــل الترويج للكتب والقراءة 
علــى المســتوى الدولــي، ومــن 
عــن  اإلعــان  يتــم  أن  المقــّرر 
الفائزين في الفترة من 21 وحتى 

24 مارس 2022.
مــن  المرشــحين  وبخصــوص 
إفريقيــا فتوجــد إصدارات مرســم 
)المغــرب(، كتب إفريقيــا الجديدة 

إفريقيــا(،  جنــوب  )جمهوريــة 
 Editions Elondja
مطبعــة  الكونغــو(،  )جمهوريــة 
)نيجيريــا(،  الكســافا  جمهوريــة 
 Ruisseaux d’Afrique

)جمهورية بنين الشعبية(.
ومن آسيا يشــارك سمير العديتور 
صفــار  مخلــل  وكتــب  )لبنــان( 
 Woongjin )الهنــد(و«  البيض 
Think Big )كوريا الجنوبية(« 
 / )اليابان(كيندرالنــد  ونيشــيمورا 

باندال )كوريا الجنوبية(
ومــن أوروبــا رشــح ســاموكات 
 Liels un Mazsو )روســيا( 
)التفيا( وهيليوم )فرنســا(ويتورنيا 
 Editions بولندا( ومن فرنســا(

.Thierry Magnie

المصور عبد السالم خليل يعرض أعماله يف الواليات المتحدة
يشــارك المصــّور الجزائــري عبــد 
الســام خليــل فــي معــرض جامعة 
)بوســطن(  لويــل  ماساشوســيت 
بالواليــات المتحــدة األمريكية الذي 
تســتمر فعالياتــه إلــى غايــة أفريل 

القادم. 
 ويبــرز المعــرض قيمــة التــراث 
الجزائري من خال صور باألســود 
واألبيض تجسد لحظات من الحياة أو 

مناظر طبيعية صحراوية.
للعلم فان عبد الســام خليل العاشــق 

صــور  صاحــب  هــو  للصحــراء 
مشــهورة ولقطات تعبر عن المناظر 
الجزائريــة  للصحــراء  الطبيعيــة 
)باألســود واألبيــض( جالت أشــهر 

المعارض عبر العالم.
ولهــذا الفنان المولــود بمدينة ورقلة 
بالجزائــر  رواق   1942 ســنة 
العاصمــة أين يعــرض أعماله حول 
التــراث الثقافــي الجزائــري الــذي 
يكرس له حصة األسد ضمن صوره 

التي نالت إعجاب النقاد.

إسعاد يونس تّروج لكتابها الجديد "
يف استقبال فخامة الرئيس"

n رّوجــت الفنانــة واإلعامية 
إســعاد يونــس، لكتابهــا الجديد 
»في استقبال فخامة الرئيس«، 
حيث نشــرت صــورة لها تحمل 
نســخة من الكتاب عبر حسابها 
»إنســتجرام«،  موقــع  علــى 
وعلقــت يونس، علــى الصورة 
التي نشــرتها عبر إنســتجرام، 
»في اســتقبال فخامــة الرئيس، 
الــدار  عــن  الصــادر  كتابــي 

المصرية اللبنانية للنشر«.
وفــي شــهر ديســمبر الماضــي، 
استقبل الناشر محمد رشاد، رئيس 
المصريــة  الــدار  إدارة  مجلــس 
الناشــرين  اللبنانيــة، رئيس اتحاد 
واإلعاميــة  الفنانــة  العــرب، 
المبدعة إســعاد يونس، لتوقيع عقد 
أحدث كتبها »في اســتقبال فخامة 

الدار  الــذي تُصــدره  الرئيــس«، 
المصرية اللبنانية للنشر.

ويضم كتاب »فى اســتقبال فخامة 
الرئيس« 22 حكاية ترويها إسعاد 
الكتاب  يونس، وتتنــّوع حكايــات 
بيــن قصص حقيقيــة تنقلها الكاتبة 
بأســلوبها المميز، وقصص خيالية 
ترصد ظواهر اجتماعية انتشــرت 
في فترتي الثمانينيات والتسعينيات 
مــن القــرن العشــرين، فضًا عن 
حكايــات تدور فى إطــار فانتازى 
ترويهــا إســعاد يونــس بأســلوب 

مشوق.
وإسعاد يونس صدر لها »مذكرات 
نورا المذعورة، جايالك في الكام، 
زي مــا بقولــك« وكانــت إســعاد 
يونــس تشــارك بمقاالت ســاخرة 
ومميّزة فــي العديد مــن الصحف 

والمجات.

دالل بوعالم 

األكرب بعد نوبل.. فوز نايا ماريا آيت بجائزة األكاديمية السويدية االسكندنافية 2022 

فــازت الكاتبــة الدنماركية نايا ماريــا آيت، بجائزة 
األكاديمية الســويدية االســكندنافية لعــام 2022، 
والتى يتم منحها للكتاب في دول الشمال األوروبي، 
والتــى تبلــغ قيمتهــا الماديــة 400000 كرونــة 
سويدية، وهي أكبر جائزة لألكاديمية السويدية بعد 

جائزة نوبل، ومن المقّرر أنه ســيتم تسليم الجائزة 
في حفل سوف يقام يوم 6 أفريل 2022.

 ولــدت نايــا ماريــا آيت فــي جريناند، وعاشــت 
فــي نيويــورك لســنوات عديــدة، وتعيــش اآلن في 
كوبنهاجن، وهي واحدة من أبرز الكتاب الدنماركيين 

في جيلها. واشــتهرت بأنها شــاعرة وظهرت ألول 
مــرة مع مجموعــة قصائــد »طالما أنــا صغيرة« 
)1991(، ولديهــا إنتاج غني فــي مختلف األنواع 
األدبيــة، من القصص القصيــرة والروايات وكتابة 
األغاني والمذكــرات وكتب األطفال، باإلضافة إلى 
ذلــك تعاونت مع الفنانين التشــكيليين والموســيقيين 

وغيرهم من الكتاب.
تأسســت جائزة الشــمال في عــام 1986 بالتزامن 
مع الذكرى الســنوية الـ 200 لألكاديمية السويدية، 
وتُمنح الجائزة سنوًيا كمكافأة للمساهمات الكبيرة في 
أحد مجاالت نشــاط األكاديميــة أو اهتماماتها، وفى 
الســنوات الماضية فاز بهذه الجائزة كل من: إلدريد 
لونــدن )2021(، روزا ليكســوم )2020(، كارل 
أوف كنوسجارد )2019( وأنيتا بليجل )2018(.

ومؤخًرا صدر عن منشــورات المتوســط - إيطاليا، 
ترجمــة عربية لكتــاب »إن أخذ الموت منك شــيئا 
رده إليــه - كتــاب كارل«، للكاتبة نايــا ماريا آيت، 
وفيه تروى تفاصيل لحظة مأســاوية، شكلت صدمة 

فى حياتها.
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سولكينغ يعلن إصابته بفيروس كورونا 
n أعلــن المغنــي عبــد الرؤوف 
بـــ  فنيــا  والمعــروف  دّراجــي 
إصابتــه  عــن  »ســولكينغ« 
بفيــروس كورونا عبــر صفحته 

على االنستغرام.
ونشر ســولكينغ عبر حسابه على 
االنســتغرام نتائج فحص كورونا 
والتــي ظهــرت إيجابيــة. حيــث 
ســيدخل فــي فترة عــاج وحجر 

صحي لمدة.
ووعد ســولكينغ جمهوره ومحبيه 

أنــه وبعــد شــفائه مــن فيــروس 
كورونــا ســيقوم بجولــة غنائية. 
وكتب« أعدكم بعد شــفائي سأقوم 

بجولة عنائية.«
وبهذا ألغى ســولكينع جولة غنائية 
بأمريكا أين كان من المفروض أن 
ينشــط حفا غنائيــا بلوس أنجلس 
نيويــورك  بمدينــة  أمــس  ويــوم 
وأيضا اليوم 20 من شهر فيفري 

بمدينة واشنطن.
                            دالل. ب 

كارول سماحة تحرض ألغنية جديدة 

n تتعــاون النجمة اللبنانية كارول 
سماحة في أغنية مصرية جديدة من 
كلمــات أحمــد حســن راؤول وألحان 
محمــد رحيــم، ومن المقــرر طرحها 
خالل الصيــف المقبــل، وتحمل عدد 

من المفاجآت. 
وأعربــت مؤخــرا النجمــة اللبنانيــة 
كارول ســماحة عن ســعادتها بالغناء 
علــى مســرح دار األوبــرا المصرية 
بمناســبة احتفاالت عيد الحب، مشيرة 
إلــى أن الغنــاء على هذا المســرح له 

طابع خاص.
وأضافت: »ألول مرة أغني وأحضر 
معايا بوكيه ورد وأهديه لزوجي وليد 
مصطفــى«، ووجهت الشــكر لمصر 
بلدهــا الثانية التــي احتضنتها ولم تر 
فيهــا غيــر كل الخيــر، كمــا وجهت 
الشــكر للموســيقار محمــد الموجــي 
والفرقة الموســيقية التــي بذلت معها 

مجهودا كبيرا.

وبدأت النجمة اللبنانية كارول سماحة 
حفلهــا الغنائــي داخــل دار األوبــرا 
المصريــة بأغنية شــو غيرك وبعدها 
قدمت عدة أغاني منها انســى همومك 
وغالــي علي ومــش هعيــش وخليك 
بحالك وسهرانين وأنا قلبي ليه، وسط 

تفاعل كبير مع جمهور األوبرا.
على جانب آخر قالــت الفنانة كارول 
سماحة فى تصريحات تليفزيونية - فى 
وقت ســابق - إنها عانت نفسياً بسبب 
مسلسل »الشحرورة«، والتى جسدت 
مــن خالــه الســيرة الذاتيــة للنجمــة 
الكبيرة الراحلة صباح، موضحة أنها 
مرت بظروف صعبة أثناء التصوير، 
لذلك قررت االبتعاد فترة عن التمثيل 

بعد هذا العمل مباشرة.
كارول ســماحة طرحــت  أن  يذكــر 
أغنيتهــا الجديدة »فوضــى« مؤخرا 
على يوتيوب واألغنية كلمات وألحان 

الفنان اللبناني سليم عساف.

أحالم تشارك معجبيها لقطات من 

كواليس بروفات حفلها 

أحــالم  الفنانــة  شــاركت   n
لقطــة  متابعيهــا  الشامســي، 
جديــدة نشــرتها عبــر صفحتها 
الرســمية على موقــع التواصل 
االجتماعي، إنستغرام، وظهرت 
بإطاللــة أنيقة هادئــة، في لقطة 
من كواليــس بروفات حفلها في 

موسم الرياض.

فــي  أحــام  الفنانــة  وتُشــارك 
موســم الرياض المقــام حالًيا في 
وتضــع  الســعودية،  العاصمــة 
اللمسات النهائية استعداًدا لحفلها 
المقرر له مســاء اليــوم الخميس 
17 فيفري، بمشاركة من الفنان 
عبد هللا الرويشد، ضمن جلسات 

العاذرية في موسم الرياض.

عارضة أزياء جزائرية تخطف األنظار بأسبوع الموضة يف نيويورك

الجزائريــة  النجمــة  انطلقــت   n
الفرنســية الصاعــدة لولــي بهية بعد 
أسبوع »آوت كوتير« في باريس في 
اســتقطاب االهتمام بأسبوع الموضة 

في نيويورك.
 وظهــرت الفتاة البالغة من العمر 19 
عاًمــا في عدد من عــروض المابس 
الجاهزة لخريــف 2022. في المدينة 
التــي ال تنام أبــًدا خال األيــام القليلة 

الماضية. 
مــع عامــة  العــرض  بهيــة  بــدأت 
»سكولر بروينزا« األمريكية مرتديًة 
بنطــااًل فضفاًضــا من الجلد األســود 

المحبب مع بلوزة سوداء.
ولــم تكن النموذج الوحيــد من التراث 
العربــي الــذي ســار على المــدرج. 
ارتدت عارضــة األزياء الفلســطينية 
الهولنديــة بيا حديــد الياقــة المدورة 
ذات القلنسوة السوداء المزينة ببروش 
ذهبي كبير. تــم إقران المظهر بحقيبة 
كبيرة ســوداء وبنطلون فضفاض من 

الرمادي إلى الكاكي.
وقــد، اقتحمــت بهيــة المولــودة فــي 
باريس المدرج بفســتان أســود بأكمام 
طويلة بأهداب مع حذاء أسود متناسق 
مــع كعــب قطــة. ونظارات شمســية 

مستطيلة.
بعــد فتــرة وجيــزة، واصلــت افتتاح 
عرض« آلتــوزارا« لخريف 2022 
فــي تنــورة رماديــة واســعة بطــول 
األرض، وســترة مخططــة. ومعطف 

بيج طويل، وحقيبة تويد.
ســرعان ما أصبحت الفتــاة المراهقة 
واحــدة مــن أكثــر العارضــات طلًبا 
فــي الصناعة بعــد أن أصبحت العباً 
أساســياً. في غضون شهرين فقط بعد 
شــهر الموضة الرائع لربيع 2022، 

حيث شاركت في 65 عرًضا.
ومشــيت الفتاة البالغة مــن العمر 19 
عاًمــا إلــى »توري بــورش« خريف 

2022 للمابس الجاهزة. 
كما انتقلت إلى منصات عرض األزياء 

للعديد مــن دور األزياء المرموقة بما 
في ذلك شانال، لوي فيتون 

وومــن  منصــة  علــى  وشــاركت 
مناجمنت باريس، حيث ظهرت ألول 
مــرة علــى منصــة عــرض األزياء 
فــي عــام 2020. في عــرض لوي 
فيتون لخريف عام 2021 وواصلت 
دور البطولــة فــي حملــة دار األزياء 

العــام  لخريــف  الفاخــرة  الباريســية 
الماضي.

وظهرت أيًضا في العديد من الحمات 
لعامــات أزيــاء راقيــة بمــا في ذلك 
»ســان لوران« و »مارا ماكس. كما 
ظهرت على أغلفة منشورات الموضة 

المرموقة مثل »فوغ إيطاليا«.
                                                 د.ب

براد بيت يقايض أنجلينا جويل لبيعها أسهمها من دون موافقته

n دخــل النزاع القضائي الشــرس 
بين النجمين براد بيت وأنجلينا جولي 
في شأن شروط طالقهما فصاًل جديداً، 
إذ أقــام الممثــل دعوى علــى زوجته 
الســابقة للطعن في بيعها أسهمها في 
حقل كرمــة إلنتاج النبيــذ يملكانه في 
جنوب فرنســا، مطالباً بأن ينظر فيها 

القضاء المدني.
وأقام الزوجان عام 2011 شراكة مع 
عائلــة بيران الفرنســية التي تعمل في 
زراعــة الكرمة إلنتاج نبيــذ “ميرافال 
اســم  علــى  بروفانــس”،  دو  كــوت 
قصرهمــا في بلدة فــال قرب كورانس 

)في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا(.
وكان النجمــان اســتحوذا عام 2008 
علــى العقار الذي تبلغ مســاحته 500 

هكتار، بينها 50 هكتاراً من الكروم.
واحتضن القصر واألرض المحيطة به 
عام 2014 حفلــة زفاف جولي وبيت 
بعدما عاقة مساكنة استمرت سنوات، 
ومــا لبثا أن شــرعا عــام 2016 في 
إجــراءات الطــاق المســتمرة مّذاك، 
وشهدت معارك قانونية طويلة أبرزها 

تلك المتعلقة بحضانة أبنائهما الستة.
وآخــر فصــول هــذا النــزاع دعــوى 
أقامهــا براد بيت مســاء الخميس أمام 

محكمة في كاليفورنيا تفيد بأن النجمين 
»اتفقا علــى أال يبيع أي منهما حصته 
في عقــار ميرافــال مــن دون موافقة 

اآلخر«.
إال أن أنجلينا جولي بادرت في أكتوبر 
الفائــت إلــى بيع أســهمها لـ«شــركة 
لتصنيــع المشــروبات الروحية مقرها 
فــي لوكســمبورغ يملكهــا الروســي 
يوري شــيفلر« الذي كان سابقاً رئيس 
أكبــر شــركة لتصديــر الفــودكا فــي 
روســيا، وتواجــه قضائياً مــع الدولة 

الروسية عام 2002.
عائد االستثمار

وقــال وكيــل أنجلينا جولــي المحامي 
روبرت أولســون إن الممثلــة لم تتبلغ 
الدعــوى رســمياً بعــد، وأن ممثليهــا 

علموا بها »عبر وسائل اإلعام«.
وأضاف أولســون في بيان »أعتقد أن 
الســيد بيت على علم بأن السيدة جولي 
مســافرة حاليا في رحلــة دولية طويلة 
المسافة مع أوالدها، ومن غير الممكن 
التواصل معها، وهي غير قادرة على 

الرد«.

وأشــارت الدعوى إلى أن الجهة التي 
اشترت األسهم هي شركة »تينوتيه ِدل 
موندو« التابعة لمجموعة »ســتولي« 

التي يملكها شيفلر.
وأخذ براد بيت على أنجلينا جولي في 
الدعوى عدم عرضها عليه بيع أسهمه 
قبــل إقدامها على التفرغ عن حصتها، 
واتهمهــا بـ »التوقــف لمدة طويلة عن 
المســاهمة في ميرافــال«، مطالباً بأن 
تنظر في القضيــة محكمة مدنية تضم 
هيئــة محلفين. حتى أن مصدراً مطلعاً 
على الملف اتهم أنجلينا جولي الجمعة 
»بالسعي للحصول على عائد استثمار 

لم تحققه وأرباح لم تكسبها«.
ودفع الزوجان عام 2008 “نحو 25 
مليون يورو« لشــراء العقار، وساهم 
بــراد بيت فــي هذا المبلغ بنســبة 60 
فــي المئــة وأنجلينا جولي بنســبة 40 
فــي المئة. ومنذ تشــاركهما مع صانع 
النبيذ مارك بيران عام 2011، ازداد 
حجم المبيعات من ثاثة مايين دوالر 
عام 2013 إلــى أكثر من 50 مليون 

دوالر عام 2021.

n يســتعد الفنان ناصيف زيتون إلحياء مجموعة 
من الحفالت الغنائية في الجولة الفنية التي سيلتقي 
فيهــا الجاليــات الســورية والعربية فــي 7 واليات 
أمريكيــة ضمن روزنامة فنيــة غنائية على مدار 3 

أيام تبدأ في 18 مارس في داالس.
كمــا تشــمل الجولــة الفنيــة واليــات بوســطن، نيو 
جيرســي، ســان فرانسيســكو، سياتل، ســان دييغو، 
على أن يختم جولته في األول من شهر أفريل بحفل 
ضخــم في لــوس أنجلــوس، ويقدم باقــة منوعة من 
أجمــل أعماله الغنائية إلى جانب المواويل واألعمال 

الفولكلورية.

ناصيف زيتون يستعد لجولة فنية يف الواليات المتحدة
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يعد »قبــر الرومية »من المعالم 
التاريخية المذهلة التي تزخر بها 
محافظة تيبازة التي تبعد مسافة 
70 كلم غرب الجزائر العاصمة، 
ذلــك الضريح الــذي أطلق عليه 
السكان هذا االسم بسبب الصليب 

الموجود على أحد أبوابه.
ويتميّــز القبــر الضخم، بشــكله 
األســطواني، كمــا يتكــون مــن 
صفائح حجرية متســاوية الحجم 
وينتهي بمخروط مدرج. وتظهر 
من خارجه 60 عمودا، ويحتفظ 

بيــن جنباته بقصة حــب جمعت 
بين الملك الموريتاني يوبا الثاني 
وسيليني كليوباترا ابنة كليوباترا 

ملكة مصر الفرعونية.
ويخفي الضريح قصة حب وقعت 
في الفترة اللوبية الفرعونية التي 
كان فيهــا تحالــف بيــن مملكــة 
الفراعنة والمورتانيين بعد أن قام 
الملــك الشيشــنق بالتدخل لحماية 
مصــر من غــزو جيش الحبشــة 
وبطلب من فرعون مصر، فترة 
التحالــف هــذه دامــت أكثــر من 
ثالثة قرون شــهدت تزاوجا بين 
العائلتين الملكيتين، غير أن قصة 

الثاني  كليوباترا ســيليني ويوبــا 
كانــت أكثــر قصــص الحب قوة 
التي دّونها التاريخ عبر صفحاته 
أســطورة  إلــى  تحّولــت  حتــى 
يجسدها قبر الرومية أو الضريح 

الموريتاني.
ملــك  الثانــي  يوبــا  الملــك 
االمبراطوريــة الموريتانيــة كان 
يعشــق زوجته كليوباترا سيليني 
حتــى الجنون حيث حــزن عليها 
بعد وفاتها حزنا شديدا إلى درجة 
أنه قّرر أن يخلد ذكراها بضريح 

خالد
هــذا القبــر الــذي يحمــل الكثير 

مــن صفــات األهرام، هــو معلم 
تاريخي يحاكي عظمة الحضارة 
األمازيغيــة التي عرفــت أوجها 
في عهد يوبا الثاني الذي يعد من 
أقوى الملوك والقادة العســكريين 
االســم  موريتانيا،  إلمبراطورية 
القديــم لمنطقة المغــرب العربي 
و23  الميــالد  قبــل   25 بيــن 
ميــالدي وكانــت عاصمته أيول 
وهي شرشال حاليا تبعد 90 كلم 
غــرب العاصمة الجزائــر، كما 
عرفت حقبته باالزدهار والرخاء 

كونه كان ملكا مثقفا.
وممــا يميّز هــذا الضريح وجود 
أربعــة أبــواب وهميــة ضخمــة 
يصــل علــّو الواحد منهــا إلى ما 
يقارب ســبعة أمتــار، يحيط بها 
إطار بنقوش بارزة تشبه إلى حّد 
بعيد شــكل الصليب، األمر الذي 
جعــل بعــض الباحثين فــي علم 
اآلثار يعتقدون أنّه مبنى مسيحي. 
ومنه جاءت ربما تســميته »قبر 
كلمــة  مــن  اشــتقاقا  الروميــة« 
ومي”، بمعنــى الروماني أو  “الرُّ

البيزنطي.
وتــّم تصنيــف هذا الموقــع الذي 
يطلــق عليــه أيضــا “الضريــح 
وهــي  الموريتانــي”،  الملكــي 
المؤرخين  المعتمدة لدى  التسمية 
والمتخصصيــن في علــم اآلثار 
ضمن التراث العالمي لإلنســانية 
في ســنة 1982، كما ُصنّف منذ 
سنة 2002 ضمن قائمة التراث 
العالمي لمنظمــة التربية والثقافة 
والعلــم التابعــة لألمــم المتحــدة 

)يونيسكو(.

مياه المد تلتهم بلدة برازيلية »قبر الرومية« وقصة حب ملك أمازيغي 

n بين أنقاض المنازل األخيرة التي 
غمرهــا المــد، تتجّول النســور على 
رمال شــاطئ أتافونا الساحلية شمال 
ريــو دي جانيــرو، إذ تختفــي البلدة 
تدريجيــاً تحــت المحيط الــذي تقضم 
مياهــه ســنوياً أجزاء من اليابســة، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.  
يذكر أنه ُغمر أكثر من 500 مســكن 
بالميــاه علــى مســافة كيلومترين من 
الشــاطئ. أمــا المنــزل التالــي الذي 
ســيطاله المــد فيملكــه جــواو وايكد 
بيشــوتو. وتشــهد نحو 4 فــي المائة 
من المناطق الســاحلية في العالم تقدماً 
لمنســوب ميــاه البحر قــدره أكثر من 
خمســة أمتار ســنوياً، وهو ما ينطبق 

على بلدة أتافونا.
ويشــير رجــل األعمال وهــو يحاول 
الخشــبية  العــوارض  بيــن  الســير 
علــى  المتناثــر  والبــالط  المحطمــة 
األرض إلــى حجم الدمــار الذي لحق 
بآخر منــزل يفصل بيته عن المحيط، 
إذ لــم يبــَق منــه إاّل جــدران إحــدى 
الغرف الزرقاء ودراجة هوائية وآثار 
قليلة تشير إلى أّن المنزل كان مأهواًل 
قبــل فتــرة وجيزة. وبقــي فقط 180 
منزاًل يقطنها نحو 300 شخص على 
حالهــا في منطقة الخطــر القريبة من 

الشاطئ.
ويتســاءل جواو وايكد بيشــوتو الذي 
انتقــل خــالل وباء »كوفيــد – 19« 

للعيــش في منزل ثــاٍن بناه جــّده في 
أتافونا: »متى سنضطر إلى المغادرة 
بدورنا؟«، مضيفاً: »ارتفع منســوب 
ميــاه البحر من ثالثة إلى أربعة أمتار 
فــي غضــون 15 يومــاً، وقد يســقط 
جدار بيتنا األســبوع المقبل«. وعاش 
بيشــوتو ســابقاً كبقية أفراد عائلته في 
كامبــوس دوس غويتاكازيــس، وهي 
بلدة يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة 
وتبعــد أربــع ســاعات عــن ريو دي 

جانيرو وتشتهر بصناعة النفط.
ويوضح عالــم الجيولوجيا من جامعة 
إدواردو  االتحاديــة  فلومينينســي 
بوليونــس أّن الوضع مــن المتوقع أن 
يــزداد ســوءاً على المــدى البعيد في 
ظل »ارتفاع منســوب ميــاه البحر« 
بســبب االحتــرار المناخــي، وعلــى 
المــدى القصير والمتوســط من خالل 
والطويلــة  االســتثنائية  »األمــواج 
لألمطار أو الجفاف«. وباإلضافة إلى 
التآكل الشديد، تعاني أتافونا منذ عقود 
»مشــكلة مزمنــة« أخــرى. ويقــول 
بوليونــس: »إّن حجم الميــاه في نهر 
بارايبا دو ســول انخفض بشكل كبير 
على مدار األعوام األربعين الماضية 
بســبب النشــاط البشــري، وضعفــت 
بالتالي قدرة المياه على نقل الرواسب 
إلى مصب النهر«، عازياً السبب في 
ذلك إلى النشــاطات المتعلقة بالتعدين 

أو الزراعة على وجه الخصوص.

هندي تزّوج 14 مرة خالل 43 عاما لطلب 
المال من زوجاته

هنــدي  مواطــن  يواجــه   n
يبلــغ مــن العمــر 65 عامــا، 
تهًما باالحتيــال بعد أن تزوج 
من 14 امــرأة على مدار 43 
عاما، وقال محققون هنود فى 
منطقة أوديشــا شــرق الهند، 
العاملون على القضية، إنه لم 
يكن مــن الصعب لدى راميش 
شاندرا ســواين، إقناع النساء 

الالتي رغب بالزواج منهن.
ومن جهته كشف المحقق أوما 
شــانكار داش، من بوبانسوار، 

عاصمــة أوديشــا، أن »راميــش« كانــت 
لديــه زوجات فى جميع أنحــاء البالد، وقد 
اعتــرف بـ 14 زوجة حتــى اآلن، مضيفا 
»لكننــا نعتقد أن الرقــم الحقيقي أكبر، كما 
أنجب خمســة أطفال مــن أول زوجتين«، 

وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وقــال المحقــق إن ســواين كان يهدف من 
الــزواج طلب المــال من زوجاتــه أو نقل 
بعض الممتلكات له، ولم نقم بعد بحصر ما 

تضمه ثروته من أمالك وأموال.
وبــدأ ســواين قصتــه باالحتيــال وجمــع 
المــال، بعد زواجــه األول عــام 1979، 
مــن خالل تقربه مــن المطلقات، ليتجه فى 
عــام 2010، لمواقع التواصل االجتماعى 
ومواقع الزواج، مستهدفا النساء المتعلمات 
فــى وظائــف ذات أجــور مرتفعــة، مثــل 
الطبيبــات والعامــالت فى الخدمــة المدنية 
والمحاميــات، ومــن بينهــن عامــالت فى 

المحكمة العليا.
ولجأ »ســواين« لتبرير غيابه عن المنزل 
لزوجاته، مدعيا أنه مســؤول صحي يتعين 
عليه الســفر طوال الوقت لفحص المنشآت 
الطبية، ليتم اإلخبار عنه للسلطات من قبل 
آخر زوجاته، والتى كانت تعمل مدرســة، 
فخــالل قضــاء فترة إجازتهــا عثرت على 

بعض الرسائل النصية على هاتفه.
وتواصلت زوجته األخيرة، مع ثالث نساء 
ممن كن يراســلنه، لتتعرف من خالل ذلك 
علــى أنهــن متزوجــات مــن ذات الرجل، 
لتتقــدم بشــكوى إلى الشــرطة التي قبضت 
عليه ولتعثر معه على 11 بطاقًة مصرفية، 
و14 حســاباً مصرفيــاً، وخمــس بطاقات 

هوية رسمية مختلفة.
وبحســب ما نشــرت صحيفــة »ذا تايمز« 
البريطانيــة فــإن ســواين يواجــه عقوبــة 
بالغرامة أو الســجن لفترة تصل إلى ســبع 

سنوات حال إدانته.

طرح أول سيارة "هوفركرافت" رياضية برمائية فاخرة يف العالم

مــن المتّوقــع أن تشــهد ســوق 
الســيارات في العالم طرح سيارة 
جديدة مذهلــة تبلغ قيمتها 100 
ألــف دوالر تســير علــى األرض 
وفوق الماء بسرعة 60 مياًل في 
الســاعة، حســب صحيفة )ديلي 

ميل( البريطانية.
ورغم أن مفهــوم الحوامات ليس 
بالجديــد نظــراً ألننــا كثيــراً مــا 
شاهدنا ســائقين لمركبات برمائية 
تســير على األرض وفي الرمال 

والميــاه منــذ الخمســينات، فقــد 
أصبح بعد مرور 70 عاماً ســبباً 
لالحتفال بالسيارة بعد أن باتت ما 
وصفت بأنها أول ســيارة رياضة 
برمائية فاخرة في العالم ستُطرح 
دوالر   100000 مقابــل  للبيــع 

)73.400 جنيه إسترليني(.
وقد ال تكون ســريعة مثل السيارة 
الخارقــة، حيــث تبلــغ ســرعتها 
فــي  ميــاًل   60 نحــو  القصــوى 
الساعة، لكن الســيارة تعد أسرع 

مركبة برمائية حتى اآلن.
وعلى عكس سيارات »فيراري« 
أو »ماكالريــن« أو »بوغاتي«، 
فإن هذه الســيارة الجديدة المثيرة 
تجلــس على وســادة مــن الهواء 
مــن  بوصــات  ســبع  بارتفــاع 
للســائقين  األرض، ممــا يســمح 
بالتنقــل فوق المياه وإعطاء معنى 
جديــد لمصطلــح مركبــة الطرق 

الوعرة.
صممــت الســيارة شــركة »فون 

مرســيي«، التــي ُســميت علــى 
اســم المهندس ومؤســس الشركة 
مرســيي«،  »مايكل  البريطانــي 
»آروزا«  الســيارة  إن  ويقــال 
تجمــع بين خصائــص الحوامات 
المركبــات  وابتــكار  المتطــورة 
الكهربائية. وتحتوي السيارة على 
قمــرة قيــادة مفتوحة مــع ترتيب 
جلوس يشــبه الموجود في طائرة 
مقاتلــة، وعجــالت خلفية مخفية، 

ولوحة عدادات رقمية.
وتتميــز الســيارة أيضــاً بمحرك 
كهربائي هجين يتكون من محرك 
بنزيــن يعمــل على تشــغيل ثالثة 
محركات كهربائيــة، بينما تخزن 
البطارية العازلة الكهرباء لدفعات 

السرعة القصيرة.
وحســب الشــركة المصنعة، »قد 
يبدو للوهلــة األولى أن الســيارة 
تحتــوي علــى جنــوط عجــالت 
عمالقــة، لكنها فــي الواقع عبارة 
عــن دوارات لقنــوات المروحة، 
وهي جــزء من نظــام يجعل من 
الشــخصية  الحوامــة   )Arosa(
األكثــر قــدرة على المنــاورة في 
العالــم. تحتــوي »آروزا« أيضاً 
على طوابق جانبيــة مثل القارب 
بحيث يمكن اصطحاب المزيد من 
الحوامات.  لركــوب  األشــخاص 
وتقــوم شــركة »فون مرســيي« 
بتصنيــع 50 ســيارة مــن هــذا 
الطراز الجديد كمرحلة أولى تأمل 
في طرحها للبيع بحلول الصيف.

عين الجزائر
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 حكم بالحجر

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

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

مكتب األستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي لدى اختصاص
 P مجلس قضاء برج بوعريريج حي 05 جويلية شارع

رقم 04 برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.47.65

محضر مستخرج من قائمة شروط البيع
 و اعالن عن البيع بالمزاد العلني بعد انقاص العشر

المادة)748,749,750, من قانون اإلجراءات المدنية(
لفائدة: لكحل نعيمة الســاكنة ب 270/1008 عمارة 25 رقم 225 برج بوعريريج بواســطة األستاذة 

عبير حبيبة.
نحن االستاذ: بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 

الكائن مكتبنا حي 05 جويلية شارع p رقم 04 برج بوعريريج و الموقع ادناه.
بمقتضى المواد 750,749,748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية.

قمنا بايداع قائمة شــروط البيع التي بموجبها ســوف يباع بجلســة البيع العلني للعقار المبين ادناه بقاعة 
الجلسات بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ  2021/08/05 ايداع رقم 21/145 جدول رقم 21/86.

طبقا للمواد 737 الى 787 من ق.إ.م.إ
بنــاءا علــى رخصــة بالتصــرف في أمــوال قاصر الصادرة عن رئيس قســم شــؤون األســرة بتاريخ 

2017/01/04 تحت رقم  17/12 بمحكمة برج بوعريريج 
تعيين العقار : حقوق عقارية مشاعة في حدود المنابات قصر:

 حديدان ســرور المولودة في 22/04/2008 ببــرج بوعريريج ابنة المبروك و لكحل نعيمة )قاصر( 
نصيبها 07/80

02/ حديــدان اســماء المولــودة فــي  14/05/2011 ببــرج بوعريريج ابنة المبــروك و لكحل نعيمة 
)قاصر( نصيبها 07/80

في : شــقة ســكنية بالعمارة c درج 02 بالطابق الرابع تحتوي على قاعة استقبال و غرفتين و مطبخ و 
بهو و مرحاض و حمام و شرفة مساحتها و سبعون ديسيمتر مربع و لها مانسبته 44.54/1000 من 

األجزاء المشتركة للحصة رقم 18 حسب  الجدول الوصفي تقع بحي المقراني 
1008/270 مســكن برج بوعريريج قســم 45 مجموعة ملكية 117 سعة المسح 85.70  متر مربع 

رقم القطعة 54.     
السعر االعتتاحي   : حدد السعر االفتتاحي لبيع العقار 1.026.352.68 دج )مليون وستة وعشرون 
الــف و ثالثمائة واثنان وخمســون دينار جزائري و 68 ســنتيم( بمحكمة بــرج بوعريريج بعد انقاص 

العشر 
نعلن للجمهور : بأنه تم تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم 2022/03/08.

على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج. 
مالحظة: لمعلومات اكثر و لالطالع على قائمة شــروط البيع يرجى االتصال بمكتب االســتاذ بلواعر 

رضا عبد الرؤوف محضر قضائي الكائن مكتبه بالعنوان المدون اعاله.
المحضر القضائي

مكتب األستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج حي 05 جويلية شارع

رقم 04 برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.47.65

محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع  
واعالن عن البيع بالمزاد العلني

)المادة 748.من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية (
لفائدة :معضادي زوينة الساكن ببلدية العناصر والية برج بوعريريج

نحن االستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
الكائن مكتبنا حي 05 جويلية شارع p رقم 04 برج بوعريريج و الموقع ادناه..

بمقتضى المواد 750,749,748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية.
قمنا بايداع قائمة شــروط البيع التي بموجبها ســوف يباع بجلســة البيع العلني للعقار المبين أدناه بقاعة 
الجلســات بمحكمــة برج بوعريريج 2021/09/19 ايداع رقــم 21/161 جدول رقم 21/106 طبقا 

للمواد 737 الى 787 من ق ا م .
بنــاءا علــى رخصــة بالتصــرف في أمــوال قاصر الصادرة عن رئيس قســم شــؤون االســرة بتاريخ 

2020/12/09 تحت رقم 20/1069 بمحكمة برج بوعريريج.
طلب استصدار امر على ذيل عريضة من اجل تعديل  رخصة اذن بالتصرف الصادر عن رئيس قسم 

شؤون االسرة لدى محكمة برج بوعريريج بتاريخ 2021/03/17 تحت رقم 21/219.
تعيين العقار : حقوق عقارية مشاعة في حدود المنابات قصر.

بتاريــخ  المولــود  صهيــب  وزروق   2005/05/25 بســطيف  المولــود  الخليــل  ابراهيــم  زروق 
18/03/2007

بــرج بوعريريــج حيث حدد منابهمــا ب 34/ 144.جزء لــكل واحد منهما و حدد منــاب القاصرتين 
زروق لينة فرح المولودة بتاريخ 2009/12/25 برج بوعريريج وزروق امينة توبة المولودة بتاريخ 
23/02/2016 بــرج بوعريريــج ب 144/17 جزء لكل واحدة منهما في العقارية المتمثلة في شــقة 
ســكنية مــن نوع f 4 تقع بالعمــارة 01 الطابق الثاني يمين تحتوي على قاعة اســتقبال ، 03 غرف ، 
بهو ، حمام ، مرحاض ، مطبخ ، شــرفتين ، منشــف مساحتها خمســة وتسعون مربع و اثنتين ديسمتر 
مربع ، تقع بحي 120 مسكن تساهمي عمارة 01 قسم 04 مجموعة ملكية رقم 118رقم القطعة 08.
السعر االفتتاحي : حدد  سعر االفتتاحي لبيع العقار »)6.542.127.00 دج )ستة ماليين و خمسمائة 
و اثنان وأربعون ألف و مائة و سبعة وعشرون دينار جزائري و 00 سنتيم  ( بمحكمة برج بوعريريج.
نعلــن للجمهــور : بأنه تم تحديد جلســة البيــع بالمزاد العلني يــوم 2021/11/30 و المؤجلة لجلســة 
2022/03/15 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج..
مالحظة : لمعلومات اكثر و لالطالع على قائمة شــروط البيع يرجى االتصال بمكتب االســتاذ بلواعر 

رضا عبد الرؤوف محضر قضائي الكائن مكتبه بالعنوان اعاله.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية : برج بوعريريج

دائرة: برج الغدير
بلدية : تقلعيت

إعالن
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تقلعيت الى علم كافة المواطنين و المواطنات أنه تم 
فتح ســجل للتحقيق حول المالئمة و عدم المالئمة لمشــروع : التصريح بإنشــاء محل لصناعة 
الخبــز و الحلويــات الرطبة )طاقة انتاجية أكبر من : 0.5 طن/ اليوم، و أقل من أو تســاوي : 
05 طن / اليوم( بالمكان المســمى تقلعيت مركز )شارع أول نوفمبر 1954 رقم الباب: 60( 
بلديــة تقلعيت، لفائدة الســيد: لكحل عمار بن العياشــي، و هذا طيلة 15 يــوم إبتداءا من تاريخ 

صدور هذا اإلعالن بإحدى الجرائد الوطنية.
و عليه فعلى كل من لديه اعتراض أو رأي حول إنشاء هذا المشروع، أن يسجل اعتراضه أو 
رأيه في الســجل المتواجد بمقر البلدية )مكتب البناء و التعمير( المعد خصيصا لهذا الغرض، 

و ذلك تحت إشراف السيدين المكلفين بالتحقيق.
رئيس المجلس الشعبي البلدي

إعـــــالن
شــــــركـــــــة ذات مسؤولية محدودة ش.ذ.م.م »سماء برج للبناء«

»شركة في حالة التصفية«
المقر القديم: رقم 25 حي الحدائق برج بوعريريج.

بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم التجــاري بتاريــخ 
23/09/2021

فهرس رقم 04043/21 رقم الجدول 02233/21.
و القاضي بتعيين السيد يحيى عيسى محمد الشريف كمصفي للشركة المذكورة أعاله.

والكائن مقره بالعنوان التالي :
رقم 04 شارع )أ.ن(، حي عبد المؤمن، برج بوعريريـج

cherifaudit@gmail.com
الهاتـف/الفاكـس : 035 21 34 71 ◊ النقال : 0560 05 68 11

- يعلم المصفي كـافـة  دائني الشركة أن يتصلوا بنا )مرفوقين بالوثائق  الثبوتية ( ،وذلك 
بمكتبنــا الكائن مقره بالعنوان المذكور أعاله و هذا في أجل أقصاه شــهر )01(  ابتداء 

من تاريخ صدور هذا اإلعالن.

حكمــت المحكمــة حال فصلها في قضايا شــؤون االســرة علنيــا حضوريا و في 
اول درجة

في الشكل :قبول  الدعوى 
فــي الموضوع: الحجر علــى المدعى عليه بن جبل جمــال المولود بتاريخ -19
1982-04 بعيــن الترك, ألبيه عبد الرحمان و امه داش عقيلة, و تعيين شــقيقه 
بن جبل ســفيان مقدما عليه من اجل رعايته و القيام بشــؤونه القانونية و االدارية 
و المالية,مــع االمر بنشــر ملخــص من منطوق هذا الحكم بســعي من المدعي و 

تحميله بالمصاريف القضائية.
بــذا صــدر الحكم و افصح به جهارا بالجلســة العلنية المنعقــدة بالتاريخ المذكور 

اعاله و لصحته امضينا اصله نحن الرئيس و امين الضبط
                   الرئيس                              امين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء تيبازة

محكمة : حجوط
القسـم:  شؤون األسرة

رقم الجدول  : 00662/19
رقم الفهرس : 00966/19
تاريخ الحكم : 11/07/19

حكم بالحجر
  

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا  حضوريا و في اول درجة :    
في الشكل : قبــــــول إعادة السير في الدعـــــوى بعد الخبرة

/ فــي الموضـــــوع  : إفراغ الحكــم الصادر بتاريخ 28/01/2019 فهرس 145/19 مع اعتمــاد على تقرير الخبير الطبي 
تارزوت يطو محمد المودعة بتاريخ 14/04/2019تحت رقم 1962 

و منه افتتاح التقديم على المدعى عليه سماعي نواري المولود بتاريخ  06/05/1940 بسيدي أمبارك والية برج بوعريريج 
ابن محمد و قرمية سي حمدي ‘ و منه الحجر عليه و تعيين المدعي سماعي منير مقدما عليه للقيام بكافة التصرفات القانونية 
إلدارة امالكه و رعاية شــؤونه مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية ســيدي أمبارك والية برج بوعريريج بالتأشــير على هذا 
الحجر على هامش عقد ميالد المحجور عليه و تبليغه بتســخيرة من النيابة مع تعليق نســخة منه علي لوحة إعالنات المحكمة 
و أخرى ببلدية سيدي أمبارك والية برج بوعريريج و القول ان هذآ يعد اشهارا.  و تحميل المدعي المصاريف القضائية بما 

فيها رسوم التسجيل المقدرة بتسعمائة دينار جزائري )900دج (
هكذا  صدر  الحكم وصرح  به جهارا  بالجلســة العلنية المنعقدة بالتاريخ ا لمذكور  أعاله ولصحة ما ســطر أمضينا  أصله 

نحن  الرئيس وأمين الضبط  
الرئيس)ة(                                                                أمين  الضبط



n فضــًا عــن كيفية صــاة المغــرب ؟، لعله من 
األســئلة التي يبحث عنها  أولئك المستجدون في 
الصاة، بعدما هداهم هللا ســبحانه وتعالى ووفقهم 
إلــى خير ما يحبه ويرضــاه، حيث إن الصاة من 
أركان اإلســام الخمســة ، فنجده عز وجل يأمرنا 
بالمحافظة على الصلوات وتأمل خلقه وتدبر آياته 
فــي أكثر من موضــع بالقرآن الكريــم، وحيث إن 
صــاة المغــرب تعد آخر صلوات النهــار، إال أنها 
تختلف عن صاة العصر والظهر، فصاة المغرب 
وتــر فيما أن عدد ركعات النهار أربع، وهو األمر 
الــذي يطرح ســؤاال: ما فضل صــاة المغرب في 
وقتهــا ، ومــن ثم كيفية صــاة المغــرب الغتنام 

فضلها العظيم؟.
وصــاة المغرب هي واحدة من الصلوات الخمس 
المفروضة على المســلمين فــرض عين، أي أّنها 
واجبــة على كل مســلم بالغ عاقــل ومكلف، حيث 
يؤثــم تاركها، وهــي الصاة الرابعــة المفروضة 
خــال اليــوم، وأولــى الصلــوات المفروضة بعد 

دخول وقت الليل.

 كيفية صاة المغرب
كيفيــة صــاة المغــرب ،  الركعة األولــى: يفتتح 
المســلم صاتــه بتكبيــرة اإلحرام، ثّم يقرأ ســورة 
الفاتحة وما تيّسر من آيات القرآن الكريم، ثّم يركع، 
ثّم يسجد السجدة األولى والسجدة الثانية مع الفصل 
فيمــا بينهما بجلوس قصير، ثّم يقف المصلي ألداء 
الركعة الثانية. الركعة الثانية: تصلى الركعة الثانية 
كما ُصليت الركعــة األولى، ويزيد المصلي عليها 
بأن يقرأ التشهد بعد الجلوس من السجدة الثانية، ثّم 
يقف لصاة الركعــة الثالثة. الركعة الثالثة: تصلى 
الركعــة الثالثة كما ُصليت الركعة الثانية مع قراءة 
التشــهد والصــاة اإلبراهيميّــة، ويختــم المصلي 

صاته بالتسليم عن اليمين أوًل ثم عن الشمال.
فضل صاة المغرب في وقتها

فضــل صاة المغرب فــي وقتها ، قد ورد فيه عن 
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- أنه أوصى بصاة 

المغرب في وقتها لغتنام فضلها العظيم، ومنه:
-1 من يُصلي المغرب حاضًرا لن يدخل النار.

-2 ســيدخل الجنة مباشــرة دون ســابقة عذاب ول 

عقاب .
-3 صــاة المغرب هي آخر صلوات النهار ، كما 

أنها وتر النهار.
-4 طيب النفس وصفاؤها.

-5 حصد الحســنات صاة المغرب في وقتها وفي 
جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب 

تحصيل األجر الجزيل العظيم.
-6 والدعاء بعد صاة المغرب مستجاب، حيث إن 

الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب.
وقت صاة المغرب 

يبدأ وقت صاة المغرب عند غروب الشمس، وقد 
أجمع علماء المســلمين علــى أّن أول وقت لصاة 
المغرب هو غروب الشمس، إل أنهم اختلفوا حول 
تحديــد أول وقت غروب الشــمس، فمنهم من ربط 
أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، 
ومنهــم من ربطه برؤية الكوكــب الليلي أو النجم. 
أّما اإلمام الشــافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب 
بحلــول الظام، واســتدلوا على ذلك مــن الحديث 
)إذا أقبــل الليــُل من ها هنا، وأدبــر النهاُر من ها 
هنا، وغربِت الشــمُس، فقد أفطر الصاِئُم( صحيح 

البخاري
تعجيــل صاة المغرب ألول وقتها من المســتحب 
التعجيــل فــي أداء صاة المغرب فــي أول وقتها، 
حيــث أورد النووي في شــرحه لصحيح مســلم أّن 
تعجيــل صاة المغــرب ألول وقتهــا مجمع عليه، 
أّما بالنســبة لألحاديث التــي تضمنت تأخير صاة 
المغرب إلى وقت ســقوط الشــفق فقد جاءت لتبيّن 
آخر وقت صاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر. 

قضاء صاة المغرب
 تقضــى صاة المغــرب الفائتة فــي وقت الصاة 
التي تليها وهي صاة العشــاء، حيث يبدأ المصلي 
بصــاة العشــاء ثم ينهيهــا ويبدأ بصــاة المغرب 

بعدها.
عدد ركعات صاة المغرب 

عــدد ركعات صــاة المغرب : يبلــغ عدد ركعات 
صــاة المغــرب ثــاث ركعــات، وتشــتمل هــذه 
الركعات الثاث على تشهد أوسط يلي أول ركعتين 
منها، وتشــهد آخر يكون فــي نهاية الركعة الثالثة، 
عــدد ركعــات الســنن الرواتب لصــاة المغرب: 
الســنن الرواتــب المؤكدة مع صــاة المغرب هي 
ركعتان بعدها، أما الســنن الرواتب المســتحبة مع 

صاة المغرب فهي ركعتان قبلها.

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللهم إنا نسألك صباحاً يمأل األجساد عافية 
، والروح فرحاً، اللهم أرحنا من هموم الدنيا 

، وأرزفنا التوفيق في أمورنا ، اللهم أغفر لنا ، 
وأرحمنا ،وأغفر لوالدينا والمسلمين ،األحياء منهم 

واألموات .

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

20

ــْمِس إِلى َغَســِق اللَّْيِل(  اَة لُِدلُوِك الشَّ n   قــال تعالــى: )أَِقِم الصَّ
سورة اإلسراء اآلية 78

n  قال الرســول صلى هللا عليه وســلم : » »َصلُّوا َقْبَل اْلَمْغِرِب 
َرْكَعَتْيــِن، ُثمَّ َقاَل: َصلُّوا َقْبَل اْلَمْغِرِب َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ َقاَل ِعْنَد الثَّالَِثِة: 

لَِمْن َشاَء، َكَراِهَيَة أَْن َيتَِّخَذَها النَّاُس ُسنًَّة« رواه أحمد

n المغرب : اسم مكان من غَرَب/ غَرَب عن: مقابل َمْشِرق 
ُق َواْلَمْغــِرُب َفأَْيَنَما ُتَولُّوا  ِ اْلَمْشــرِ »نَظر إلى المغِرب- }َوِلَّ
َفَثمَّ َوْجُه هللاِ{ سورة البقرة 115 - }َفَا أُْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشاِرِق 
َواْلَمَغــاِرِب إِنَّا لََقاِدُروَن{ »ســورة المعارج 40 ، والمغرب  
مس »زارنا قبل المغِرب« ، صاة المغِرب  زمان غروب الشَّ

اة التي ُتؤدَّى وقت المغرب. : الصَّ

n  مجالســة الصالحين تحولك من ســتة إلى ســتة: من 
الشك إلى اليقين .. من الرياء إلى اإلخاص .. من الغفلة 
إلى الذكر .. من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في اآلخرة 
.. من الكبر إلى التواضع .. من سوء النية إلى النصيحة.                                  
                                              ابن قيم الجوزية

ــَواِرَي،  َن َقاَم َناٌس ِمْن أَْصَحاِب النَِّبيِّ َيْبَتِدُروَن السَّ ُن إَذا أَذَّ - َعــْن أََنــٍس َقاَل: َكاَن اْلُمَؤذِّ
ـوَن َرْكَعَتْيِن َقْبــَل اْلَمْغِرِب، َولَْم َيُكــْن َبْيَن اأْلََذاِن  ـى َيْخــُرَج النَِّبيُّ َوُهــْم َكَذلَِك يَُصلُـّ َحتَـّ

. َواإْلَِقاَمِة َشْيٌء. َوِفي ِرَواَيٍة: إلَّ َقلِيٌل. َرَواُه أَْحَمُد َواْلبَُخاِريُّ
ــْمِس َقْبَل َصَاِة  ِ َرْكَعَتْيِن َبْعَد ُغُروِب الشَّ ـا نَُصلِّي َعلَى َعْهِد َرُســوِل هللاَّ َوِفــي لَْفــٍظ: ُكنَـّ
ُهَما؟ َقــاَل: َكاَن َيَراَنا نَُصلِّيِهَما َفلَْم َيْأُمْرَنا َولَْم  ِ َصاَّ اْلَمْغــِرِب. َفِقيَل لَُه: أََكاَن َرُســوُل هللاَّ

َيْنَهَنا. َرَواُه ُمْسلٌِم َوأَبُو َداُود.
ِ َقاَل: َصلُّوا َقْبَل اْلَمْغِرِب َرْكَعَتْيِن، َقاَل: َصلُّوا  ِ ْبِن ُمَغفٍَّل: أَنَّ َرُســوَل هللاَّ - َوَعْن َعْبِدهللاَّ
َقْبــَل اْلَمْغــِرِب َرْكَعَتْيِن، ثُمَّ َقاَل ِعْنَد الثَّالَِثِة: لَِمْن َشــاَء، َكَراِهَيَة أَْن َيتَِّخَذَها النَّاُس ُســنًَّة. 

َرَواُه أَْحَمُد َواْلبَُخاِريُّ َوأَبُو َداُود.
َوِفي ِرَواَيٍة: َبْيَن ُكلِّ أََذاَنْيِن َصَاٌة، َبْيَن ُكلِّ أََذاَنْيِن َصَاٌة، ثُمَّ َقاَل ِفي الثَّالَِثِة: لَِمْن َشــاَء 

َرَواُه اْلَجَماَعُة.
بَُك ِمْن أَِبي َتِميٍم: َيْرَكُع  - َوَعْن أَِبي اْلَخْيِر َقاَل: أََتْيُت ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر، َفُقْلُت لَُه: أََل أَُعجِّ
ِ ، ُقْلُت: َفَما  َرْكَعَتْيِن َقْبَل َصَاِة اْلَمْغِرِب؟! َفَقاَل ُعْقَبُة: إنَّا ُكنَّا َنْفَعلُُه َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللاَّ

. ْغُل. َرَواُه أَْحَمُد َواْلبَُخاِريُّ َيْمَنُعَك اْلَن؟ َقاَل: الشَّ
ِ: َيا ِبَاُل، اْجَعْل َبْيَن أََذاِنَك َوإَِقاَمِتَك َنَفًســا َيْفُرُغ  َوَعْن أَُبيِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل: َقاَل َرُســوُل هللاَّ
ِ ْبُن أَْحَمَد  ــُئ َحاَجَتُه ِفي َمَهٍل َرَواُه َعْبُدهللاَّ اْلِكُل ِمــْن َطَعاِمِه ِفي َمَهٍل، َوَيْقِضي اْلُمَتَوضِّ

ِفي »اْلُمْسَنِد«.

هــذه األحاديــث كلها تدل على أنه يُشــرع أن يُصلي ركعتين بيــن أذان المغرب وبين 
اإلقامة؛ ألن الرسول أمر بهذا، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين، 
ثم قال: لمن شاء في الثالثة، وقال: بين كل أذانين صاة، بين كل أذانين صاة، ثم قال 
في الثالثة: لمن شاء، وكان الصحابة يفعلونها والنبي يراهم، أما قول أنس: »فلم يأمرنا 
ولــم ينهنــا« فقد خفي عليه األمُر، فقد ثبت األمر؛ قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل 
المغرب، ثم قال: لمن شــاء كراهية أن يتَّخذها الناُس ســنًة لزمًة؛ لئا يظنوا وجوبها؛ 
ولهذا قال: لمن شاء حتى يعلموا أنها سنة، وليست واجبًة؛ ولهذا قال في اللفظ الخر: 
بيــن كل أذانيــن صــاة، بين كل أذانين صاة، ثم قال في الثالثة: لمن شــاء؛ ليعلم أنها 
سنة، وليست واجبًة، بعد أذان المغرب ركعتان، بعد أذان العشاء ركعتان؛ ألنها سنة، 

ليست واجبًة.
ويقصد قبل المغرب أي بعد الذان وقبل األمة ألن الصاة بعد العصر ينهى عنها .  
إعداد :  إيناس شروانة                                                                             من فتاوى أبن باز

األحد 20 فيفري  2022 م
الموافق لـ 19 رجب 1443 هـ

فضل صالة المغرب 
في وقتها 

تفقه في دينك
جَوَازِ الرَّْكعَتَيِْن َقبَْل اْلمَغِْرِب



21عين على القانون األحد 20 فيفري 2022 م
الموافق لـ 19 رجب 1443 هـ 

جريمة التهديد في القانون الجزائري

صفحة أسبوعية تعني 
بشؤون القانون

الجرائم  أحد  التهديد  جريمة  تُعد 
سلوك  من  تتكون  والتي  التعبيرية 
بحيث  نفسي،  مضمون  ذات  مادي 
يعمد الجاني إلى طرق هذا المضمون 
األخير  ليصيب  عليه  المجني  نفسية 
االنصياع  إلى  يدفعه  ذهني  بخلل 
قد  والتي  الجاني  ورغبات  ألوامر 
جنسية  أو  مالية  رغبات  في  تتمثل 
يحاول  التي  المطامع  من  غيرها  أو 
خالل  من  إليها  التوصل  الجاني 

جريمته.
تعريف جريمة التهديد:

من  كتابة  أو  قول  كل  هو  التهديد 
قلب  في  والخوف  الرعب  إلقاء  شأنه 
الجاني  ارتكاب  من  المهّدد  الشخص 
أو  المال،  أو  النفس،  ضد  لجريمة 
للشرف،  أو نسبة أمور مخلّة  إفشاء، 
ذلك  تأثير  تحت  التهديد  يحمله  وقد 
ما  إلى  الجاني  إجابة  إلى  الخوف 

ابتغى متى صاحب التهديد طلب.
ينطوي  التهديد  أن  البيان  عن  وغني 
نفوس  في  خطيرة  آثار  إحداث  على 
نفوسهم  في  يوقعه  لما  نظراً  األفراد 

إلى  يؤدي  حياتهم  في  واضطراب  وريبة  خشية  من 
تعطيلها وتوقفها لحين انتهاء تلك الفاجعة التي حلت بهم.
ونظراً لما يمثله فعل من خطورة على األفراد فلقد قّرر 
التجريم،  طائلة  تحت  يوضعه  أن  الجزائري  المشرع 
حيث قرر معاقبة كل شخص يعمد إلى تهديد غيره أياً 

كانت صورة التهديد وأياً كان الغرض منه.
جريمة التهديد الجسيم المصحوب بأمر أو شرط:

وردت تلك الجريمة )بالمادة 284( من قانون العقوبات 
هدد  من  )كل  أن:  على  عندما نصت  وذلك  الجزائري 
بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء أخر علي 
المؤبد  السجن  أو  باإلعدام  يعاقب عليه  األشخاص مما 
أو  عليه  موقع  غير  أو  عليه  موقع  بمحرر  ذلك  وكان 
بالحبس من  يعاقب  أي شعارات  أو  أو رموز  بصورة 
سنتين إلي 10 سنوات و بغرامة مالية إذا كان التهديد 
مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معيّن أو 
بتنفيذ أي شرط أخر، و يجوز عالوة على ذلك أن يحكم 
الحقوق  من  أكثر  أو  حق  من  بالحرمان  الجاني  على 
الواردة في المادة 14 و بالمنع من اإلقامة من سنة على 

األقل إلى خمس سنوات على األكثر(.
ويتبين إذن أنه حتى تتحقق تلك الجريمة فالبد من توافر 

ركنيها المادي والمعنوي:
1 - الركن المادي :

حتى يتحقق الركن المادي لتلك الجريمة فالبد من توافر 
عناصر ثالث:

أ- التهديد:
المجني  تهديد  في  الجريمة  لتلك  المادي  الركن  يتمثل 
حيث  الجاني،  ألوامر  ينصاع  لم  إذا  جسيم  بأمر  عليه 
أن  يجب  الجريمة  تلك  تتحقق  حتى  أنه  المشرع  بيّن 

يكون التهديد إما بالقتل، أو السجن، أو أي اعتداء آخر 
المؤبد، وهذا ما يشير  يُعاقب عليه باإلعدام أو السجن 
إلى ضرورة أن يكون التهديد بأمر على درجة عالية من 
الجسامة، حيث إن غلظة العقوبات المقّررة للفعل المهّدد 

به تعكس جسامته.
ب- وسيلة التهديد:

حتى يقوم الركن المادي لتلك الجريمة يجب أن يكون 
التهديد قد تم بالوسائل التي أشار إليها المشرع الجزائري 
بواسطة  تم  قد  التهديد  يكون  أن  إما  في  تتمثل  والتي 
محرر وذلك سواء أكان هذا المحّرر موقعاً عليه من قبل 
التهديد قد تم بواسطة صورة  الجاني أم ال، وقد يكون 
ترسل إلى المجني عليه تحمل له رسالة ضمنية بما قد 
يحدث له أو ألحد أفراد أسرته إذا لم ينصاع إلى أوامر 
المجني عليه، وذلك كأن تكون تلك الصورة بها طفل أو 
شخص مقتول أو أي إيماء أخر يدل على ما قد يحدث 

للمجني عليه إذا 8رفض تنفيذ أوامر الجاني.
وكذلك قد يتم التهديد بواسطة رموز ترسل إلى المجني 
عليه تدل على معنى معين يريد الجاني أن يوصله إلى 
رمز  بإرسال  الجاني  يقوم  كأن  وذلك  عليه،  المجني 
سكين أو خنجر إلى المجني عليه ليشير له بأنه سوف 

يقتله إذا لم ينصاع إلى أمره.
ولم يرغب المشرع الجزائري في تحديد وسائل التهديد 
تحديداً حصرياً حتى ال يضيق من نطاق تطبيقها، لذلك 
فقد عمد المشرع إلى استخدام عبارة« أو أي شعارات 
» لتشير إلى كافة الوسائل التي يمكن يُهدد بها المجني 
إلى  بإرسال طلقة سالح  الجاني  قوم  كأن  وذلك  عليه، 
المجني عليه أو غيرها من اإلشعارات التي تلقي في قلبه 

الرعب والتي تحمله على تنفيذ أوامر الجاني.
ج- الطلب:

حتى يكتمل الركن المادي لتلك الجريمة يجب أن يكون 
تهديد الجاني للمجني عليه مصحوباً بطلب، سواء تمثل 
هذا الطلب في إلزام المجني عليه بإيداع مبلغ من النقود 
في مكان معين يحدده الجاني أو أي شرط أخر يطلبه 
من  التي  الطلبات  يحّدد  لم  المشرع  إن  حيث  الجاني. 
شأنها أن تقيم تلك الجريمة، ومن ثم فإن طلب الجاني 
أي أمر من المجني عليه تحت وطأة التهديد بالصورة 

التي بيناها توقعه تحت طائلة العقاب.
وال يهم بعد ذلك أن يكون الطلب أمر مشروع أم غير 
مشروع، حيث تقوم الجريمة ولو كان الطلب الذي طلبه 
القانون،  عليه  يعاقب  ال  أمر  عليه  المجني  من  الجاني 
كأن يطلب منه أن يعين أحد األشخاص في وظيفة معينة 
أو إرغام الضحية على الزواج من الجاني أو غيرها من 

الطلبات التي ال تقع تحت طائلة العقاب.
 2 - الركن المعنوي :

يتطلب  والتي  العمدية  الجرائم  من  الجريمة  هذه  تُعد 
في  والمتمثلين  الجنائي  القصد  عنصري  تحقق  لقيامها 
عبارات  إرسال  إلى  الفاعل  إرادة  انصراف  ضرورة 
من  وسيلة  بأي  أو  الرمزية  أو  كانت  الكتابية  التهديد 
إرادة  انصراف  فضاًل عن  سابقاً،  بيناها  التي  الوسائل 
الجاني إلى إلقاء الرعب لدى المجني عليه ليحمله على 

تنفيذ مطالبه.
بتلك  عليه  المجني  لدى  الجنائي  القصد  توافر  فإذا 
الصورة فلن يكون هناك عبرة للبحث عن الباعث الذي 
دفع الجاني إلى ارتكاب ذلك الفعل، حيث إن الجريمة 

تتحقق ولو كان الباعث وراء ارتكابها مشروعاً.
العقوبة المقّررة:

المجني  تهديد  إلى  يُعمد  من  كل  ُمعاقبة  المشرع  قرر 
عليه بالصورة التي أوضحناها بالحبس من سنتين إلى 

فضاًل  مالية،  وبغرامة  سنوات   10
عن أن المشرع منح المحكمة السلطة 
الجاني  على  تحكم  أن  في  التقديرية 
بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 
الواردة في )المادة 14(، وبالمنع من 
اإلقامة من سنة على األقل إلى خمس 

سنوات على األكثر.
التهديد غير المصحوب بأمر أو شرط:
قانون  من   )285 )المادة  بينت 
العقوبات الجزائري تلك الصورة من 
بنصها  وذلك  التهديد  جريمة  صور 
على أن: )إذا لم يكن التهديد مصحوبا 
الجاني  فيعاقب  شرط  أو  أمر  بأي 
سنوات  ثالث  إلى  سنة  من  بالحبس 

وبغرامة مالية(.
ومن ثم يتبين أن المشّرع قد قّرر أنه 
بطلب  التهديد  اقتران  عدم  حالة  في 
فإن  عليه  المجني  إلى  الجاني  من 
إلى  سنة  من  بالحبس  يُعاقب  الجاني 
مالية، ويكون  ثالث سنوات وبغرامة 
للمحكمة أن تحكم على الجاني في هذه 
تقل  ال  مدة  اإلقامة  من  بالمنع  الحالة 

عن سنة وال تجاوز خمس سنوات.
التهديد الشفهي المصحوب بطلب:

وردت تلك الصورة من جريمة التهديد )بالمادة 286( 
أن:  على  والتي نصت  الجزائري  العقوبات  قانون  من 
)إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب 
وغرامة  سنتين  إلى  أشهر  ستة  من  بالحبس  الجاني 

مالية(.
فهذا التهديد هو الذي يتم بواسطة القول، وهو يعد أقل 
خطورة من التهديد الكتابي وذلك ألنه عادة ما يحصل 
نتيجة اندفاع أو غضب ومن ثم فإن وطأته على نفس 

المجني عليه ال تكون بذات قوة التهديد الكتابي.
الجاني بتهديد  بقيام  وهذه الصورة من الجريمة تتحقق 
المجني عليه شفاهه سواء أكان ذلك بواسطة الهاتف أو 
بالتواصل المباشر بينه وبين المجني عليه، ويستوي أن 

يكون التهديد علني أو في غير علنية.
الجاني  تهديد  يكون  أن  الجريمة  تلك  لقيام  ويشترط 
األخير  به  يقوم  أن  يتعين  بطلب  مقترناً  عليه  للمجني 
أو  مشروع  الطلب  هذا  كون  عن  النظر  بغض  وذلك 
غير مشروع، وال يهم أن يكون هذا الطلب مما يحقق 
مصلحة شخصية للجاني أو مصلحة شخص أخر يعينه 

الجاني.
حرة  إرادة  وليد  عليه  للمجني  الجاني  تهديد  كان  فإذا 
منه مع علمه بأن الفعل الذي يقوم به من شأنه أن يلقي 
الرعب في قلب المجني عليه ليحمله على تنفيذ ما يطلبه 
منه الجاني فإن ذلك يؤدي إلى استحقاق الجاني العقاب 
المقّرر لهذا الفعل والمتمثل في الحبس مدة ال تقل عن 
ستة أشهر وال تزيد على سنتين وبغرامة مالية ويجوز 
الحكم عليه بالمنع من اإلقامة من سنة على األقل إلى 

خمس سنوات على األكثر.

بصيغته  المحامين  لمنظمات  الوطني  االتحاد  إن 
الحالية تأسس بموجب القانون رقم 91/04 المؤرخ 
في 08/01/1991 ويتشكل من مجموع المنظمات 
الجهوية للمحامين ويرأسه رئيس االتحاد يتم انتخابه 

من زمالئه النقباء.
ومن مهامه األساسية السهر والحفاظ على المصالح 
العالقات  الداخلي وربط  النظام  واعداد  للمهنة  العليا 

مع المنظمات المماثلة في الخارج.

في  للمهنة  الجديد  القانون  صدور  بعد  لكن 
فإن   13/07 رقم  يحمل  الذي   29/10/2013

صالحيات االتحاد توسعت على النحو التالي:
لمنظمات  ملزمة  أصبحت  االتحاد  مجلس  مداوالت 

المحامين.
االتحاد  فإن  الداخلي  النظام  إعداد  إلى  باإلضافة 
المحامين  لتكوين  الوطني  البرنامج  يضبط  أصبح 

المتربصين والبرنامج الوطني للتكوين المتواصل.

تعيين النقباء السابقين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن.
إعداد الجدول الوطني للمحامين وتحيينه.

إعداد مدونة أخالقيات المهنة.
منح صفة محامي شرفي وصفة نقيب شرفي.

وقرارات  مداوالت  في  طعون  عدة  في  الفصل 
المنظمات. مجالس 

فئة  يخص  الوطني  للتضامن  صندوق  إحداث 
المحامين.

اإلشراف على الجمعيات العادية واالستثنائية لالتحاد. 
إعداد البطاقة المهنية للمحامي بصفة موحدة.

 13/07 القانون  به  جاء  الذي  الجديد  التغيير  إن 
المؤرخ في 29/10/2013 يصب في صالح المهنة 
على  المهنية  الممارسات  توحيد  الى  يؤدي  بحيث 
اإللزامي  الطابع  إلى  باإلضافة  الوطني  المستوى 

لمداوالت مجلس االتحاد.
موقع االتحاد

نبذة عن االتحاد الوطني لمنظمات المحامني وظائف ومهن العدالة

العمومية. والمرافق  اإلقليمية  والجماعــات  الدولــة  لمــوال  البعدية  بالرقابة  يكلف  محاسبة  مجلس  يؤسس   المادة170: 
الجمهورية. رئيس  إلى  يرفعه  سنويا  تقريرا  المحاسبة  مجلس   يعد 

تحقيقاته. وجزاء  وعملـه  تنظيمـه  ويضبط  المحاسبة  مجلس  صالحيات  القانون  يحدد 
1996

من الدستور 
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إستراحة

n قال الخليفة هارون الرشيد للقاضي يوسف: ما تقول في الفالوذنج واللوزينج )نوعان من الحلوى( 
أيهما أطيب؟ فقال: يا أمير المؤمنين ال أحُكم بين غائبين، فأَمر الرشــيد بإحضارهما فَجعل أبو يوســف 
القاضــي يــأُكل من هذه لُقمــة، وِمن هذه لُقمة، وِمن تلك لقمة، حتى انتَصــف وعاؤهما، فعند ذلك قال: 

ته. يا أمير المؤمنين، ما رأيُت خصمين أجدَل منهما، كلَّما أردُت أن أحكَم ألحدهما أْدلَى اآلخر بُحجَّ

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

مؤرخ العصر المملوكي ابن إياس  
يف رحاب العلم واإلميان  

n زيــن العابديــن محمد بن أحمــد المعروف بـ بن إياس الحنفي ويكنــى بـ » أبو البركات 
هو مؤرخ مصري يعد من أشــهر وأهم المؤرخين الذين أّرخوا للعصر المملوكي والســيما في 
الفتــرة األخيــرة منه. ُيعدُّ كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور )5 أجزاء في 6 مجلدات( أهم 

مؤلفاته وأّرخ فيه لتاريخ مصر الضخم من بداية التاريخ وحتى سنة 1522م. 
هو محمد بن شــهاب الدين بن أحمد بن إياس أبو البركات الحنفي من أشــهر شراكســة مصر 
في أواخر دولة الســلطنة الشركســية وينتمي إلى قبيلة »أباظة« الشركسية. ُولد في القاهرة سنة 

)852 هـ / 1448م توفي في القاهرة سنة 930 هـ / 1523م(.
عالــم ومؤرخ مصري مــن المماليك، كان أبوه متصاًل باألمراء وأربــاب الدولة، وجده األمير 
إيــاس الفخر الظاهري من مماليك الظاهر ســيف الدين برقوق وعمل دواداراً في عهد الناصر 
فرج بن برقوق. عاصر الســيوطي الذي كان أحد شــيوخه. ألّف فــي التاريخ والجغرافيا ونظم 
الشعر. ،وعاصر حكم السلطان الغوري لمصر وهو حفيد األمير إياس الفخري الظاهري الذي 
كان يعمل لدى السلطان برقوق الشركسي وأبوه شهاب الدين أحمد من مشاهير أوالد الناس )أي 

األبناء من ساللة المماليك المولودين في مصر(.
وشــهد الفتــح العثماني. يعد كتابــه » بدائع الزهور في وقائع الدهــور » من أهم المصادر عن 

تلك الفترة.
كان يهوى الشــعر ويستشــهد به، ســواًء كان له أم لغيره، إضافة إلى الحكم واألمثال والقرآن 
والسنة والمأثورات الشفاهية والمكتوبة. له أُسلوب مميز في الوصف يحتوي على إنشاء مؤثرة، 

ويكتب ببساطة ووضوح بـ اللغة العربية.
امتــاز تدوينه للوقائع التاريخية عن غيره من المؤرخين بالنزاهة والموضوعية وإثبات الحقيقة 
دون ُمحابــاة أو تحيّز الســتخالص العبر من مجريات التاريخ مــع أنّه كان يكتب تاريخ عصٍر 
كان قومه من الشراكسة هم حكامه وسالطينه، أي تاريخ عصر السالطين الشراكسة في مصر 
وبالد الشــام. ومما ســاعد المــؤرخ الكبير ابن إياس علــى التفّرغ لتدوين الحــوادث التاريخية 
بموضوعيــة وحريــة أنه كان يعتاش من إقطاع ممنوح له لكونــه من أوالد الناس أبناء األمراء 

المماليك.
مؤلفاته

بدائــع الزهــور في وقائع الدهور موســوعة ضخمة فــي تاريخ مصر اإلســالمية، تقع في أحد 

عشــر مجلدا كبيرا والتي تُعرف أحيانا بتاريخ ابن إياس ويُعد الجزء األخير منه الخاص بالفتح 
العثماني أهم ما ُكتب في موضوعه.

نشــق األزهار في عجائب األقطار ويتناول فضائــل وجغرافية مصر، الفلك واآلثار الفرعونية 
وملوك مصر األقدمين. وطرفاً من أخبار بعض األقطار األخرى كالحجاز واألندلس. ويســمى 

كذلك » خريدة العجائب وبغية الطالب ».
عقود الجمان في وقائع األزمان، وهو مختصر لتاريخ مصر.

مرجع الدهور.
نزهة األمم في العجائب والحكم، وهو تاريخ موجز العالم.

من نظمه
نظم ابن إياس الشــعر وترك من شــعره قصيدة طويلة مؤثرة يؤرخ فيها للفتح العثماني لمصر. 

منها: 
نوحوا على مصر ألمر قد جرى من حادث عمت مصيبته الورى  
زالت عساكرها من األتراك في غمض العيون كأنها سنة الكرى  

هللا أكبر إنها لمصـيبـة وقعت بمصر ما لها مثل يُرى  
أيامه كالحلم ولى مدبرا                  لهفي على عيش بمصر قد خلت
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن جسر وايهي العظيم أطول جسر في العالم ويقع 
في جمهورية الصين الشعبية

قبل *أن أول من استخدم المرايا )المرآة( هم اليونان 
الميالد.

*أن جبل Mauna Kea الواقع في جزر هاواي: يبلغ ارتفاع هذا الجبل البركاني 
10,205 متر ولكنه لم يحظى بلقب أعلى جبل في العالم والسبب من وراء ذلك أّن 

6000 متر من ارتفاع الجبل موجودة تحت سطح مياه المحيط الهادي و4200 متر 
فوق سطح المياه. 

1910 - اغتيال رئيس وزراء مصر بطرس غالي على يد 
إبراهيم الورداني.

1911 - صدور العدد األخير من صحيفة »تشينغ ياو« 
الصينية، وهي أقدم صحيفة في العالم كانت قد صدرت 

أول مرة عام 713.
1919 - اغتيال حبيب هللا خان أمير أفغانستان.

1928 - إنجلترا تعترف باستقالل إمارة شرق األردن واحتفظت 
لنفسها باإلشراف العسكري وبعض اإلشراف المالي.

1942 - الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يتولى حكم البحرين خلًفا لوالدة الشيخ حمد بن 
عيسى بن علي آل خليفة.

1948 - عصابات الهاجاناه الصهيونية تقصف األحياء العربية في حيفا بقذائف المورتار.
1963 - القوات العربية تنسحب من الكويت بعد تسلم عبد السالم عارف حكم العراق 

وإعدام عبد الكريم قاسم.

معلم رياضيات قال لطفل بدوي 
واحد ضرب عشرة 

رد الطفل وقال بنبرة المعجب: هادو 
هما الرجال

                         إن لم يكن بنا كريماً آمناً ولم يكن محترماً ولم يكن حراً فال 
                                                                 عشنا ... وال عاش الوطن

                                                            أحمد مطر

الزني يف بناتنا ساللة، من العمة للخالة

يضرب هذا المثل للتفاخر والتباهي 

       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 البارع أبو إسحق البطروجي   

n أبو إسحق نور الدين البطروجي اإلشبيلي المعروف في 
الغرب باسم Alpetragius فلكي وفيلسوف مغربي عاش 
في العصر الذهبي لإلسالم، ولد بالمغرب، استقر في إشبيلية 
فــي األندلس كان مــن تابعي ابن طفيــل وكان من معاصري 
ابن رشــد. تم تسمية فوهة ألبتراجيوس البركانية على سطح 

القمر على اسمه. 
أبو إســحق نــور الديــن البطروجي اإلشــبيلي )المعروف في 
الغــرب باالســم الالتينــي البترجيوس( )توفي ســنة 1204( 
كان فلكياً إســبانياً عربياً وقاضياً في األندلس. كان البطروجي 
أول عالــم فلكي يقدم نظامــاً فلكياً غير بطلمــي كبديل لنماذج 
بطليموس مع الكواكــب التي تحملها كرات مركزية األرض. 
الجانب اآلخر األصلي من نظامه هو أنه اقترح سبباً للحركات 
الســماوية. انتشــر نظامه البديل في معظم أنحاء أوروبا خالل 

القرن الثالث عشر. 
ُسميت فوهة البترجيوس على القمر باسمه. 

ال يُعــرف شــيء عــن حياته تقريبــاً إال أن اســمه ربما يكون 
مســتمًدا من لوس بيدروش )البيروش( وهي منطقة قريبة من 
قرطبــة. كان تلميذا البن طفيل )أبو بكر( وكان معاصراً البن 

رشد. 
أهم أعماله

من أهم مؤلفاته كتاب الهيئة، تم ترجمته من اللغة العربية إلى 
اللغــة العبرية ومن ثم إلى اللغــة الالتينية حيث تم طباعة هذه 

النسخة في فيينا في سنة 1531. 
قــام بتطوير نظرية عن حركة الكواكــب. وللبطروجي فضل 
في إنشــاء نظرية فلكيــة طورها في مؤلفه »كتــاب الهيئة«، 
أحيــا بها نظرية أودكْس Eudoxus في األفالك المشــتركة 
المركــز، ولكــن في صــورة معّدلة علــى نحو بعيــد. ويعتقد 
الكثير من الباحثين أنه كان لتصورات البطروجي هذه الفضل 
فــي زعزعة تعاليم بطلميوس، مســهماً في ذلــك في وضعها 
موضع الشــك، فمهد الطريق بذلك أمام كوبرنيكوس وقد كان 

معاصــروه يعدون آراءه تجديداً إيجابيــاً مهماً، بل إنهم كانوا، 
آنذاك، يتحدثون عن علم الفلك الجديد. البطروجي هو أول من 
أشار لحركة الكواكب السيارة بأنها إهليجية وليس كما وصفها 

بطليموس في كتابه المجسطي. 
ترجــم كتــاب »الهيئــة« للبطروجي إلــى الالتينيــة ميخائيل 
ســكوت )باإلنجليزيــة: Michael Scouts( ، وهــو فلكي 
فــي بالط القيصــر فردريك الثانــي امبراطــور ألمانية وملك 
صقليــة )1194 - 1250(، وذلــك نحو عام 1217 للميالد، 
كما ترجمه إلى العبرية موســى بن طبّون نحو عام 1529م، 
وترجم هذه الترجمة العبرية إلى الالتينية قالونيموس بن دافيد، 
وطبعت هذه الترجمة األخيرة في مدينة البندقية عام 1531م. 

نظام الكواكب
اقتــرح البطروجــي نظرية حول حركــة الكواكب حاول فيها 
تجنــب أفــالك التدويــر والجســيمات الالمتراكــزة ومراعاة 
الظواهر الخاصة بالنجوم الجوالة وذلك عن طريق مضاعفة 
دوران المجرات متحدة المركز. كان هذا تعدياًل لنظام الحركة 
الكوكبية الذي اقترحه أســالفه ابن باجة )أفيمبس( وابن طفيل 
)أبو بكر(. لم ينجح في اســتبدال نمــوذج بطليموس الكوكبي 
إذ كانت التنبؤات العددية لمواقع الكواكب في تكوينه أقل دقة 
من تلك الموجودة في نموذج بطليموس وذلك بســبب صعوبة 
تعيين نموذج بطليموس ألفالك التدوير على جسيمات أرسطو 

الالمتراكزة. 
اقترح على أســاس الترجمــات الالتينية أن نظامه هو تحديث 
وإعادة صياغة لنظام إيودوكســوس مــن كنيدوس مع حركة 
النجــوم الثابتــة التــي طورها إبراهيــم بن يحيــى الزرقالي. 
مــع ذلك فإنه مــن غير المعــروف ما إذا كان علمــاء الكون 
األندلســيون قد تمكنوا من الوصول إلى أعمال إيودوكســوس 

أو معرفتها. 
انتشــر نظامــه البديل في معظــم أنحاء أوروبا خــالل القرن 
الثالث عشــر واستمرت المناقشــات وتفنيد أفكاره حتى القرن 
الســادس عشر. استشــهد كوبرنيكوس بنظامه في الكتاب في 
دورات الكواكــب الســماوية أثناء مناقشــة نظريــات ترتيب 

الكواكب السفلية. 
توفي البطروجي سنة 600 هـ/ 1204م. 

الفالوذنج واللوزينج



n أعلن الجيش  الوطني الشعبي 
أمس  الســبت، أن قواته تمكنت من 
القضاء على 7 مسلحين إثر عملية 
بحــث وتمشــيط بغابة فــي بمنطقة 

القل بوالية ســككيدة شرق البالد.
وقــال العوني فــي تصريــح لوكالة 

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار 
مكافحة اإلرهــاب ومواصلة لجهود 
الشــعبي  الوطنــي  الجيــش  قــوات 
فــي اجتثــاث ظاهــرة اإلرهاب من 
بالدنــا, وبفضــل االســتغالل الجيد 
للجيش  مفــارز  للمعلومــات, قضت 

الوطنــي الشــعبي صبيحــة الســبت 
 )07( علــى   ,2022 فيفــري   19
إرهابييــن إثر عملية بحث وتمشــيط 
بغابــة واد الــدوار بلديــة بنــي زيد 
دائــرة القل بواليــة ســكيكدة, بإقليم 
الناحية العســكرية الخامسة وأضاف 
تــزال  ال  التــي  العمليــة  هــذه  أن 
متواصلــة, مكنــت مــن اســترجاع 
)06( مسدســات رشاشــة مــن نوع 
كالشــنيكوف وبندقية )01( بمنظار 
الذخيــرة  مــن  معتبــرة  وكميــات 
وأجهزة اتصال باإلضافة إلى ألبسة 

وأدوية وأغراض أخرى. 
وتأتي هذه العمليــة النوعية -أردف 
ذات البيان- لتعزز ديناميكية النتائج 
مختلــف  تحققهــا  التــي  اإليجابيــة 
وحــدات الجيــش الوطني الشــعبي, 
ولتؤكــد, مرة أخرى, مــدى اليقظة 
كل  لدحــر  الدائميــن,  واالســتعداد 
بأمن واستقرار  المســاس  محاوالت 
البــالد, وكذا عــزم قواتنا المســلحة 
المجرميــن  هــؤالء  تعقــب  علــى 
والقضاء عليهــم أين ما وجدوا عبر 

الوطني. التراب  كامل 
                          نورالديــن ب

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 13/ 01
الجزائر : 16/ 06
وهران : 17/ 07 

الفجر  : 05.50
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.53
املغرب  : 18.19
العشاء : 19.40

مواقيت الصالة 

األحد 20 فيفري  2022 م/الموافق لـ 19 رجب  1443 هـ

ع.ق

في عملية ال تزال متواصلة  

القضاء على سبعة إرهابيين بغابة واد الدوار
 ببني زيد في  سكيكدة

أحيت الجزائر ،نهاية األسبوع الماضي ،ذكرى 
يوم الشــهيد الموافق لـ 18 فيفري كوقفة سنوية 
نتذكر من خاللها ما صنعه الرجال غرة نوفمبر 
1954 العظيــم ،بعــد أن يئســوا مــن النضــال 
السياســي ،الذي ال ينفع مع استعمار  استيطاني 
جبروتــي اليعتــرف اال بالحديد والنــار ، حيث 
جرب كل الوســائل القمعيــة واإلغرائية لتركيع 
أمــة بأكملهــا ،ومحو شــخصيتها وثقافتها ونهب 

.1830 ثرواتها مند سنة 
القــارئ للتاريخ الجزائــري الحديث والمعاصر 
سيكتشــف بأن الشعب الجزائري مقاوم من نوع 
خــاص ، حيث لــم يســتقبل االحتالل الفرنســي 
بالــورود منــد لحظاتــه األولــى ،بــل واجهــه 
بالبــارود من خالل االنتفاضــات ،التي إنفجرت 
طيلــة القــرن التاســع عشــر ،ولما فشــلت هذه 
المقومــات جــرب الشــعب الجزائــري النضال 
السياســي ،الذي بدأ يتبلور بعــد الحرب العالمية 
األولــى ، إذ مهــد الى بــروز الحركــة الوطنية 
تيــار  كل  راح  ،حيــث  اإلتجاهــات  المتعــددة 
يناضــل مــن أجــل تحســين وضــع الجزائريين 
والمطالبــة بحقوقهــم والحفاظ على شــخصيتهم 
مــن الذوبان في الثقافة الفرنســية ،بل والمطالبة 
األحــزاب  برامــج  فتعــددت  بطرداإلســتعمار، 
والجمعيات وشارك بعضها في مواعيد انتخابية 
تحت الراية الفرنســية ،لكنها تميــزت بالتزوير 
ولــم تلب طموحات الشــعب الجزائــري الطامع 

الحرية واالستفالل. في 
ومــع نهاية الحرب العالمية الثانية ســنة 1945 
خــرج الشــعب الجزائــري يبتهــج كغيــره مــن 
شــعوب العالم بعد انتصــار الحلفاء على النازية 
بزعامــة هتلر ليس حبا في فرنســا ،وانما طمعا 
في تجســيد وعودها المتمثلة في منح الجزائريين 
حريتهم ، إال أن المكافأة الفرنســية كانت مدهشة 
من قبل الجيش الفرنســي الــذي ارتكب مجازر 
وحشــية ضد المتظاهرين الجزائريين شهر ماي 
1945 ،وهنــا أدرك الشــعب الجزائري ممثال 
في شــبابه أن مــا أخذ بالقوة اليســترجع إال بها 
،حيث أقســم رفــاق محمــد العربي بــن مهيدي 
اال أن يرمــوا بالثورة للشــعب ليحتضنها، فكان 
ذلــك قرارا عظيما نتــج عنه والدة ثورة نوفمبر 
الخالــدة التــي حــررت البالد والعبــاد وطردت 
أعتى قوة اســتعمارية وتجاوزت تأثيراتها حدود 

الوطن.
آخر الــكالم..إن العبرة من إحتفــال الجزائريين 
بيوم »الشهيد« ماهي إال محطة لتذكر إنجازات 
شــباب األمــس، ألن أغلبية مفجــري الثورة لم 
تتجــاوز أعمارهم 30 ســنة ،وكانــت ظروفهم 
صعبــة للغاية ،وانعدمت وســائل الدعم ،وغابت 
اإلمكانيــات الماديــة المحفــزة لهــم، ومــع ذلك 
حققــوا نصرا مباركا مدهشــا ،فما دور  شــباب 
اليــوم إال امتالك أســلحة العلم والعمــل للحفاظ 
علــى الوطن ومواصلــة بنائه ،بمرافقــة الدولة 
وإشراف القيادة الوطنية ،وتجسيد محور التكفل 
بالشباب الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية 
من أجــل تحرير الطاقات والمبادرات الشــبانية 
القادرة على دفع مســيرة تشــييد وطننــا المفدى 
األمــس  شــباب  وطموحــات  آمانــي  وتحقيــق 

والصادقين. العظماء 
                          نصرالديــن دربــال 

ذكرى وعربة؟

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
تستعمل وصفات مزورة للحصول 

عىل المهلوسات ..وضع حد  لجماعة 
إجرامية منظمة بالطاهري يف جيجل 

ــح أمن دائرة الطاهيــر بوالية جيجل من  n تمكنــت مصال
وضع حد لنشــاط مجموعــة إجرامية خطيــرة تتكون من 10 
اشخاص ، يستعملون وصفات طبية مزورة لهويات أشخاص 

وهميين للحصول على المؤثرات العقلية.
يــف أحد المشــتبه فيهم متلبســا  ــة أســفرت عــن توق ي  العمل
ية باســتغالل سيارة  بمحاولة ترويج كمية من المؤثرات العقل
يتم توقيفه  ــة ، ل ي يــل المصالح األمن أجرة غير شــرعية لتضل
ــة، عناصر  ــه للمصلحــة و فتــح تحقيق في القضي ل و تحوي
ــات والمعلومات  ي تقن الضبطية القضائية و باســتغالل كل ال
المتاحــة، تمكنت من تحديد هوية المشــتبه فيهم الرئيســين 
في القضية ،يتعلق األمر بستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 
ــي و صاحب محل تجاري  25 و 63 ســنة، مــن بينهم صيدل
تفتيــش الصادر عن  ال ألعمــال الســكرتارية، وتنفيذا لإلذن ب
الجهات القضائية المختصة تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم 
ية  ــرات العقل ــم ضبط وحجــز كمية من المؤث الرئيســين ،إذ ت
قــدرت بأزيد من 880 قرصا من مختلف األنواع، 24 وصفة 
طبية مزورة وأخرى يشــتبه في تزويرها، صور طبق األصل 
ــي بجميع لواحقه  ــاد إعالم آل مــن بطاقــات هوية مزورة، عت
يشــتبه اســتعماله في عمليات التزويــر، باإلضافة إلى حجز 
ختم رســمي محل سرقة وكذا مبلغ مالي من عائدات الترويج 

قدر بأزيد من 15 مليون سنتيم.
 وقــد تمكنت عناصر المصلحة في اطــار مواصلة التحقيق 
بالغ  يفهــم و ال مــن تحديد هوية شــركائهم فــي القضية و توق
عددهــم أربعــة )04( أشــخاص تتراوح  أعمارهــم بين 22 و 
قانونية في حق  45 ســنة، و بعد اســتكمال كافة اإلجراءات ال
المشــتبه فيهم تم تقديمهم أمــام الجهات القضائية المختصة 
يا في إطار جماعة  ل ــة مؤثرة عق بتهمــة حيازة نقل و بيع أدوي
ــة منظمة، التزوير و اســتعمال المزور في محررات  إجرامي
رســمية، ســرقة أختام رســمية، أين صدر في حــق 07 منهم 
أوامر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بجيجل، في حين تم وضع 

ثالثة )03( آخرين تحت الرقابة القضائية.       
                                                    نصرالدين - د  

 أكدت وزارة الخارجية الفرنســية 
ــر جــزء مــن أي حل في  أن الجزائ
ــى أن اتفاقــات  ــي، مشــيرة إل مال
ــي وقعتهــا األطــراف  ــر الت الجزائ
هــي   2015 ســنة  ــي  ف يــة  المال
إحــدى الركائــز األساســية ألمــن 

مالي. واستقرار 
باســم  المتحدثــة  وأوضحــت 
يــر  كل آن  الفرنســية  الخارجيــة 
ــاة  قن ل ل حديــث  فــي  ليجينــدر 
الفرنســية تي في 5 موند أن فرنسا 
بحاجــة إلى شــركائها الجزائريين 
لتشــاور معهــم حــول الوضع في  ل
ــي ,كمــا تحــدث ليجيندر عن  مال
الفرنســية،  الجزائريــة  العالقــات 
مؤكدة أن الجزائر شــريك أساسي 
ــم اســتئناف التعاون  لباريــس، وت

بينهمــا على جميع الجبهات.

وتابعــت قائلة جــان إيف لودريان 
ذهب إلى الجزائر، هناك اســتئناف 
ــى جميــع الجبهات،  لتعــاون عل ل
يــوم هــم   بلديــن ال موضحــة  أن ال

ــى التعــاون مع  أكثــر إصــرار عل
أساســي  شــريك  وهــي  الجزائــر 

. لفرنسا  بالنسبة 
                                ربيع م 

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية

اتفاقيات مايل للسلم والمصالحة بالجزائر ركائز 
أساسية لألمن واالستقرار

اإلطاحة بشخص تورط يف رسقة 
محلني تجارني بسكيكدة

ــة االســبوع الماضــي، فرقــة الشــرطة  n تمكنــت، نهاي
ــة باألمن الحضري الرابع وفي ظرف قياســي وجيز  ي القضائ
مــن معالجة قضيتين تتعلقان بالســرقة بالكســر اســتهدفت 
يين تجاريين بحي »السيا« وسط مدينة سكيكدة وتوقيف  محل
ــغ  من العمر 26 ســنة  ال ب ية الســرقة وال ــورط فــي عمل المت

واسترجاع جميع المسروقات.  
ــى الخميس  ــة االربعــاء ال ل ي ــى ل ــة ال ــات القضي ي ث تعــود حي
الماضي، و في حدود الســاعة 06:30 صباحا على اثر تلقي 
االمــن الحضــري الرابع  لشــكوى من طرف أحــد المواطنين  
ــع اللحوم   ي ب مفادهــا تعــرض محله التجــاري والمتخصص ب
للســرقة من طرف مجهولين بالحي المذكور في وسط مدينة 
لفاز وميــزان الكتروني  ســكيكدة والتي اســتهدفت جهــازي ت
لتها شــكوى أخــرى من طرف  وســكاكين خاصــة بالجزار، ت
بيع التمور بذات الحي  مواطــن أخر  صاحــب  محل تجاري ل
عــن نفس الفعل حيث  اســتهدف الفاعــل »و.ن« مبلغ مالي 
كمية من التمور وطائر حسون متواجد داخل المحل .عناصر 
قيهــا الشــكاوي  تنقلت الى عيــن المكان   ل ــور ت الشــرطة  وف
مرفوقــة  بعناصر تحقيق الشــخصية وإجراء معاينة ميدانية 
للمحــالت التجارية وفتح تحقيق في القضية،قوات الشــرطة 
وبعد تكثيف األبحاث والتحريات تمكنت  من تشخيص هوية 
ياتي تابع  المشتبه فيه وتحديد مكان تواجده وتكليف فوج عمل
يتم  لفرقة الدي تمكن من رصده وتوقيفه صبيحة نفس اليوم ،ل ل
تحويله إلى مقر الفرقة واستكمال التحقيق، فيما تم استرجاع 
جميع المسروقات وتسليمها للضحايا مع إنجاز ملف جزائي 
ــة المختصة لدى   اب ي ن فــي حق المشــتبه فيه وتقديمه أمــام ال

لمحكمة سكيكدة،  أين صدر في حقه أمر إيداع.
                                                               نورالدين. ب
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