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ص12»الكاف« يفتح تحقيقا في واقعة مباراة مصر والمغرب

يوسف باليلي يعود إلى 
الدوري الفرنسي  ص13



الثالثاء 01 فيفري 2022 م
الموافق لـ 29 جمادى الثانية 1443 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
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نحلة

المتحدة  الواليات  جمال  ملكة  أقدمت 
كريست،  تشيسلي   ،2019 لعام  األمريكية 

أن  بعد  حياتها  إنهاء  على 
وسط  شاهق  مبنى  من  قفزت 

نيويورك. مدينة 
»نيويورك  صحيفة  ونقلت 
إن  قولها  مصادر  عن  بوست« 
من  قفزت  عاما(   30 ( كريست 
المكون  الفاخر  أوريون  مبنى 
األحد،  صباح  طابقا،   60 من 
الشارع. في  ميتة  عليها  وعثر 

تركت  كريست  أن  وأوضحت 
إنها  تقول  مالحظة  وراءها 
شيء  كل  تترك  أن  تريد 
كريست  أن  إلى  الفتة  لوالدتها، 
وكانت  المبنى  من  التاسع  الطابق  في  عاشت 

الطابق  في  شرفة  من  قفزت  عندما  بمفردها 
مرة  آلخر  شوهدت  حيث  والعشرين،  التاسع 

الشرفة. على 
حزنهم  عن  والجيران  األصدقاء  وأعرب 
المتحدة  الواليات  جمال  ملكة  فقدان  على 

كريست. تشيسلي  السابقة 
السابقة  الفائزة  ديفينا،  ماكينزي  وقالت، 
والتي  كارولينا،  ساوث  جمال  بملكة 
جمال  ملكة  مسابقة  في  كريست  ضد  تنافست 
 »،2019 لعام  األمريكية  المتحدة  الواليات 

ومؤثرة«. مذهلة  امرأة  كريست  إن 
على  تركته  الذي  التأثير  »كان  وأضافت: 
مذهال«. أنا  فيهم  بمن  األشخاص  من  الكثير 
وكاالت

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

انتحار ملكة جمال أمريكا السابقة بإلقاء 
نفسها من ناطحة سحاب

نية  اإلسبا سير«  ينا  د »كا عة  ا ذ إ دت  فا أ
يميريك  إ بيير- بوني  لغا ا جم  لمها ا ن  بأ
لطبي  ا للفحص  سيخضع  نغ  ميا وبا أ
الثنين،  ا ليوم  ا ء  مسا برشلونة  في 
ية  نها من  ساعات  قبل  لضمه  ا  تمهيد

لشتوي. ا تو  لميركا ا
ن  فإ سير«،  ينا  د »كا عة  ا ذ إ وبحسب 
لطبي،  ا للفحص  سيخضع  نغ  ميا وبا أ

. نيا سبا إ بتوقيت  ء  مسا  5 عة  لسا ا
نغ،  ميا وبا أ يميريك  إ بيير- ووصل  
ينة  مد لى  إ ل،  رسنا أ جم  مها
الثنين،  ا ليوم  ا ظهر  برشلونة، 
صفوف  لى  إ له  نتقا ا صفقة  م  إلتما

لوني. لكتا ا لفريق  ا
لصفقة  ا ن  أ لى  إ لتقرير  ا ر  شا وأ
لكن  اآلن،  حتى  رسميا  تحسم  لم 
لطبي،  ا لفحص  ا م  تما إ يريد  برشلونة 
لالعب  ا تسجيل  من  يتمكن  حتى 
ن  وأ خاصة  التفاق،  لتوصل  ا بمجرد 
كأس  بطولة  در  غا بوني  لغا ا جم  لمها ا
في  مشكلة  بسبب  إلفريقية  ا ألمم  ا

. لقلب ا
ل  رسنا أ مع  التفاق  برشلونة  وتوصل 
رة  اإلعا سبيل  على  نغ  ميا وبا أ لضم 
نه  أ كما   ، لموسم ا ية  نها حتى 
بوني  لغا ا جم  لمها ا على  سيتوجب 
لفريق  ا مع  لتسجيله  تبه  را تخفيض 

. ن لو لكتا ا
الت كا و

خطر تكرار اإلصابة
بـ »أوميكرون« أعلى 5 
أضعاف مقارنة بـ »دلتا«

الغابوين أوباميانغ
يف  برشلونة 

بفضل االستغالل األمثل لمعلومات مؤكدة تحصلت عليها 
عناصر األمن الحضري الثالث بأمن والية جيجل مفادها 
قيام أحد األشخاص صاحب شاحنة باستخراج و نقل مادة 
على  الحمولة  تفريغ  بصدد  وهو  رخصة   بدون  الرمل 
مستوى إحدى ورشات البناء بالقرب من السكة الحديدية 
للمحطة الشرقية، تنقلت عناصر المصلحة فورا إلى عين 
المكان ،إذ  تمت مداهمة المعني و توقيفه ،حيث تم إخضاع 
الشاحنة لعملية التفتيش األمني أين تبين أنها معدومة جميع 
الوثائق و كذا انعدام لوحة الترقيم الخلفية وأن رقم الهيكل 

غير واضح، كما تم العثور بداخلها على مجموعة من األسلحة البيضاء ) سكين من الحجم الكبير، مزبر من 
الحجم الكبير(، ليتم حجزها و تحويل المعني و الشاحنة إلى المصلحة و فتح تحقيق في القضية ،وبعد اتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية في حق المشتبه فيه ،تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة نهب و نقل 
الرمال مع حيازة سالح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي، وقد صدر في حقه حكم بعام )01( 

حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم مع أمر إيداع.
نصرالدين- د

عام حبس لسارق مادة الرمل بجيجل
األخصائيون  عليها  حصل  التي  المعلومات  حسب 
اإلصابة  من  الوقاية  فإن  لندن  في  الملكية  الكلية  من 

.19% نسبة  تفوق  ال  قد  »أوميكرون«  بمتحور 
اإلصابة  تكرار  خطر  إن  العلماء  وقال 
مقارنة  مرة،   5.4 بنسبة  أعلى  بـ«أوميكرون« 

»دلتا«. بساللة 
عن  نقال  البريطانية   Express مجلة  بذلك  أفادت 
الملكية.  لندن  كلية  في  الباحثون  أجراها  دراسة 
عانى  التي  العدوى  من  الوقاية  فإن  العلماء  وبحسب 

.19% نسبة  عن  تزيد  أال  يمكن  المرضى  منها 
في  الباحثون  أجراها  التي  الدراسة  فإن  ذلك  مع 
أوميكرون«  بـ«  اإلصابة  أن  أظهرت  لندن  كلية 
كذلك.  »دلتا«  ساللة  من  المريض  تحمي  أن  يمكن 
األشخاص  لدى  اكتشفوا  قد  العلماء  إن  المجلة  وقالت 
مضادة  أجساما  بمتحور«أوميكرون«  المصابين 
»دلتا«. ضد  حمايتهم   من  أضعاف   4 بمقدار  تزيد 
شرحوا  قد  »أوريغون«  جامعة  في  العلماء  أن  يذكر 
إصابتهم  بعد  خارقة  مناعة  يُمنحوا  أم  يمكن  َمن 
أن  لهم  سبق  الذين  وهم  أوميكرون«   « بمتحور« 

تطعيمهم. وتعّزز  اللقاح  تلقوا 
اليف مجلة 

توقيف  شخص وحجز ما يقارب 
الـــ 1000 قرص مهلوس بميلة  
بتاجنانت  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  تمكنت 
والمتاجرة  الحيازة  أجل  من  شخص،  توقيف  من 
 1000 الــ  يقارب  ما  وحجز  المهلوسة،  باألقراص 

سياحية. وسيارة  ايكستا،  نوع  من  مهلوس  قرص 
واردة،  لمعلومات  استغالل  أعقاب  في  جاءت  العملية 
إلى  سيارته  متن  على  )ح-م(  المسمى  تنقل  مفادها 
الحبوب  من  كمية  نقل  أجل  من  العيد  شلغوم  مدينة 
االحتياطات  جميع  اتخاذ  تم  إثرها  على  المهلوسة، 
بين  الرابط  الطريق  مستوى  على  سد  ووضع  األمنية 
السيارة  توقيف  ليتم  العيد،  وشلغوم  تاجنانت  بلدية 
أمنيا  تفتيشا  وتفتيشها  مراقبتها  الذكر،  السالفة 
كهربائي،  صاعق  على  بداخلها  العثور  تم  أين  دقيقا، 
بالستيكية  وعلبة  للدموع،  مسيلة  غاز  قارورة 
بها  محكمة  بطريقة  مخبأة  الصق  بشريط  ملفوفة 
األشكال  بمختلف  إكستا  نوع  مهلوس  قرص   981
مجهولة  متحركة،  لرسومات  صور  تحمل  الهندسية 
تم  إثرها  على  المنتج(،  والبلد  )التركيز  المصدر 
التحقيق  لمواصلة  الفرقة  مقر  إلى  المعني  اقتياد 

 . معه
ضد  قضائي  ملف  انجاز  تم  التحقيق  من  االنتهاء  بعد 

العدالة. أمام  وتقديمه  المعني 
ب محمد 

مصرع سيدة مشردة في حادث أليم بسكيكدة
توفيت، أمس، سيدة تبلغ من العمر 44 سنة أنفاسه االخيرة متأثرا بإصاباتها البالغة ، وهذا عقب دهسها من 

قبل سيارة نفعية في منطقة الصناعية في حمادي كرومة بسكيكدة.
و بحسب مصادرنا، فإن األمر يتعلق بشابة معروفة لدى العامة في عاصمة الوالية بميمي و هي من منطقة 
»سياسرة« بلدية صالح بوشعور مشردة تعاني مرض مند سنوات طويلة، حيث كانت تحاول قطع الطريق 
قبل دهسه بقوة من قبل السائق الدي لم ينتبه له أرادها قتيال في عين المكان اين تدخلت مصالح الحماية المدنية 

و حولت الضحية جثة هامدة على مصلحة حفظ الجثث.
نورالدين ب



هنــأ رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد 
ــيرجيو  ــيد س ــي, الس ــره االيطال ــون, نظي تب
ــا   ــه رئيس ــادة انتخاب ــبة إع ــا, بمناس ماتاري
لبــاده, مؤكــدا حرصــه علــى مواصلــة 
التنســيق والتشــاور بيــن البلديــن بمــا يخــدم 

ــي. ــري واإليطال ــعبين الجزائ الش

ــة:  ــي رســالة التهنئ ــون ف ــس تب ــال الرئي وق
رأس  علــى  مجــددا  انتخابكــم  »بمناســبة 
أتقــدم لفخامتكــم,  الجمهوريــة اإليطاليــة, 
وحكومتــه  الجزائــري  الشــعب  باســم 
عبــارات  بأحــر  نفســي,   عــن  وأصالــة 
التمنيــات  بأصــدق  المشــفوعة  التهنئــة 

مهامكــم  أداء  فــي  والتوفيــق  بالنجــاح 
الســامية فــي خدمــة بلدكــم ولتحقيــق المزيــد 
مــن التطــور واالزدهــار لشــعب إيطاليــا 

الصديــق«.
وتابــع رئيــس الجمهورية قائــا: »إن تجديد 
الثقــة فــي شــخصكم إلشــادة واعتــراف بمــا 

قدمتمــوه طــوال مســاركم السياســي فــي 
خدمــة بلدكــم الصديــق, وإنــي علــى قناعــة 
ــرة القادمــة ســتتيح لكــم  ــى أن الفت تامــة عل
ــازات  ــن االنج ــد م ــق المزي الفرصــة لتحقي
وتجــاوز التحديــات الجديــدة التــي يفرضهــا 
الوطنيــة  الواقــع علــى جميــع األصعــدة 

ــة«. ــا أو الدولي منه
ــة --يضيــف  ــم هــذه الفرصــة الطيب »وأغتن
ــات  ــودة العاق ــيد بج ــون-- ألش ــس تب الرئي
الثنائيــة بيــن بلدينــا وألعــرب لكــم عــن 
فــي  التــام  وحرصــي  األكيــد  عزمــي 
مواصلــة التنســيق والتشــاور بيــن بلدينــا 
عاقــات  ويوطــد  شــعبينا  يخــدم  بمــا 

بينهمــا«. والتعــاون  الصداقــة 
رســالة  فــي  تبــون  الرئيــس  واســتطرد 
التهنئــة قائــا: »كمــا أود أن أؤكــد لكــم عــن 
اســتعدادي الكامــل للعمــل بمعيتكــم علــى 
الدفــع قدمــا واالرتقــاء بعاقاتنــا الثنائيــة 
فــي جوانبهــا المختلفــة بمــا يخــدم المصالــح 
ــا فــي ظــل  ــة بيــن الجزائــر وإيطالي المتبادل
معاهــدة الصداقــة وحســن الجــوار والتعاون 
التــي تجمعهمــا لمواجهــة التحديــات العالمية 

ــة«. ــة الحالي واإلقليمي
لكــم  أجــدد  »وإذ  القــول:  الــى  وخلــص 
تتفضلــوا,  أن  أرجــو  الخالصــة,  تهانــي 
فخامــة الرئيــس, بقبــول أســمى عبــارات 

واالحتــرام«. التقديــر 
ق ـ و

3عين على الحدث الثالثاء 01 فيفري 2022 م
الموافق لـ 29 جمادى الثانية 1443 هـ

هنأ نظريه االيطايل سريجيو ماتاريال بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا  لبالده

الرئيس تبون يؤكد حرص الجزائر على 
مواصلة التنسيق والتشاور مع إيطاليا

الجزائر: ربيع ـ م

ــة  ــة والجالي ــؤون الخارجي ــر الش ــلم وزي س
الوطنيــة بالخــارج االثنيــن بالكويــت، ألمير 
دولــة الكويــت ســمو الشــيخ نــواف األحمــد 
الرئيــس  مــن   الصبــاح رســالة  الجابــر 
ــة  ــه أميــر دول ــى أخي ــد تبــون إل ــد المجي عب
الجزائــر  بمواقــف  أشــاد  الــذي  الكويــت 
ــرى  ــج  وأج ــت ودول الخلي ــة للكوي الداعم
ــامين  ــؤولين الس ــد المس ــع عدي ــات م مباحث

ــد . ــي هــذا البل ف
الثنائيــة،  العمــل  زيــارة  مســتهل  وفــي 
الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  اســتقبل 
رمطــان  الســيد  الوطنيــة،  والجاليــة 
دولــة  أميــر  نائــب  قبــل  مــن  لعمامــرة، 
الكويــت وولــي العهــد، ســمو الشــيخ مشــعل 
األحمــد الجابــر الصبــاح. وبهــذه المناســبة، 
قــام الوزيــر لعمامــرة بتســليمه رســالة مــن 
المجيــد  الســيد عبــد  الجمهوريــة  رئيــس 

الشــيخ  البــاد، ســمو  أميــر  إلــى  تبــون 
ــة  ــاح، مقرون ــر الصب ــد الجاب ــواف األحم ن
ــاه  ــدوام الرف ــه ب ــه الخالصــة وتمنيات بتحيات
وقيادتهــا  الكويــت  لدولــة  واالســتقرار 

الشــقيق وشــعبها  الحكيمــة 
 ومــن جانبــه، كلـّـف أميــر الكويــت الوزيــر 
الكبيــر  تحياتــه وتقديــره  بنقــل  لعمامــرة 
إلــى الرئيــس عبــد المجيــد تبــون والشــعب 
وتقديــر  شــكر  عــن  معربــا  الجزائــري، 
القيــادة السياســية فــي الكويــت لمواقــف 
الجزائــر المبدئيــة والمتضامنــة مــع الكويت 
بالعاقــات  ومشــيداً  الخليــج  دول  وبقيــة 
األخويــة والتاريخيــة الراســخة بيــن البلديــن 
والشــعبين الشــقيقين, وتــم خــال اللقــاء 
واســتعراض  األخويــة  األحاديــث  تبــادل 
القضايــا والتحديــات التــي تشــهدها المنطقــة 
توافــق  الطرفــان  ثّمــن  حيــث  العربيــة، 
البلديــن الشــقيقين  وجهــات نظــر ورؤى 
إزاء العديــد مــن القضايــا واألزمــات التــي 

تمــر بهــا المنطقــة والعالــم بشــكل يؤكــد 
تربطهمــا،  التــي  العاقــات  علــى عمــق 
واتفــاق إرادتهمــا السياســية الجــادة فــي 

تحقيــق االســتقرار فــي المنطقــة.
وخــال مشــاركته فــي االجتماع التشــاوري 
لــوزراء الخارجيــة العــرب، خصص وزير 
الوطنيــة  والجاليــة  الخارجيــة  الشــؤون 
بالخــارج،  رمطــان لعمامــرة، اليــوم الثانــي 
ــقيقة  ــت الش ــة الكوي ــى دول ــه إل ــن زيارت م
للشــق الثنائــي حيــث اســتقبل أيضــا مــن 
قبــل رئيــس مجلــس الــوزراء، ســمو الشــيخ 
ــث أشــاد  ــاح حي ــد الصب ــد الحم ــاح خال صب
ــذرة  ــدة والمتج ــات الوطي ــان بالعاق الطرف
بيــن البلديــن، وبالتعــاون البنــاء علــى كافــة 
العديــد مــن  األصعــدة، مؤكديــن وجــود 
اإلمكانــات والفــرص لدعمهــا وتعزيزهــا 
فــي مختلــف المجــاالت، وال ســيما فــي 
واالســتثمارية,  االقتصاديــة  المجــاالت 
وقــد أكــد الطرفــان خــال هــذا اللقــاء علــى 

العزيمــة القويــة التــي تحــدو قيادتــي البلديــن 
فــي تقويــة العاقــات الثنائيــة وتوطيدهــا 
فــي مختلــف المياديــن، كمــا اســتعرضا 
الصعيديــن  علــى  األوضــاع  مســتجدات 
التركيــز علــى  االقليمــي والدولــي، مــع 
قضايــا األمــة العربيــة، والتــزام البلديــن 
بيــن  االســتراتيجية  بالشــراكة  الشــقيقين 
ــة، فضــا  ــة واالفريقي ــن العربي المجموعتي
التأثيــر  عــن قضايــا دوليــة مــن شــأنها 
بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى 

ــة ــة العربي المنطق
 كمــا عقــد الوزيــر لعمامــرة  جلســة عمــل 
مــع نظيــره الكويتــي الدكتــور أحمــد ناصــر 
المحمــد الصبــاح وخــال هــذه الجلســة، 
مســيرة  دفــع  ســبل  الوزيــران  بحــث 
نســق  رفــع  الســيما  الثنائــي،  التعــاون 
تبــادل الزيــارات رفيعــة المســتوى وإحــكام 
القادمــة  الثنائيــة  لاســتحقاقات  اإلعــداد 
ــل  ــى تفعي ــل عل ــا، والعم ــط رزنامته وضب

االتفاقيــات الُمبرمــة، وتجســيد المشــاريع 
ــم  ــي هــذا الســياق، ت ــة المبرمجــة ف التنموي
ــات  ــة المعوق ــرورة إزال ــى ض ــاق عل االتف
التــي تعتــرض زيــادة التبــادل التجــاري 
ــة  ــاء ديناميكي ــا، وإضف واالســتثماري بينهم
الثنائــي  التعــاون  آليــات  علــى  جديــدة 
الســيما اللجنــة المشــتركة للتعــاون الثنائــي 
التــي اتفــق الوزيــران علــى التئــام دورتهــا 
تحــت  بالجزائــر  قريــب  عــن  القادمــة 

إشــراف وزيــري الخارجيــة.
ــز مجــاالت التعــاون  ــى تعزي ــا عل كمــا اتفق
الدبلوماســي وتوطيدهــا علــى الصعيديــن 
الثنائــي ومتعــدد األطــراف، خاصــة الرفــع 
والتعــاون  المشــترك  العمــل  زخــم  مــن 
للقمــة  تحضيــرا  الجزائري-الكويتــي، 
الدعــم  توفيــر  وكــذا  بالجزائــر  العربيــة 
لترشــيح الجزائــر لعضويــة مجلــس األمــن 

لألمــم المتحــدة.
م ـ ر

فيما سلم لعمامرة رسالة من الرئيس تبون ألمري دولتها

الكويت تشيد بمواقف الجزائر و تدعم ترشحها لمجلس األمن

اســتقبل رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد تبــون، يــوم 
ــظ ألعــاب البحــر  ــة، محاف ــر رئاســة الجمهوري ــن بمق االثني
األبيــض المتوســط وهــران2022-، محمــد عزيــز درواز.
ــذي جــرى بحضــور مستشــار  و خــال هــذا االســتقبال, ال
رئيــس الجمهوريــة, عبــد الحفيــظ عاهــم, قــدم الســيد 
درواز عرضــا لرئيــس الجمهوريــة حــول التحضيــرات 
ــاب المتوســطية  ــة الـــ 19 لأللع ــة الحتضــان الطبع الجاري
ــح  ــتقبال, أوض ــب االس ــه عق ــح ل ــي تصري ــران. و ف بوه
محافــظ األلعــاب أنــه نقــل لرئيــس الجمهوريــة »انشــغاالت 
لجنــة التنظيــم مــن أجــل بلــوغ التنظيــم األمثــل للتظاهــرة«, 
كمــا عــرض عليــه »نســب تقــدم األشــغال فــي كل الجوانــب 

وأبرزهــا ملــف المنشــآت الرياضيــة وكل مــا يتعلــق بأمــور 
ــات  ــى توصي ــه »تلق ــيد درواز أن ــف الس ــم«. و كش التنظي
ــي  ــة الت ــوغ الغاي ــن أجــل بل ــون م ــس تب ــن طــرف الرئي م
يطمــح إليهــا جميــع الشــعب الجزائــري وهــي النجــاح التــام 

ــذه التظاهــرة«. له
يذكــر أن الطبعــة الـــ 19 أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط 
ســتقام بوهــران فــي الفتــرة مــا بيــن 25 يونيــو و5 يوليــو 
2022, وهــي المــرة الثانيــة التــي تحتضــن فيهــا الجزائــر 
هــذا الحــدث الرياضــي بعدمــا اســتضافت الطبعــة الســابعة 

فــي 1975 بالجزائــر العاصمــة.
ق ـ و

رئيس الجمهورية يستقبل محافظ ألعاب البحر األبيض
املتوسط وهران 2022 

وتنميــة  لدعــم  الوطنيــة  الوكالــة  أعلنــت 
عــن  ســابقا(  )انســاج  »أنــاد«  المقاوالتيــة 
ديــون  لتعويــض  ملفــا جديــدا   135 قبــول 
ــوم  ــه ي ــاد ب ــبما أف ــرة، حس ــات المتعث المؤسس
المكلفــة  المنتدبــة  للــوزارة  بيــان  االثنيــن 
بالمؤسســات المصغــرة والتــي أكــدت تواصــل 
ــع  ــة جمي ــتكمال دراس ــة اس ــى غاي ــة إل العملي

الطلبــات.
لمحــاور  »تنفيــذا  أنــه  البيــان  أوضــح  و 
إلعــادة  المتخــذة  الجديــدة  االســتراتيجية 
ــة  ــة لدعــم وتنمي ــة الوطني ــاز الوكال ــث جه بع
بالمؤسســات  التكفــل  وكــذا  المقاوالتيــة 
المصغــرة المتعثــرة عــن طريــق تعويــض 
ــد  ــن جدي ــاطها م ــث نش ــادة بع ــا أو إع ديونه
حســب كل حالــة, تــم عقــد جلســة العمــل الثانية 
ــة  ــة الضمــان المكون ــي ســنة 2022( للجن )ف
المشــتركة  الكفالــة  صنــدوق  ممثلــي  مــن 
الممنوحــة  القــروض  أخطــار  لضمــان 
للشــباب ذوي المشــاريع والوكالــة الوطنيــة 
ــة  ــة بدراس ــة والمكلف ــة المقاوالتي ــم وتنمي لدع
ــة التحاضــر  ــر تقني ــك عب ــات, وذل ــذه الملف ه
ــذه الجلســة,  ــد«. و خــال ه ــي عــن بع المرئ
ــدم مــن طــرف  ــف مق تمــت دراســة 500 مل
ممثلــي بنــوك تمنراســت, الجلفــة, البيــض, 
إليــزي وغردايــة, حيــث تــم قبــول 135 ملفــا 

للتعويــض بمــا يفــوق 300 مليــون دج.
و حســب ذات المصــدر, فقــد تــم تأجيــل 325 
ملفــا, كــون المؤسســات فــي حالــة نشــاط 
إلعــادة دراســتها وتقديــم المرافقــة الازمــة 
ــق إعــادة  ــاد« عــن طري لهــا مــن طــرف »أن
جدولــة ديونهــا ومنحهــا مخططــات أعبــاء 
إلعــادة بعــث نشــاطها عــن طريــق االتفاقيــات 

ــاة. الممض
ــدم  ــوك لع ــى البن ــا إل ــادة 22 ملف ــم إع ــا ت كم

اســتيفائهم شــروط التعويــض.
عــدد  إجمالــي  أن  إلــى  البيــان  أشــار  و 
ــت  ــي تم ــرة الت ــرة المتعث ــات المصغ المؤسس
االولــى  الجلســتين  خــال  ملفاتهــا  دراســة 
والثانيــة لعــام 2022 وصــل إلــى 1023 

ملفــا.
ق ـ و

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية

قبول 135 ملفا إضافيا 
لتعويض ديون 

المؤسسات المتعرثة
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الحرفيين  و  للتجار  الوطنية  الجمعية  دعت 
الجزائريين، لفتح باب استيراد األعالف و اللحوم 
بهدف  للخواص،  مؤقتة«  و  »استثنائية  بصفة 
خلق المنافسة بين التجار و المساهمة في خفض 
األسعار و استقرار السوق، خصوصا مع اقتراب 

شهر رمضان. 
طاهر  الحاج  الجمعية،  رئيس  أوضح  و 
موضوع  حول  ندوة صحفية  بولنوار،أمس، خالل 

»سوق اللحوم و األسعار«، أن »استيراد األعالف 
أصبح حاليا حكرا لمؤسسة وطنية دون الخواص 
مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وعزوف عدد كبير 

من المربين عن ممارسة تربية المواشي«. 
اعتبر أنه »أصبح من الضروري منح تراخيص 
بهدف  األعالف  الستيراد  الخواص  للمتعاملين 
على  المربين  تشجيع  و  أسعارها  تخفيض 
اقتراب  مع  خصوصا  نشاطاتهم  في  المواصلة 

شهر رمضان أين يكثر الطلب على اللحوم«. 
منح  في  »لإلسراع  السلطات  بولنوار  وناشد 

البيضاء  و  الحمراء  اللحوم  الستيراد  تراخيص 
توفيرها  لضمان  الخواص  المتعاملين  لصالح 
استهالك  يرتفع  حيث  رمضان  شهر  خالل 
 130 إلى   120 بين  ما  المواد  لهذه  المواطنين 

ألف طن«. 
للحوم  تنافسية  أسعار  لضمان  و  دعا  وكما 
تراخيص  منح  رمضان«لعدم  شهر  خالل 
لنفس  اللحوم  و  للذبح  الموجهة  العجول  استيراد 
بينهم  المنافسة  االقتصادين لضمان  المتعاملين 
الشرائية  القدرة  صالح  في  األسعار  خفض  و 

للمواطن«. 
وأشار المتحدث ذاته أن الحاجة الوطنية السنوية 
و  مليون   1 ب  تقدر  الحمراء  و  البيضاء  للحوم 
 1 المحلي ال يفوق  200 ألف طن و أن اإلنتاج 
مليون طن،  قال إن » تغطية هذا النقص يكون 
عن طريق االستيراد مع استثناء تجار اللحوم من 

رفع الرسوم الجمركية«. 
لتجار  الوطنية  اللجنة  رئيس  أكد  جهته،  من 
بدوره  الخير،  مروان  للجمعية،  تابعة  ال اللحوم 
الجملة  سوق  إنشاء  في  اإلسراع  ضرورة  على 
عليها،  المتعارف  الدولية  للمعايير  وفقا  للحوم 
وذكر بوجود مشروع قيد الدراسة إلنشاء مثل هذه 
السوق على مستوى بلدية أوالد الشبل بدائرة بئر 

توتة بالعاصمة،  بمساحة قدرها 6.7 هكتار. 
س-م
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جمعية التجار تنسب ارتفاع أسعارها إىل االحتكار و تؤكد:

ضرورة منح الخواص تراخيص
استيراد األعالف و اللحوم بصفة 

استثنائية و مؤقتة

االقتصادية  الشؤون  لجنة  عقدت 
بالمجلس  والتجارة  والصناعة  والتنمية 
اجتماعا  االثنين،  يوم  الوطني،  الشعبي 
خصص إلعداد تقرير حول أسباب ندرة 
الزيارات  بعد  وذلك  المائدة«  »زيت 
من  عدد  إلى  قادتها  التي  االستعالمية 

بيان  به  أفاد  ما  حسب  الوطن،  واليات 
أن  المصدر  نفس  أوضح  و  للمجلس. 
والتنمية  االقتصادية  الشؤون  »لجنة 
اجتماعا  عقدت  والتجارة  والصناعة 
برئاسة اسماعيل قوادرية, رئيس اللجنة, 
خصص إلعداد تقرير حول أسباب ندرة 

الزيارات  بعد  وذلك  المائدة  زيت  مادة 
من  عدد  إلى  قادتها  التي  االستعالمية 
بالتنسيق,  شكلت  والتي  الوطن  واليات 
السيد  مع  استعجالية,  وبصفة  استثناء 

رئيس المجلس الشعبي الوطني«.
بيان أن هذه اللجنة »قامت  و ذكر ذات ال

معسكر  والية  شملت  زيارات  بعدة 
انتاج  وحدة  من  الستفادتها  كنموذج 
زيت  لصناعة  الموجه  الخام  الزيت 
أم  وهران,  واليات  إلى  إضافة  المائدة, 
وبرج  أدرار  بجاية,  سطيف,  البواقي, 

باجي مختار«.

أن  إلى  المصدر  نفس  أشار  كما 
ندرة  أسباب  حول  النهائي  »التقرير 
المجلس  إلى رئيس  المائدة سيقدم  زيت 
الجهات  إلى  قبل رفعه  الوطني  الشعبي 

الوصية«.
ق ـ و

بعد الزيارات االستقصائية التي قادتها إىل عدة واليات

لجنة الشؤون االقتصادية بالربلمان تجتمع إلعداد تقرير حول أسباب ندرة زيت المائدة

الخزينة العمومية تطالب
بأكرث من 127 مليار دج 

كتعويض من الرشكات 
المتابعة يف قضية شكيب خليل

اإلنتاج  مؤشرات  أن  سوناطراك  مجمع  كشف 
األولية لعام 2021 تشير إلى زيادة بنحو 5٪ 
في إنتاج المحروقات، وقال أن المجمع  تمكن 
من تغطية متطلبات السوق الوطنية التي بلغت 
64 مليون طن مكافئ بترول في 2021 ، كما 
سجلت مستويات الصادرات زيادة بنسبة 18٪ 

مقارنة بين سنتي 2020 و2021.  
الجزائر:سناء-م 

أمس على  نشره  له،  بيان  في  المجمع  وأوضح 
مؤشرات  أن  فايسبوك،  على  الرسمية  صفحته 
زيادة  إلى  تشير   2021 لعام  األولية  اإلنتاج 
بنحو ٪5 في إنتاج المحروقات، التي قفزت من 
 2020 في  بترول  مكافئ  طن  مليون   175,9
في  بترول  مكافئ  طن  مليون   185,2 إلى 

 .2021
التكرير  وحدات  إنتاج  مستوى  أن  وأضاف 
والمصافي بقي مستقرا في حدود 27,9 مليون 
طن في 2021 مقارنة ب 27,8 مليون طن سنة 
فقد  المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  أما   ،2020

شهد تطورا ملحوظا 
سنة   14% بنسبة 
بلغ  حيث   2021
 26,3 مستوى 
مكعب  متر  مليون 
 23,1 ب  مقارنة 

سنة 2020. 
فقد  بيان  ال وحسب   
سوناطراك  تمكنت 
تغطية  من 
السوق  متطلبات 
التي  الوطنية 
مليون   64 بلغت 
بترول  مكافئ  طن 

 ،2020 بسنة  مقارنة   9% بزيادة   2021 في 
كما  سجلت مستويات الصادرات زيادة بنسبة 
٪18 مقارنة بين سنتي 2020 و2021، حيث 
بترول  مكافئ  طن  مليون   80,7 من  إنتقلت 
نهاية 2020 إلى 95 مليون طن مكافئ بترول 

البترولية  المشتقات  واردات  أما   .2021 في 
من   ،70٪ بنسبة  معتبرا  انخفاضا  فسجلت 
859 ألف طن في 2020 إلى 255 ألف طن 
في 2021، حيث لم تستورد أي كمية من الوقود 

)بنزين ومازوت( خالل هذه السنة. 
س-م

بتعويض  االثنين,  أمس  العمومية,  الخزينة  ممثل  طالب 
االسبق  الطاقة  وزير  قضية  في  المتابعة  الشركات 
دج  مليار   127 من  أكثر  قدره  مالي  بمبلغ  خليل  شكيب 
الى  العمومية, عقب االستماع  الخزينة  كما طالب ممثل 
اقوال المتهمين ال40 في القضية التي افتتحت جلساتها 
بمحكمة القطب الجزائي المالي واالقتصادي لدى محكمة 
المتهمين  بتعويض  العاصمة,  بالجزائر  أمحمد  سيدي 

ال40 بمليون دج لكل واحد منهم.
و تقدم ممثلو الطرف المدني من جهتهم بطلبات مكتوبة 
الجمارك  ادارة  بتعويض  للمطالبة  المحكمة  هيئة  الى 
بها  لحق  الذي  الضرر  عن  سنتيم  مليار   1000 بمبلغ 
مجمع  عن  تأسس  الذي  المدني  الطرف  ممثل  أكد  فيما 
المجمع من أضرارجسيمة  تمس  أن ما لحق  سوناطراك 
بمصداقيتها وسمعتها كان بسبب تالعب من كان مسؤوال 
مع  ابرامهما  تم  التي  الصلح  اتفاقية  أن  مضيفا  عليها, 
في قضية  الحقوق  التماس حفظ  نا  ل تتيح  سايبام   شركة 

التعويضات.
الى  االستماع  من  قبله  انتهت  قد  المحكمة  وكانت 
في  المتورط  اإليطالي  المجمع  عن  ممثلين  تصريحات 
هذه القضية التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية 
اطارات  الى جانب  الجزائر  في  الطاقة  قطاع  في  ناشطة 
نفى  حيث  الجمارك,  ومديرية  سوناطراك  مجمع  من 
الجلسة  وكانت  تهم.  من  اليهم  نسب  ما  المتهمين  جميع 
الرئيسيين  المتهمين  إلى  لالستماع  الصباحية خصصت 
المتابعين في هذه القضية بجنح ذات صلة بالفساد وكان 
سوناطراك,  لمجمع  السابق  العام  المدير  الرئيس  أولهم 
بعد  بوهران  عقابية  بمؤسسة  المتواجد  مزيان,  محمد 
قضية شكيب  في  مزيان  ويتابع  أخرى  قضية  في  ادانته 
والتنظيم  لألحكام  مخالفة  صفقات  ابرام  بجنح  خليل 
استغالل  وسوء  عمومية  أموال  تبديد  المفعول,  الساري 
نفى  وقد   , للغير  قانونية  غير  امتيازات  لمنح  الوظيفة 
التهم الموجهة إليه, محمال كافة المسؤولية لوزير الطاقة 
األسبق, شكيب خليل, في منح األفضلية للمجمع االيطالي 
واقصاء الشركة اإلماراتية »بيتروفاك« بالرغم من أن هذه 

االخيرة كانت قدمت أحسن عرض
 ويتابع المتهمون في القضية بتهم ذات صلة بالفساد في 
وهران  بوالية  بأرزيو  الطبيعي  للغاز  مركب  انجاز  ملف 
استغالل  وسوء  للغير  مبررة  غير  امتيازات  منح  وكذا 
الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين, طبقا 
من  بالوقاية  المتعلق   06-01 رقم  القانون  لمضمون 
الفساد ومكافحته وتأسس في هذه القضية كل من الخزينة 

العمومية ومجمع سوناطراك كطرف مدني.
وصدرت في حق شكيب خليل مذكرات توقيف دولية في 
جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق 
 8 عددها  بالغ  وال المتخصص  الوطني  القطب  لمحكمة 

قضايا.
 ربيع م

حسب مؤرشات اإلنتاج األولية لعام 2021

سوناطراك تعلن عن زيادة بنحو 5 بالمائة في إنتاج 
المحروقات في 2021
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دعت طالبي الشغل إلى التحلي باليقظة اتجاهها

وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية 
و إعالنات شغل مغرضة

فــي  الــوزارة،   وأوضحــت   n
بيــان لهــا علــى صفحتها الرســمية 
علــى فايســبوك، أنهــا تعلــم كافــة 
رواد منصــات التواصــل االجتماعي 
خصوصا طالبي الشــغل أن الصفحة 
الرســمية للوكالة الوطنية للتشــغيل 
المؤشر عليها باألزرق من قبل إدارة 
الفايســبوك هــي الصفحــة الوحيدة 
المخولة إلعالمهم بواقع ومستجدات 
ســوق الشــغل من عروض العمل  و 
كــذا المعلومات المتعلقة باســتحداث 

منحة البطالة. 

ودعت المواطنيــن وبالخصوص فئة 
الشــباب إلى التحلــي باليقظــة اتجاه 
اإلعالنــات المغرضــة  التــي يُروج 
لهــا عبر بعض صفحات الفايســبوك 
والتي من شــأنها قرصنــة معلوماتهم 
الشــخصية لتوظيفهــا فــي عمليــات 

مشبوهة. 
كمــا تتبــرأ  وزارة العمل والتشــغيل 
كل  مــن  االجتماعــي  والضمــان 
الصفحات والحســابات الوهمية التي 
تستخدم شعار واســم الوكالة الوطنية 
للتشــغيل وكل مــا يُنشــر فيهــا مــن 
معلومات مغلوطة تهدف إلى تضليل 

الرأي العام . 

n  أكد وزير الصناعة الصيدالنية 
عبــد الرحمان جمال لطفي بن بأحمد 
أن كل المواد الصيدالنية المســتعملة 
ضــد  العالجــي  البروتوكــول  فــي 
كوفيد19- متوّفــرة وبكميات كافية. 
وأكــد أن الــوزارة قامــت  بتســخير 
المنتجين الصيدالنيين من أجل الرفع 
من قــدرات اإلنتاج وكــذا الموزعين 
بغرض تحرير كل الكميات المطلوبة  
وكشــف  ســاعة،   48 ظــرف  فــي 
أن دفتــر الشــروط الجديــد الخــاص 
بموزعــي األدويــة ســيكون جاهــزا 

خالل األيام القادمة .
 وأوضح الوزير، أمس، في تصريح 
للقنــاة الثالثــة لإلذاعــة الوطنية، أن 
كل المواد الصيدالنية المســتعملة في 
البروتوكول العالجي ضد كوفيد19- 
متوّفرة وبكميات كافيــة، واعتبر أنه 
و بصرف النظــر عن ارتفاع الطلب 
على األدويــة في أوقــات الوباء هذه 
، فــال شــيء آخــر يبــرر أي نقــص 
فــي المنتجــات، وأكــد أن الــوزارة 
قامت  بتسخير المنتجين الصيدالنيين 
مــن أجل الرفــع من قــدرات اإلنتاج 
وكــذا الموزعين بغــرض تحرير كل 
الكميــات المطلوبــة  فــي ظرف 48 

ساعة. 
 وبخصــوص دفتر الشــروط الجديد 
الخــاص بموزعــي األدويــة، فقــال 
»ســيكون دفتر شــروط جديد يخّص 
موزعي األدويــة جاهزا خالل األيام 
القادمة وســيتم إعادة اعتماد مجموع 

الموزعيــن قبــل نهاية شــهر فيفري 
2022«، وأكــد بن بأحمد إلى أنه تّم 
تعزيز عمليات التفتيش على مســتوى 
الموزعين بغرض مكافحة المضاربة 

واالحتكار. 
وأشار الوزير إلى المنصة االلكترونية 
والتــي تعد أداة  للحــّد من المضاربة 
والبيع المشــروط، ودعا الصيادلة و 
المواطنيــن إلى تقديم شــكاواهم  عبر 

هذه  المنصة اإللكترونية 
وفيمــا يتعلق بكميات الكواشــف عن 
فيــروس كوفيــد19- ، أكــد وزيــر 
الصناعة الصيدالنية أن هذه الكواشف 
متوّفرة وبأســعار فــي المتناول، كما 
أشــار إلى أن كل المــواد الصيدالنية 
مصنّعــة فــي الجزائــر، وأصاف أن 
الصناعــة الصيدالنية الوطنية عرفت 
ارتفاعــا مقــّدرا بمليــار أورو قائال: 
»كل مــن يدخل في بروتوكول عالج 
Covid-19 يتــم إنتاجها محلًيا ، بما 
فــي ذلــك Lovenox واالختبارات 
وكذلــك اللقــاح«، وأضــاف قائال:« 
الجزائــر هــي الدولــة الوحيــدة فــي 

المنطقة التي تنتج اللقاح«. 
كما سجل تراجع في  فاتورة االستيراد 
ب 800 مليون أورو حسب الوزير، 
الذي أكــد أن هذا االنخفاض الفاتورة  

لم يكن على حساب المريض. 
مــن جانب آخر، كشــف الوزير على 
التوجــه »قريبا إلى إنتاج األنســولين 
وســتكون  الســرطان،  وعالجــات 
معالجــات  إنتــاج  ســنة   ،2022

السرطان بامتياز«. 

قال أن دفرت الرشوط الجديد الخاص بموزيع األدوية سيكون

 جاهزا خالل أيام، نب بأحمد: 

المواد الصيدالنية المستعملة يف 
الربوتوكول العالجي لكورونا متوفرة 

وبكميات كافية
الجزائر:سناء-م 

n أمر قاضي التحقيق لدى محكمة 
بإيــداع  بالعاصمــة،  أمحمــد  ســيدي 
المتهــم »ز. م. أ« الحبــس المؤقــت 
في قضية »االستعمال السيئ لوسائل 
التواصــل االجتماعــي ونشــر أخبــار 
كاذبــة ومغلوطــة ودعــوة المواطنين 
إلــى عدم التلقيح ضد فيروس كورونا 

)كوفيد19-(«. 
وأوضح وكيــل الجمهورية الرئيســي 
الديــن  نــور  المحكمــة,  ذات  لــدى 
تريعــة, خالل نــدوة صحفية نشــطها 
اليــوم االثنين أن المتهم قام باســتعمال 
مواقــع االجتماعــي وتحديــدا تطبيــق 
»التيك توك« في »نشــر أخبار كاذبة 
ومغلوطــة, ســيما في ظــل الوضعية 
الوبائيــة التي يشــهدها العالــم, ودعوة 
المواطنيــن إلى عدم أخــد التلقيح ضد 
كوفيــد19- علــى أســاس أنــه يضــر 
بصحة المواطنين ويــؤدي إلى الوفاة, 
إلى جانب انتحال صفة طبيب, وهوما 
أثار تذمر شــريحة األطبــاء, حيث تم 
االســتماع إلــى نقابة األطبــاء بصفتها 

طرفا مدنيا«.
وأضــاف المتحــدث أنــه بعــد تقديــم 
المشتبه فيه وسماعه, تمت متابعته أمام 
قاضي التحقيق بجنح »نشــر وترويج 

أخبــار كاذبــة ومغرضــة من شــأنها 
المســاس باألمــن العمومــي أو النظام 
العــام, التدخل بغير صفة في الوظائف 
العمومية والمدنيــة المتمثلة في وظيفة 
طبيب والتقاط صور وفيديوهات خلسة 
ونشــرها عبر شبكة إلكترونية ومواقع 
التواصل االجتماعــي قصد اإلضرار 
والمســاس بمهنــة الصحــة والهيــاكل 
والمؤسســات الصحيــة, وهــي أفعال 
المعاقبة عليها وفقا لقانون العقوبات«.
وعقــب ســماع المتهم عنــد الحضور 
األول مــن طــرف قاضــي التحقيــق 
--يوضح الســيد تريعــة-- أصدر أمرا 

بإيداعه الحبس المؤقت.
مــن جانبــه, قدم رئيس فرقــة مكافحة 
بالمصلحــة  والتحريــض  اإلرهــاب 
الواليــة ألمن واليــة الجزائر, محافظ 
الشــرطة صديــق حكيــم, شــروحات 
حــول هذه القضيــة التي تــم رصدها 
--كما قــال-- »عبر تتبع ما يروج في 
الفضاء الســيبيراني من خالل متابعة 
نشــاط المتهــم الــذي اســتعمل صفــة 
انتسابه للطاقم الطبي العامل بمستشفى 
نفيســة حمود بحســين داي, مما مكنه 
مــن اســتقطاب حوالــي 1.7 مليــون 

مشاهد«.

وأوضح أن هذه الصفة التي اســتغلها 
المشتبه فيه نظير تكفله بمرافقة والداه 
للعــالج بمصلحــة كوفيــد19- بذات 
المستشــفى مــن 27 جويليــة 2021 
إلى غايــة 18 أوت من نفس الســنة, 
ليعــرض بعدهــا خدمات علــى أهالي 
المرضى كمســاعد للتكفــل بهم مقابل 

مبلغ مالي«.

وخــالل تواجده بالمستشــفى -يضيف 
ذات المتحــدث- »اغتنم المشــتبه فيه 
تسجيل ونشر معلومات مغلوطة وذلك 
بالتعليــق على الوضعية التي تعيشــها 
مصلحة كوفيد19-، داعيا إلى مقاطعة 
عملية التلقيح, ناهيك عن الترويج لعدم 

فعالية هذا اللقاح«.
                                           ق ـ و

وكيل الجمهورية الرئييس لدى محكمة سيدي أمحمد:

إيداع المتهم بنرش أخبار كاذبة ودعوة المواطنني 
إىل مقاطعة التلقيح الحبس المؤقت

n انطلقــت يــوم االثنيــن بالقطــب 
الجزائــي المالــي و االقتصــادي لدى 
بالجزائــر  أمحمــد  ســيدي  محكمــة 
العاصمة جلسات محاكمة وزير الطاقة 
األســبق شــكيب خليل باالســتماع إلى 
المتهمين الرئيسيين المتابعين في هذه 

القضية بجنح ذات صلة بالفساد.
و كان أول المتهمين الذين استمع إليهم 
قاضــي الجلســة الرئيس المديــر العام 
الســابق لمجمــع ســوناطراك، محمــد 
مزيــان, المتواجــد بمؤسســة عقابيــة 

بوهران بعد ادانته في قضية أخرى.
و يتابع مزيان في قضية شــكيب خليل 
بجنح ابــرام صفقات مخالفــة لألحكام 
والتنظيم الساري المفعول, تبديد أموال 
عمومية وســوء استغالل الوظيفة لمنح 

امتيازات غير قانونية للغير.
و مــن أهم األســئلة التي طلب القاضي 
إجابات بخصوصها ملف ما يعرف ب 
GNL3، وهــي الصفقــة المبرمة مع 

مجمع »سايبام« سنة 2008 من أجل 
إنجــاز مركب للغاز الطبيعي المســال 
بمنطقــة أرزيو بوهــران حيث تبين أن 
الصفقة كانت تشــوبها خروقات عديدة 
مكنــت المجمــع اإليطالــي مــن الفوز 

بالصفقة واقصاء شركات أخرى.
و بهــذا الخصــوص, نفــى المســؤول 
الســابق بالمجمع العمومي الذي يحاكم 
عن بعــد, التهم الموجهــة إليه, محمال 
كافة المســؤولية لوزير الطاقة األسبق, 
شكيب خليل, في منح األفضلية للمجمع 
االيطالــي واقصاء الشــركة اإلماراتية 
أن هــذه  مــن  بالرغــم  »بيتروفــاك« 
االخيرة كانت قدمت أحســن عرض. و 
كان وزير الطاقة األســبق شكيب خليل 

محل أمر دولي بالقبض عليه.
أمــا مديــر الشــؤون القانونيــة بمجمع 
ســوناطراك, بومديــن عبــاس )غيــر 
موقوف(, فقد رد بخصوص نفس التهم 
الموجهــة اليه بأنه كان عضوا فقط في 

لجنــة فتح أظرفــة المناقصــة المتعلقة 
بانجاز مركب أرزيو و«غير مســؤول 

عن إقصاء مجمع وتفضيل أخر«.
لجنــة  أن  المتهــم  ذات  أضــاف  و 
تقييــم العــروض التقنية هــي من تقوم 

بالمفاوضات.
كما تم االســتماع في الجلسة الصباحية 
الى نائــب الرئيس المدير للعلم للمجمع 
انــذاك, عبد الحفيــظ فيغولي, المتواجد 
رهن الحبس االحتياطي و المتابع أيضا 
بنفس التهم, حيــث أكد أنه خالل إبرام 
الصفقــة مع مجمــع »ســايبام« لم يتم 
االحتــرام الكلي لالجــراءات القانونية 

المعمول بها.
و مــن المنتظــر أن يتم االســتماع إلى 
ممثليــن عن المجمع اإليطالي المتورط 
فــي هذه القضية التي تتابــع فيها أيضا 
عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع 

الطاقة بالجزائر.
                                         ق ـ و

االستماع إىل إطارات سابقة يف سوناطراك حول قضية الوزير السابق شكيب خليل

الجزائر:سناء-م 



الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  استهدفت 
بمنطقتي  االحتالل  جنود  تخندقات  الصحراوي 
المحبس,  بقطاع  الظمران  وأودي  تنوشاد  سبخة 
عن  الصادر   444 رقم  العسكري  البيان  حسب 

وزارة الدفاع الصحراوية.
وأبرز البيان الذي اوردته وكالة االنباء الصحراوية 
التحرير  جيش  من  متقدمة  مفارز  ان  )واص(, 
على  أقصافها  شددت  الصحراوي,  الشعبي 
تنوشاد  سبخة  بمنطقتي  االحتالل  جنود  تمركزات 

وأودي الظمران بقطاع المحبس.
الشعبي  التحرير  جيش  من  متقدمة  مفارز  وكانت 
السبت   أمس  هجماتها  ركزت  ,قد  الصحراوي 
الفرسية  بقطاعات  االحتالل  جنود  تمركزات  على 
الشديدة  سهب  مناطق  ,مستهدفة  وحوزة  واوسرد 

وكلب النص وكلب ديرت وفدرة التمات.
وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي 
تكبدت  التي  المغربي  االحتالل  قوات  مستهدفة 
طول  على  والمعدات  االرواح  في  فادحة  خسائر 

جدار الذل والعار,يضيف البيان .
ق ـ د

مواطن تونيس يدخل 
إرضابا عن الطعام ويهدد 

باالنتحار بسبب تعطل 
»سكانر« مستشفى

 
دخل مواطن تونسي في إضراب عن الطعام وامتنع 
عدم  بسبب  باالنتحار،  التهديد  مع  الدواء  أخذ  عن 
إجراء مستشفى صورة »سكانر« وعملية تصوير 

مغناطيسي له، إثر تعطل اآللة والكلفة الغالية.
في  حسابه  على  المواطنين،  أحد  وأوضح 
»فيسبوك«، تفاصيل هذه الواقعة، وقال: »الطيب 
القصرين،  والية  أصيل  تونسي  مواطن  زديري 
بالقصرين  الجهوي  بالمستشفى  فترة  منذ  يرقد 
بقسم القلب والشرايين، اختار الدخول في إضراب 
جوع وحشي واالمتناع عن أخذ الدواء مع التهديد 
باالنتحار، بسبب ما سماه المماطلة والتسويف من 
طرف أعوان و مسؤولي المستشفى المذكور، حيث 
القيام بسكانير وعملية  ينتظر  أيام  أنه ومنذ عشرة 
وللذكر  جدوى،  دون  لكن  مغناطيسي  تصوير 
الصور  بهذه  للقيام  ماديا  قادر  غير  المعني  فإن 

بالمصحات الخاصة نظرا لغالء التسعيرة«.
وأضاف: »السكانير مكسر ولديه مدة، ويتم إرسال 
المرضى إلى جهات أخرى للقيام بعمليات التصوير 

مثل سيدي بوزيد وقفصة«.
ق ـ د

الثالثاء 01 فيفري 2022 م6
الموافق لـ 29 جمادى الثانية 1443 هـ  الحدث المغاربي

الدائم  المندوب  و  اثيوبيا  في  الصحراوي  السفير  طالب 
القارية  المنظمة  علي،  أبا  ،لمن  االفريقي  االتحاد  لدى 
بتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق اإلنسان في االراضي 
ظل  في  مستمرا  تدهورا  تشهد  التي  المحتلة  الصحراوية 
لمراقبة  آلية  وغياب  المغربية  االنتهاكات  مستوى  تزايد 

دولية للتقرير عنها.
تأكيده  اباعلي  لمن  عن  الصحراوية  األنباء  وكالة  ونقلت 
امام الدورة العادية ال 43 للجنة المندوبين الدائمين التابعة 
لالتحاد اإلفريقي التي عقدت بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا 
من 21 الى 30 يناير 2022 ، أن مسالة حقوق اإلنسان 
التأسيسي  القانون  في  كبيرا  حيزا  يشغل  مقدسا  مبدأ  هي 

يكون  أن  يتجاوز  هو حق جوهري  و  اإلفريقي،  لالتحاد 
امتيازا.

و أشار إلى أن دولة االحتالل المغربي مستمرة في استهداف 
و  للمضايقات  يتعرضون  الذين  اإلنسان  حقوق  نشطاء 
السياسي ودفاعهم عن حقوق  االضطهاد، بسبب نشاطهم 
الفتا  واالستقالل،  المصير  تقرير  في  المشروعة  شعبهم 
السجون  في  الصحراويين  لألسرى  المروع  الوضع  إلى 

المغربية و بشكل خاص سجناء مجموعة اكديم ازيك.
بتحمل  اإلفريقي  االتحاد  طالب  الصحراوي  السفير 
مسؤولياته في حماية حقوق اإلنسان في األجزاء المحتلة 
من الجمهورية الصحراوية و اإلسراع في تنفيذ المقررات 

في هذا  اإلفريقي  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  الصادرة عن 
الميثاق  من   58 و   45 المادتين  بموجب  السيما  الصدد 
على  يتعين  »اذ   ، الشعوب  و  اإلنسان  لحقوق  األفريقي 
المفوضية ، كجزء من تفويضها ، تعزيز وحماية حقوق 

اإلنسان والشعوب في إفريقيا عموما«.
وأوضح أن المواطنين الصحراويين في األجزاء المحتلة 
لمختلف  عرضة  »يظلون  الصحراوية،  الجمهورية  من 
أنواع االنتهاكات الخطيرة في معظم األحيان و هي موثقة 
بشكل جيد من قبل العديد من منظمات حقوق اإلنسان«، 
مضيفا ان الشعب الصحراوي يعاني الحرمان من حقوقه 
استمرار  ظل  في  الثقافية،  و  االقتصادية  و  السياسية 
االستغالل غير المشروع للموارد الطبيعية من قبل المملكة 

المغربية و بعض الشركات األجنبية.
حقوق  بميثاق  االلتزام  عدم  أن  على  اباعلي  لمن  وأكد 
اإلنسان والشعوب األفريقية ال ينفي المسؤولية عن احترام 
قانون االتحاد األفريقي المشترك ، المادة 3 )ح( الموقعة 
والمعادة والمودعة دون أي شرط أو تحفظ، مذكرا بحالة 

الناشطة الصحراوية سلطانة خيا و عائلتها كمثال .
لممارسات  تتعرض  الناشطة  إن  اإلطار  هذا  في  وقال 
سريع  تحقيق  إجراء  يتطلب  مما  مستمر،  بشكل  وحشية 
االستخدام  في  وفعال  وشفاف  وحيادي  ومستقل  وشامل 
المفرط للقوة ضدها وضد أسرتها ، بما في ذلك التقرير 
عن االغتصاب واالعتداء الجنسي، وضمان تقديم المشتبه 
بهم إلى العدالة. كما طالب اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
و الشعوب بتنفيذ المقررات اإلفريقية ذات الصلة، بتقصي 
الوضع المتعلق بحقوق اإلنسان في المنطقة، متسائال عن 
و  مأموريتها  بتنفيذ  اللجنة  قيام  تحول دون  التي  األسباب 

زيارة األجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
لحقوق  األفريقية  اللجنة  تعين  أن  ضرورة  على  وشدد 
الجمهورية  لقضية  خاصا  مفوضا  والشعوب  اإلنسان 

الصحراوية.
ق ـ د

يف ظل تزايد مستمر لالنتهاكات المغربية وغياب آلية دولية للمراقبة 

االتحاد اإلفريقي مطالب بتحمل مسؤوليته 
في حماية حقوق اإلنسان باألراضي 

الصحراوية المحتلة

قد  ليبيا  أبواب  تطرق  جديدة  انتقالية  رحلة 
تصل لـ16 شهرا، بعد إعالن لجنة خارطة 
استندت  والذي  النهائي،  تقريرها  الطريق 

فيه إلى أكثر من مسار.
كانت  شهًرا،   16 وحتى  أشهر   9 فبين 
خارطة  لجنة  من  المقترحة  الزمنية  المدة 
الليبي،  البرلمان  عن  المنبثقة  الطريق 
الحالة  في  الزمنية  الفترة  أن  إلى  مشيرة 
لليبيا،  دائم  دستور  بدون  ستكون  األولى 
االنتخابات  بإجراء  ستكون  الثانية  فيما 
الرئاسية والبرلمانية وفق دستور دائم للبلد 

األفريقي.
الطريق،  خارطة  لجنة  رئيس  وأوضح 
األحوال  مصلحة  أن  مهنى  الدين  نصر 
المدنية، قدمت مشروًعا أسمته »المطابقة« 
التي  واألخطاء  التزوير  حاالت  لمعالجة 
المواطنين،  بيانات  واستكمال  رصدت، 

رئيس  أن  إلى  مشيًرا  للسكان،  العام  التعداد  وإحصاء 
الفترة،  اختزال  إمكانية  أكد  بالتمر،  محمد  المصلحة 
إلى 6 أشهر، حال التغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، 

المعوقات األخرى. وبعض 
المفوضية  أن  الطريق،  خارطة  لجنة  رئيس  وأكد 
قوانين  على  التعديالت  بعض  إجراء  اقترحت 
الفترة  تقليص  على  قادرة  أنها  إلى  مشيرة  االنتخابات، 
المطلوب  الدعم  توفير  حال  أشهر،   6 إلى  الزمنية 
صناديق  وتأمين  والناخبين،  الموظفين  تأمين  من  لها، 

االنتخابات
الوطنية المصالحة 

وقال رئيس لجنة خارطة الطريق، إن اللجنة تواصلت 
المصالحة  مسار  حلحلة  لبحث  الرئاسي،  المجلس  مع 

سيوافيها  أنه  لها  أكد  األخير  أن  إلى  مشيًرا  الوطنية، 
في  اختراق  إلحداث  يحتاجها،  التي  بالمشروعات 
إلى  المسار األمني يحتاج  إلى أن  الهام. وأشار  الملف 
والعسكرية،  األمنية  المؤسسات  لتوحيد  صادق  دعم 

وإجراء االنتخابات في أجواء من الطمأنينة.
من جانبه، قال عضو لجنة خارطة الطريق عبدالسالم 
يعرف  ما  مع  اجتماعات  عقدت  اللجنة  إن  نصية، 
المسار  لمعالجة  للدولة«،  األعلى  بـ«المجلس 
تعديل  إلى  توصلت  أنها  إلى  مشيًرا  الدستوري، 
الطريق  ويمهد  النواب،  مجلس  ليدرسه  دستوري، 

االنتقالية. المراحل  للخروج من 
دستوري تعديل 

تشكيل  نصية،  بحسب  الدستوري،  التعديل  ويتضمن 
لها أن تستعين بمن تراه  24 عضوا،  تتكون من  لجنة 

بعد  أنه  إلى  مناسبا في عملها، مشيًرا 
سيكون  الدستوري،  التعديل  إقرار 
تليها  لالجتماع،  يوما   15 اللجنة  أمام 
المختلف  القوانين  لتعديل  يوما   45

. عليها
لجنة  عضو  عنه  تحدث  الذي  المسار 
سيتطلب  إنه  قال  الطريق،  خارطة 
 12 حوالي  أي  إلنهائه،  يوما   345
الليبيون  شهرا، إال أنه قال إذا رفض 
مشروع تعديل الدستور، فإن المرحلة 
أشهر،  إلى سنة و4  االنتقالية ستصل 

أي 16 شهًرا.
دومة  مصباح  أعضاء  أحد  وأعلن 
مباشرة،  الهواء  على  منها  استقالته 
دفع  ما  التقرير،  عن  اإلعالن  عقب 
على  هجوم  لشن  البرلمانيين  بعض 
في  موحدة  غير  أنها  من  اللجنة، 

آرائها.
للحكومة الترشح 

عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  قال  جانبه،  من 
عضوية  إسقاط  بند  البرلمان  لمقرر  أحال  إنه  صالح، 
وفي  سفراء  تعيينهم  تم  الذين  النواب  عن  المجلس 
المقاطعين  واألعضاء  الشركات  إدارات  مجالس 
الرقابية  واألجهزة  العام  النائب  وطالب  للجلسات. 
الهبوط  من  البرلمان  طائرة  منع  واقعة  في  التحقيق 
إلى  إلى طبرق، مشيًرا  النواب  لنقل  في مطار معيتيقة 
بملفاتهم  التقدم  الوزراء  لرئاسة  المرشحين  على  أنه 
قبل  فيهم،  الشروط  توافر  لدراسة  المجلس  أمانة  إلى 

استالم أي ملف.
ق ـ د

الجيش الصحراوي 
يستهدف قوات االحتالل 
المغريب بقطاع المحبس

لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن الربلمان

اقرتاح مرحلة انتقالية جديدة بني 06 
إىل 16 شهرا يف ليبيا



على  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  شدد 
أن حكومته ستعزز نمو االقتصاد من خالل التركيز 

على مزيد من االستثمارات بكل القطاعات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خالل مشاركته 
والتنمية  العدالة  لحزب  التشاوري  االجتماع  في 
ما  بحسب  البالد،  شرقي  شمال  طرابزون  بوالية 
نقله الموقع اإلخباري الرسمي »تي آر تي خبر«.

اإلنتاج،  مسيرة  ستواصل  بالده  أن  أردوغان  وأكد 
وأن  المقبلة،  األعوام  خالل  صادراتها  وستعزز 
المواطنين؛  لكل  الخدمات  تقديم  تواصل  حكومته 
ألنها تستمد قوتها من الشعب والثقة المتبادلة بينهما.
للغاية  الخطيرة  المشاكل  »رغم  قائال:  وأضاف 
التي نواجهها على نطاق عالمي، فإننا نواصل بذل 
في  استثمارية  تحركات  أكبر  تركيا  لتشهد  الجهود 
ضرر  بأقل  نجت  التي  البلدان  من  نحن  تاريخها. 
العالم  دول  أكثر  حتى  هز  الذي  كورونا  وباء  من 

تقدما«.
انكمش  2020، عندما  وزاد أردوغان قائال »عام 
االقتصاد العالمي بنسبة %3.4، سجلنا نمًوا بنسبة 
وفرنا  كما  الوبائية،  الظروف  وذلك رغم   ،1.8%

فرص عمل لنحو 2.7 مليون شخص«.
ولفت إلى أن تجاوز قيمة الصادرات التركية خالل 
العام الماضي 225 مليار دوالر، دليل واضح على 
فترة  خالل  الالزمة  التدابير  اتخاذ  في  تركيا  نجاح 
تفشي كورونا، وعدم سماحها للوباء بإلحاق الضرر 

في قطاعي اإلنتاج والتصدير.
بوعدها  »أوفت  حكومته  أن  الرئيس  أوضح  كما 
وكان  للتضخم،  فريسة  المواطنين  ترك  بعدم 
األدنى  الحد  رفع  هو  الصدد  هذا  في  تحرك  آخر 
المدنية  الخدمة  موظفي  رواتب  وزيادات  لألجور، 

لدينا«. والمتقاعدين 
على الصعيد نفسه انتقد أردوغان »سعي المعارضة 
منفعة  لتحقيق  تركيا  كبوات  بعض  الستغالل 
سياسية«، مضيًفا »هذا ما حدث حينما ارتفع سعر 
ديسمبر   20 قبل  الليرة،  مقابل  األجنبية  العمالت 

الماضي«.
وتابع قائال »لكن بعد ذلك التاريخ، وبفضل التدابير 
خفض  من  تمكنا  باتخاذها،  قمنا  التي  االقتصادية 
لم  ثم  ومن  سريع،  بشكل  األجنبية،  العمالت  سعر 
لتحقيق  الصدد  هذا  في  وسيلة  المعارضة  لدى  يعد 
حساب  على  ذلك  كان  ولو  حتى  سياسية  مكاسب 

دولتهم«.
ق ـ إ

ارتفاع بورصة موسكو
الروسية  والعملة  موسكو  بورصة  مؤشرا  ارتفع 
الروبل، يوم االثنين، وترافق ذلك مع صعود أسعار 

النفط في األسواق العالمية.
ارتفع  موسكو،  بتوقيت   13:30 الساعة  وبحلول 

مؤشر البورصة لألسهم المقومة بالدوالر
 MICEX بنسبة %1.75 إلى 3549 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة لألسهم المقومة بالدوالر 
وفقا  نقطة،   1441 إلى   2.43% بنسبة   RTS

لبيانات بورصة موسكو.
التي  الخسائر  بعض  الروسية  العملة  كذلك عوضت 
منيت بها في وقت سابق، حيث انخفض سعر صرف 
الدوالر بواقع 25 كوبيكا )الروبل = 100 كوبيك( 

إلى 77.56 روبل.
ق ـ إ

7 الثالثاء 01 فيفري 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 29 جمادى الثانية 1443 هـ 

ارتفعت أسعار النفط، اإلثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها 
في أكثر من سبع سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة.
السياسية   في شرق أوروبا والشرق  وأدت االضطرابات 

األوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص اإلمدادات.
وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 
بتوقيت   0051 الساعة  بحلول  للبرميل  دوالر   90.95

جرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 99 سنتا أو 
1.1 بالمئة إلى 87.81 دوالر للبرميل بعد أن ارتفع 21 

سنتا يوم الجمعة.
منذ  لهما  مستوى  أعلى  الجمعة  يوم  المعياران  وسجل 

أكتوبر 2014.
ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
)أوبك  باسم  يعرف  فيما  روسيا  بقيادة  وحلفاؤها  )أوبك( 
+(، لرفع مستويات إنتاجهم. كما تأثرت السوق بالهجمات 
التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على اإلمارات العربية 

المتحدة.
أسعار  ارتفاع  إلى  والغرب  روسيا  بين  التوترات  وأدت 

النفط. وأثار الخالف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في 
العالم والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص 

إمدادات الطاقة في أوروبا.
ويأتي على رأس قائمة أسباب ارتفاع األسعار النزاع ما 
دفع  في  واستمراره  أوكرانيا  حول  وروسيا  الغرب  بين 
قال  الماضي،  الثالثاء  يوم  ففي  األعلى.  نحو  األسعار 
الرئيس جو بايدن معلقا على األزمة الروسية-األوكرانية: 
»لقد أعلنتها واضحة منذ وقت مبكر للرئيس بوتين فيما 
لو أنه تحرك نحو أوكرانيا، فإنه سوف تترتب على ذلك 
عواقب قاسية، بما في ذلك عقوبات اقتصادية مؤثرة، إلى 
جانب أنني سأشعر أني ملزم بدعم وجودنا -وجود حلف 

الناتو- في الجبهة الشرقية: بولندا، ورومانيا، إلخ«.
وكانت التخوفات من أن العقوبات ضد روسيا قد تتسبب 
في نقص في النفط الخام والغاز الطبيعي، قد هزت أسواق 

السلع في األيام األخيرة.
والضغوط األخيرة على أسعار النفط تأتي من صادرات 
أن  المنتظر  من  والتي  البلطيق،  بحر  مواني  من  روسيا 
تنخفض في الشهر المقبل إلى أقل مستوى لها في خمسة 

أشهر.
بلوغ  بوسعها  يعد  لم  أن روسيا  هو  هنا  القلق  ومصدر 
مستوى إنتاج النفط فيها إلى مستوى ما تحدده لها اتفاقية 

أوبك+ من حصة إنتاجية.
وعلى الرغم من ارتفاع مخزون النفط التجاري بمقدار 
2.4 مليون برميل في األسبوع المنتهي يوم 21 جانفي 
الماضي، يقول أحد المعلقين إن مستوى مخزونات النفط 
كان على انخفاض لعدة أسابيع اآلن، وإجمالي مستوى 
المعتاد  المخزونات هو بشكل واضح أقل من المستوى 

في مثل هذا الوقت من السنة.
نقص  من  تعاني  العالمية  النفط  سوق  أن  إلى  ويشير 
مزمن في المعروض، مع ميل تحالف أوبك+ ومنتجي 
النفط الصخري األمريكي، إما إلى عدم القدرة وإما عدم 

الرغبة في رفع اإلنتاج بشكل ملموس.
الواليات  في  الخام  النفط  مخزونات  انخفضت  وقد 
المتحدة بمقدار 273 مليون برميل منذ أن بلغت ذروتها 
في يوليو 2020، وهو ما يوازي أكثر من اإلضافة إلى 
المخزونات التي وصل إجماليها إلى 204 ماليين برميل 
تفجر  أعقبت  التي  الموجة األولى من اإلغالقات  خالل 

الجائحة في عام 2020. 
الواليات  في  النفطي  المعروض  نقص  إلى  وإضافة 
من  العالمية  السوق  في  متزايد  قلق  هناك  المتحدة، 
انخفاض المعروض من النفط الخام، وهو ما يساعد على 
بقاء األسعار مرتفعة، مع توقعات متزايدة بأن يبلغ سعر 

برميل برنت 100 دوالر للبرميل في وقت الحق.
األسعار  على  الجيوسياسية  العوامل  تأثير  أن  والواقع 
بشكل  لالرتفاع  النفط  أسعار  مالت  أن  فبعد  متقلبا،  كان 
على  الحوثية  اإلرهابية  االعتداءات  أعقاب  في  ملحوظ 
من  القلق  استمرار  جانب  إلى  باإلمارات  مدنية  منشآت 
النزاع األمريكي الغربي حول أوكرانيا، لم يعد هناك من 
تأثر  عدم  ثبت  إذ  الحوثي،  اإلرهاب  لتأثير  ذكر  أو  أثر 
اإلمارات وعدم تأثر اإلنتاج أو التصدير، بل إن اإلمارات 
إلى جانب المملكة العربية السعودية هما الوحيدتان داخل 
تحالف أوبك+ اللتان لديهما طاقة إنتاجية فائضة يعتد بها 

يمكن أن يتم تزويد السوق بها في حاالت الضرورة.
من  األسعار  على  التأثير  في  مستمرا  يعد  لم  ثم  ومن 
العوامل الجيوسياسية سوى النزاع الروسي-الغربي بشأن 

أوكرانيا، الذي يبدو أنه سيطول بعض الشيء.
ق ـ إ

أسعار النفط ترتفع و تقترب من أعلى 
مستوى لها في سبع سنوات

أردوغان : تركيا تشهد
أكرب تحركات استثمارية 

يف تاريخها

يصل  ما  استثمار  »غوغل«،  شركة  تعتزم   
»إيرتيل«  شركة  مع  بالشراكة  دوالر  مليار  إلى 
الهواتف  إلى  ميسور  وصول  لتوفير  الهندية 

هندي. مليار  من  ألكثر  الذكية 
سيساعد  االستثمار  أن  »غوغل«،  وأوضحت 
األدوات  تبني  على  الهند  في  الصغيرة  الشركات 
التعليم  تبني  على  الهند  تعمل  حيث  الرقمية 
وسط  اإللكترونية  والتجارة  والمدفوعات  الرقمي 

الوباء.
لتطوير  أيضا  تخططان  الشركتين  أن  وأضافت 
الخامس  الجيل  لشبكات  مشتركة  برمجيات 
غوغل  »صندوق  من  كجزء  أخرى،  ومعايير 

عام  في  إطالقه  تم  الذي  الهند«  لرقمنة 
.2020

للحصول  دوالر  مليون   700 غوغل  وستدفع 
إيرتيل. في شركة  بالمائة   1.28 على حصة 

من جهتها، قالت »إيرتيل« في بيان، إنها ستلتزم 
أيضا بما يصل إلى 300 مليون دوالر التفاقيات 

المقبلة. الخمس  السنوات  مدى  على  تجارية 
لجنة  مع  قانونية  مشاكل  »غوغل«،  وواجهت 
أساءت  الشركة  إن  قالت  التي  الهندية  المنافسة 
الخاص  أندرويد  لنظام  المهيمن  المركز  استخدام 

الذكي.  التلفزيون  قطاع سوق  في  بها 
ق ـ إ

رشكة »غوغل« تعزتم استثمار مليار دوالر لدفع جهود رقمنة الهند

في  الجزائري،  الدينار  مقابل  أمس  اليورو  سعر  تراجع 
تعامالت  في  صعد  بينما  الجزائري،  المركزي  البنك 

السوق السوداء.
وسجل سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 156.11 

دينار للشراء و156.19 دينار للبيع.
السوق  في  الجزائر  في  أمس  اليورو  سعر  زاد  بينما 
و203.15  للشراء  دينار   200.92 مسجاًل  السوداء، 

دينار للبيع.
وارتفع سعر الدوالر لدى بنك الجزائر المركزي مسجال، 

140.28 دينار للشراء و140.29 دينار للبيع
وفي السوق الموازية )السوداء( استقر عند 180 ديناًرا 

للشراء و182ديناًرا للبيع.
وتراجع سعر صرف الجنيه اإلسترليني لدى بنك الجزائر 
المركزي إلى 187.64 دينار للشراء، و187.71 دينار 

للبيع.
غير  الموازية  السوق  لدى  اإلسترلينى  سعر  وارتفع 
للشراء،  دينار   241.45 إلى  )السوداء(  الرسمية 

و244.14 دينار للبيع.
وارتفع سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي 

إلي 37.38 دينار للشراء، و37.39 دينار للبيع.
وسجل سعر الريال لدى السوق الموازية )السوق السوداء( 

47.97 دينار للشراء، و48.51 دينار للبيع.
الجزائر  بنك  تعامالت  فى  اإلماراتي،  الدرهم  وارتفع 
دينار  و38.20  للشراء،  دينار   38.18 عند  المركزي 

للبيع.
)السوق  الموازية  السوق  لدى  الدرهم  سعر  وسجل 

السوداء( 49.00 دينار للشراء، و48.51 دينار للبيع.
فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي إلى 

462.20 دينارا للشراء، و463.48 دينار للبيع.
واستقر الدينار الكويتي في السوق الموازية عند 593.96 

دينار للشراء، و600.56 دينار للبيع.
ق ـ إ

أسعار العمالت األجنبية في الجزائر



   

n تعرف المشــاريع الســكنية بمنطقة 
فرضــوة التابعــة لبلدية ســيدي مروان 
الواقعــة علــي بعــد5 10كــم مــن ميلة 
تأخيــر  الــي  بالجملــة أدت  تجــاوزات 
بعضها و ظهور عيوب في اإلنجاز على 
أخرى، بســبب غياب التنسيق و الرقابة  
بيــن الهيئــات المشــرفة علــى  متابعــة 
البرامــج من جهــة و التســيب التام من 
طرف المصالح التقنيــة المكلفة بمتابعة 
اإلنجاز لمختلف اعمال البناء و التهيئة. 
و طالــب  عدد مــن األطــراف المعنية 
بالمشــاريع بفتــح تحقيــق حــول عملية 
تعبيد الطرقات التــي تعرفها  التجمعات 
الســكنية المنجــزة مؤخــرا تــم ازالتهــا 
بطريقــة عشــوائية رغــم انهــا كلفــت 
الماليبــر في مشــهد يدعو الي الدهشــة 

واألســف بســبب عدم وجود تنسيق بين 
الجهــات المعنية بهده المشــاريع، و هي 
مديريــة التعميــر و البنــاء لواليــة ميلة 
وديوان الترقية العقارية المكلف بمتابعة 

المشاريع السكنية.
و طالــب متابعون لهذه المشــاريع بفتخ 
تحقيق حول عمليــة اهدار المال العام و 
هدم طرقات و مســاحات كلفت الماليير 
و برمجــة عمــارات جديــدة ف فــوق 
ارضيتها ألسباب مجهولة ودون حسيب 
أو رقيــب ممــا يســتوجب مــن الجهات 
المعنية فتح تحقيق حول هذه التجاوزات 
التي تضر الشــأن التنموي بالوالية 43 
ووقف المشــاريع العبثية التــي  تعرفها 

عديد المخططات بالوالية.
                                  محمد ب

عين على الشرق 8

تجاوزات و غياب الرقابة يف مشاريع 
السكن بفرضوة بميلة    

متفرقات 

الثالثاء 01 فيفري  2022 م
الموافق لـ 29 جمادى الثانية 1443 هـ

اتهموا أطرافا بالتسبب في إقصائهم    

»المنسيون« من سكان الصفيح يستعجلون 
الترحيل في سكيكدة

n تمســكت، أمس، مجموعة 
مــن العائــات التــي تقيــم فــي 

مســتودعات بمدينــة ســكيكدة، 
باالســتفادة من الســكن وإعادة 
قــال  كمــا  ملفاتهــا،  دراســة 
المعنيــون إنهــم كانــوا ضحية 

تقارير مغلوطة.
  وذكر ممثل عن السكان في لقاء 
مع عيــن الجزائر، بأنهم يقيمون 
في حي الماتش القصديري لكنهم 
تفاجأوا، كما يقولون، بإســقاطها 
ضمــن  الترحيــل  عمليــة  مــن 
الحصة التي وزعت على سكان 
الحي سنة 2018 ليجدوا أنفسهم 
بــدون مأوى، قبل أن يلجأوا إلى 
اإلقامــة عنــد األهــل واألقارب 
باســتئجار  قــام  مــن  ومنهــم 
مســتودعات فــي ظــروف جــد 
مزرية،وأضــاف المعنيون، بأن 
آمالهم كانت معلقة على الطعون 
إلعــادة إدراجهــا ضمــن قائمة 

المستفيدين.
مــن جهتهــا، ذكــرت عائــالت 
الطيــور،  بحيــرة  فــي  مقيمــة 
بأنهــا كانــت تقيم في هــذا الحي 
القصديري منذ التسعينيات، وقد 
كانت مدرجة في القائمة المعنية 
بإعادة اإلســكان التــي تم توزيع 

ســكناتها في مــاي 2018، لكن 
تم إســقاط أســمائها »رغــم أنه 
لــم يســبق لها االســتفادة من أي 
عقار«، مضيفة أنــه تم إبالغها 
بارتكاب خطأ إداري وبأنه سيتم 
تداركه، دون أن يحدث ذلك منذ 

أربع سنوات.
مصالــح  المعنيــون،  ناشــد  و 
بعيــن  حالتهــم  بأخــذ  الدائــرة 
االعتبــار وإعــادة التحقيــق في 
إدراجهــا  فــي  أمــال  ملفاتهــم، 
ضمن القائمــة المعنية بالطعون 
الخاصــة بالســكن االجتماعي و 
المقرر اإلفراج عنها في الثالثي 
األول مــن الســنة الجارية، فيما 
كان رئيــس الدائــرة، اليمين بن 
شــور، قد صرح بــأن مصالحه 
ســتقوم بإعــادة دراســة ملفــات 
هذه العائالت، مؤكدا أن الســكن 
سيذهب لمستحقيه الحقيقيين بكل 
شــفافية ونزاهــة طبقــا للقانون 

المعمول به في هذا المجال.

الوالية نموذجية يف إنتاج البذور 

توقع جني أكرث من 200 ألف قنطار من البطاطا
 يف سكيكدة    

n تتواصل، في ســكيكدة، عملية 
ــي محصول البطاطــا المتأخرة ،  جن
وباألخــص بمنطقــة صنهاجة قرباز 
ببلدية بن عزوز شرقي الوالية، التي 
يــاز، وبالرغم  تعد قطبــا فاحيا بامت
مــن تقلــص المســاحة المخّصصة 
لعــدة  المتأخــرة،  البطاطــا  إلنتــاج 

أسباب.
ــرة كبيــرة، مقارنة  ــاج وف ت عــرف اإلن
بالمواسم الماضية، لتمكن الفالحين، 
تقني لهذه  مــن التحكم في المســار ال

يــة  ن ــام التكوي الشــعبة، بفضــل األي
ــة،  الفالحي ــح  للمصال والتحسيســية 
حيث وتتوقع مصالح مديرية الفالحة 
تــاج حوالي201  لواليــة ســكيكدة، إن
ألــف و200 قنطــار مــن البطاطــا 

المتأخرة الموسم الحالي.
المكلــف  مســيخ،  رابــح  بحســب  و 
باإلعالم في تصريــح لعين الجزائر، 
فــإن  محصــول البطاطــا المتأخــرة 
والتي يتم غرســها ما بين شهري أوت 
وســبتمبر، بالخصــوص عبر بلديات 

ــي الحروش و بن عــزوز على  دائرت
ــى 1000  يــة تصل إل مســاحة إجمال
ــارا  ــارا، بتخصيــص 940 هكت هكت
لالســتهالك،  الموجهــة  لبطاطــا  ل
ــوق 200 قنطــار فــي  وبمــردود يف
لهــذه  بالنســبة  الواحــد،  ــار  الهكت
األخيــرة، و220 قنطار فــي الهكتار 
المخّصصــة  لبطاطــا  ل بالنســبة 
لبذور، كما يتوقع أن يصل محصول  ل
لبذور  البطاطا المتأخرة المخّصصة ل
13.200 قنطار على مساحة ب 60 
ــاج 188 ألــف قنطــار  ت ــارا، وإن هكت

لبطاطا الموجهة لالستهالك. ل
وفــي هذا الســياق، أضــاف محدثنا، 
ــه أن يغطي إحتياجات  ــه بإمكان أن ، ب
يــة مــن هــذه المــادة  الســوق المحل
ــي يكثر عليها الطلــب من طرف  ت ال
المواطنين، مضيفا، في ذات السياق، 
أّن الكميات المتوفرة ستعمل من دون 

شك على خفض األسعار.
وأوضــح مســيخ، أّن والية ســكيكدة، 
ــة التي تنتج  ل ي ل ق من بيــن الواليات ال
ــى ثالثــة مراحــل فــي  البطاطــا عل

الســنة، البطاطا المتأخــرة، المبكرة 
والموســمية، مــع تحقيــق محصــول 
ســنوي يصل إلى 1.5 مليون قنطار 
من البطاطا، وأضاف ذات المسئول، 
ــد، تتواجد  تبري أّن قــدرات الحفــظ وال
بــكل المؤسســات المعتمــدة، والتي 
تــراب  ــى  عل مؤسســه   15 عددهــا 
الوالية، بقدر إســتيعاب كلية تتجاوز 

200 ألف متر مكعب.
بــذور  ــاج  ت إن ب ســكيكدة  وتشــتهر 
ــي تعد األولى وطنيا من  ت البطاطا، ال
حيــث النوعية والجــودة، حيث توجد 
بهــا 15 مؤسســة متخّصصــة فــي 
إنتاج بذور البطاطا، وإنتاج البطاطا 
بنوعيهــا البيضاء والحمراء الموجهة 
لالستهالك، وزراعة البطاطا بالوالية 
ممركــزة في بلديات الحروش وصالح 
بوالشــعور ورمضان جمــال وكذا بن 
عــزوز، وتــزّود العديد مــن الواليات 
ببــذور البطاطا، من بينها كل واليات 
شرق وجنوب البالد وحتى واليات من 

الغرب الجزائري.
                             نورالدين ب

سكيكدة : نورالدين.ب  

n نجــح، أمــس، أعــوان الرقابة 
وقمع الغش لمديرية التجارة وترقية 
الصــادرات لواليــة ســكيكدة، فــي 
عمليتين متفرقتين من حجز أكثر من 
340 كلغ من المواد الغذائية منتهية 
الصالحيــة و163 كلغ مــن اللحوم 

الفاسدة، حسبما علم من المديرية.
وقد تم تجســيد العملية األولى خالل 
خرجــة ميدانية قامــت بها فرقة قمع 
الغش وســط مدينــة ســكيكدة نهاية 
األســبوع المنصرم، حيث عثر على 
مواد غذائية غير صالحة لالستهالك 
الصالحيــة  ومنتهيــة  البشــري 
معروضــة للبيــع ممــا قــد يســبب 
تسممات غذائية في حال استهالكها.
ويتعلق األمــر بـ129 كلغ من مادة 
الســميد فاســدة ومنتهيــة الصالحية 
و42 كلغ من عجينة التمر الفاســدة 
وغير صالحة لالستهالك ،باإلضافة 

إلى 7 كلغ من مــواد غذائية أخرى 
منتهية الصالحية.

كمــا تمكــن أعــوان الرقابــة وقمع 
الغش في عملية ثانية بوســط مدينة 
ســكيكدة وبالتنســيق مــع مصالــح 
األمــن في إطــار محاربــة ظاهرة 
عــرض وتســويق المنتجــات غير 
المطابقة حفاظا على صحة وسالمة 
المســتهلك مــن العثور علــى مواد 
غذائيــة غيــر صالحة لالســتهالك 
لـدى مجموعـــة من التجـــار كانت 
معروضــــة قصــد البيــع. ويتعلق 
األمــر بـ167,12 كلغ مــن المواد 
الغذائية منتهية الصالحية و97 كلغ 
من أحشــاء البقر وكذا 36 كلغ من 
»المرقاز« غير الصالح لالستهالك 
باإلضافــة إلى 30 كلــغ من أجنحة 

الدجاج الفاسدة.
                      نورالدين. ب

حجز كمية من اللحوم الفاسدة يف سكيكدة    
حياة بدائية يعيشونها بمنطقة العيفور بقسنطينة   

سكان قرية بلطرش السعيد يطالبون السلطات برفع الغنب عنهم   

n يعيش سكان قرية بلطرش السعيد 
الواقعة بالمنطقة المسماة العيفور بعين 
بــاي قســنطينة معانــاة يومية بســبب  ال
ــى تقهقــر  ــي أدت إل العزلــة الكبيــرة الت
حالتهم اإلجتماعية فهم يفتقرون ألبسط 

متطلبات عيشة المواطن البسيط.
 تطل قرية بلطرش الســعيد على المطار 
ــي محمد بوضيــاف و تبعد عن حي  الدول
با ببعض الكيلومترات الذي يعتبر  ي ات سون
ــا يتوفر على كل متطلبات المعيشــية  حي
ــة التي تقــع فــي منحدرات  عكــس القري
ــول ســكان  ــات، يق اي ن فــات ب وســط مخل
ــى االبار لجلب  ــة انهم يعتمدون عل القري
الماء الصالح للشــرب فالقرية ذات طابع 
فالحــي مما قد يؤثر على صحتهم، كذلك 

هم يفتقرون إلى شــبكات الغاز الطبيعي 
ــة من محطة  بالرغم مــن انهم على مقرب
الغــاز، فهم يقومون بشــراء قارورات غاز 
ــى حالتهم المادية  ــان التي اثرت عل بوت ال
الن أغلب سكان القرية مداخيلهم بسيطة، 
ــون في  ــى جانــب كل هــذا االوالد يعان ال
الوصول إلى مدارســهم كونهم يضطرون 
يها  ــة للوصول ال ل إلى قطع مســافات طوي
يقــل جهدهــم و تركيزهم في الدراســة. و  ف
أضــاف ذات المتحدثين ان قريتهم تعاني 
ــات الكبيرة من القمامة  من انتشــار الكمي
بســب غياب المفرغة مما أدى إلى انشار 
الحشــرات الضــارة و الجــرذان و انبعاث 
ــى ردوم  الروائــح الكريهــة ،باإلضافــة إل
ثعابين مرتعا لها. بنايات التي اتخذتها ال ال
شــكواهم  فعــوا  ر  انهــم  الســكان  ــول  يق
للسلطات المحلية قصد رفع الغبن عليهم 
بلهم  اال انهــم ال توجــد اية تحــركات من ق
تهيئة  مما اضطرهم الى التكلف بأعمال ال

من مالهــم. الخاص و قاموا بوضع قنوات 
المياه، وأصلحوا ا الطرق المهترئة

يطالب سكان القرية الجهات الرسمية ان 
الماء الشــروب خصوصا وانهم  يزودوهم ب

ــم االنتهاء من كافة اإلجــراءات الخاصة  ت
ــاه و توفير  بربط. ســكناتهم بشــبكة المي
نقل المدرســي لألوالد بدل المشــي على  ال

االقدام لمسافات طويلة

قسنطينة : مريم بن جامع   

إعادة فتح مركز بريد الدقيس وإنطالق 
أشغال تحسني اإلنارة بملعب انب عبد 

المالك بقسنطينة     

n فــي إطار تحســين الخدمة العمومية 
الجوارية تم أول أمس إعادة افتتاح مكتب 
بريد الدقســي بحلتــه الجديدة وقد روعي 
في عملية اعادة التهيئة كل شروط راحة 
المواطنيــن بمــا فيــه ذوي االحتياجــات 
الخاصــة ،و ســيتم خالل العــام الجاري 
تســليم العديد من العمليات المماثلة على 
مستوى كافة بلديات الوالية إلسداء خدمة 

عمومية ترقى لتطلعات المواطنين .
و مــن جهــة أخرى و تنفيــذا إللتزامات 
الوالــي قســنطينة خــالل دورة المجلس 
الشــعبي الوالئي االخيرة، قــام صبيحة 
اول امــس الســيد مديــر اإلدارة المحلية 

بإنجــاز  المكلفــة  المؤسســة  بتنصيــب 
اشــغال اإلضاءة لملعب الشــهيد بن عبد 
المالك رمضان، بحضور مدير الشــباب 
و الرياضــة، مديــر الملعــب و مكتــب 
الدراســات، حيــث أكد في عيــن المكان 
علــى أهميــة المشــروع الــذي ينبغــي 
تجســيده فــي آجالــه المحددة قبــل بلوغ 
شــهر رمضــان المعظــم و بالمقاييــس 
العصريــة ،و ذلك لتمكيــن فرق الوالية 
و بالخصــوص فريق شــباب قســنطينة 
الرابطــة  لعــب مباريــات  التدريــب و 

المحترفة ليال بكل ارتياح.
                                  مريم. ب
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n   تمكنــت مصالــح أمــن واليــة 
ســطيف ،أمس حســب مصدر امني 
من توقيف شــخص ينقــل كمية هامة 
مــن اللحــوم التي قــدر وزنها بـ 09 
قناطير، والتي ثبت بأنها غير صالحة 

لالستهالك البشري وال الحيواني.
قام بالعملية أفراد الشــرطة العاملون 
بأمــن دائــرة صالــح بــاي، الواقعة 
جنــوب عاصمــة الواليــة، وجاءت 
عقــب مراقبة مركبــة نفعية بالمدخل 
الشــمالي للمدينــة ،تبين أنهــا محملة 

بكميــة مــن اللحــوم، مــن بينها 09 
قناطيــر   ال يحــوز صاحبهــا علــى 
شهادة بيطرية تثبت مصدرها، لتثبت 
المراقبــة البيطريــة عــدم صالحيتها 
لالستهالك البشري وال الحيواني ،ما 

استوجب إتالفها.
بعــد اســتكمال اإلجــراءات القانونية 
الالزمــة، أعدت الضبطيــة القضائية 
ملفــا جزائيا ضــد المخالف، أرســل 

للجهة القضائية المختصة للبت فيه.
               نورالدين بوطغان

حجز 9 قناطري لحوم فاسدة يف صالح 
باي بسطيف 

متفرقات 
بسبب تشبع خندق الردم القديم                  

مركز ردم جديد مطلب سكان وادي الشعبة بباتنة

n ناشــد، العشرات من القاطنين 
بالقطــب العمرانــي الجديــد حملــة 
03 ومســتعملي الطريــق الوطني 
رقــم 03 مــن الســلطات المعنيــة 
ضرورة التدخل لوضع حد النبعاث 
مفرغــة  مــن  الكريهــة  الروائــح 
المتواجــدة  المنزليــة  النفايــات 
بمركز الــردم التقني بمنطقة البيار 
ببلدية وادي الشــعبة بدائرة باتنة، 

حيــث اكــد المعنيون انم يعيشــون 
هاجســا حقيقيــا يؤرقهــم خاصــة 
ســكان التجمعــات المجــاورة على 
غــرار القطب الســكني حملة وكذا 
مســتخدمي الطريقين الوطنيين 3 

و77.
  وقد  أرجع مسيرو المركز السبب 
الرئيســي إلى تشبع الخندق الوحيد 
منــذ مــدة فاقــت الثالث ســنوات، 

لمنــع  تقنيــات  إتبــاع  يتــم  حيــث 
انبعاث الروائح فــي انتظار إنجاز 
خنــدق ثان وهو امــر بيد المصالح 
المركزيــة لــوزارة البيئــة ووالي 
باتنــة من خالل رصد غالف مالي 
إلنجاز هذه العملية التنموية الهامة 
تضيــف مصادرنا من مركز الردم 

التقني بباتنة.
وكان الســكان قــد دقــوا ناقــوس 

الخطــر فــي اكثــر مــن مناســبة 
خاصــة فــي فصل الصيــف، غير 
ان الروائــح القويــة دفعتهم لطرح 
هذا االنشــغال خالل فصل الشــتاء 
علــى غيــر العــادة، وذلــك جراء 
هذا الوضع المتأزم حســبهم، على 
الرغــم من رفعهم لعديد الشــكاوى 
بخصــوص تفاقــم انتشــار رائحة 
النفايات في الفترة الليلية وامتدادها 
على مــدار كيلومترات، خصوصا 
على مســتوى 1650 سكن وحملة 
2 و3، وقال مواطنون إن انتشــار 
الروائــح تتســبب فــي اختناقــات، 
خاصــة لــدى أصحــاب األمراض 

التنفسية.
ولعــل، أن الحــل لهاته اإلشــكالية 
التي عجزت السلطات المعنية حلها 
حسب العشرات من المواطنين في 
انجــاز خنــدق جديــد يحــوي مكل 
الفضــالت التي تفــرز من يوم الى 
اخر مــن أكبر التجمعــات الجديدة 
لعاصمــة االوراس باتنــة خاصــة 
وأننا مقبلون على فصل الصيف .
                     محمد دحماني

وضعية مقلقة لندرة الزيت والحليب بسطيف     

n مازالت أسواق ومحالت مدينة 
سطيف والمناطق المجاورة لها 
تشــهد ندرة حقيقيــة في مادتي 
زيت المائدة والحليب ،منذ عدة 
أســابيع، ما خلف حالة استياء 

حقيقية لدى المواطنين .
 ففي ما يتعلق بزيت المائدة، فان 
يلة جدا الموضوعة  قل نقاط البيع ال
فــي خدمــة المواطنيــن، تشــهد 
طوابيــر ال متناهيــة في صفوف 
لنســاء من اجل  للرجال وأخرى ل
الظفــر بصفيحــة زيــت مــن 5 
لترات، وهــي عملية تمتص من 
وقــت المواطن، خاصة العاملين 
منهــم ،أما فيما يخــص الحليب 
يبــدو ان األمر قــد ازداد تعقيدا  ف
،في األيام األخيرة،لندرته الحادة 
وغير المســبوقة ، سواء الحليب 
المدعم ،أو أكياس حليب البقرة، 
ــى 70 دج  رغــم ارتفاع ســعره ال
وأكثر، ومع ذلك يعرف ندرة غير 

مفهومة.
ــدى اســتقصاء األمــور مــن  ول

بعــض تجــار المحــالت، أكدوا 
مــن  نــدرة   ال ان  ــى  عل كلهــم 
المصــدر هــي الســبب، فهم ال 
يجــدون هاتيــن المادتيــن فــي 
أســواق الجملة ، ويتأسفون الى 
وصــول الوضع الى هــذه الحالة 
غير المســبوقة،والتي لم تعرفها 

ســنوات  عــدة  منــذ  محالتهــم 
ــى  ، وأثــرت بشــكل ســلبي عل
نشاطهم،وحتى حليب العلب في 
شكل مســحوق بمختلف أنواعه 
يعــرف بعــض النقص ،بســبب 
الطلب عليه، ناهيك عن أسعاره 
المرتفعة التي ليست في متناول 

كثير من المواطنين، حيث فاقت 
أســعار النوع الرديء منه 400 
 5 تنتــج   ــكاد  ال ب بتــه  ،وعل دج 
يــب ،غير مركز  تــرات من الحل ل
وال يســتجيب لمتطلبات التغذية 

بالمعايير العلمية .
الشــاذة  الوضعيــة  وأمــام هــذه 
تــي ال يعــرف متــى تنتهــي،  ال
فان الجهــات المعنيــة بالتجارة 
لتدخل  ــوة ل والتمويــن مدعوة بق
لحل اإلشــكال، خاصة انه يمس 
أساســيتين، وحتــى ال  مادتيــن 
تنتقــل العدوى الى مــواد أخرى 
ــدة المواطن البســيط  تمــس مائ

وهو تخوف قائم.
ــى أن أســعار الدجــاج  نشــير إل
بأســواق المدينــة عرفت ،خالل 
اليوميــن األخيريــن، انخفاضــا 
محسوســا مقارنة باألسعار قبل 
دج  ب320  يبــاع  اذ  أســابيع، 
للكيلوغــرام ،وان كان ليــس في 
متناول الجميــع ،ويبقى البيض 
ــي الثمــن ب450 لصفيحة  غال
مــن 30 وحــدة ،وهــو مــا يبدو 

مفارقة .

سطيف:نورالدين بوطغان

n   ســجلت مصالح الحماية المدنية 
لواليــة خنشــلة الســنة المنصرمــة 
مختلــف  فــي  تدخــال   22267  ,
المجــاالت ، و جاء هذا اثر مكالمات 

اإلغاثة من المواطنين .
كما كشــف النقيــب المكلف باإلعالم 
مســاعدية عــادل لجريــدة » عيــن 
الســنوية  الحصيلــة    « الجزائــر 
لتدخــالت هــذه األخيــرة ، ممــا تم 
حوصلــة عــدد التدخــالت لحــاالت 
 12726 إلــى  الصحــي  اإلجــالء 
و 12668 عمليــة ، إضافــة إلــى 
12810 حالة مسعفة و عن حاالت 

الوفــاة فهــي محصلة لـــ 55 حالة ، 
حيث ســجلت ذات المصالح 1420 
تدخــال مــن أجل حــوادث المرور ، 
كما شهدت 711 حادث كما تم تقديم 
اإلســعافات األولية لـ 807 شخص 
و نقــل 16 حالة إلــى مصلحة حفظ 
الجثــث ، كمــا أكد هــذا األخير عن 
الحرائق التي اجتاحت الوالية و التي 
ارتفعــت عدد الحرائق بها إلى 722 
من بينهم  36 حالة مســعفة ، مشيرا 
بهــا إلى أن والية خنشــلة لم تشــهد 

خسائر بشرية إال شخص واحد .
                          ابتسام سكيو

أكرث من اثنني وعرشني ألف تدخل يف مختلف 
النشاطات للحماية المدنية بخنشلة 

وايل عنابة يتحرك النعاش االقتصاد عىل المستوى المحيل
n مواصلة للمجهودات المبذولة 
ــي عقد   ــى المســتوى المحل عل
عنابــة  ــي  وال االثنيــن  أمــس  
جمــال الديــن بريمــي اجتماعا 
فــة برفع  يــة الوالئيــة المكل للخل
القيود االدارية على المشــاريع 
االســتثمارية المتعطلة ،السيما 
المنتهية منهــا و التي لم تدخل 
هــذا  بعــد و  االســتغالل  حيــز 
بحضور الســادة رئيس المجلس 
الشــعبي الوالئي واألميــن العام 
للواليــة و رئيس الديوان و جميع 

االعضاء
خــالل االجتماع ناقــش أعضاء 
اللجنــة عــددا من االنشــغاالت 
ة  المتعلقة بالمشاريع االستثماريّ
اإلجــراءات  تســهيل  مــدى  و 
المعوقــات  لتجــاوز  اإلداريــة، 
يــة فرص االســتثمار الجاد  وترق

وتشجيع المستثمرين.
                                  ق.م 

n  ضمــن حملة النظافة المســتمرة 
فــي بلديــة عيــن كرشــة بواليــة أم 
البواقي  تحت شــعار »عين كرشــة 
نظيفة«  والتي ستشــمل جميع أحياء 
المدينــة قامت مصالــح البلدية بمعية 
جمعية مدينتي الجميلة للنظافة و بيئة 
مستدامة و الهالل األحمر الجزائري 
مكتب عين كرشة و المجتمع المدني  
بداية األســبوع الجاري بحملة نظافة 

بوشــاڤور  شــارع  مــن  مســت كل 
محمود و حي الصاص مقابل مسجد 
البشير اإلبراهيمي ،و ستبقى الحملة 
مســتمرة بإذن هللا لتعمــم عبر جميع 
أحيــاء المدينة، وقد لقيت هذه الحملة 
استحســان مواطنــي البلديــة الذيــن 
أكدوا أنهم سيشــاركون بكل ما لديهم 

لجل إنجاحها .
                                 ق.م

..وحملة تنظيف واسعة يف بلدية عني كرشة  

n   فــي إطار متابعة ســيرورة 
العريــق  بالحــي  األشــغال 
بومرشــي في وسط المدينة،قام 
صبيحــة اليــوم الســيد رئيــس 
المجلــس الشــعبي البلدي رفقة 
بعــض اعضاء المجلس بزيارة 
تفقديــة قصــد الوقــوف علــى 
تقــدم األشــغال المتبقيــة لتهيئة 

الطريق.
المجلــس  رئيــس  يتقــدم  كمــا 
الشعبي البلدي وجميع اعضاءه 
بجزيــل الشــكر لســكان الحي 
على حســهم المدنــي ووقوفهم 
علــى كل صغيــرة و كبيــرة و 
لتســهيل  للمقــاول  مســاعدتهم 
المهمة واالسراع في االنجاز .

االنطالق يف أشغال تهيئة الحي العريق 
بومريش بعني مليلة يف أم البواقي 
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أعلن التلفزيون الوطني في مالي أن المجلس العسكري 
قرر طرد السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير وأمهله 

72 ساعة للمغادرة.
حكومة  أن  الرسمي  التلفزيون  تاله  بيان  في  وجاء 
جمهورية مالي »أبلغت الرأي العام المحلي والدولي« 
السفير  استدعى  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  أن 
الفرنسي في باماكو جويل ميير، وأبلغه قرار الحكومة 

»بدعوته لمغادرة األراضي الوطنية خالل 72 ساعة«.
و في وقت سابق، طالبت المجموعة العسكرية الحاكمة 
في مالي، برحيل حوالي مئة جندي دنماركي فورا بعد 
األوروبية  الخاصة  القوات  تجميع  إطار  في  نشرهم، 

»تاكوبا«.
وقالت في بيان، إنه »ال يوجد اتفاق« يسمح بانتشار، 
قواته  سحب  إلى  الدنماركي  الجانب  »بإصرار  داعية 

الخاصة على الفور من األراضي المالية«.
من  بالفعل  طلب  مالي،  في  الحاكم  المجلس  وكان 
الدنمارك، االثنين ، أن تستدعي »فورا« كتيبتها التي 
تاكوبا  قوة  في  للمشاركة  مالي  إلى  مؤخرا  وصلت 
التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال ضد 

الجهاديين، ألن نشرهم »تم من دون موافقتها«.
أبلغت مالي  الدنمارك  العسكري، أن  المجلس  وأوضح 
في 29 جوان »مسودة نص بهدف الموافقة على وضع 

القوات الخاصة الدنماركية للتدخل داخل قوة تاكوبا«.
وردت الحكومة المالية في نوفمبر، بالتأكيد على أن هذا 

الطلب »قيد الدرس« حسب البيان.
ورأت باماكو أن هذا يعني أن الدنمارك تبقى »بانتظار 

التصديق على االتفاقية«.
في  مالي  في  المشاركة  األوروبية  الدول  وكانت 
من  طلبت  الخاصة  للقوات  تاكوبا  مجموعة  إطار 
البيان  قبل صدور  األربعاء  المالي  العسكري  المجلس 
الدبلوماسي  للتعاون  المتينة  األسس  »احترام  األخير 

والعمالني«.
وقالت »نحن الشركاء الدوليون الملتزمون بدعم مالي 
دائمين  واستقرار  سالم  لتحقيق  جهودهم  في  وشعبها 
السلطات  بشدة إلعالن  نأسف  اإلرهاب،  مكافحة  وفي 
الوحدة  نشر  أن  يزعم  الذي   )...( المالية  االنتقالية 
الدنماركية في قوة تاكوبا تم بدون أساس قانوني ومن 

دون موافقة الحكومة المالية«.
ودعا البيان المشترك السلطات المالية إلى »معالجة هذا 

الوضع بسرعة«.
ق ـ د

تشن السلطات األلمانية عملية أمنية واسعة للقبض على 
فيه  كسى  وقت  في  شرطيين،  قتال  خطيرين  مسلحين 

البالد. الحزب مسؤولي 
األلمانية  الشرطة  تبحث  اإلثنين،  صباح  ساعات  ومنذ 
عن مسلحين هاربين قتلوا عنصري شرطة فجر أمس، 
خطرا  يمثل  ما  بالسالح،  مدججين  المكان  من  وهربوا 

المدنيين. على 
عاما،   24 بعمر  سيدة  أحدهما  شرطة  ضابطا  وُقتل 
والية  في  كوسيل  بمنطقة  اإلثنين،  فجر  نار  إطالق  في 

األلمانية. باالتينات  راينالند 
ووفق ما أعلنته الشرطة، كان الشرطيان، وهما ضابطة 
يقومان  عاما،   29 وزميلها  عاما   24 العمر  من  تبلغ 
بدورية تفتيش روتينية، في حوالي الساعة 4:20 فجرا 

المحلي بالتوقيت 
السلكية  رسالة  الضابطان  أرسل  »لقد  الشرطة  وقالت 
وصلت  عندما  لكن  التعزيزات..  لطلب  بأنفسهما 
فات  قد  األوان  كان  الحادث  مكان  إلى  التعزيزات 

عليهما«.
في  مشبوهة  سيارة  الشرطة  ضابطا  أوقف  وتفصيال، 
يتحدثان  وكانا  أولمت،  منطقة  في  كيريسشراسا  شارع 
عبر الالسلكي مع مركز الشرطة، وأبلغا المركز أنهما 
وأنهما  السيارة،  صندوق  في  ميت  حيوان  على  عثرا 
بيلد  نقلته صحيفة  سيقومان بإجراء فحص لها، وفق ما 

أمنية. األلمانية عن مصادر 
مركز  مع  االتصال  وكان  قصير؛  بوقت  ذلك  وبعد 
بصوت  الضابطين  أحد  قال  مفتوحا،  يزال  ال  الشرطة 
ثم  علينا«،  النار  يطلقون  »إنهم  ومضطرب  متسارع 

الدورية. الالسلكي بطاقم  انقطع االتصال 
الجريمة،  مسرح  إلى  الشرطية  التعزيزات  وتسارعت 
الشرطية  كانت  إذ  مساعدتهما،  الممكن  من  يعد  لم  لكن 
لفظ  فيما  التعزيزات،  وصول  وقت  بالفعل  ماتت  قد 

الشرطي أنفاسه األخيرة بعد ذلك بوقت قصير.
عناصر  من   100 نحو  يشارك  الوقت،  ذلك  ومنذ 
الجناة،  على  للعثور  واسعة  أمنية  عملية  في  الشرطة 
أخرى  شرطية  عناصر  أو  مدنيين  تعرض  من  خوفا 

ألي اعتداءات.
عن  عبرت  فيسر،  نانسي  األلمانية،  الداخلية  وزيرة 
النظر  »بغض  وقالت  الجريمة،  لهذه  الشديد  حزنها 
الفعل يذكرنا باإلعدام  الفعل، فإن هذا  الدافع وراء  عن 
الشرطة يخاطرون بحياتهم من أجل  ويظهر أن ضباط 

أمننا كل يوم«.
وأصدقائهم  الضحايا  عائالت  مع  »أفكاري  وتابعت 
على  للقبض  وسعنا  في  ما  كل  سنفعل  وزمالئهم.. 

الجناة«.
والية  داخلية  وزير  على  عرضت  إنها  قائلة  ومضت 
الالزم  الدعم  كل  لوينتز،  روجر  باالتينات  راينالند 
وإجراء  ممكن  وقت  أسرع  في  الجناة  على  للقبض 

واسع. تحقيق 
مالو  باالتينات،  راينالند  والية  وزراء  رئيس  قال  فيما 
»بصدمة  أصيبا  إنهما  لوينتز  الداخلية  ووزير  دريير 
أقارب  مع  »أفكارنا  مشترك  بيان  في  وتابعا  شديدة«، 

العمل مروع«. الضحايا.. 
بتنكيس  الوالية  وزراء  رئيس  أمر  الهجوم،  وبسبب 
األعالم على المؤسسات الرسمية حدادا على الضحايا، 

ووضع شرائط سوداء على سيارات الشرطة.
وتعتقد الشرطة أن هناك ما ال يقل عن اثنين من المشتبه 
الشرطيين  استغاثة  إلى  استنادا  وفارين،  مسلحين  بهم 

النار علينا«. عندما قاال: »إنهم يطلقون 
الحادث  خلفية  تزال  ال  الشرطة،  معلومات  ووفق 
غير  أولميت،  في   22 المنطقة  طريق  على  وقع  الذي 

واضحة.
ق ـ د

المجلس العسكري في مالي يمهل 
السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البالد

استنفار أمني كبري 
يف ألمانيا بعد مقتل 

رشطيني

أول  األفريقي  اإلتحاد  أعلن 
بوركينا  مشاركة  تعليق  أمس 
أنشطته،  جميع  في  فاسو، 
العسكري  االنقالب  إثر  على 
روش  بالرئيس  أطاح  الذي 

كابوري.
السلم  لمجلس  بيان  وقال 
التابع  األفريقي  واألمن 
عضوية  تعليق  إن  لالتحاد، 
حتى  سارية  فاسو،  بوركينا 
الدستوري  النظام  استعادة 

بشكل فعال بالبالد.
القرار  أن  إلى  أشار  البيان 
االتحاد  قوانين  مع  يتماشى 
األفريقي ذات الصلة ، خاصة 

االتحاد  لمفوضية  التأسيسي  »القانون 
األفريقي  االتحاد  بروتوكول  األفريقي؛ 
الميثاق  األفريقي؛  السلم  ومجلس 
واالنتخابات  للديمقراطية  األفريقي 

والحكم.

في  الجيش  أعلن  الماضي  واألسبوع 
بوركينا فاسو، عزل رئيس البالد روش 

كابوري، وتعليق العمل بالدستور.
اإلثنين  منذ  فاسو  بوركينا  في  والسلطة 
للحماية  الوطنية  »الحركة  بيد  الماضي 
كولونيل  الليفتنانت  بقيادة  واالستعادة« 

سانداوغو  هنري  بول 
المنطقة  قائد  داميبا، 
التي  الثالثة  العسكرية 
الشرقية،  المنطقة  تغطي 
أكثر  من  واحدة  وهي 
بهجمات  تضّررا  المناطق 

المسلحين.
األفريقي،  االتحاد  وكان 
العسكري  االنقالب  أدان 
فاسو  بوركينا  شهدته  الذي 
كابوري،  بالرئيس  وأطاح 
إلى  األطراف  جميع  داعيا 
تغليب الحوار لحل مشاكل 

البالد.
الثالثاء  صادر  بيان  وفي 
االتحاد  مفوضية  رئيس  عبّر  الماضي، 
عن  محمد،  فكي  موسى  األفريقي، 
وصفه  الذي  للوضع  »البالغ«  قلقه 

بـ«الخطير للغاية« في بوركينا فاسو.
وقوى  الوطني  الجيش  فكي،  وطالب 

الصارم  بـ«االلتزام  البالد  في  األمن 
عن  الدفاع  وهي  الجمهورية،  برسالتهم 

أمن البالد الداخلي والخارجي«.
سالمة  ضمان  إلى  الجيش  دعا  كما 
أعضاء  وجميع  فاسو  بوركينا  رئيس 

حكومته.
مفوضية  رئيس  يعمل  البيان،  ووفق 
مع  كثب  عن  األفريقي،  االتحاد 
غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة 
عزمه  على  مؤكدا  )إيكواس(،  أفريقيا 
مع  مشتركة  جهود  بذل  مواصلة 
سريع  حل  أجل  من  اإلقليمية  المنظمة 

لهذه األزمة.
السلطة  يتولّى  الذي  كابوري  والرئيس 
 2020 في  انتخابه  وأعيد   2015 منذ 
بأن يعطي األولوية  على أساس وعوده 
لمكافحة المسلحين، بات موضع احتجاج 
العنف  أعمال  بسبب  السكان  متزايد من 

وعجزه عن مواجهتها.
ق ـ د

االتحاد األفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو حتى استعادة
النظام الدستوري

وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبريا لتمثيل
اليسار يف سباق اإلليزي

 
اختار تحالف للمواطنين في فرنسا عبر اقتراع وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا لتمثيل اليسار في االنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأراد التحالف من خالل االقتراع التوصل إلى مرشح مشترك للتيار اليساري المنقسم وحصلت توبيرا على غالبية األصوات من بين المرشحين.
ومع ذلك، أعرب جون لوك ميلينشون من أقصى تيار اليسار، ويانيك جادوت من حزب الخضر 

واالشتراكية آن هيدالجو قبل التصويت أنهم غير ملزمين بنتيجته.
وجاء ميلينشون في المركز الثاني في التصويت من بين المرشحين الخمسة. وحلت هيدالجو، 
عمدة باريس في المركز األخير. وشارك أكثر من 392 ألف شخص في التصويت الذي استمر 

من الخميس إلى األحد.
وشغلت توبيرا منصب وزيرة العدل بين عامي 2012 و2016 في حكومة الرئيس االشتراكي 

فرانسوا هوالند.
البيئة  بحماية  تعنى  مجموعات  بينهم  سياسيون  نشطاء  أطلقها  التي  االنتخابية  العملية  وترمي 
والدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنصرية، للوصول إلى مرّشح قادر على جمع تأييد سائر 
المرّشحين ومناصريهم، ما من شأنه أن يمنح اليسار فرصة إلسقاط الرئيس إيمانويل ماكرون 

في انتخابات أفريل.
ق ـ د
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تنصيب رسميا جهيد عبد الوهاب زفيزف في منصب 
ص 12مناجير عام للمنتخب الوطني لكرة القدم

ص 12

كأس أمم  إفريقيا 



عين على الرياضة عين على الرياضة 
1213
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يوسف باليلي يعود إلى الدوري 
الفرنسي
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تطور سريع لألحداث فيما يخص الساعات 
حيث  الشتوية،  االنتقاالت  لفترة  األخيرة 
أن البطل هذه المرة هو الجناح الجزائري 

يوسف باليلي.
وقت  في  قام  الجزائر  منتخب  جناح  وكان 
بنادي قطر  الذي يربطه  العقد  بفسخ  سابق 

ألسباب مالية باألساس، بجانب رغبته في 
االحتراف في أحد األندية األوروبية.

وظل صاحب الـ29 عاما يبحث عن إيجاد 

اآلجال  أقرب  في  الُمعقدة  لوضعيته  حل 
الممكنة، خاصة أن فترة االنتقاالت الشتوية 
ستنتهي  الكبرى  األوروبية  الدوريات  في 

بعد ساعات قليلة.
باليلي  بين  ربطت  التي  التقارير  ورغم 
السعودي،  التعاون  نادي  إلى  واالنتقال 
لكن يبدو بأن إصرار الالعب على خوض 
يتمهل  جعلته  األوروبية  االحتراف  تجربة 

كثيرا.
وكشفت صحيفة »لو 10 سبور« الفرنسية، 
بأن باليلي توصل التفاق مع نادي بريست 
حريس  مواطنه  فيه  ينشط  الذي  الفرنسي، 
بلقبلة، وذلك لالنتقال لصفوفه بشكل مجاني 

قبل غلق الميركاتو الشتوي.
وأوضحت الصحيفة بأن بريست تمكن من 
حسم األمور ماديا مع باليلي، بعد تحصله 
على سيولة مالية نتيجة بيعه الالعب رومان 

فايفر ألولمبيك ليون.
يذكر أن باليلي سبق له اللعب في الدوري 
الفرنسي مع نادي أنجيه، وذلك خالل الفترة 

من 2017 إلى 2018.

بونجاح مازال صائما 
عن التهديف 

الوطني  المنتخب  مهاجم  أمس  يسجل  لم 
القطري   السد  فريقه  مع  بونجاح  بغداد 
 ، الوكرة  على  كاملة  بخماسية  فاز  الذي 
للتهديف  سانحة  فرصا  بونجاح  وضيع 
خاصة واحدة خرج خاللها وجها لوجه مع 
الحارس إال أن كرته كانت خارج المرمى 
، ما جعل مدربه يستبدله في الشوط الثاني.

نب خماسة 
من ماالغا االسباين

إىل اإلسماعييل المرصي

 نجح مجلس إدارة اإلسماعيلي، في التعاقد 
العب  خماسة،  بن  محمد  الجزائري  مع 
ماالجا اإلسباني السابق، حتى نهاية موسم 

.2026
في  اإلسماعيلي،  مقر  الالعب،  ووصل 
اإلثنين،  اليوم  األولى من صباح  الساعات 

رفقة وكيل أعماله، للتوقيع على العقود.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة األرجنتيني 
خوان براون، قد طالب بتدعيم مركز خط 

الوسط في الميركاتو الشتوي الحالي.
ورحب براون بضم محمد بن خماسة، في 
ظل القدرات الفنية التي يتمتع بها الالعب 

على الصعيدين الدفاعي والهجومي.
بالتنسيق مع  الدراويش،  ويواصل مسئولو 
العمل  في  التعاقدات،  ولجنة  الفنية  اللجنة 
على مدار الساعة، قبل غلق القيد الشتوي.

العاشرة  الصفقة  خماسة،  بن  محمد  ويعد 
بعد  الشتوي،  الميركاتو  في  لإلسماعيلي 
ضم البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي 
موريل  جان  واإليفواري  كونتيه  سايكو 
ومروان  فيرناندو،  دييجو  واألرجنتيني 
حمدي والفلسطيني خالد النبريص، وشادي 

ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين.

أنجي الفرنيس يريد 
الالعب فرحات 

نادي  أن  الفرنسية  ليكيب  صحيفة  ذكرت 
الالعب  مع  مفاوضات  في  دخل  أنجي 
قبل  فرحات  الدين  زين  الجزائري  الدولي 

نهاية الميركاتو الشتوي بساعات .
فرحات  مع  للتعاقد  أنجي  إدارة  وتسعى 
لتعويض بالل براهيمي الذي التحق بفريق 

نيس 
جدير بالذكر أن نادي أنجي تعاقد مع بداية 
الجزائري  الدولي  مع  الشتوي  الميركاتو 

السابق نبيل بن طالب .

كريم عريبي يغادر نيم 
غادر الالعب الجزائري كريم عريبي فريقه 
نيم ليعود إلى أرض الوطني ، حي أفادت 
بلوزداد  شباب  فريق  أن  صحفية  تقارير 
هو الوجهة الجديدة لكريم الذي ألتحق بنيم 
الفرنسي قادما من النجم الساحلي التونسي 
إال أنه لمن يتألق مع الفريق الفرنسي ولم 
إلى  العودة  ليقرر  نادرا  إال  معه  يشارك 

البطولة الوطنية.
تاج الدين

االتحادية  رئيس  اشرف 
القدم،  لكرة  الجزائري 
عمارة،  الدين  شرف 
بمقر  األحد،  أمس  مساء 
ابراهيم  بدالي  االتحادية 
على  العاصمة(،  )الجزائر 
للسيد  الرسمي  التنصيب 
زفيزف  الوهاب  عبد  جهيد 
العام  المناجير  منصب  في 

الوطنيا. للُمنتخب  الجديد 
تنصيب  عملية  جرت  و 
العام  المناجير  خليفة 
أمين  للخضر،  السابق 
األمين  بحضور  العبدي، 
دبيشي،  منير  للفاف،  العام 
مختلف  أعضاء  وبعض 

الوطني. المنتخب  طواقم 
بالسيد  الفاف  رئيس  رحب  الجلسة،  هذه  خالل  و 
خالل  الكروية  بالهيئة  العمل  له  سبق  الذي  زفيزف، 
في  كعضو   2018 حتى   2004 من  الممتدة  الفترة 
اللجنة  رئيس  منصب  شغل  كما  الفيدرالي.  المكتب 
المنتخب  مستوى  على  التنظيم  عن  مسؤول  و  المالية 

لوطني. ا
الجديد  العام  المناجير  أثنى  التنصيب،  عملية  وبعد 
الثالثة  السنوات  خالل  المنجز  العمل  على  للمنتخب، 
»الخضر«،  حققها  التي  المشرفة  النتائج  و  األخيرة 
استغالل  و  الجهود  كل  ببذل  التزامه   « مؤكدا 
الوطني  المنتخب  خدمة  اجل  من  يملكها  التي  الخبرة 

المقبلة«. لالستحقاقات  تحسبا 
الجزائرية،بالمناسبة،  االتحادية  رئيس  دعا  و 
في  الفوري  للشروع  الطواقم،  مختلف  أعضاء 
المنتخب  ستجمع  التي  المزدوجة  للمواجهة  التحضير 
المواجهة  في  بالكاميرون  بنظيره  الجزائر  الوطني 

.2022 قطر  لمونديال  الفاصل  للدور  المزدوجة 
الفاصلة  للمباراة  تأهل  قد  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 
الثاني  الدور  في  األولى  للمجموعة  تصدره  عقب 
 12 ( فاسو  بوركينا  على  متفوقا  نقطة،   14 بمجموع 

نقطة(.  0 ( وجيبوتي  نقاط(   7 ( النيجر  نقطة(، 
الوكرة  لفريق  ينضم  مصمودي  بوعالم  الجزائري 

الموسم نهاية  حتى 
رسميا  مصمودي  بوعالم  الجزائري  المدافع  تعاقد 

نهاية  حتى  القدم  لكرة  القطري  الوكرة  فريق  مع 
ينشط  الذي  النادي  أعلنه  ما  حسب  الحالي،  الموسم 
الرسمي. موقعه  عبر  بيان  في  قطر  نجوم  بطولة  في 
الجزائري  المدافع  أن  القطري  النادي  وأضاف 
قيده  سيتم  التونسي  الساحلي  النجم  نادي  من  القادم 
عثمان  مالية  أصول  من  الفرنسي  المحترف  من  بدال 
الفريق  مباراة  خالل  لإلصابة  تعرض  الذي  كوليبالي 
من  عشرة  الثالثة  الجولة  ضمن  الريان  أمام  السابقة 
.2022  /  2021 الكروي  للموسم  القطرية  البطولة 
مشواره  بدأ  سنة(   27 ( مصمودي  بوعالم  الالعب 
أن  قبل  بوهران،  سينيا  نصر  نادي  في  الرياضي 
مولودية  فريقه  في  تكوينه  فترة  مجمل  يقضي 
جميعة  مدرسة  في  تكوينه  ينهي  أن  قبل  وهران، 

وهران.
الجزائري  الدولي  إلى  انضم   ،2014 عام  وفي 
التي  الوهرانية  الجمعية  أكابر  إلى  المحليين،  مع 
اتحاد  إلى  التحول  قبل  مواسم،  أربعة  لمدة  لها  لعب 
االلتحاق  قبل  معدودة  لشهر  األول  القسم  في  بلعباس 
حيث   2019 صيف  في  وهران  مولودية  بفريق 

لموسمين. عقدا  أمضى 
انضم   ،2022  -  2021 الحالي  الموسم  وفي 
)القسم  التونسي  الساحلي  النجم  نادي  إلى  مصمودي 
الالعب  ألغى  أشهر  ستة  وبعد  أنه  غير  االول(، 

 .2022 يناير  في  الفريق  مع  عقده 

ودع المنتخب المغربي نهائيات كأس أمم إفريقيا 
من الدور ربع النهائي إثر خسارته أمام مصر 
المغربية  الجماهير  أصوات  لتتعالى   ،1-2
وحيد  األطلس«  »أسود  مدرب  بإقالة  المطالبة 

خليلوزيتش.
وكان خليلوزيتش، ملزما بقيادة منتخب المغرب 
المقامة  إفريقيا  أمم  لكأس  النهائي  للدور نصف 
رأس  على  بقائه  لضمان  الكاميرون،  في  حاليا 

اإلدارة الفنية لـ«أسود األطلس« إلى غاية شهر 
مارس على أقل تقدير، حيث يخوض المنتخب 
الديمقراطية  الكونغو  ضد  المغربي مباراتين 
العالم  كأس  لنهائيات  منهما  المتأهل  لتحديد 

المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الحالي.
النهائي  ربع  الدور  من  المغرب  إقصاء  ولكن 
مستقبل  يد مصر، وضع  على  القارية  للبطولة 

المدرب البوسني في مهب الريح.

االتحاد  مع  خاليلوزيتش  عقد  بنود  وتنص 
بلوغ  »إلزامية«  على  القدم،  لكرة  المغربي 
»أسود األطلس« الدور نصف النهائي في كأس 

أمم إفريقيا بالكاميرون.
إفريقيا،  كأس  في  الذهبي  المربع  جانب  وإلى 
اشترط االتحاد المغربي على المدرب البوسني، 
خلفا   2019 أغسطس  في  معه  التعاقد  عند 
نهائيات  إلى  التأهل  رونار،  هيرفي  للفرنسي 

كأس العالم 2022.
الكونغو  نظيره  المغربي  المنتخب  وسيواجه 
مارس  و29   24 في  وإيابا  ذهابا  الديمقراطية 
إلى  المؤهل  الفاصل  الدور  ضمن  المقبل، 
المونديال، ولكن خليلوزيتش قد يقال من منصبه 

قبل هذا الموعد.
وستكون األيام القليلة المقبلة حاسمة بخصوص 
مدربا  االستمرار  إما  خليلوزيتش:  مصير  
خاصة  عنه،  االستغناء  أو  المغربي  للمنتخب 
أمم  في كاس  األول  الهدف  بلوغ  في  فشله  بعد 

إفريقيا.
يوما  أمس  أل  المغرب  في  الجماهير  وعاشت 
أسودا بعد هدف تريزيغيه القاتل وتأهل مصر ، 
خاصة وأنهم كانوا يرون فريقهم بقيادة حكيمي 

قادرا على العودة باللقب من الكاميرون.
تاج الدين

جمعتهما  التي   )2-1( المغربي  ونظيره  المصري  المنتخب  مباراة  شهدت 
القدم،  لكرة  إفريقيا  أمم  لكأس  النهائي  ربع  الدور  في  األحد،  أمس  مساء 

مشهدا مؤثرا لحارس مرمى »الفراعنة« محمد أبو جبل.
أنقذ  أن  بعد  األيسر،  الفخذ  عضلة  في  إلصابة  جبل  أبو  محمد  وتعرض 
مرماه من فرصة هدف محقق، بتصدييه ببراعة للكرة الرأسية التي سددها 
حارس  وتلقى  الجزاء،  منطقة  داخل  من  أكرد،  نايف  المغربي،  المدافع 

اللقاء. المرمى العالج وتحامل على نفسه وواصل 
الوقت  من  األخيرة  الثواني  في  الملعب  أرض  على  سقط  جبل  أبو  ولكن 
األصلي للمباراة، وتلقى العالج مرة أخرى، وبدا غاضبا ورفض الخروج، 
على  ليصر  حخرج«،  مش  حخرج..  »مش  قائال  زمالئه  مع  حديث  في 

اإلصابة. وتحمل  المواجهة  استكمال 
ولكن في الدقيقة الخامسة من الوقت اإلضافي، لم يستطع أبو جبل استكمال 
اللقاء، ودفع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بمحمد صبحي كبديل في 
على  جلوسه  عقب  بكاء  نوبة  في  أبوجبل  ليدخل  األول،  اإلضافي  الشوط 

استبداله. بعد  البدالء  مقاعد 
ديفوار  كوت  منتخب  أمام  الزمالك،  مرمى  حارس  جبل،  أبو  وشارك 
»ساحل العاج« بديال بعد إصابة الحارس األساسي محمد الشناوي، وتألق 
بتصديه  النهائي،  ربع  الدور  إلى  »الفراعنة«  منتخب  وقاد  الفت  بشكل 

ترجيحية. لركلة 

مدرب المغرب يفاجئ وسائل اإلعالم بعد 
خسارة »أسود األطلس« أمام مرص

بعد  اإلعالم  وسائل  خليلوزيتش،  وحيد  المغرب  منتخب  مدرب  فاجأ 
الذي  االعتيادي  الصحفي  المؤتمر  عن  بغيابه  مصر،  أمام  فريقه  هزيمة 

الكاميرون. في  حاليا  المقامة  إفريقيا  كأس  مباريات  أعقاب  في  يقام 
المؤتمرات  لقاعة  البوسني  المدرب  حضور  اإلعالم  وسائل  وانتظرت 
من  الالعبين  مع  الملعب  مغادرة  قرر  لكنه  المباراة،  عقب  الصحفية 

بغيابه. الجميع  ليفاجئ  المختلطة،  المنطقة 
النهائي،  الدور ربع  إفريقيا من  أمم  المغربي بطولة كأس  المنتخب  وودع 
إثر خسارته أمس األحد أمام مصر بنتيجة 2-1، ليتأجل بذلك حلم »أسود 
من  أخرى  نسخة  الثاني لهم إلى  القاري  باللقب  التتويج  في  األطلس« 
أمم  كأس  في  المغربي  للمنتخب  تتويج  وآخر  أول  بأن  علما  البطولة، 
عام  إثيوبيا  استضافتها  التي  البطولة  في  عاما،   46 قبل  كان  إفريقيا 

.1976

 مش حخرج«.. أبو جبل»
 يتحامل على نفسه ويتصدى

لكرة »هدف« للمغرب

كأس أمم أفريقيا 

بعد خروج المغرب ..خيبة أمل الجماهير 
ومستقبل خليلوزيتش على المحك

لمنتخب  الفني  المدير  كيروش،  كارلوس  البرتغالي  صرح 
مصر، بأنه استحق الفوز على نظيره المغربي )1-2(، في 
الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، وينتظر مواجهة 

منتخب قوي ومنظم.
الذي عقد  الصحفي  المؤتمر  كيروش خالل  كارلوس  وقال 
مباراة  قدمنا    »لقد   :)2-1( المغرب  على  مصر  فوز  بعد 
رائعة، واستحققنا الفوز، لكننا لم نفز بأي شيء حتى اآلن.  

لقد حصلنا للتو على الحق في المضي قدما في البطولة«.
لبرتغالي:  وحول أداء الالعبين في المباراة قال المدرب ا

»الالعبون لعبوا بشكل جيد للغاية ضد فريق رائع، لكن 
البطولة ال تعطي الفرصة إال لفريق واحد فقط للمضي قدما. 
رائع.  مدرب  ب آخر،  رائع  فريق  الكاميرون،  سنواجه  اآلن 
سنبقى أنا وهو على مقاعد البدالء ونترك الالعبين يلعبون«.
 30 اض  خ لقد  رائع،  فريق  المغرب  »منتخب  وأضاف: 
مباراة دون خسارة، ولذلك كان من الضروري أن نلعب  
معه مباراة رائعة أيضا، مع االنضباط التام واإلجادة والثقة 
نستحق  أننا  هاية  ن ال في  أعتقد  الكرة.  على  االستحواذ  في 

الفوز«.
أجاب:  األول،  الشوط  بعد  لالعبين  قاله  عما  سؤال  وحول 
فهناك  جيد،  بشكل  اللعب  مواصلة  فقط  كانت  »التعليمات 
دائما العديد من األمور التي يمكن أن تجعلك تبدأ في تحقيق 
الفوز أو تنتهي إلى الخسارة، حيث في الشوط األول لم نفز 
بالمباراة، لكننا كنا أفضل من الفريق المغربي في التمرير، 
في  والتفوق  الثابتة،  والكرات  الفرص،  وخلق  والسرعة، 
كل مواجهة والتحام. لذلك، فقد واصلنا أداءنا خالل الشوط 

الثاني، وعلى يقين أن النتيجة ستتغير لصالحنا«.

ترصيحات »مثرية« لمدرب منتخب مرص بعد الفوز عىل المغرب

العب شباب قسنطينة 
السابق يعيش  يلتحق 

بالقادسية الكويتي 

مصر،  منتخب  مرمى  حراس  مدرب  صرح 
نظيره  على  الفوز  بعد  الحضري،  عصام 
المغربي )1-2(، في الدور ربع النهائي لبطولة 
كأس أمم إفريقيا، بأن الروح عادت اليوم وكانت 

أحد أهم أسباب الفوز.
ونقل الحساب الرسمي لالتحاد المصري لكرة 
عصام  عن  »فيسبوك«  موقع  على  القدم، 

الحضري، بعد المباراة أمام المغرب، قوله:
- أبارك للجماهير المصرية والالعبين والجهاز 

الفني، وأبارك لبعثة المنتخب الوطني بأكملها.
أسباب  أهم  أحد  وكانت  اليوم  عادت  الروح   -

الفوز.
االستعداد  أتم  على  األربعة  المرمى  حراس   -
ألي مباراة، وأي منهم سيلعب وسيكون األفضل 

وعلى مستوى عال كما رأينا جميعا.
ليس  المرمى  حراس  بين  و  بيني  التعامل   -

ولكن  مرمى،  وحراس  مدرب 
العالقة بيننا عالقة صداقة.

- هدفنا نعرفه جيدا وهو تحقيق 
إلى  بالكأس  والعودة  اللقب 

مصر.
االنتقادات  بعض  هناك  كان   -
حراس  أربعة  ضم  على  لنا 
مرمى للقائمة، ولكن االنتقادات 

تحولت اليوم إلى مديح.
جبل،  أبو  أشعه  سننتظر   -
صاحب  هو  الفريق  وطبيب 

الرأي في مشاركة الشناوي.
يتم  لم  مرمى  حارس  بمشاركة  نجازف  لن   -

اكتمال شفائه بنسبة 100%.
- سنحتفل اليوم بالصعود وسنعمل من الغد على 

االستعداد لمباراة الكاميرون.

يذكر أن منتخب مصر ضرب موعدا في الدور 
قبل النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس األمم 
الكاميروني،  نظيره  مع  القدم،  لكرة  اإلفريقية 

يوم الخميس المقبل.

عصام الحرضي يكشف أهم أسباب الفوز عىل المغرب

عادت الروح وأتعامل مع حراس المرمى ليس 
كمدرب بل كصديق

تنصيب رسميا جهيد عبد الوهاب زفيزف في 
منصب مناجير عام للمنتخب الوطني لكرة القدم

 ...  أخبــار محرتفينا 

الالعب  مع  الكويتي  القادسية  نادي  تعاقد 
سوق  إغالق  قبل  يعيش،  إلياس  الجزائري 

قليلة. بساعات  الشتوية  االنتقاالت 
انضمامه  عقود  على  يوقع  وهو  الالعب  وظهر 
عن  القادسية  يعلن  أن  ينتظر  حين  في  لألصفر، 

اليوم. رسميا  الصفقة 
المبيلش  فواز  مع  تعاقد  قد  القادسية  وكان 
في  مشكلة  يواجه  لكنه  البوص،  وسلمان 

الالعبين  أوضاع  لجنة  علقت  بعدما  تسجيلهما، 
مع  للمشاركة  أهليتهما  من  للتأكد  مشاركتهما 

لفريق. ا
عقد  أكمل  قد  القادسية  يكون  التعاقد  وبهذا 
إلى  الجزائري  الالعب  وسينضم  محترفيه 
واأللباني  تاتار  بنجامين  البوسني  الرباعي 

والعراقي  روماريو  والجامايكي  تراشي  لورنس 
فايز. علي 

الجزائر  اتحاد  قمصان  عن  يعيش  إلياس  ودافع 
قسنطينة. وشباب  داي  حسين  ونصر 

مضوي،  الدين  خير  الجزائري  المدرب  ويسعى 
في  لالستمرار  الفريق،  صفوف  تعزيز  إلى 

خسارة  بعد  الممتاز،  الدوري  لقب  على  المنافسة 
نهائي  ثمن  من  والخروج  األمير،  كأس  نهائي 

العهد. ولي  كأس 

السنغال تُكمل عقد المتأهلين إلى 
نصف النهائي بفوزها المستحق على 

غينيا االستوائية
أكمل المنتخب السنغالي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا - الكاميرون 2021 بفوزه المستحق 

على منتخب غينيا االستوائية 1-3 األحد ليضرب موعداً مع منتخب بوركينا فاسو.
على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي، افتتح فامارا دييدهيو التسجيل للسنغال في الدقيقة 28، وأدرك جانيك 
بويال سام التعادل لغينيا االستوائية في الدقيقة 57، قبل أن يحرز البديل شيخو كوياتي الهدف الثاني للسنغال 

في الدقيقة 68 واسماعيال سار الثالث في الدقيقة 79 من عمر المباراة.
وضرب المنتخب السنغالي الذي تأهل للمرة الثانية توالياً إلى المربع الذهبي في كأس أمم إفريقيا، موعداً مع 

منتخب بوركينا فاسو في الثاني من شهر شباط/فبراير من أجل حجز مقعد في نهائي البطولة.
ويعد المنتخب السنغالي مرشحاً للوصول إلى منصة التتويج ألول مرة في تاريخه بعدما حل وصيفاً في نسخة 

2019، نظراً لضمه كوكبة من النجوم المنتشرين في األندية األوروبية.
وكان منطقياً أن يكون المنتخب السنغالي بقيادة المدرب أليو سيسيه وفي الملعب نجم ليفربول ساديو مانيه 
الطرف األفضل، حيث سيطر على المجريات على نحو كامل إذ اعتمد المدير الفني على قوته الضاربة 
بوجود أفضل حارس في العالم ادوار مندي المحترف في تشيلسي ومدافع نابولي كاليدو كوليبالي وظهير 
أيضاً  الوسط العب سان جيرمان  ديالو وفي  باريس سان جيرمان عبدو  بونا سار ومدافع  ميونيخ  بايرن 

ادريسا غانا غايي وصانع ألعاب ليستر سيتي ناماليس مندي ومانيه.
بيين سبورت 



عين على الرياضة

وأتالنتا  صنز  فينيكس  واصل 
المتتالية،  انتصاراتهما  هوكس 
توالياً بتغلبه  العاشر  األول  فحقق 
سبيرز  أنتونيو  سان  ضيفه  على 
السابع  والثاني   ،115-110
لوس  ضيفه  على  بفوزه  تواليا 
 129-121 ليكرز  أنجليس 
السلة  كرة  دوري  في  األحد 

للمحترفين. األميركي 
ملعب  على  األولى  المباراة  في 
وأمام  سنتر«  »فوتبرينت 
انتفض  متفرجاً،   17071
األخير  الربع  في  صنز  فينيكس 
نقطة   12 بفارق  تخلفه  ليحول 
فوز  إلى  الثالث  الربع  نهاية  في 

نقاط. خمس  بفارق 
في  أفضليته  سبيرز  وفرض 
بفارق  وحسمه  األول  الربع 
قلصها   ،)31-23( نقاط  ثماني 
نهاية  في  نقاط  خمس  إلى  صنز 
بعدما   )50-55( األول  الشوط 
24-27، قبل  كسب الربع الثاني 
السيطرة  الضيوف  يستعيد  أن 
بفارق  ويكسبوه  الثالث  الربع  في 
وبالتالي   )36-29( نقاط  سبع 

.91-79 التقدم 
االخير  الربع  في  صنز  وانتفض 
التقدم  الفريقان  فيه  تبادل  الذي 
متخلفا  نفسه  ووجد  مرات،  تسع 
ثانية  و19  دقيقتين  قبل  بسلة 
ينقذه  أن  قبل  المباراة،  نهاية  من 
إلى  قادته  بثالثيتين  بوكر  ديفن 
49 مباراة حتى  الفوز الـ40 في 

اآلن.
يبلغ  فريق  أول  صنز  وبات 
الموسم،  هذا  فوزاً  األربعين 
فعزز موقعه في صدارة الدوري 

الغربية. والمنطقة 
في  مسجل  أفضل  بوكر  وكان 
نقطة،   28 برصيد  المباراة 
 26 بريدجز  ميكال  وأضاف 
نقطة مع ثماني متابعات، وصانع 
عاما(   36( بول  كريس  األلعاب 
20 نقطة مع 19 تمريرة حاسمة 

متابعات. وثماني 

في المقابل، برز دوغ ماكدرموت 
بتسجيله  الخاسر  صفوف  في 
ووكر  لوني  والبديل  نقطة،   24

نقطة.  22 صاحب 
»ستايت  ملعب  على  الثانية  وفي 
 17391 وأمام  أرينا«  فارم 
فريقه  يونغ  تراي  قاد  متفرجا، 
السابع  فوزه  إلى  هوكس  أتالنتا 
تواليا والـ24 في 49 مباراة هذا 
36 نقطة  الموسم عندما سجل له 
أنجليس  لوس  ضيفه  سلة  في 

.129-121 ليكرز 
الربع  في  نقطة   13 يونغ  وسجل 
مزدوجين  رقمين  وحقق  األخير 
تمريرة   12 مع  دابل«  »دابل 
البديل  حذوه  وحذا  حاسمة، 
أوكونغوو  أونييكا  النيجيري 
الـ16  نقاطه  من   12 بتسجيله 
األخير  الربع  في  المباراة  في 
تحويل  في  كبير  بشكل  وساهما 
نقاط   10 بفارق  فريقهما  تأخر 
91-( الثالث  الربع  نهاية  في 
ثماني  بفارق  انتصار  الى   )101

نقاط.
صفوف  في  كولينز  جون  وبرز 
دابل«  بـ«دابل  أيضا  هوكس 
متابعة،  و11  نقطة   20 مع 
مالك  تألق  ليكرز  ينفع  لم  فيما 
 8 بينها  نقطة   33 مونك صاحب 
محاولة،   14 أصل  من  ثالثيات 
 27 صاحب  ديفيس  وأنتوني 
الذي  وستبروك  وراسل  نقطة 
حقق »دابل دابل« ايضا بتسجيله 
20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة 
الخسارة  لتفادي  متابعات،  وسبع 
 51 في  والـ27  تواليا  الثالثة 

الموسم. هذا  مباراة 
الثالثة  المباراة  ليكرز  وخاض 
»الملك«  نجمه  غياب  في  تواليا 
في  ألم  بسبب  جيمس  ليبرون 

اليسرى. الركبة 
جيمس  غياب  على  مونك  وعلق 
بشكل  خدماته  إلى  »نفتقد  قائال 
»مهمتنا  أضاف  لكنه  رهيب« 
بدونه«. اللعب  كيفية  معرفة  هي 

 29.1 جيمس  معدل  ويبلغ 
متابعات  و7.7  نقطة 
في  حاسمة  تمريرات  و6.3 
الموسم. هذا  الواحدة   المباراة 
من  عاًما(   37( جيمس  وعانى 
أمام  المباراة  منذ  الركبة  التهاب 
والتي  الثالثاء  نتس  بروكلين 
فغاب  فريقه،  لمصلحة  انتهت 
خسرهما  اللتين  المباراتين  عن 
فيالدلفيا  في  الخميس  ليكرز 

تشارلوت. في  والجمعة 
ملعب  على  ميلووكي  وفي 
وأمام  فوروم«  »فيزيرف 
انتهت  متفرجاً،   17341
فريقي  بين  الساخنة  المواجهة 
في  الدوري  في  العبين  أفضل 
دنفر  نجم  األخيرين  الموسمين 
يوكيتش  نيكوال  الصربي  ناغتس 
باكس  ميلووكي  وعمالق 
أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني 
ساحق  وبفوز  األول  لصالح 

.136-100 36 نقطة  بفارق 
العب  أفضل  دوكيتش،  وحقق 
الماضي، »دابل دابل«  العام  في 
 15 مع  نقطة   18 بتسجيله 
بعد  على  وكان  حاسمة  تمريرة 
»تريبل  لتحقيق  واحدة  متابعة 
موريس  مونتي  وأضاف  دابل«. 
بارتون  وويل  ايضا  نقطة   18
الفوز  فريقهما  ليسجل  نقطة،   15
 49 في  والـ28  تواليا  الخامس 
مباراة، معززا موقعه في المركز 

الغربية. للمنطقة  الخامس 
في المقابل، ضرب أنتيتوكونمبو، 
قبل  العامين  في  العب  أفضل 
األول  الشوط  في  بقوة  الماضي، 
أصل  من  نقطة   22 سجل  حيث 
ذلك  لكن  المباراة،  في  له   29
فريقه  لتجنيب  كافيا  يكن  لم 
في  الثانية  الخسارة  اللقب  حامل 
والـ21  االخيرة  الثالث  مبارياته 
الموسم،  هذا  مباراة   52 في 
الخامس في  المركز  الى  ليتراجع 

الشرقية. المنطقة 
تمبروولفز  مينيسوتا  واستعاد 

متتاليتين  خسارتين  بعد  توازنه 
تواليا  الخامسة  الخسارة  وألحق 
.126-106 جاز  يوتا   بضيفه 
تاونز  كارل-أنتوني  وفرض 
ثالثة  بتحقيقه  للمباراة  نجما  نفسه 
دابل«  »تريبل  مزدوجة  أرقام 
و10  متابعة  و11  نقطة   31 مع 
وأضاف  حاسمة،  تمريرات 
 22 ماكدانيالز  جادن  البديل 
البوسني  كان  حين  في  نقطة، 
ومايك  بوغدانوفيتش  بويان 
في  مسجلين  أفضل  كونلي 
و22   23 برصيد  جاز  صفوف 

تواليا. نقطة 
إلى  بولز  شيكاغو  عاد  وبدوره 
خسارته  عقب  االنتصارات  سكة 
وذلك  سبيرز،  أنتونيو  سان  امام 
عندما تغلب على ضيفه بورتالند 
116-130 على  ترايل باليزرز 
وأمام  سنتر«  »يونايتد  ملعب 

متفرجا.  19521
المونتينيغري  الثالثي  وتألق 
وديمار  فيتشيفيتش  نيكوال 
ديروزان وزاك الفين في صفوف 
بولز حيث سجل االول 24 نقطة 
 23 والثاني  متابعة،   14 مع 
حاسمة،  تمريرات   10 مع  نقطة 
وأضاف  نقطة،   20 والثالث 

نقطة.  18 وايت  البديل كوبي 
ماجيك،  أورالندو  وحقق 
في  األخير  المركز  صاحب 
الثاني  فوزه  الشرقية  المنطقة 
الموسم  هذا  والـ11  تواليا 
داالس  ضيفه  على  تغلب  عندما 
بفضل   110-108 مافريكس 
حيث  لالعبيه  الجماعي  األداء 
نقاط   10 تسجيل  في  سبعة  نجح 
تشوما  البديل  أبرزهم  األقل  على 
واأللماني  نقطة(   19( اوكيكي 

)18( فاغنر  فرانتس 
الـ«تريبل  مافريكس  تنفع  ولم 
لوكا  السلوفيني  لعمالقه  دابل« 
 12 مع  نقطة   34( دونتشيتش 
حاسمة(. تمريرة  و11   متابعة 
بفوز  كليبرز  انجليس  لوس  وعاد 
كبير من ملعب مضيفه تشارلوت 
 19 بفضل   115-90 هورنتس 
جاكسون  ريجي  من  لكل  نقطة 
بوسطن  براندون  والبديل 

جونيور.
ديترويت  فريقه  باي  وقاد صديق 
ضيفه  وقف صحوة  الى  بيستونز 
عليه  والفوز  كافالييرز  كليفالند 

.115-105
وأضاف  نقطة   31 باي  وسجل 
دابل«  »تريبل  كونينغهام  كايد 
متابعات  و10  نقطة   19 مع 

حاسمة. تمريرات  ومثلها 
المركز  بيستونز، صاحب  وألحق 
الشرقية،  المنطقة  في  األخير  قبل 
في  بكافالييرز  الـ20  الخسارة 
ثالثة  بعد  واألولى  مباراة   50

متتالية. انتصارات 

الثالثاء 01 فيفري 2022 م
الموافق لـ 29 جمادى الثانية 1443 هـ 

القياسي  الرقم  نادال،  رافائيل  اإلسبانية  األسطورة  حطم 
بعد  للتنس،  سالم«  »غراند  بألقاب  الفوز  مرات  عدد  في 

حساب  على  األحد،  أمس  المفتوحة،  أستراليا  ببطولة  تتويجه 
مدفيديف. دانييل  الروسي 

بسبب  مسيرته  انتهاء  من  الخوف  من  قليلة  أشهر  فبعد 
في  فوزه  بعد  أستراليا  بطولة  بلقب  نادال  توج  اإلصابة، 

مدفيديف. على  مثير  نهائي 
بثالث  ليفوز  مجموعتين  أول  خسارة  بعد  نادال  وانتفض 

التتويج  في  القياسي  الرقم  ويحطم  متتالية  مجموعات 
إلى  ويصل  سالم«،  »غراند  الكبرى  األربع  بالبطوالت 

السويسري  غريميه،  عن  واحد  بلقب  21 متقدما  الـ اللقب 
دجوكوفيتش. نوفاك  والصربي  فيدرر،  روجر 

إنجاز  مع  رياضية  روح  بكل  ودجوكوفيتش  فيدرر  وتفاعل 
في  حسابه  على  السويسري  كتب  حيث  التاريخي،  نادال 

»إلى  اإلسباني:  للنجم  وجهها  رسالة  في  »إنستغرام«  موقع 
القلب  من  تهنئة  نادال،  رافائيل  العظيم  ومنافسي  صديقي 

الكبرى،  البطوالت  في  لقبا   21 بـ يفوز  رجل  أول  ألنك 
القتالية  وروحك  إخالصك  العمل،  في  المذهل  التزامك 

لمشاركة  فخور  العالم.  حول  ولآلخرين  لي  إلهام  مصدر 
اإلنجازات  من  المزيد  هناك  أن  ومتأكد  معك،  الحقبة  هذه 

تنتظرك«.
»تويتر«:  موقع  في  حسابه  عبر  فقال  دجوكوفيتش  أما 

مذهل«. إنجاز   ،21 الـ اللقب  »مبروك 

فيدرر ودجوكوفيتش يتفاعالن 
مع إنجاز نادال التاريخي

 انطلقت آخر عمليتين ضمن مشروع انجاز 
ملعب كرة القدم الجديد بسيق تحسًبا الحتضان 
هذا المرفق لجانب من مباريات دورة كرة القدم 
برسم النسخة التاسعة عشرة من ألعاب البحر 
المقبل  الصيف  المقررة  المتوسط،  األبيض 
مدير  االثنين  اليوم  به  أفاد  حسبما  بوهران، 

الشباب والرياضة لوالية معسكر. وفي تصريح 
العمليتين  بأن  لعجاج  لحسن  أوضح  لوأج، 
عمالقة  شاشة  بتركيب  تتعلقان  المعنيتين 
واألضواء الكاشفة على أن تستكمل األشغال 
نفس  وتابع  قليلة‹‹.  أسابيع  غضون  ›‹في 
المسؤول أن هاتين العمليتين هما األخيرتين 

اللتين يتم تنفيذهما في مشروع الملعب الجديد 
الذي يحتوي على أرضية معشوشبة طبيعيا, 

فيما تقدر طاقة استيعابه ب 20000 مقعد.
وبالنسبة للمالحظين، يعتبر هذا الملعب تحفة 
كبيرة  إضافة  بمثابة  سيكون  حيث  حقيقية, 
للحركة الرياضية على مستوى الوالية وكذلك 

على الواليات المجاورة.
وجاء تصميم الملعب على الطريقة االنجليزية, 
حيث ال يحتوي على مضمار أللعاب القوى 
األمر الذي جعل مدرجاته قريبة من أرضية 
الميدان, كما يعتبر وحدة من وحدات مركب 
القوى  أللعاب  ملعًبا  يضم  جديد  رياضي 

ومسبًحا أولمبًيا وقاعة متعددة الرياضات. وتم 
تغطية مدرجات الملعب بالكامل مع تجهيزه 
المعدات  أنه مزود بكافة  بمقاعد، فضال عن 
الالزمة، مثل نظام المراقبة عن بعد بكاميرات، 
لتبديل  غرف  وأربع  إلكترونية،  وبوابات 

المالبس والعديد من المرافق األخرى.

للمحرتفني  األمريكي  الدوري 

صنز وهوكس يواصالن 
انتصاراتهما
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عشاق اليوغا في أول مهرجان 
من نوعه في السعودية

اليوغا  مهرجان  في اختتم 
في  األولى  نسخته 

مستقطبا  السعودية، 
مشارك  ألف  من  أكثر 
من  تجارب  لخوض 
واالسترخاء  النشاط 
التي  الفعالية  في 

 25 من  أكثر  تضمنت 
الجلسات  من  نشاطا 

الحوارية والتأمل.
على  المهرجان  فعاليات  ى وأقيمت  مد

حديقة  في  »البيلسان«  شاطئ  على  بمدينة يوم  جمان 
الملك عبد الله االقتصادية.

وقد حظي المهرجان، الذي نظمته اللجنة السعودية لليوغا ألول مرة في 
النشاط من  هذا  قبل عشاق  كبير من  بإقبال  السعودية،  العربية  المملكة 
المحترفين  إلى  المبتدئين واألطفال وصوال  بدءا من  المستويات،  جميع 
والخبراء، الذين شاركوا في مجموعة من الجلسات التي صممت لتناسب 

مهارات وقدرات مختلف فئات الجمهور.
يذكر أن رياضة اليوغا في المملكة العربية السعودية تمارس منذ أكثر 
وممارسي  للهواة  المملكة  في  كبيرة  قاعدة  وهناك  عاما،  عشرين  من 
رياضة اليوغا يمكن أن تصل لعشرات اآلالف من الممارسين والمدربين 

في المملكة.
عن  صحيفة الرياض



عادت وصفـات الطـب البديل لتغزو 
االجتماعـي  التواصـل  شـبكات 
بسـالة  اإلصابـة  تضاعـف  مـع 
متحـّور  مـن  وغيـره  أوميكـرون 
سـجل  حيـث  كورونـا،  فيـروس 
تـداول ملفـت لمناشـير وفيديوهـات 
تحمـل نصائـح للوقايـة والعاج من 
أعـراض الكوفيد19- بكل أشـكاله.
وجـاء البصل فـي صدارة المكونات 
بهـدف  باسـتعمالها  ينصـح  التـي 
وتحفيـز  بالطاقـة  الجسـم  إمـداد 

الجهـاز المناعـي وهـو مـا يترجمـه 
فـي  الخضـر  باعـة  إلحـاح  أيضـا 
لسـلعهم  يروجـون  وهـم  األسـواق 
بترديـد عبـارات مثل "كـول البصلة 
علـى  يقضـي  و"البصـل  والعسـلة" 

وسـالته". الكوفيـد 
المنشـورات  جـل  ونصحـت 
بتنـاول  بالفيـروس  المصابيـن 
البصـل كعـاج لألعـراض المزمنة 
لمـدة  البصـل  باستنشـاق  وذلـك 
عشـر دقائـق، أو شـرب القيـل مـن 

الريـق  النـوم وعلـى  قبـل  عصيـره 
الصبـاح. فـي 

ومـن بيـن الوصفات الرائـج تداولها 
هـذه األيـام تسـجيل بصـوت امـرأة 
البصـل  باسـتعمال  قريبتهـا  تنصـح 
مـن  القليـل  مـع  والخـردل  والثـوم 
النتائـج  علـى  التأكيـد  مـع  العسـل 

بعضهـم. تقديـر  فـي  المذهلـة 
والتشـارك  المتابعـة  نسـبة  ورغـم 
فـإن  الوصفـات،  لهـذه  الكبيـر 
التهـاون  مـن  يحـذرون  األطبـاء 

المتحـورة،  السـاالت  بأعـراض 
حيـث أكـد الدكتـور مـروان جابـي 
الحساسـية  أمـراض  فـي  المختـص 
بـأن المبالغـة فـي اسـتعمال البصـل 
عكسـية  نتائـج  إلـى  تـؤدي  قـد 
الذيـن  للمرضـى  بالنسـبة  خاصـة 
تطـورت لديهـم أعـراض الفيـروس 
ووصلـت إلـى صعوبـة فـي التنفس، 
لتنفـس  إخضاعهـم  يتطلـب  ممـا 
باستنشـاق  تهـّور  وأي  اصطناعـي 
التنفسـي  الجهـاز  يهيّـج  قـد  البصـل 
وقـد  التنفـس  ضيـق  مـن  ويزيـد 

لاختنـاق. يعّرضـه 
وقـال محدثنـا بـأن البصـل يحتـوي 
علـى مضـادات قويـة لألكسـدة التي 
وظائـف  تحسـين  علـى  تسـاعد  قـد 
غيـر  ال  فقـط  المناعـي  الجهـاز 
عـاج  فـي  دور  أي  لهـا  وليـس 

"كورونـا". فيـروس 
ظاهـرة  تزايـد  خطـورة  مـن  ونبـه 
و"السـيبركوندريا  الذاتـي  التطبيـب 
" ونصـح بضـرورة الحصـول على 
التـي  المهمـة  الطبيـة  المعلومـات 
تخـص صحة االنسـان مـن مصادر 
عبـر  وليـس  ومختصـة  موثوقـة 
التـي  التواصـل االجتماعـي  مواقـع 
للدجاليـن. إلـى منبـر حـر  تحّولـت 
                          مريـم .ب
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حجحز مرشوبات كحولية وعملة تداول مقلق لوصفات الطب البديل والبصل يحتل الصدارة 
اجنبية مهربة بتبسة   

ــر معلومــات واردة إلى  ــى إث n    عل
ــة بوالحــاف  دي ل ب ــة  ب يمي الفرقــة اإلقل
ــة أول  ل ي م شــمال تبســة ل ــر 8 كل الدي
أمس  مفادها وجود شــخص على متن 
ية ،  ســيارة ، بحوزته مشروبات كحول
على إثرها تم تشكيل دورية بالطريق 
ــم 16 الرابط بيــن واليتي  ــي رق الوطن
تبســة وعنابة ،أين تم توقيف المركبة  
من نوع رونو 20التي كانت قادمة من 
بلدية المجاورة مرســط ، وبعد  اتجاه ال
تفتيشها عثر على متنها على 480 ، 
ــاد المعني والمركبة إلى مقر  ي م اقت يت ل

الفرقة لمواصلة التحقيق وبمدينة بئر 
ــر 90 كلم جنوب تبســة تمكنت  العات
ــدرك الوطني مــن توقيف  ــح ال مصال
تفتيش  ســيارة من نوع مــازدا وبعــد ال
الدقيق عثر على مبلغ 10400 اورو  
أة  و1950 دينار تونســي كانــت مخب
بأحــكام لشــريط الصق ايــن تم حجز 
االمــوال وتوقيــف صاحبهــا مع حجز 
الســيارة في انتظار اســتكمال الملف 
ــي واحالة القضية امام الجهات  ائ الجن

القضائية.
                           هواري غريب  

38 وفاة بغاز أحادي الكربون منذ الفاتح من جانفي 2022
للحمايـة  العامـة  المديريـة  حـذرت 
المدنيـة، فـي بيـان لهـا أمـس االثنين، 
مـن االرتفـاع "المحسـوس" فـي عدد 
الوفيـات جـراء االختنـاق بغـاز أحادي 
الكربـون والتـي بلـغ عددهـا منذ بداية 

السـنة الجاريـة 38 حالـة.
وشـددت المديريـة العامـة للحمايـة 
التقيـد  أهميـة  علـى  المدنيـة 
للتقليـل مـن  الوقائيـة  باإلجـراءات 
أحـادي  بغـاز  االختنـاق  حـاالت 
الكربـون، حيـث بلـغ عدد مـن لقوا 
حتفهـم نتيجـة التسـمم بهـذا القاتـل، 
الجـاري،  الفاتـح مـن جانفـي  منـذ 
 483 إحصـاء  مـع  ضحيـة   38
محقـق  مـوت  مـن  نجـوا  شـخصا 

إسـعافهم. بعـد 
ذاتـه،  السـياق  فـي  أفـادت  كمـا 
بأنهـا سـجلت خـال الـ 72 سـاعة 
مـن  بـكل  وفيـات  تسـع  الماضيـة 
قسـنطينة، معسـكر، المدية وسـوق 
أهـراس، مـع التذكيـر بـأن حـاالت 

االختنـاق مرتبطـة باإلقبـال بكثـرة 
التدفئـة  وسـائل  اسـتعمال  علـى 
خـال  المـاء  وسـخانات  المختلفـة 

الشـتوية. الفتـرة  هـذه 
وذكـرت، فـي نفـس اإلطـار، بـأن 
يقـع  الحـوادث  مـن  النـوع  هـذا 
نتيجـة أخطـاء فـي تطبيـق تدابيـر 
أو  نقـص  غـرار  علـى  الوقايـة، 
المنـازل  داخـل  التهويـة  انعـدام 
قـدم  السـيئ،  التركيـب  السـكنية، 

أجهـزة  اسـتعمال  وكـذا  األجهـزة 
مخصصـة للطبـخ كوسـيلة للتدفئـة 

والمحـات. المنـازل  داخـل 
وإزاء ذلـك، تذكـر المديرية العامة 
للحمايـة المدنيـة، مرة أخرى، كافة 
المواطنيـن بضـرورة أخـذ المزيـد 
اتبـاع  مـع  والحـذر،  الحيطـة  مـن 
النصائـح الوقائيـة اإلجباريـة منهـا 
"عـدم سـد فتحـات التهويـة وعـدم 
فـي  يعمـل  السـيارة  محـرك  تـرك 

مـرآب مغلـق وكـذا عـدم اسـتعمال 
وسـائل التدفئـة فـي األماكـن التـي 
تنعـدم فيهـا التهويـة، عـاوة علـى 
ودائمـة  دوريـة  صيانـة  إجـراء 
لمختلـف أجهـزة التدفئـة من طرف 
أخصائـي فـي الترصيـص وتجنـب 
اسـتعمال الوسـائل التقليديـة، مثـل 
الطبـخ  آالت  أو  +الطابونـة+ 

تدفئـة". كوسـائل 
كمـا دعـت، فـي السـياق ذاتـه، إلى 
أحـادي  غـاز  بكاشـف  االسـتعانة 

إنـذار. كوسـيلة  الكربـون 
وفـي حـال وجـود خطـر، أكد ذات 
تهويـة  ضـرورة  علـى  المصـدر 
المـكان واالتصـال فـورا بالحمايـة 
 )14( النجـدة  رقـم  علـى  المدنيـة 
مـع   )1021( األخضـر  والرقـم 
والعنـوان  الخطـر  طبيعـة  تحديـد 
بالضبـط، من أجـل التكفل السـريع 

والفعـال.

                                وأج   

n   تمكنــت، أول أمس،الفرقــة 
القضائيــة   للشــرطة  ــة  المتنقل
BMPJ عيــن قشــرة بأمن والية 
يتين منفصلتين  سكيكدة في عمل
مــن  حجــز 2483 وحــدة مــن 
مــن  يــة  الكحول المشــروبات 

مختلف األنواع و اإلحجام.
تعود وقائع العملية األولى خال 
توقيف عناصــر الفرقة المتنقلة 
للشــرطة القضائيــة عين قشــرة  
بــة  مراق نقطــة  مســتوى  ــى  عل
بالمدخل الشرقي للمدينة لمركبة 
محــل شــبهة ، بعــد إخضاعها 
يــة التفتيش تم ضبط  383  لعمل
وحدة من المشــروبات الكحولية 
ثانية،  ــم حجزها….العملية ال يت ل
معلومــات  ــى  عل بنــاء  تمــت 

ــام شــخصين  ي مســتقاة حــول ق
القضائيــة  الســوابق  ذوي  مــن 
بإنشاء مخمرة لبيع المشروبات 
بابوريــة  ال بمنطقــة  يــة  الكحول
الولجــة بولبوط ، حيــث باتخاذ 
قانونيــة  بإخطــار  اإلجــراءات ال
ــم وضع  نيابــة المختصــة ، ت ال
خطة محكمــة و مداهمة المكان 
، أين تم توقيف شــخص و حجز 
2100 وحــدة من المشــروبات 
يــة مــن مختلــف األنواع  الكحول
ملــف  إتمــام  ،بعــد  واإلحجــام 
قانونيــة ، تم تقديم  اإلجــراءات ال
نيابــة  ال أمــام  فيهــم  المشــتبه 
المختصــة بمحكمــة تمالوس  ، 

يتم إيداعهم الحبس . ل
                       نورالدين. ب

توقيف عصابة مرشوبات كحولية 
و رسقة  يف سكيكدة 

n  اســتمرارا للعمــل الجــواري 
المديريــة  قبــل  مــن  المســطر 
العامــة لألمن الوطني، في إطار 
دعــم جهــود الدولة فــي مكافحة 
انتشــار عــدوى فيــروس كوفيد 
ــح امــن والية  19، كثفــت مصال
قســنطينة العمليات التحسيسية 
فائــدة المواطنين بشــكل يومي،  ل

لتمس مختلف الفئات.
يــات التوعويــة يتم خالها  العمل
يــة  واق طبيــة  أقنعــة  توزيــع 
تعزيــز  بهــدف  للمواطنيــن 
ثقافــة ارتدائهــا فــي الفضــاءات 
العمومية و التجارية، مع توزيع 
أيضــا مطويــات تحمــل نصائح 
رســائل  العتمــاد  باإلضافــة   ،
توعويــة تعطــى عبــر االتصال 
الفئات  المباشــر لحث مختلــف 
البروتوكــول  اتبــاع  بضــرورة 
الصحي الموصى به للمســاهمة 
في كبح انتشــار عــدوى فيروس 
كورونا،خاصــة في ظــل ارتفاع 

انتشــار  و  اإلصابــات  عــدد 
الســاالت المتحورة، و تذكيرهم  

تلقيح. بأهمية ال
العمل التحسيســي يتم بإشــراك 
مختصيــن فــي المجــال تابعين 
تعكــف  كمــا  الوطنــي،  لألمــن 
تلبية مختلف  ل شرطة قســنطينة 
الدعوات الخاصة بالمشاركة في 
هــذا الجانــب ، إذ يعتبــر الوعي 
أســاس تجاوز المرحلة الوبائية، 
و مــن الضروري تكاثف الجهود 
لتحقيقــه، حيث فــي ذات اإلطار 
قيام بخرجة تحسيســية على  تم ال
مستوى إقليم دائرة حامة بوزيان 
برفقــة مصالح التجــارة و الدرك 
الوطنــي،  تم فيهــا التركيز على 
ســائقي   ، التجاريــة  المحــات 
ســيارات األجرة، حافــات النقل 
الحضــري، و بعــض الفضاءات 
العمومية، بهدف كسر االستهتار 

المسجل لدى معظمهم .
                            دالل.ب

رشطة قسنطينة تكثف عملها التوعوي 
لدعم جهود مكافحة فريوس كوفيد 19   

منظمة "أنقذوا األطفال": تزايد مقلق في عدد إصابات 
االلتهاب الرئوي في أفغانستان 

األطفـال"  "أنقـذوا  منظمـة  قالـت 
اإلثنيـن،  أمـس  البريطانيـة،  الخيريـة 
أن أعـداد حـاالت اإلصابـة بااللتهـاب 
الرئـوي فـي أفغانسـتان تتزايـد بشـكل 
كبيـر، ممـا يتسـبب فـي وفـاة أطفـال 
إلـى  الوصـول  علـى  قادريـن  غيـر 

الصحيـة. الرعايـة  مرافـق 
حتـى  فإنـه  المنظمـة،  وبحسـب 
قبـل تفشـي األزمـة األخيـرة، كان 
عـن  مسـؤوال  الرئـوي  االلتهـاب 
وفـاة  حالـة  مـن  أكثـر  تسـجيل 
واحـدة بيـن كل خمـس حاالت وفاة 
بيـن أطفـال دون سـن الخامسـة في 
أفغانسـتان، كمـا يتسـبب عالميا في 
وفـاة األطفـال أكثر مـن أي مرض 

آخـر.

ومـن جانبها، تعمـل منظمة "أنقذوا 
األطفـال" فـي الدولـة التـي مزقتها 
الحـرب منذ عشـرات السـنين، كما 

تنتقـل مـن خـال عياداتهـا المتنقلة 
إلـى مناطـق نائيـة لتوفيـر الرعايـة 

الصحيـة الضروريـة لألطفال.

حـاالت  أعـداد  أن  بالذكـر  جديـر 
األطفـال  عنـد  الرئـوي  االلتهـاب 
أزمـة  البـاد  تشـهد  بينمـا  تـزداد 
بصـورة  ترجـع  كبيـرة،  جـوع 
النظـام  انهيـار  إلـى  أساسـية 
يأتـي  الـذي  البـاد،  فـي  الصحـي 
مدفوعـا- إلـى حد كبيـر- باألصول 
الماليـة المجمدة والمسـاعدات التي 

سـحبها. تـم 
وقـال أكثـر مـن نصـف العائـات 
أجرتهـا  دراسـة  شـملتها  التـي 
مـن  يتمكنـوا  لـم  أنهـم  المنظمـة، 
الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة 
إليهـا،  يحتاجـون  كانـوا  عندمـا 
ألنهـم لـم يكـن معهـم المـال الازم 

ثمنهـا. لدفـع 

                                 )د ب أ(



تعــد قلعــة بني حمــاد بالمعاضيـــد التابعة 
لواليــة المســيلة مــن أحــد رمــوز الدولة 
اإلســامية بالجزائر وتعتبــر امتدادا لدولة 
حمــاد بن بلكين الذي حــاول صقل وتثبيت 
الهويــة اإلســامية، ورغــم أهميــة هــذا 
الصــرح التاريخي واإلســامي، إال أنه لم 
يحــظ حتــى اليــوم بالمكانة التــي تليق به 

كمعلم أثري وتاريخي وسياحي فريد.
يعود تاريخ إنجاز وبناء قلعة بني حماد إلى 
ســنة1007 إلــى 1008 م علــى يد حماد 

بن بلكين الذي اختــار مكانا محصنا لقلعته 
واستراتيجيا فوق سفح جبل تيقريست وعلى 
ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر وذلك 
بغيــة عمليات المراقبة العســكرية لألماكن 
المجــاورة، وقد دامت مدة بناء هذا الصرح 
اإلسالمي العظيم 30 ســنة استخدمت فيها 
الهندســة المعماريــة اإلســالمية األصيلــة 
التــراث  تعكــس  وتصميمــات  بزخــارف 

اإلسالمي الممتد عبر القرون الغابرة.
 وتعــد قلعــة بنــي حمــاد الواقعــة ببلديــة 
المعاضيد بوالية المسيلة واحدة من المعالم 
االثرية المصنفة من قبل اليونيســكو ضمن 

التراث العالمي سنة 1980.
 فالزائــر اليــوم لقعلــة بني حماد يكتشــف 
للوهلــة األولى حالــة اإلهمــال والالمباالة 
التي يعرفها هذا الموقع األثري اإلســالمي، 
فبالرغــم مــن إحاطتــه بســياج وتدعيمــه 
بحراســة دائمة إال أن اإلهمــال والالمباالة 
من طرف الجهات المعنية المكلّفة بتســييره 
وحمايتــه، وتخلــي الســلطات الوالئية عن 
وعودهــا التــي ما فتئــت تقدمهــا أثناء كل 
زيــارة للموقع آخرها زيــارة والي الوالية 
الحالي خالل األشهر القليلة الماضية والذي 
وعد بتوفير بعض الضروريات على غرار 
المرافــق الخدماتيــة والمراحيض الخاصة 
بالزائرين، إال أن ذلك لم يتحقق على أرض 
الواقــع إلى يومنا هــذا، وهو ما وقفت عليه 
» عيــن الجزائــر » أول أمس حيث وجدنا 
الموقــع األثــري مغلقا في وجــه الزائرين، 
من العائــالت القادمة مــن مختلف واليات 
الوطن وسيارات مركونة في مساحة ترابية 
مملــوءة بالحجــارة، والطرقــات المؤديــة 
للموقع األثري مهترئة ومملوءة بالمطبات.

 عنــد وصولنــا تقــّدم منــا أعــوان األمــن 
المكلّفين بالحراســة وأخبرونــا بأن الموقع 
مغلق في وجه الزائرين بتعليمات فوقية من 
الوزارة الوصية، بسبب تفشي وباء كورونا 
وهي الحجة التــي رفضتها أغلب العائالت 
الحاضــرة التــي وجدناها فــي المكان الذي 
يعد فضاء مفتوحا وال توجد به أماكن مغلقة 
تــؤدي إلــى التقــارب واالكتظــاظ، ورغم 

المحــاوالت بأقنــاع أعوان األمــن لدخول 
بعض األطفال ألخذ صور تذكارية إال أنهم 
لم يســمحوا لهم بالدخول، لتعــود العائالت 
أدراجهــا وتغيّر وجهتهــا إلى أماكن أخرى 

وسط سخط وتذمر كبيرين.
وقــال أحــد الحــراس أن الموقــع األثــري 
للقلعــة يحتاج للكثير مــن العناية واالهتمام 
علــى غرار المرافق الضرورية كالمحالت 
التجاريــة وأماكــن الراحــة والمراحيض، 
مذكــرا بالوعود التي أطلقهــا والي الوالية 
تجاريــة  فضــاءات  بتخصيــص  الحالــي 
ومراحيــض لفائدة الــزوار لكن كل ذلك ال 
زال حبــرا علــى ورق، ناهيــك عــن حالة 
الطرقــات المؤديــة للمعلم األثــري التي لم 
تعد صالحة وتتطلّب إعادة ترميم واســعة، 
باإلضافــة إلــى ضــرورة توفيــر اإلنــارة 

العمومية المؤدية للموقع.
مــن  عــدد  االنشــغاالت طرحهــا  نفــس   
المواطنيــن مــن ســكان بلديــة المعاضيــد 
الذين طالبوا الســلطات المحليــة والوزارة 
الوصيــة إلى التدخل وتوفير جميع المرافق 
الضرورية حتى تنتعش السياحة بالمنطقة، 
كما تساءل محدثونا عن جدوى غلق الموقع 
األثــري في وقــت الزالت فيــه المنتجعات 
الســياحية والحدائــق العموميــة والخاصة 
مفتوحــة وتســتقبل مئــات الزائريــن يوميا 
داعين المعنيين الى إعادة النظر في القرار 
وفتــح الموقع وتوفير الشــروط الضرورية 

للزائرين.

الثالثاء 01 فيفري  2022 م16
الموافق لـ 29 جمادى الثانية 1443 هـ

تنعدم به أبسط شروط الراحة واالستجمام 

قلعة بني حماد بالمسيلة معلم أثري مهمل ومغلق في وجه الزائرين 

عين على الثقافة والفن
"المآذن يف الجبال".. كتاب يرصد حياة 

المسلمني يف منطقة البلقان 

n يمثل كتاب »المآذن في الجبال.. 
رحلــة إلى أوروبا المســلمة« -الذي 
كتبه البريطاني من أصل بنغاديشي 
طــارق حســين- أدب رحلة إنجليزي 
بقلم مسلم، ويستكشف أيًضا الجذور 
التاريخية لإلساموفوبيا في أوروبا. 
ويتعلــم المؤلــف وعائلتــه دروًســا 
عن أنفســهم وهويتهــم كبريطانيين 
وأوروبيين ومســلمين. ويسير على 
خطى الرحالة العثماني الشهير أوليا 
جلبــي، ويذكر القــراء بــأن أوروبا 
مســلمة بقــدر ما هــي مســيحية أو 

يهودية أو وثنية.
ولمــدة تقــارب 40 ســنة مــن عــام 
أن  بعــد  1676م،  وحتــى   1640
ابتــدأ جوالتــه فــي إســطنبول؛ قــّدم 
جلبــي وصفا لسلســلة مــن الرحالت 
العثمانية  الطويلــة ضمــن الســلطنة 
وجوارهــا بصفة منفــردة أحيانا، أو 
فــي مهمــة رســمية أحيانــا أخرى، 
وســجل رحالتــه ومشــاهداته، على 
نســق كتابات الرحالة مما يعكس أنه 
كان قد اطلع على كتاباتهم، في مؤلّفه 

المكّون من 10 كتب، ويعرف باســم 
»سياحتنامه« )الرحالت(.

»ســياحتنامه«  فــي  أوليــا  وذكــر 
الواســعة  الجغرافيــة  المســاحات 
واألصقــاع البعيــدة التــي زارها في 
تركيا الحالية ودول البلقان )اليونان، 
والبوســنة،  وبلغاريــا،  وألبانيــا، 
وأرمينيــا(  ومقدونيــا،  والمجــر، 
وجــزر البحر المتوســط وبحر إيجه 
واألناضول وآسيا الصغرى والعراق 
والشــام ومصر والســودان والحبشة 
وبــالد روســيا والقوقــاز، ووصــف 
مدنهــا وطرقهــا وســكانها ومعالمها 
وآثارها ولهجاتها وعاداتها وطرائفها 
وغرائبها، وبكثيــر من التفاصيل في 

أحيان كثيرة.
موقــع  نشــره  الــذي  المقــال  وفــي 
يســتعرض   ، إنســايت«  »بلقــان 
الكاتــب األميركي روبــرت ريجني، 
أوروبــا  شــؤون  فــي  المتخصــص 
الشــرقية والبلقــان وتركيــا، كتــاب 
طارق حسين الذي يروي رحلته إلى 
دول منطقــة البلقــان التي قام بها عام 

.2016

الكاتب فؤاد لكنوش يرثي المكتبة األدبية بإصداره األول " آل فؤاد" 
أثرى الكاتب الشــاب فؤاد لكنوش 
مــن بلديــة وادي النجــاء )غــرب 
ميلــة( المكتبة األدبية بأول إصدار 

أدبي له موسوم بـ »آل فؤاد«.
يــدرس  الــذي  للكاتــب  واســتنادا 
تخصص هندسة ميكانيكية طاقوية 
بالمركــز الجامعــي عبــد الحفيــظ 
بوالصــوف بميلة، فإن هذا المؤلف 
الصادر عن دار ماروشــكا للنشــر 
بواليــة أم البواقي ينتمي إلى جنس 
الخاطــرة ويضــم أربعــة فصــول 
موزعة علــى 90 صفحــة حملت 
قرابــة 40 خاطرة، حــاول الكاتب 
مــن خاللهــا ترجمــة مجموعة من 
العواطف التي تختلج فؤاده تجاه ما 
يــدور من حوله من حــوادث وكذا 
األحاســيس التي تشكلت لديه نتيجة 
عالقاته ســواء كانت على مستوى 

األســرة أو علــى مســتوى المحيط 
الذي يعيش فيه.

وحســب الكاتــب الشــاب الــذي ال 
يتعدى ســنه 20 ســنة، فإن مؤلفه 
يتســم بـــ »أســلوب بســيط ولغــة 
مفهومة لجعل القارئ يســتوعب ما 
فيه من رســائل ويتمعــن فيها جيدا 
»، كاشــفا بأنه تطّرق فيه لتجارب 
شــخصية لكونهــا تتقاطــع مــع ما 
عايشــه الكثير من األشخاص الذين 
واجهوا نفس الظــروف مما يجعل 

همومهم واحدة وأهدافهم متقاربة.
وأضــاف فــؤاد لكنــوش بأنه ركز 
أيضــا على مواضيع يتشــارك فيها 
غالبيــة األشــخاص، خصوصا فئة 
الشــباب الذين هم من ســنه، مفيدا 
بــأن كتابــة الخاطرة هي »وســيلة 
لتشــريح ما تعج بــه بيئتنا الخصبة 

مــن مختلــف األحــداث والظواهر 
التي باتــت تجتــاح يومياتنا وتحتم 
علينــا تقاســم إيجابياتها وســلبياتها 

معا«.
ويعــد هذا الكاتب القراء والجمهور 

المهتــم بــاألدب، علــى حــد قوله، 
بالمواصلة في مجال الكتابة والنشر 
لتناول ما أمكن من مواضيع تخص 
الشــأن الثقافــي والفكري وتقاســم 

نظرته لها مع اآلخرين.

علماء روس وسوريون يصممون نسخا 
رقمية ألسوار قلعة أرواد 

n يعمــل فريــق علمــاء روس 
وســوريين علــى تصميم نســخ 
أرواد  قلعــة  ألســوار  رقميــة 
محافظــة  ميــاه  فــي  األثريــة 
طرطوس الســورية تم تشييدها 

قبل 3 آالف عام. 
وفي تصريحات لوكالة »تاس« 
قــال فيكتور ليبيدينســكي رئيس 
فريق الغوص الروسي السوري، 
إن البعثــة تخطــط أيضا إلنجاز 
نســخ لكتل حجرية ســقطت من 

أسوار قلعة أرواد.
وقــال ليبيدينســكي إن الخبــراء 
تلبيــة  أيضــا،  قامــوا  الــروس 
لطلب الجانب السوري، بالمسح 

الليزري ثالثي األبعاد والمســح 
المواقــع  لبعــض  التصويــري 
األثريــة العائــدة إلــى القــرون 
الوسطى في محافظة طرطوس، 
منها كاتدرائية ســيدة طرطوس 
وكنيسة فرسان الهيكل في مدينة 
طرطــوس، إلــى جانب أســوار 

قلعة طرطوس وبروجها.
وأوضح الباحث الروسي أن هذه 
األعمال ال بد من إجرائها تمهيدا 
إلنجــاز نســخ رقميــة للمواقــع 
األثريــة المذكــورة، ستســتخدم 
في المســتقبل فــي بحوث علمية 
وتنظيــم الجهــود لحمايــة هــذه 

اآلثار.
                              ق.ث

"البحث عن شاروخان"... كتاب جديد لـ "مهدي مبارك"

صــدر حديثا عــن الدار المصريــة اللبنانية كتاب 
»البحث عن شــاروخان.. 40 يوًما في الهند«، 
للكاتــب الصحفــي مهــدي مبــارك، بالتزامن مع 
انطــاق الــدورة الجديدة مــن معــرض القاهرة 
الدولــي للكتاب التي تحمل رقم 53، والمســتمر 

حتى 7 فيفري المقبل.
وكتب مقدمة الكتاب القاص الكبير الدكتور محمد 
المخزنجي، ومما جاء في كلمته« لمح مهدي ما ال 
يمكن أن تلمحه غير عين رحيمة بالعناء البشري، 

فكانــت الهند الســرمدية أمامه رحابــا يتنافس فيه 
األتبــاع، لكــن ال أحــد يخــرج مــن أرض اآللهة 
والخرافــات خائــب الرجاء، لكن العيــن الرحيمة 
ذاتهــا لم يمكنهــا أن تكون متجاهلــة لنقيض ذلك 
مما جرته حداثــة األيام على هذا الرحاب العريق 
العتيق، فلمح الوثنية المتجســدة، وثنية توابع رأس 
المــال العالمي وأشــباحه الذين يســوقون جحافل 
البشــر في إدارة طواحين حداثة ما بعد االنسانية، 
وعبــادة اآللهــة الجدد التقنيين فــي دلهي المتخمة 

بالفقر والمليارديرات من جانب، ومن جانب آخر 
عبــاد أصنام تحويل اإليمان إلى احتراب بشــري 
يمــول بتجارة الحشــيش وتفخيــخ أضرحة أولياء 
هللا، وبيــن هذا وذاك كان هناك من يموتون بثمار 
جوز الهند التي تقع على رؤوسهم من قمم نخالتها 
الشواهق، ودعارة البؤس وفنادق األرصفة وبنات 
الديســكو الالئــي يخبئن مالبس قصيــرة يرتدينها 

حين يدخلن ويغيرنها حين يخرجن«.
أما عن مهدي مبارك فهو كاتب وصحفي، حصل 
علــى جائــزة »ابــن بطوطــة« ألدب الرحــالت 
)2019( عــن كتــاب »مــرح اآللهة«، شــارك 
فــي برنامج »الزائر الدولــي القيادي« بالواليات 
المتحــدة األمريكية وبرنامــج »إدوارد ر. مورو 
للصحفييــن«، وحصل على زمالــة في الصحافة 
مــن ألمانيا، وبرنامــج »ســوليا إيرازموس بلس 
للتبــادل الثقافي« التابع لالتحــاد األوروبي. عمل 
وكتب بعدد مــن الصحف والقنــوات التليفزيونية 
والمنصــات الرقمية ومراكز الدراســات، أبرزها 
و«معــازف«،  و«المســبار«،  »الدســتور«، 
و«الغــد«، و«برلينر تســايتونغ« األلمانية، أنتج 
وأخرج الفيلــم الوثائقي »راجل يا أحمد« برعاية 
مؤسســة »طومسون رويترز«، وله دراسات في 

األديان واإلسالم السياسي.
                                              ق.ث

املسيلة : عبد الحليم بالل 
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ماركات عالمية تتهافت على عارضة أزياء جزائرية
n اســتحوذت عارضة أزياء جزائرية تدعى »لولي بهية« 
علــى اهتمام مختلف الماركات العالمية في أســبوع الموضة 

بباريس.
 وقــد لفتــت األنظار على مــدارج األزياء العالميــة مثل باكو 

رابان وشياباريللي،جيفانشي، فالنتينو، لوي فيتون، شانال...
وانطلــق موســم العارضة التي تتخذ من باريــس مقراً لها في 
Alaia، حيث ساعدت المصمم Pieter Mulier في عرض 
مجموعتــه الثانية، والذي يديــره اآلن بعد وفاة مصمم األزياء 

التونسي عز الدين عليا في عام 2018.
و ســارت عارضة األزياء البالغة من العمر 19 عاًما لصالح 

Alaia خالل أسبوع الموضة في باريس.
وصعدت بهية إلى المدرج مرتديًة فســتاًنا أسود ضخًما يتميز 
بتنــورة درامية بيضاء مشــتقة من التنانير اإلســبانية. لمصمم 

األزيــاء التونســي الراحل من عــام 1982 إلى عام 1988. 
وقد اقترن المظهر مع حذاء أسود.

كما قدمــت الجزائرية عرضا لمــاركات عالمية أخرى أمثال 
لويز روبرت، وأكون تشانغكو، وجيزيل نورمان. في عرض 
باكو رابان لخريف 2022 خالل أسبوع الموضة في باريس.
في التاســعة عشــرة من عمرها فقط، بــدأت باهيا في التطور 
بســرعة لتصبــح واحدة مــن أكثــر العارضات طلًبــا، حيث 
أصبحــت أحد أبرز عارضــات األزياء في غضون شــهرين 
فقط بعد شــهر الموضة لربيع 2022. حيث شاركت في 65 
عرًضا. ظهــرت بهية، ألول مرة على منصة عرض األزياء 

في عام 2020 في عرض لوي فيتو ن لخريف 2021.
                                              د/ب 

تامر حسني يصدم الجمهور بظهوره بمالمح وائل كفوري 

n تلقــى النجــم المصري تامر حســني، العديد 
مــن التعليقات بعدما شــارك آخر صــور له على 

حساباته بمواقع التواصل االجتماعي.
وفاجأ الفنان المصري تامر حسني جمهوره، بتغير 
مالمحه وتســريحة شــعره، في آخر ظهور له في 

حفل فورموال إي في المملكة العربية السعودية.
كمــا أعرب حســني عن ســعادته بالتواجــد بهذا 
الحفــل، ونشــر مجموعة مــن الصور لــه، معلقاً 
عليهــا بالقــول. :«كان لي كل الشــرف ان أحيي 

حفــل فورمــوال إي العالميــة بالمملكة الســعودية 
مــع الجماهير الحبيبة الغالية وســط اهل الرياض 

الكرام«.
وانهالت التعليقات على صور تامر حسني وذهب 
العديــد منهــم إلــى تشــبيهه بالنجم اللبنانــي وائل 

كفوري.
كمــا كان من بين التعليقات: »تامر حســني بنكهة 
وائــل كفوري«، »هو مالــه قالب وائل الكافوري 

كدا«، »تامر كفوري«.

"سبايدرمان ناو واي هوم" يكرس حاجز 

المليار دوالر فى شباك التذاكر العالمي 

n تجــاوز فيلم  ســبايدرمان ناو 
واي هــوم  حاجز المليار دوالر في 
شــباك التذاكر العالمى خالل عطلة 
نهاية األســبوع، حيث حقق الفيلم 
أكثــر مــن 1.74 مليــار دوالر في 
شباك التذاكر العالمى، حسبما ذكر 

موقع »ديلي ميل« البريطانى.
 الفيلــم الرائــد هو الفيلم العاشــر في 
التاريــخ الــذي يحقق هــذا اإلنجاز، 
حســبما أفــاد Deadline، وذلــك 
بعــد أن حصــل علــى 21.1 مليون 
دوالر خــالل عطلة نهاية األســبوع 

في األسواق العالمية.
فيلــم األبطــال الخارقين هو ســادس 
أعلى فيلم مــن حيث اإليرادات على 

اإلطالق على المستوى العالمى، ولم 
يتم إصداره بعد فى الصين، وحصل 
الفيلــم، مــن بطولــة تــوم هوالنــد، 
وإخــراج جــون واتــس، علــى 11 
مليون دوالر مــن اإلجمالي المحلي 
في األســبوع الســابع مــن إطالقه، 
ليصــل إجمالي االســتهالك المحلى 

إلى 735.9 مليون دوالر.
هــو الفيلم األكثر ربًحا فى ســتة من 
عطــالت نهايــة األســبوع الســبعة 
الماضية، ويتجــه نحو عالمة أفاتار 
البالغة 760 مليون دوالر في شباك 
التذاكــر المحلــى، وهــو ثالث أعلى 
فيلــم محلى من حيــث األرباح على 

اإلطالق.

إلهام شاهني تكشف عن 
تفكريها االعزتال بعد فيلم

 يوم للستات 

n كشــفت الفنانة إلهام شــاهين 
عــن تفكيرهــا جديــا فــي اعتــزال 
مهنة التمثيل بعــد تقديم فيلم »يوم 
للســتات« بمناســبة إنه الفيلم رقم 
100 بمسيرتها الفنية، وقالت إنها 
وجــدت حينهــا صعوبة فــي العثور 
لمســيرتها،  يضيــف  عمــل  علــى 
ولكنهــا تراجعــت عــن قرارها بعد 
عرض بطولة فيلــم »حظر تجّول« 

عليها.
وأضافــت إلهام في النــدوة الخاصة 

لعرض فيلــم »حظر تجول« ضمن 
المسابقة الرســمية لمهرجان جمعية 
الفيلم في دورته الـ 47 و48، والتي 
عقــدت بمركز اإلبداع الفني مســاء 
أمــس األحــد وأدارها الناقــد أندرو 
محســن، بحضور مخــرج ومؤلف 
العمــل أمير رمســيس: فيلــم حظر 
تجول يعتبر رقم 101، الذي أشارك 
بــه، وفكرت كثيًرا في االعتزال بعد 
مشــاركتي في 100 فيلم، وذلك بعد 

فيلم يوم للستات وهو رقم 100.

نجوى كرم تحتفل بعيد الحب يف رحلة 
بحرية بني ميامي وجزر الباهامس    

n أعلنت شــمس الغنيــة اللبنانية نجوى 
كرم مشــاركتها في اللقاء المرتقب على متن 
ســفينة النجوم، واسترجعت بعض الذكريات 
من حفالتها الناجحة في “ستارز اون بورد” 

خالل األعوام الماضية.
ونشــرت عبر حســابها الرســمي على جميع 
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي الخاصــة بها 

مجموعــة مــن حفالتها الســابقة وهــي تغني 
“ساحر قلوب”، و” ملعون أبو العشق”.

وســيقام مهرجان فني لنجــوم الوطن العربي 
وصف بأنه سيكون مهرجاناً ضخماً على متن 
رحالت “ستارز أون بورد” التي ستنطلق من 
ميامــي إلى جــزر الباهامس بيــن 12 و16 

فيفري.

حال الرتك تحقق نجاحا مدويا بـ"أنا مجنونة"
n حققت الفنانة البحرينية حال الترك نجاحاً مدوياً بأحدث 

أغنياتها بعنوان “أنا مجنونة”.
وحصــدت أغنية حال مــا يناهــر المليونين ونصــف المليون 
مشاهدة على يوتيوب بالكليب بعد 10 أيام فقط على طرحها.

األغنيــة باللهجة العراقيــة من كلمات شــهاب األحمد، ألحان 
وتوزيــع ميثم عالء الديــن، أما الكليب فحمــل توقيع المخرج 
نيكــوال طبــال، وظهــرت الفنانــة فــي الفيديو كليــب بثالث 
إطالالت مختلفة، باألســود واألبيض والــوردي، وقدَّمت فيه 

حركاٍت راقصة.

كندة علوش يف صورها األوىل من فيلمها الهندي 

 Yellow كشفت الشركة المنتجة للفيلم الهندي n
Bus عــن الصور األولــى للنجمة الســورية الفنانة 
كنــدة علوش من كواليس التصويــر، حيث تلعب دور 
مديرة مدرسة، تواجه موقفا مأساويا حيث تغفو طفلة 
في حافلة المدرســة دون أن ينتبه إليها أحد، فُتنســى 

بداخلها لتفارق الحياة بسبب الحرارة المرتفعة.
الفيلــم إنتــاج دولــي مشــترك بيــن األردن واإلمارات 
والواليــات المتحــدة األميركيــة والهند، وتــم تصويره 
فــي أبوظبــي باإلمارات، وبعــد اكتمــال عروضه في 
المهرجانات الدولية ودور العرض الســينمائية، ســيتم 
عرض الفيلم حصرياً على شــبكة OSN كأحد أعمالها 

األصلية.

وعن دورها قالت كندة: عندما قرأت أول 10 صفحات 
مــن النص، تيقنــت أننى أريد أن أكون جــزًءا من هذا 
الفيلم، إنها قصة إنســانية يمكن أن تحدث في أي مكان 

بالعالم”.
وأضافــت: لم أجســد دوراً كشــخصية ميــرا من قبل، 
وهي شــخصية ذات أبعــاد متعددة، وكلمــا تعمقت في 
الــدور أكثــر كلما فهمــت أبعادها، فدور ميرا يتشــابك 
مع شــخصية أناندا، حيــث أن االثنتين تخوضان رحلة 
الستكشــاف جوانب متعــددة لألمومة والفقــدان خالل 

أحداث الفيلم«.
وتتحــدى األم »أناندا« ســياًل من األكاذيــب والتضليل 
المتعمــد حول ما حــدث مع ابنتها، لكنهــا تحاول رغم 
كل المصاعب أن تصل إلى الحقيقة مهما كلّف األمر.

الفيلــم من تأليــف وإخراج األمريكية وينــدي بيدنارز، 
وتشــارك فــي بطولتــه كندة علــوش التــي تلعب دور 
»ميــرا« مديرة المدرســة مــع نجمة بوليــوود الهندية 
تانيشــتا تشاتيرجي، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة بالعديد 
مــن المهرجانــات الدوليــة، مــن بينها جوائز الســينما 
المســتقلة البريطانيــة عن دورها في الفيلــم البريطاني 
Brick Lane، تلعــب دور األم أناندا، ونجم بوليوود 
أميت ســيال بطل مسلســل Inside Edge الشــهير 
والذي ترشــح لجائزة إيمي في 2018 في دور األب، 

جاجان.

وباإلضافة إلى هذه األســماء الالمعة، يضم طاقم عمل 
فيلم Yellow Bus مدير التصوير التونسي/الفرنســي 
ســفيان الفاني، الحائز على العديــد من الجوائز الدولية 
 ،Timbuktu عــن فيلــم César مــن بينهــا جائــزة
 Blue باإلضافة إلى أعماله البارزة األخرى، مثل فيلم
 It Must Be وفيلم ،Is the Warmest Colour
Heavenالــذي شــارك فــي مهرجــان كان 2019، 
وأحدثها فيلم أصحاب وال أعز الذي يُعرض حالياً على 

منصة نتفلكس.
ويناقش الفيلم العديد من القضايا اإلنسانية، مثل األمومة 
والهوية واالغتراب والفقد، والتي تتشابك معاً في حبكة 
درامية تمتد خيوطها لتشــمل المجتمعات العربية بشكل 

خاص والعالمية بشكل عام.
وصرحت تانيشــثا شاترجي، بأنها تلعب دور األم أناندا 
التي تحاول أن تتعايش مع مأساة فقدان طفلتها، محاولًة 

البحث عن حقيقة ما حدث لها.
وقالــت: »ال يمكننــي تصور مــدى ألــم األم التي تفقد 
طفلها، لذلك كان تجســيد شخصية أناندا صعب ومليء 

بالمشاعر«.
وأضافــت أن الجــو العــام فــي كواليــس التصوير هو 
انعــكاس حقيقي للحياة الواقعيــة الحافلة بلغات وثقافات 
متعــددة، مشــيرًة أن هذا التنوع هو أحــد أهم العناصر 

التي تميز هذا العمل.
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أبرز احدات 2021

قــام الكثيــرون على مــر الزمان 
بكتابــة كالم هللا بأيديهــم وبطرق 

مختلفــة وبلغــات العالــم وحتــى 
بطريقة البرايل، وقد تفننت إحدى 

المطابع السورية بكتابته بطريقة 
متمّيزة باستعمال التطريز.

وقامت هذه المطبعة بتطريز إثني 
عشــر مجلدا في كل مجلد جزأين 
ونصف من المصحف، واستغرق 
تجهيــز المجلــد الواحد عــام من 
الكتابــة والمراجعــة والتطريــز، 
هــذا ما صــّرح بــه أحــد عاملي 
المطبعــة لـ »اليوم الســابع«، في 
معرض الكتــاب المصري، وألن 
المصحــف يجب مراجعتــه أكثر 
من مرة حتــى ال يتم تحريفة، فقد 
أشــرف عليه الكثير من المشــايخ 

والعلماء باألزهر الشريف.
الخطاط السوري ماهر الحاضري 
هو صاحب فكــرة ابتكار الماكينة 
اآليــات  بتطريــز  تقــوم  التــي 

القرآنيــة بعد أن يقوم هو بكتابتها، 
باإلضافة إلى أن هذه النســخة من 
كتابــة المصحــف المطــّرز غير 
مخصصة للبيع وال يســعى للربح 
منهــا. كما تحدث عن الوقت الذي 
اســتغرقه فــي كتابــة المصحــف 
الشــريف الــذي عمل عليــه لمدة 
12 عاما لتنفيذ 12 مجلدا، كّرس 
لــكل مجلــد عاما كامال لتجســيده 

وإظهاره إلى النور.
الشــباب  بعــض  بــأن  وأوضــح 
يعملــون على خــروج المصحف 
المطــّرز باأليدي من خالل إحدى 
المكينــات التي صممــت من أجل 
هذا الغرض، وأردف أنه يســعى 
لنشــر ذكر هللا مهما كان الجهد أو 

التعب المبذول خالل الكتابة.

شاب سوري يكتب المصحف الشريف 
بالكامل بالتطريز 

فيديو يوثق لرجل يمسك "كوبرا" 
عمالقة بيديه فقط 

يحبــس  فيديــو  مقطــع  أظهــر   n
األنفاس، رجــال تايلنديــا متخصصا 
يقــوم  وهــو  األفاعــي  باصطيــاد 
باإلمســاك بكوبرا عمالقة مستخدما 

يديه فقط.
ويقــوم الرجــل الذي تــم تعريفه بأنه 
صائــد أفاعــي، بمناورة مــع كوبرا 
عمالقــة، مســتخدما يديــه فقــط، في 
الوقت الذي تقوم فيه األفعى بمحاولة 

الدفاع عن نفسها.
وحســبما ذكرت صحيفــة »ذا إنديان 
إكســبريس« نقال عن وســائل إعالم 
تايلنديــة، فإن الرجــل الذي ظهر في 
الفيديــو كان يحــاول إبعــاد األفعــى 
عــن الطريق كيال تتعــرض للدهس، 

بمقاطعة كرابي جنوب تايلند.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن األفعى 
التــي تــزن 10 كيلوغرامــات ويبلغ 
طولها 4.5 مترا، قد وصلت للطريق 
من أحد مزارع النخيل، بعدما حاولت 
االختباء في خزان للصرف الصحي 

بمنزل أحد السكان المحليين.
وفي تصريح لوســائل إعالم تايلندية 
قال ســوتي نوهاد الذي استغرق 20 
دقيقة في اإلمساك بالكوبرا: »جاءت 
مهارتــي في اصطيــاد الزواحف من 
التــدرب علــى األمــر لســنوات. ال 
أنصح أحد بمحاولة القيام بذلك األمر 
فهــذه األفاعي علــى درجة عالية من 

الخطورة والسمية«. 

4 تلسكوبات تراقب الكون بحثا عن الكويكبات الخطرة
يمكــن لنظام إنذار الكويكبات الحديث الذي يديره 
معهــد جامعــة هــاواي لعلــم الفلك اآلن، مســح 
الســماء المظلمــة بالكامل كل 24 ســاعة، بحثاً 
عــن األجســام الخطرة التي يمكــن أن تهبط نحو 
األرض، وذلــك بعد إضافة تلســكوبين في جنوب 
أفريقيــا وتشــيلي لهذا النظام الممــول من وكالة 

الفضاء األميركية »ناسا«.
ويســعى هــذا النظام المســمى »أطلــس« بتوفير 
الكويكبــات  احتمــاالت اصطــدام  بيانــات عــن 
باألرض، وهو يتكون اآلن من أربعة تلسكوبات، 
اثنــان منهما في أميــركا معنيــان بمراقبة نصف 
الكــرة الشــمالي، وهمــا في مرصــد »هاليكاال« 
بجزيــرة مــاوي، ومرصــد »مونالــو« بجزيرة 
هــاواي، واالثنــان اآلخــران فــي نصــف الكرة 

الجنوبي بتشيلي وجنوب أفريقيا.
ويقول جون تونري، األستاذ بمعهد جامعة هاواي 
لعلــم الفلك والباحث الرئيســي، بالنظام في تقرير 
نشــره أول من أمس، الموقــع اإللكتروني لجامعة 
هــاواي: »يمكن أن يأتي كويكب يضرب األرض 
في أي وقت ومن أي اتجاه، لذا فإن أطلس أصبح 

اآلن في السماء طوال الوقت ليقوم بالمراقبة«.
اختيار موقع التلســكوبات الجديــد بجنوب أفريقيا 
وتشيلي، لم يأت فقط لوصولها إلى الجزء الجنوبي 
من الســماء، ولكن أيضاً الختــالف التوقيت بينها 
وبين هاواي، حيث يمكن لهذه التلسكوبات مراقبة 
الســماء في الليــل، عندما يكون الوقــت نهاراً في 
هــاواي، وبالتالــي يعــد نظام »أطلــس« رباعي 

التلســكوب اآلن أول ماســح للكويكبــات الخطرة 
القادر على مراقبة الســماء المظلمــة بالكامل كل 

24 ساعة.
ويضيف تونري، أنــه يمكن أن يوفر نظام أطلس 
تحذيراً ليــوم واحد لكويكب قطره 20 متراً قادراً 
على التدمير على مســتوى المدينة، ويمكنه تقديم 
تحذيــر لمدة تصل إلى ثالثة أســابيع لكويكب يبلغ 
ارتفاعــه 100 متر، وهو قادر على إحداث دمار 
إقليمي واســع، حيث يمكن لكويكــب بهذا الحجم، 

إذا كان ســيضرب األرض، إنتاج عشرة أضعاف 
الدمار الذي أحدثــه ثوران بركان »هونغ تونغا« 

األخير.
واكتشــف نظام أطلس حتــى اآلن أكثر من 700 
كويكــب بالقــرب مــن األرض و66 مذنباً، وفي 
22 جانفي  من العام الحالي، اكتشــف تلســكوب 
)ســاذرالند( فــي جنوب أفريقيا أول جســم قريب 
مــن األرض )BK 2022(، وهــو كويكب يبلغ 

ارتفاعه 100 متر.

خسارة يف قيمة بيع قبعة ميالنيا ترامب 
بمزاد بسبب العمالت المشفرة  

ثالثــة  لبيــع  مــزاد  أقيــم   n
عناصر طرحتها ســيدة األعمال 
والســيدة  األزيــاء  وعارضــة 
الســابقة  األولــي  األمريكيــة 
ميالنيــا ترامــب، أبرزها قبعتها 
البيضاء الشهيرة، وفشل المزاد 
في تحقيق الســعر األولي الذي 
أعلنتــه قبــل أســابيع، بســبب 
تداعيــات التراجــع الكبيــر في 

قيمة العمالت المشفرة.
فحســب ما نشره موقع »سي أن 
أن«، عرضــت زوجــة الرئيس 
األمريكــي الســابق، فــي مطلع 
يناير الجــاري، بيــع لوحة فنية 
مائية ترســمها، ورسم رقمي لها 
مسجل بتقنية الرموز غير القابلة 
بجانــب   ،)NFTs( لالســتبدال 
القبعــة التــي ارتدتهــا بمناســبة 
الزيارة الرسمية األولى للرئيس 
الفرنســي وزوجته إلدارة البيت 

األبيض في أبريل 2018.
وحــددت ميالنيــا طريقــة الدفع 
بعملــة  المــزاد  فــي  الوحيــدة 
»سوالنا« المشفرة، ما يعني أن 
الســعر المبدئي لبيع الحزمة بلغ 

250 ألف دوالر.
ووفقاً لصفحة المزاد على موقع 
ميالنيا اإللكترونــي، فقد وصل 
العــرض األعلــى إلــى الســعر 
المطلوب من عملة سوالنا وهو 
1800 وحــدة، لكن مــع انهيار 
قيمــة العملة الرقميــة ووصولها 
إلى 93 دوالراً في اليوم األخير 
للمزاد، فإن ســعر الشراء سيبلغ 

177930 دوالراً.
وقال متحدث باسم المزاد لمجلة 
المــزاد  عناصــر  إن  »بيبــل« 
التــي أطلقت عليها ميالنيا اســم 
»مجموعــة رأس الدولة« لقيت 
مــن جامعــي  واســعاً  اهتمامــاً 
التذكارات والتحف الفنية، وقد تم 
تزويد جميع األطــراف المهتمة 
المعروضة  العناصــر  بتفاصيل 

قبل إغالق المزاد.
أشــار  ميالنيــا  مكتــب  وكان 
عند اإلعــالن عن المــزاد، إلى 
أن جــزءاً مــن عائداتــه ســيتم 
توجيهها لمصلحة العائالت التي 
بالتبنــي وتنفق  ترعــى أطفــااًل 
علــى تعليمهم علوم الحاســوب 

والتكنولوجيا.

طهاة يف بنغازي يحرضون شاورما تزن 600 كيلوغرام

اســتمتع ســكان مدينة بنغازي في ليبيا بشــطائر 
شــاورما بأســعار رمزية مما قيل إنه أكبر ســيخ 
شاورما يتم تحضيره في المدينة، حسب رويترز. 
وزن الســيخ بلــغ أكثر مــن 600 كيلوغرام من 
الدجــاج الــذي أعــده طهــاة مطعــم الدمشــقي 
للمأكوالت الشــامية، الذي تأســس ببنغازي عام 

2004، وذلــك ضمن حملة ترويجية تســتهدف 
إظهار خبرات المطعم لجذب مزيد من الزبائن.

وقال حاتم قرقوم، صاحــب المطعم »في الحقيقة 
هي فكرة لكوننا نصنع ســيخ شاورما بهذا الحجم 
الذي يتعدى النصف طن... كنت شــغوفا إلظهار 
مــدى إمكانياتنا فــي هذه الحرفــة، وكانت الفكرة 

واردة مــن فترة طويلة بحكم أننــا في العادة ندير 
عروضا بهذا الشكل«.

وأوضــح قرقــوم أن ما قاموا به مجــرد بداية لما 
ســيأتي بعد ذلك قائال لرويتــرز: »بصراحة هي 
عمليــة العرض الكبيــر التي قمنا بها هي أساســا 
للتحــدي وإظهــار إمكانياتنــا كمطعــم الدمشــقي 
وإظهار المســتوى الذي نقدر نحن نشــتغل عليه، 
ويعتبــر المســتوى اآلن كبدايــة لمــا ســنظهره 
للجمهور في الفترة القادمة، هذا عبارة عن بروفة 
فقط لما ســنقدمه في القــادم، والتحدي الكبير قادم 

إن شاء هللا«.
وكان قــد اصطف عشــرات الزبائن فــي طوابير 
أمام المطعم، وشــوهد أطفال يلعبون أمام المطعم 
بينما يهرع العاملون فيه لتحضير الشــطائر لتلبية 
الطلــب الكبير عليهــا. ومن بين زبائــن المطعم، 
طــارق بادي، الذي قــال »بادرة طيبة وما شــاء 
هللا اليوم ســيخ يعني هو حجم كبير ونتمنى جميع 
المطاعــم يتقدمــون بنفــس الطريقة التــي دارها 
المطعــم الدمشــقي بحيث يســمحون بفرصة أكثر 
للنــاس لكي يتحصلوا على سندويشــات بأســعار 
تعتبــر رمزية«. ومن جانبه قال عبد هللا العرفي، 
من زبائن المطعم أيضاً »صراحة البادرة التي قام 
بها اليوم مطعم الدمشــقي، بادرة طيبة، وأصبحت 

الوجبة بسعر مناسب للجميع«. 
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وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 06/12 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات تم هذا اليوم 2021/09/07 
استالم مذكرة التعديالت  المؤرخة في 2021/06/18 المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة:

جمعية الرحمة الخيرية
المسجلة تحت رقم : 2018/04 بتاريخ 2018/05/17 الكائن مقرها : عين بوخداش »أوالد ابراهم«. اسم الرئيس : كحول 
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كاتب عام : مقران أيوب   //  نائب أول للكاتب العام : قاية محمد  //   نائب أول للكاتب العام : شودار فاتح.
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n كثيــر مــن المســلمين ال يعــرف ســيرة 
الصحابي الجليل سعيد بن زيد، أحد العشرة 
المبشرين بالجنة، والذي ببشارة النبي صلى 
هللا عليه وســلم والوحي الذي بلغه من فوق 
ســبع ســماوات، قد ضمن مقعــده في الجنة 

مبكًرا، وال نزكي على هللا أحد.
من هو سعيد بن زيد؟

هو ســعيد بن زيد رضــي هللا عنه، أبوه هو 
زيــد بن عمرو بــن نفيل . بن عبــد العزي 
القرشــي العدوي، هو أحد الـ10 المبشرين 
بالجنة، وكان من السابقين األولين؛ فقد أسلم 
قبل أن يدخل النبي صلى هللا عليه وسلم دار 
األرقم بن أبي األرقم، وشــهد المشاهد كلها 
بعد بدر مع النبي، وشهد اليرموك وحصار 
دمشــق وفتحها، وواله عليهــا أبو عبيدة بن 

الجراح. 
ولد ســعيد بن زيد رضي هللا عنه قبل البعثة النبوية ببضع 
عشرة سنة في مكة، وكان أبوه زيد حنيفيًّا على دين النبي 
إبراهيــم الخليل عليه الســام؛ حيث كان ال يعبد األصنام، 
وكان ال يــأكل مــا ذبح على النُُصب وال يــأكل الميتة وال 
الــدم، وخرج يطلــب الدِّين، هو وورقة بــن نوفل فتنصر 
ر، فيقول لــه الراهب: إنك تطلب  ورقــة، َوأََبــى هو التََّنصُّ
ديًنــا مــا هو على األرض اليوم، قال: ومــا هو؟ قال: دين 
إبراهيــم، كان يعبــد هللا ال يشــرك به شــيًئا، ويُصلي إلى 

الكعبة، وكان زيد على ذلك حتى مات..
وعــن ســعيد بن زيد قال رضي هللا عنــه: خرج ورقة بن 
ا بالشــام، فأما  نوفل وزيد بن عمرو يطلبان الدين حتى مرَّ
ــر وأما زيد فقيل له: إن الــذي تطلب أمامك.  ورقــة فتنصَّ
قــال: فانطلق حتــى أتى الموصل فإذا هــو براهٍب، فقال: 
مــن أين أقبل صاحب الراحلة؟ قال: من بيت إبراهيم قال: 
ما يطلب؟ قال: الديــن. فعرض عليه النَّصرانية، فقال: ال 
حاجة لي فيها. َوأََبى أن يقبل، فقال: إن الذي تطلب سيظهر 

بأرضك، فأقبل وهو يقول: لبيك حّقًا حّقًا ... تعبًُّدا ورّقًا.
وعن أسماء رضي هللا عنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن 
نفيل مســنًدا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريٍش، وهللا 
مــا منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يُحيي الموُءوَدة، 

يقــول للرجــل إذا أراد أن يقتل ابنتــه: ال تقتلها وأنا أكفيك 
مؤَنتها، فيأخَذها فإذا ترعرعت قال ألبيها: إن شئت دفعتُها 

إليك، وإن شئت كفيتُك مؤَنتها!.
وجاء في الحديث الشــريف: عن عبــد الرحمن بن عوف 
قال: قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم: »أبو بكر في 
الجنــة، وعمر في الجنة، وعثمان فــي الجنة، وعلّي في 
الجنــة، وطلحــة فــي الجنة، والزبيــر في الجنــة، وعبد 
الرحمــن بن عوف في الجنة، وســعد بن أبي وقاص في 
الجنة، وســعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح 

في الجنة«.
الصحابــي الجليل ســعيد بن زيــد تزّوج مــن فاطمة بنت 
الخطــاب، رضي هللا عنها، شــقيقة الصحابي الجليل عمر 
بن الخطاب، وتزّوج عمر عاتكة أخت ســعيد، وكان أبوه 
زيد بن عمرو بن نفيل من األحناف في الجاهلية؛ فلم يسجد 

لغير هللا في جاهليته.
ويروي البخاري عن عبد هللا بن عمر: »أن زيد خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالماً من اليهود فسأله 
عــن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال: 
ال تكــون على ديننا، حتى تأخــذ بنصيبك من غضب هللا، 
، وال أحمل من غضب  قــال زيد: ما أفر إال من غضب هللاَّ

هللّا شيًئا أبًدا، وأنَّى أستطيعه؟ فهل تدلّني على 
غيره؟ قال: ما أعلمه إال أن يكون حنيًفا، قال 
زيد: وما الحنيُف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن 
. فخرج  يهوديــاً وال نصرانياً وال يعبد إال هللاَّ
زيــد فلقي عالمــاً من النصــارى فذكر مثله، 
فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك 
، قال: ما أفــر إال من لعنة هللا،  مــن لعنــة هللاَّ
وال أحمل من لعنة هللا، وال من غضبه شــيئاً 
أبداً، وأنَّى أســتطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ 
قال: ما أعلمــه إال أن يكون حنيفاً، قال: وما 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهودياً وال 
نصرانيــاً، وال يعبــد إال هللا. فلمــا رأى زيد 
ــام خرج، فلما  قولهم فــي إبراهيم عليه السَّ
بــرز رفع يديه، فقــال: اللهم إني أشــهد أني 

على دين إبراهيم«.
وكان ســعيد بن زيد ُمجاب الدعوة؛ من ذلك 
أن أروى بنــت أويس شــكْتُه إلى مروان بن 
الحكم وهو أمير المدينة لمعاوية، وقالت: إنه 
ظلمني أرضي، فأرسل إليه مروان، فقال سعيد: »أتروني 
ظلمتُها وقد ســمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
قه يوم القيامة من ســبع  »من ظلم شــبرا مــن أرض ُطوِّ
أرضيــن«؟! اللهــم إن كانت كاذبة، فــا تُِمْتها حتى تُعمي 
بصرهــا، وتجعل قبرها في بئرهــا«، فلم َتُمت حتى ذهب 
بصرها، وجعلت تمشي في دارها فوقَعت في بئرها فكانت 

قبرها.
وكان ســعيد يبلي باًء حســًنا في المعارك ومازًما للنبي 
محمد صلى هللا عليه وســلم، فعن ســعيد بن جبير: »كان 
مقــام أَبي بكر وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، 
وســعد، وعبــد الرحمن بن عوف وســعيد بــن زيد، كانوا 
أَمام رســول هللا َصلَّى هللا عليه وســلم فــي القتال ووراَءه 

في الصاة«.
ولــم يهاجر ســعيد بــن زيد إلى الحبشــة، حيــث كان من 
أشــراف قريش وســاداتهم، فلــم يكن يناله مــن العذاب ما 
ينال غيــره من المســتضعفين، وكان وزوجته فاطمة من 

المهاجرين األولين إلى المدينة المنورة.
وكان سعيد قائد ساح الفرسان، وهو الذي أشار على خالد 

بن الوليد ببدء القتال معركة أجنادين.

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني 
وارزقني. . .أعوذ باهلل من جهد البالء ودرك 

الشقاء وسوء القضاء وشماتة األعداء. . .

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية
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ْوَن  ِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُروا َوُيلَقَّ n   قال تعالى : )أُولَٰ
ِفيَها َتِحيًَّة َوَساَلًما( سورة الفرقان اآلية 75

n  قال الرســول صلى هللا عليه وســلم : » »َمَثُل الُمْؤِمِنيَن في 
ِهْم، وَتراُحِمِهْم، وَتعاُطِفِهْم َمَثُل الَجَســِد إذا اْشَتَكى منه ُعْضٌو  َتوادِّ

ى«. رواه البخاري  َهِر واْلُحمَّ َتداَعى له ساِئُر الَجَسِد بالسَّ

n التعــاون : يعني العون أي ســاعد فــاٌن فاًنا وطلب منه 
العــون، فالتعــاون ُهو التضامن، وُمســاعدة النــاس بعُضهم 
اء، فهي اْلُمَؤاَزَرُة وتقديم الُمساعدة  اء والضرَّ بعًضا في الســرَّ

لكل من إليها

n  النوع اإلنساني ال يتم وجوده اال بالتعاون.
                                                    ابن خلدون

السؤال: ما مقدار المكسب في التجارة، هل هو محدد بنسبة معينة؟ 
الجــواب: ليــس بمحــدد، ولم يرد في الشــرع ما يقتضي التحديد، لكن يســتحب 
للمؤمــن أن يرفق بإخوانه، وأن يرضى بالفائــدة القليلة؛ رحمًة إلخوانه وتعاوناً 
معهم على الخير؛ ألن المسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه؛ كان هللا في 
حاجته، ولقوله: من يســر على معســر، يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة ولقوله: 
يســروا وال تعســروا فإذا ســامح إخوانه ورضي بالقليل من الفائدة، فهذا خير، 
ولكن ليس هناك حد محدود، ال الثلث وال الربع وال النصف، فلو اشــترى ســلعًة 
بأربعين وتغيرت األحوال جاز أن يبيعها بمائة، ما فيه حد محدود، على حســب 

تغير األسواق.
أما أنه يغش الناس تكون الســلعة في األســواق بأربعين، ويبيع عليهم بخمســين 
أو ســتين وال يخبرهم باألســعار ما يجوز له؛ ألن هذا ظلم إلخوانه، فإذا كانت 
الســلعة في األســواق تباع بهذا ...... معروفة عند األســواق يبيعونها بأربعين، 
فإنه يخبرهم يقول: الســلعة بأربعين تباع في األســواق لكن أنا ما أنا بايعها بهذا 
المبلغ، ما أبيعها بهذا المبلغ إذا أردت تشتريها مني بالزيادة فا بأس، وإال يمكن 
تجدهــا في األســواق األخرى، وهكذا لو كان مثًا طعــام الصاع بكذا، أو الكيلو 
بكذا في األســواق، ال يبيع بأكثر إال حتى يعلم صاحبه، يقول: يباع في األســواق 

بكذا، تشتري مني بزيادة وإال تروح األسواق تشتري منها.
الحاصــل أنه ال يغــش إخوانه في األســعار، يخبرهم بالحقيقة، إذا كان الســعر 
معروف في األســواق محدد معروف أما إذا كان ال الســعر ما هو محدد، يتغير 

يزيد وينقص يبيع بما قسم هللا له. نعم.
السائل : بمعنى أنه البد أن يلتزم السعر السائد في السوق؟

الشيخ: نعم، يخبر به الناس، نعم حتى ال يغشهم. نعم.
إعداد :  إيناس شروانة                                                                      فتاوى الشيخ العثيمين 
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الموافق لـ 29 جمادى الثانية 1443 هـ

مع المبشرين في الجنة 

من هم العشرة المبشرين بالجنة

الجزء األول 

تفقه في دينك
حد الربح في التجارة

ة هم الخلفاء الراشدني وغريهم من صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- الذني خّصهم اهلل -تعاىل- بهذا الرشف العظيم وهم ال يزالون 
ّ
العرشة المبرشني يف الجن

 يف 
ُ

يمشون بني الناس، وقد جمعهم النبّي -صىل اهلل عليه وسلم- يف حديٍث واحٍد حني قال: “أبو بكٍر يف الجنِة، وعمُر يف الجنِة، وعيلٌّ يف الجنِة، وعثماُن يف الجنِة، وطلحة
ْيٍل

َ
ف

ُ
الجنِة، والزبرُي يف الجنِة، وعبُد الرحمِن نُب عوٍف يف الجنِة، وسعُد نُب أيب وقاٍص يف الجنِة، وسعيُد نُب زيِد نُب عمرو نُب ن

 نُب الجراِح يف الجنة”  رواه أحمد شاكر،يف مسند أحمد،عن عبدالرحمن نب عوف.
َ

 يف الجنِة، وأبو عبيدة

سعيد بن زيد.. قائد الفرسان وصاحب الدعوة المستجابة



ا بين  n يعد الّصرع مرًضا شائًع
فئة األطفال، ويتساءل الكثير من 
اآلباء عن نسبة األمل في الشفاء 

منه كليا؟
ويعــد الصــرع )Epilepsy( أو 
ما يعرف بالتشــنج عنــد األطفال 
إلصابــة  تــؤدي  دماغيــة  حالــة 
الطفــل بنوبات صــرع ناتجة عن 
عــدم انتظام كهرباء المخ لديهم، 
وهو أحد أكثر اضطرابات الجهاز 
العصبــي انتشــاًرا لــدى مختلف 

الفئات العمرية والعرقية.
فــي الواقــع يتغلّب ثلــث األطفال 
المصابين بالصــرع على نوبات 
الصرع مع دخولهم سن المراهقة، 
بينمــا قــد تســتمر هــذه النوبات 
بالنســبة لفئة مــن األطفال مدى 
ا من  ــاة وهو ما يتطلّب تعاوًن الحي
ــاء لفهم حالة  الوالديــن مع األطب
ــا فــي خطة  الطفــل والســير قدًم

العالج.
ومن المهم جــًدا التركيز على أن 
خطــة العــالج تختلف مــن طفل 
آلخــر بشــكل كبير وتحتــاج إلى 

متابعة حثيثة. 
م يتعّرض الطفل خالل  ففي حال ل
ســنوات من تعاطيه الدواء لنوبة 
ّوقــف عن  ت صــرع فقــد يمكنــه ال
تناوله، ولكن كما ذكرنا فإن األمر 
يختلف من طفــل آلخر، وال يجب 
بــأي حال من األحــوال أن يتّوقف 
ــدواء إال إذا  الطفــل عن تنــاول ال
أوصى الطبيب بذلك تحت إشرافه 

والمتابعة المستمرة.

أسس عالج الصرع عند األطفال
يقوم الطبيب بتحديد عالج الطفل 

بناًء على اآلتي:
• عمــر الطفــل وصحتــه العامة 

والتاريخ الطبي الخاص به.
• مدى طول النوبة.

• نوع النوبة.
• قدرة الطفل على تحمل أدوية أو 

إجراءات وعالجات معينة.
• توقعات سير المرض.

• رأي األهل.
الهــدف مــن عالج الصــرع عند 

األطفال
إن الهــدف من عالج الصرع لدى 
األطفــال هــو الســيطرة النوبات 
بحيث يمكــن التحكم فــي تكرار 
يلها دون  النوبــات أو إيقافها وتقل
تأثير فــي نمو الطفــل وتطّوره  ال
واألهــداف  طبيعيــة،  بصــورة 
الرئيســة إلدارة نوبات الصرع ما 

يأتي:
• التحديد الصحيح لنوع النوبة.

ًدا  • اســتخدام دواء يستهدف تحدي
نوع النوبة.

• اســتخدام أقل كمية من األدوية 
الســيطرة  تحقيــق  مــع  ــا  ًق تراف

الكافية.
• الحفاظ على مستويات عالجية 

جيدة.
عنــد  الصــرع  عــالج  خيــارات 

األطفال
تشمل خيارات عالج كهرباء المخ 

عند األطفال اآلتي: 
• استخدام األدوية

يتم اختيار الدواء بناء على:

1. نوع النوبة.
2. عمر الطفل.

3. االثار الجانبية.
4. تكلفة الدواء.

5. مستوى االلتزام بالدواء.
تســتخدم  تــي  ال األدويــة  عــادة 
ــم تناولها  تــي يت بالمنــزل هــي ال
عن طريق الفم مثل: الكبسوالت، 
واألقراص، والشــراب، إضافة إلى 
إمكانية إعطاء بعضها بواســطة 
المســتقيم، وإذا كان الطفــل فــي 
المشــفى فيمكن اســتخدام أدوية 

الحقن والوريد.
كمــا أنــه مــن المهــم أن يتناول 
الطفــل أدويته في الموعد المحدد 
وكمــا هــو موصــوف مــن قبــل 
الطبيب، حيــث أن أدوية الصرع 
ال تــؤدي مفعولها إال عند تناولها 
لوقــت طويل بانتظــام، وقد يلزم 
إجراء تعديالت للجرعة والتوقيت 
لتحقيــق التحكــم الجيــد في هذه 

النوبات.
خالل العالج باألدويــة قد يحتاج 
الطفل إلجــراء بعض الفحوصات 

لمراقبة فعالية األدوية، منها:
يــل الدم لتحديد مســتوى  1. تحل

الدواء في الجسم.
بــول لمعرفــة مــدى  يــل ال 2. تحل

استجابة جسم الطفل للدواء.
الدمــاغ  ــاء  كهرب تخطيــط   .3
)EEG( لمراقبة كيفية مســاعدة 
الدواء في حل مشــكالت كهرباء 

المخ في الدماغ.
اتباع النظام الغذائي الكيتوني

ــم  يت ال  الذيــن  األطفــال  بعــض 

ــد  التحكــم بنوباتهــم بشــكل جيّ
ــم تزويدهم  بواســطة األدويــة يت
بنظام غذائي خاص يسمى النظام 
الكيتوني، والنظام الكيتوني غني 
بالبروتينــات والدهون ومنخفض 

الكربوهيدرات.
ــا كيف يعمل  م تماًم ال أحــد يعل
النظام الغذائي الكيتوني، ولكن 
بعض األطفــال تتوقف نوباتهم 
عنــد اتبــاع هــذا النظــام، ومع 
ــك فإن النظام الغذائي ال يعد  ذل

ا للجميع. مناسًب
الطفــل  إدخــال  ــم  يت حيــث 
للمستشفى لمدة أربعة لخمسة 
الغذائــي  النظــام  بــدء  ل ــام  أي
وتعلم كيفيــة التخطيط للنظام 
الغذائي بشكل صحيح ومراقبة 

الكيتونــات في البول وتعويض 
فيتامينات والمعادن. بعض ال

عــادًة ما يســتمر األطفال على 
النظام الكيتونــي لمدة عامين، 
ويتم تغيير النظام ببطء بعدها 

للعودة للنظام الطبيعي.
تحفيز العصب المبهم

العصــب المبهم هــو زوج من 
األعصــاب الكبيرة فــي الرقبة، 

يتم إجراء تحفيز له بواسطة:
صغيــرة  بطاريــة  وضــع   .1

ا في جدار الصدر. جراحًي
2. توصيل األسالك بالبطارية 

وأحد األعصاب المبهمة.
3. برمجــة البطاريــة إلرســال 
نبضات طاقــة كل بضع دقائق 
للدمــاغ وعندما يشــعر الطفل 

بنوبة قادمة قد ينشط النبضات 
عــن طريق إمســاك مغناطيس 
صغير فوق البطارية وسيساعد 
هذا في إيقاف النوبة في أحيان 

كثيرة.
الخضوع للجراحة

يمكــن إزالة جــزء مــن الدماغ 
النوبــات،  يــه  ف ــذي تحــدث  ال
ــارًا إذا  وقــد تكــون الجراحة خي
الســيطرة  الصعــب  مــن  كان 
على نوبات الطفــل والتي تبدأ 
ا فــي جزء واحد من الدماغ  ًم دائ
ويكــون هذا الجــزء غير مؤثر 
على الكالم أو الرؤية والذاكرة، 
ولكــن الجراحــة ليســت خيارًا 
متاًحا لكل مــن يعاني من هذه 

النوبات.
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هل يشفى الطفل من الصرع؟

تفاحة آدم 
أعرف جسمك

ــَدة أو  ْرَق احــُة آَدم أو الَح فَّ n ُت
عقدة الحنجرة أو جوزة الحلق 
أو الشامخة الحنجرية هو اسم 
يطلق على جزء بارز يظهر في 
الجــزء األمامي للرقبة، نتيجة 
ــي  الدرق الغضــروف  بــروز  ل
المحيــط بالحنجــرة، ويعتبــر 
أكبــر وأبــرز غضــروف فيها 
ــى جانب العشــرة غضاريف  إل
ــي تحركها خمس  األخــرى الت
عضــالت مكّونــة معــاً هيــكل 

البلعوم في شكل أنبوب. 
آدم  تفاحــة  غضــروف  يقــع 
أســفل البلعوم وحتــى القصبة 

فقــرة  ــداًء مــن ال الهوائيــة، ابت
ثــة وحتى الخامســة على  ال ث ال
فقــرات العنقية في  مســتوى ال
ــوي مــن الرغامي  الجــزء العل
يــات التنفس  ويســاعد في عمل

والمضغ وإصدار األصوات. 
اس أن الرجال  نّ يعتقد أغلــب ال
فقط هم من يمتلكون تفاحة آدم، 
إال أنها في الواقع موجودة لدى 
النســاء أيًضا ولكن تكون غير 
اً، أما ســبب  ب ظاهرة لديهن غال
بروزها لدى الذكور فيرجع إلى 
اختالف الزاوية بين صفيحتي 

الغضروف الدرقي. 

اضطراب النوم
صحة نفسية 

ــي الكثيريــن مــن مشــكلة  n يعان
ــوم، فمــا هــي طرق  اضطــراب الن
تشــخيصه؟ وكيف يمكن عالج هذه 

المشكلة؟ 
ــوم  ن ال تشــخيص اضطــراب  ــب  يتطل
يتم  ــل المريــض ل البحــث فــي تفاصي
الحصول على التشخيص الصحيح، إذ 
هناك عدة أنواع من اضطرابات النوم.

1. تشخيص األرق
يشــير األرق إلى صعوبة النوم أو صعوبة النوم لساعات 

طويلة، وهو نوعان:
• األرق العابر: الذي يحدث لســبب قاهر مثل المشكالت 
ــة أو فقــدان شــخص عزيــز، ويمكــن أن يصاب  ي ات الحي

البعض بهذا االضطراب عند السفر على متن الطائرة.
• األرق المزمــن: هو الذي يرافق الشــخص لفترة طويلة 
من الزمن ويؤدي إلى الشــعور باإلرهاق أثناء فترة النهار 
فــي حــال كان متقطــع، وفي حــاالت أخرى قــد يحصل 
ــى القســط الكافي مــن النوم لبضعــة أيام  المريــض عل

تناوب مع أيام من األرق. ال ب
وحتى يتم تشــخيص اضطراب النوم بشكل دقيق، تظهر 

على المريض واحدة أو أكثر من العالمات اآلتية:
• الشعور باإلرهاق والتعب.

• إيجاد صعوبة في النوم أو االستمرار في النوم.
• االستيقاظ بعد فترة قصيرة من النوم بشكل متكّرر.

• الشعور بمقاومة النوم في ساعة متأخرة.
• عدم القدرة على النوم بدون مساعدة.

نهــار وانخفاض  نعــاس المفــرط خــالل ال ال • الشــعور ب
مستويات الطاقة.

• إيجاد صعوبة في التركيز والتذكر.
• االندفاع وفرط النشاط ومشكالت سلوكية أخرى.

2. تشخيص توقف التنفس أثناء النوم
تنفس  تنفس أثناء النوم بانســداد مجرى ال يرتبــط توقف ال
ــوي، وهومــا يســبب الشــعور باالختناق والشــخير  العل
التعب  ــة ب الشــديد، ويصــاب المريــض فــي هــذه الحال
نعــاس المفــرط، إضافــة إلى عــدة إعاقــات إدراكية،  وال
ويندرج هذا النوع من اضطراب النوم تحت نوعين، وهما:
• انقطــاع النفــس االنســدادي النومــي: يحــدث هــذا 

تنفس العلوي نتيجة  االضطراب بســبب انســداد مجرى ال
مشــكالت عدة، منها: الزوائد األنفية، وتضخم اللوزتين، 

والفشل الكلوي، وتراكم السوائل في الرئتين وغيرها.
• انقطاع النفس النومي المركزي: يحدث انقطاع النفس 
النومي المركزي بســبب توقف الدماغ عن إرسال إشارات 
تنفس، هذا يســبب  ــي تتحكــم فــي ال ت ــى العضــالت ال إل

الشعور باالختناق أثناء النوم.
ا  ًع ب تنفــس أثناء النوم ت ويتم تشــخيص اضطراب تّوقف ال

لوجود األعراض اآلتية على المريض:
• الشخير بصوت عاٍل.

النعاس الشديد خالل النهار. • الشعور ب
التعب وسرعة االنفعال. • الشعور ب

ليل بسبب الشعور بجفاف أو التهاب  • االستيقاظ أثناء ال
الحلق.

• الشعور بفقدان الطاقة.
• االستيقاظ من النوم بسبب الشعور باالختناق.

• الصداع.
3. تشخيص حالة الخدر

ــى النوم المفاجئ فــي أي مكان،  ــة الخدر إل تــؤدي حال
ويكون األشــخاص المصابين غير قادرين على تنظيم 
ــوم واالســتيقاظ لديهــم، ويتم إجراء تشــخيص  ن دورة ال
نفســي أو طبيب  اضطراب النوم هذا من قبل الطبيب ال
األعصــاب أو الطبيب المتخصص في اضطراب النوم، 
ــى المريض للوصول إلى  إذ يقوم بطرح أســئلة عدة عل
التشــخيص الصحيح، كمــا يمكن أن يســاعد الفحص 
ــي يتناولهــا  ت ــة ال تاريــخ الصحــي واألدوي ــي وال بدن ال

المريض في التشخيص.
4. تشخيص متالزمة تململ الساقين

تتمثــل متالزمة تململ الســاقين في عــدم القدرة على 

الســيطرة على الساقين أثناء النوم، ويمكن 
ألم مزعج  أن يرافــق هــذه الحالة الشــعور ب
تشــخيص  أجــل  ومــن  وحرقــان،  ووخــز 
ــوم يجــب اســتيفاء معايير  ن اضطــراب ال

التشخيص االتية:
• الرغبة الشــديدة في تحريك الســاقين مع 
الشــعور انزعاج، وتزداد سوًء عند النوم أو 

ليل وليس أثناء النهار. في ال
ــي بعــد  ــي أو كل ــاح جزئ ي • الشــعور بارت

تحريك الساقين.
ــق أو الضيق أو اضطراب  قل ال • الشــعور ب
ــوم أو الضعــف العقلي أو الســلوكي أو  ن ال

العاطفي أو االجتماعي أو المهني.
ــى المريض،  وبعــد أن يطــرح الطبيب عدة أســئلة عل
ــل الحالة إلى طبيب  ــب إجراء فحص دم أو يحي قد يطل

مختص في اضطراب النوم.
5. تشخيص النعاس المفرط

النعاس الشديد خالل النهار، وقد يرافقه  وهو الشــعور ب
الدوار، ويتم تشخيص اضطراب النوم هذا عن  الشعور ب
طريق تتبع عادات النوم واالســتيقاظ ألكثر من أســبوع 
قبل زيارة الطبيب حتى يتمكن من تحديد الحالة بشكل 

صحيح.
األدوية المخصصة لعالج اضطراب النوم

ــة لعالج  قــد يصــف الطبيــب أنواعا عــدة مــن األدوي
ا  ًع ب ــوم ت ن ــوم بعد تشــخيص اضطراب ال ن اضطــراب ال

لنوعه. 
ــاع عدة  ب ات ــوم ب ن ويمكــن التخلــص مــن اضطــراب ال

نصائح، منها:
الية من ناحية درجة الحرارة  ــم بتحضير بيئة نوم مث • ق
واإلضاءة، وال تتّردد في اســتخدام ســدادات األذن وقناع 

النوم.
تناول الطعام أو لمشاهدة األفالم. • ال تستخدم السرير ل
يلولة قبل موعد النوم بفترة قصيرة، وإذا  • تجنــب أخذ ق
يلولة  النعاس الشــديد خالل النهار فال تأخذ ق شــعرت ب

ألكثر من 30 دقيقة.
ــاول المنبهــات، مثــل: الشــوكوالتة،  ن • ابتعــد عــن ت
ــة، والوجبات  والشــاي، والقهوة، والمشــروبات الغازي

تبغ أيًضا قبل النوم ب 4 ساعات. الدسمة، وال
ــة قبل موعد النوم  • جرب ممارســة التمارين الرياضي

ب 4 ساعات.
لنوم والتزم به كل يوم. • حدد موعد منتظم ل
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إستراحة

n مــّر رجــل بضائقة مالية، فحزنت الزوجة لحــال زوجها فقامت بخلع خاتم ذهبي أحضره لها منذ 
فترة وأعطت الخاتم لزوجها الذي بكى بحرقة، فقالت الزوجة لزوجها هذا من مالك وخيرك يا زوجي 
العزيز، خذه وفك دائقتك المالية وســيعوضك ويعّوضنا هللا جميعا، فبكى الزوج بحرقة أكبر وقال لها 

هذا الخاتم مّزيف، فلو أنني لم أخدعك وجئتك بخاتم حقيقي لنفعنا في شدتنا..

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

مؤسس علم البالغة عبد القاهر الجرجاني
يف رحاب العلم واإلميان  

n عبــد القاهــر الجرجانــي عالــم فذ في 
النحــو والصــرف والنقــد واألدب، كمــا يعد 
المؤســس الحقيقــي لعلم البالغــة، وترجع 
شــهرته إلــى كتاباته فيهــا، وُتصّنــف كتبه 
ضمــن أهم المؤلفــات في هــذا المجال، وال 
تــزال مؤلفاته تلقي بظاللها على الدارســين 
إلى اآلن، كما أنه ترك آثار مهمة في الشــعر 

واألدب والنحو والصرف وعلوم القرآن.
هــو عبــد القاهر بــن عبد الرحمــن، أبو بكر 
الجرجاني النحوي المشــهور، واضع أصول 
البالغــة، فارســي األصل، جرجانــي الدار، 
عالــم بالنحــو والبالغــة، بل كان مــن أكابر 
النحوييــن، وإمــام العربيــة واللغــة والبيان، 
وأول مــن دون علــم المعانــي، قــال الشــيخ 
اليافعــي: »وكالمه في المعانــي والبيان يدل 

على جاللته وتحقيقه، وديانته وتوفيقه.
لــم يذكر المؤرخون تاريــخ مولد عبد القاهر 
الجرجانــي ولم يتحدثوا عــن عمره، غير أن 
مولده في جرجان ألســرة رقيقة الحال، ونشأ 
ولوًعا بالعلم محًبــا للثقافة، فأقبل على الكتب 
يلتهمهــا وخاصــة كتب النحــو واألدب، وقد 
عــاش في جرجان وتعلّم فيهــا دون أن ينتقل 
لبلــد غيرها حتــى وفاته، وتتلمــذ وتعلّم على 

يــد عالمين كبيرين من أهل جرجان وهما أبو 
الحســين بن الحسن بن عبد الوارث الفارسي 
النحوي، وقاضي جرجان أبو الحسن علي بن 
عبد العزيز الجرجاني، أيًضا تتلمذ على أثار 
الشــيوخ والعلماء الذين أنجبتهم العربية مثل 

سيبويه والجاحظ وابن قتيبة.
منزلة عبد القاهر الجرجاني العلمية

بــرع عبد القاهر الجرجاني في فنون شــتى، 
حيــث يُعــد مــن علمــاء النحــو والصــرف 
والبالغــة والنقد واألدب، وذاع صيته، وكان 
ذا مكانــة رفيعة فــي كل هذه الفنــون، وذلك 
ثمرة لثقافته الواســعة واطالعــه المتواصل، 
فــكان إماًمــا بارًعا مفتًنا، انتهت إليه رياســة 
النحاة في زمانه، فتصدر في جرجان، وشدت 
إليه الرحــال، وقصده طــالب العلم يقرؤون 

عليه ويقرؤون كتبه.
مذهب عبد القاهر الجرجاني

 كان عبــد القاهر الجرجاني شــافعي المذهب 
متكلًمــا على طريقة أبي الحســن األشــعري 
وفيــه دين، كما كان ورًعــا قانًعا، دخل عليه 
لص وهو في الصالة فأخذ جميع ما في البيت 
ولــم يقطــع صالتــه، وكان إماًمــا في األدب 
ولــه فضيلة تامــة بالنحو، وصنــف كتًبا في 

النحــو واألدب كثيــرة ومفيدة، 
منها شــرح اإليضــاح ودالئل 
البالغة،  وأســرار  اإلعجــاز، 
وغيــر ذلك، كمــا أن له بعض 

األشعار.
إنجازاته

يعتبــر مؤســس علــم البالغة، 
أو أحد المؤسســين لهذا العلم، 
ويعد كتابــاه: »دالئل اإلعجاز 
البالغــة »مــن أهم  وأســرار 
الكتــب التــي أُلفــت فــي هــذا 
المجــال، وقد ألفهما الجرجاني 
لبيــان إعجــاز القــرآن الكريم 
النصــوص  علــى  وفضلــه 
ونثــر،  شــعر  مــن  األخــرى 
وقــد قيــل عنــه: كان ورًعــا 
قانًعــا، عالًما، ذا نســك ودين، 

كمــا ألف العديــد من الكتب، وله رســالة في 
إعجاز القرآن بعنوان »الرســالة الشــافية في 
إعجــاز القرآن« حققها مع رســالتين أخريين 
للخطابــي والرماني في نفــس الكتاب كل من 
محمد خلف هللا أحمد ومحمد زغلول ســالم، 
وهــي من أفضــل ما ُكِتب فــي اإلعجاز نفى 

فيها الجرجاني القول بالصرفة، مؤيداً كالمه 
باألدلة القاطعة، والحجج الدامغة.

وفاته
عاش عبد القاهر الجرجاني في جرجان دون 
أن ينتقل لبلد غيرها حتى وفاته، فتوفي ســنة 
471هـ/ 1078م، كما قيل: إنه مات في سنة 

474هـ.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن هناك أشجار معمرة يبلغ عمرها فوق األلف عام 
موطنها األصلي الصين. 

* أن األسود رغم قوتها يرعبها صوت الديك إذا صاح. 
* أن عدد النمل في األرض يفوق عدد البشر. 

* أن أول من علم الناس السحر هم هاروت وماروت. 
* أن أول من أسلم من األنصار هو سويد بن الصامت األوسي.

 1662 - القرصان الصيني »كاوشينجا« يستولي على 
جزيرة تايوان بعد حصار دام 9 أشهر.

1793 - فرنسا تعلن الحرب على المملكة المتحدة 
وهولندا.

1856 - انتهاء حرب القرم بين الدولة العثمانية 
واإلمبراطورية الروسية والتي ساندت فيها فرنسا وإنجلترا 

العثمانيين، واستمرت هذه الحرب سنتين ونصف السنة.
1865 – الرئيس األمريكي أبراهام لنكولن يوقع على التعديل الثالث عشر لدستور 

الواليات المتحدة األمريكية، الذي ألغى العبودية.
1877 - إيزاك برجس وويليام لونجستريت يحصالن على براءة اختراع أول قارب 

بخاري في الواليات المتحدة.
1884 – نشر أول مجلد من قاموس أوكسفورد اإلنجليزي.

1893 – توماس إديسون ينهي بناء أول ستوديو أفالم المعروف باسم »ذا بالك ماريا« 
في ويست أورنج في نيوجرسي.

1908 – اغتيال كارلوس األول ملك البرتغال وابنه لويس فيليبي في لشبونة.

دخل معلم اللغة العربية إلى الفصل، وطلب من 
التالميذ كتابة موضوع تعبيري يتخيلون فيه 

أنهم مديري شركة كبرى، فبدأ كل تلميذ ما عدا 
واحد.. وعندما سأله المعلم لماذا لم تبدأ كباقي الطالب؟ 

رد عليه أنا أنتظر السكرتيرة حتى تحضر لي األوراق.

النفس اإلنسانية مثل الزجاج ال تجرح إاّل عندما تنكسر.       
                                               جبران خليل جبران

الخلطة تجيب لهوال تخليك ما تفرق بني الحرام والحالل

يضرب المثل في كثرة المصاحبة ممكن تفسد النية والطباع. 

       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.

الثالثاء 01 فيفري  2022 م
الموافق لـ 29 جمادى الثانية 1443 هـ

الفيلسوف األمازيغي لوكيوس أبوليوس 

n وشيوس أبوليوس أو لوسيوس أبوليوس 
أو لوكيــوس أبوليــوس و باألمازيغية أفوالي 
)125م - 180م( ترعــرع فــي مــداوروش 
والية سوق أهراس، هو كاتب التيني وخطيب 
أمازيغــي نوميدي وفيلســوف وعالــم طبيعي 
وكاتــب أخالقــي وروائي ومســرحي وملحمي 

وشاعر غنائي. 
ولد في حوالي عــام 125م، في مدينة مادور، 
والتــي يطلق عليها اليوم مــداوروش في والية 
سوق أهراس،. كان يسمي نفسه في مخطوطاته 
أحيانــا »أبوليوس المــادوري األفالطوني« و 
»الفيلســوف األفالطوني« أحيانا أخرى. يعتبر 
صاحــب أول رواية فــي التاريخ وتوفي ســنة 

180 م 

وكان والــده أحد الرجلين المشــرفين على حكم 
المدينــة لــذا ورث أبوليــوس ثــروة محترمــة 

استغلها في اسفاره المتعددة. 
كتــب روايــة التحــوالت أو التغيّــرات باللغــة 
الالتينيــة القديمــة، وهي الروايــة الوحيدة بتلك 
اللغــة التي لها نســخة محفوظة بحالة ســليمة. 
ُويطلــق على الرواية أيًضا الحمار الذهبي. وقد 
كتبت في 11 جزًءا، بأسلوب طغى عليه التعقيد 
والمحسنات اللفظية. وتتعّرض لمغامرات شاب 
يُْدَعى »لوســيوس« شــاءت الصدف أن يُمسخ 
حمــاًرا. فصار يتنقَّل من مكان إلى مكان، وهو 
يُمْعن النظر في غباء البشــر وقسوتهم. وأخيًرا 
تنجــح اإللهة المصرية إيزيس فــي إعادته إلى 
هيئتــه البشــرية. وتحتوي الروايــة على العديد 
مــن الحكايات القصيرة، أشــهرها قصة ِكيُوبيد 

وْبسيشة. 
تتناول بعض كتاباته المحفوظة األخرى السحر 
والخطابة والفلســفة، ويعد كتابه الحمار الذهبي 
أقــدم نص روائــي مكتوب في تاريــخ الرواية 

اإلنسانية. 
بيــن عامــي 143م حتــى 150 م ســافر بين 
مــدن ســاموس وهيرابولــس ورومــا عاصمة 
اإلمبراطوريــة الرومانيــة وزار أيضــا آســيا 
الصغــرى وبــالد المشــرق واإلســكندرية في 
مصر، ثم اســتقّر في أويا )طرابلس( ممارســاً 
للطب، »وتزوج ليبيًّة تدعى إميليا بودنتيال، إال 
أن أقرباءهــا اتهموه بالســحر، طمعــاً في ثروة 
زوجتــه الغنيــة، وطالبــوا بمحاكمتــه، وكانت 
عقوبة السحر في القانون الرومان هي اإلعدام، 
فأعّد لمحاكمته »مرافعة صبراتة« ســاخراً من 
خصومه حيناً، مجاًل هيئة القضاء حينا آخر، أو 
مسترساًل في شرح أساليب التجربة العلمية في 
الطب أو الفيزياء أو البصريات، محواًل االتهام 
إلــى عمــل صادر عن جهــل وانعــدام معرفة، 

وجاعــاًل مرافعتــه واحــدة مــن أشــهر القطع 
األدبيــة في تاريخ إفريقيا الرومانية. ثم اســتقر 
»أبوليــوس« في قرطاج متدّرجاً في الكهنوت، 
حتى ُســمي كاهناً أكبــر للمدينة وراعياً لمجلس 
الوالية، ومسؤواًل عن إقامة الشعائر والطقوس 
العامــة. ثــم انصــرف إلــى كهانة معبــد اإلله 
أســقليبيوس في معبــد اإلله الكنعاني أشــمون، 
المقام على ربوة ِبرصا. وكان »أبوليوس« إلى 
جانــب لغته اللوبية ومعرفتــه باللغة القرطاجية 
يكتــب أو يقــف خطيبــاً باللغتيــن اإلغريقيــة 

والالتينية. 
من مؤلفات أبوليوس

قصة التحّول أو المسخ المشهور باسم )الحمار 
الذهبي( وهي أقدم رواية التينية.

أربع كتــاب األزاهيــر أو )المقتطفــات( وهي 
مجموعــة أقوال وقصــص وحكايات في أربعة 

أجزاء.
كتابين عن تعاليم أفالطون.

كتاب عن وحي سقراط.
كتاب عن العالم.

كتاب النوادر وهو مجموعة قصائد قصيرة.
كتــاب أقاصيــص يحمــل مجموعــة قصــص 

ومغامرات وغرام.
كتاب قضايا الطبيعية.

كتاب األسماك.

كتاب االشجار.
كتاب الريف.

كتاب تطبيبات.
كتاب الفلك.

كتاب رياضيات.
كتاب الموسيقى.

كتاب الفلسفي )الجهورية(.
كتاب الفلسفي )فيدون(.
رواية )هيرماغورس(.

ضائقة مالية 



المجموعــة  n تمكنــت وحــدات 
اإلقليميــة للــدرك الوطني بســكيكدة 
مــن تفكيك شــبكة إجراميــة متكونة 
مــن 8 أشــخاص تنشــط فــي مجال 
تنظيم رحالت الهجرة غير الشرعية 
عبر البحر وحجز العديد من األدوات 
المســتعملة فــي رحــالت الهجــرة , 
حسب ما كشف عنه  االثنين المكلف 

النظامي. السلك  باإلعالم بذات 
قويــدر صولــح  الرائــد  أوضــح  و 
خــال نــدوة صحفيــة نشــطها بمقر 
الكتيبــة اإلقليميــة للــدرك الوطنــي 
بمدينة ســكيكدة أنه في إطار مكافحة 
ظاهــرة الهجرة غير الشــرعية عن 
طريــق البحــر و تجســيدا للبرنامج 
المشــترك المســطر من طرف قيادة 
الــدرك الوطنــي في إطــار المراقبة 
الســاحلية لإلقليم وردت بتاريخ 24 
جانفي الجاري معلومات مؤكدة إلى 
مصالــح المجموعــة اإلقليمية للدرك 
وجــود  مفادهــا  لســكيكدة  الوطنــي 
مجموعة من الشــباب بصــدد تنظيم 
رحلة للهجرة سرا عن طريق البحر 
تحديدا على مســتوى الشــاطئ الغير 
محــروس واد الصابــون ببلدية فلفلة 
)شــرق ســكيكدة (. و أردف الرائد 

صولــح أنه بعــد اتخــاذ االحتياطات 
األمنيــة الازمــة تــم وضع تشــكيل 
توقيــف  و  العمليــة  أمنــي إلحبــاط 
المتورطيــن حيــث أســفرت العملية 
عــن توقيــف 12 شــخصا مرشــحا 

الشرعية . للهجرة غير 
و أضــاف ذات المصــدر أنــه بعــد 
اســتيفاء جميع اإلجــراءات القانونية 
الازمــة و تكثيــف عمليــات البحث 
و التحــري تمكــن عناصــر الــدرك 
الوطنــي مــن تفكيك شــبكة إجرامية 
منظمــة تنشــط بإقليم والية ســكيكدة 
لتهريــب األشــخاص تتكــون من 8 
أفــراد تتراوح أعمارهــم بين 22 و 
40 ســنة, كما أســفرت العملية عن 

حجز سفينة )قارب نزهة( و 4 دالء 
مــن الحجــم الكبيــر و 4 آخرين من 
الحجــم الصغير معبأين ب540 لترا 
مــن مادة البنزين و 4 ســترات نجاة 
و 7 هواتــف نقالــة و ســيارة كانت 
تســتعمل مــن طــرف أفراد الشــبكة 
اإلجراميــة لفتح الطريــق و مختلف 
التنقــات إضافة إلى مبلغ مالي يقدر 
ب 310 آالف دينــار مــن عائــدات 
عمليــة التهريــب . و قــد تــم تكوين 
ملــف قضائــي ضــد الموقوفين عن 
جنايــة »تهريب البشــر« و تقديمهم 
أمــام وكيل الجمهوريــة لدى محكمة 

سكيكدة.
                                 ربيع م 

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 08/ 04
الجزائر : 14/ 08
وهران : 18/ 04 

الفجر  : 06.07
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.37
املغرب  : 18.00
العشاء : 19.23

مواقيت الصالة 
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ع.ق

توقيف 12 شخصا وحجز سفينة نزهة وتجهيزات

تفكيك شبكة تنظيم رحالت الهجرة غير 
الشرعية عبر البحر بسكيكدة  

أولى مجلس الوزراء، الذي ترأســه أول أمس 
األحــد، رئيــس الجمهوريــة، أهميــة خاصة 
للفاحــة، و آفاق تطوير و عصرنة منتجاتها، 
الســيما الحبــوب منها. فاألمة التــي ال تتحكم 
فــي توفيــر و تأمين قوتهــا، ال يُنتظر منها أن 
تتحكم في أي شــأن من شــؤونها؛ فالتبعية في 
القــوت، و التي هي أســوأ أشــكال التبعيات، 
ترهــن مســتقبل األمــة، و تجعلهــا عرضــة 

الهزات. لمختلف االضطرابات و 
و لعل من أهم الرهانات بالنســبة للجزائر في 
الوقــت الحالي، هو تطويــر اإلنتاج الفاحي، 
الــذي اعتبــره الرئيس تبون قضيــة مصيرية 
لألمــة، و مســألة كرامــة وطنيــة. و من هذا 
المنطلق أســدى تعليمــات واضحة و صارمة 
مــن أجل إعــادة توجيــه الجهود فــي القطاع 
الفاحــي، خاصة فــي الجنــوب، و الحرص 
على االســتغال األمثل للمســاحات الزراعية 
لزيــادة المردوديــة، مــع  إعــادة النظــر في 

الموارد البشــرية وتغيير الذهنيات.
و لّمــا كان إنتــاج الحبــوب مــن أهــم روافد 
تحقيق األمــن الغذائي، فــإن الجزائر محكوم 
عليهــا بمضاعفة إنتاجها مــن الحبوب بعد أن 
شــهد هذا األخير شيئا من التراجع، بالموازاة 
مــع توســيع زراعــة األعــاف، بمــا يدعــم 
تكثيــف تربية األبقــار، و بالتالي إنتاج اللحوم 

الحليب. الحمراء و 
و في ســياق التوجيهــات المقدمة، حّث رئيس 
الجمهوريــة على  تشــجيع وتثمين المبادرات 
الزراعــي،  القطــاع  فــي  النجــاح  ومكافــأة 
وتشــجيع البحــث العلمــي، و اســتعمال آخر 
التكنولوجيــات، بمــا فــي ذلك تعزيز وســائل 
المراقبــة الجويــة وتوفيــر الطائــرات بدون 
طيــار، من أجل تقييم دقيق للقدرات الفاحية.
و نُلفــت إلــى أن التعليمــات المســداة من قبل 
الرئيــس تبون، ال تنقص من الجهود األخيرة، 
التــي بذلها القائمــون على القطــاع، من ذلك 
اســترجاع و ســحب 750 ألــف هكتــار من 
األراضــي الفاحيــة غيــر المســتغلة، و التي 
هي مــن أماك الدولة، مــن أصحابها إلعادة 
توزيعهــا علــى مســتثمرين جــدد حقيقييــن، 
وأن هنــاك 136000 هكتار قــد تم وضعها  
بالفعل،  تحت تصرف المســتثمرين من خال 

منصــة رقمية وإجراء رقمي بالكامل . 
كمــا أصبــح العمــل ـ بحســب االســتراتيجية 
الجديــدة التي تبنتهــا وزارة الفاحــة ـ يعتمد 
علــى توجيه أنظمــة اإلنتاج بحســب المناطق 
الزراعيــة البيئيــة ، مــع مراعاة الدراســات 
الزراعية والمناخيــة واالقتصادية ، والحفاظ 

على المــوارد الطبيعية والتربة والمياه. 
و مــن المؤكــد، أن إنشــاء أقطــاب اإلنتــاج 
الزراعي ســيمكن مــن تحســين توجيه أنظمة 
الدعــم والحوافــز التــي تمنحهــا الدولــة لهذا 

القطاع.
آخــر الــكالم.. الثابــت تاريخيــا،أن الجزائر، 
كانــت لفترة طويلة خــزان الحبوب الذي كان 
يمــّون أوروبــا، و هــذا المعطــى التاريخــي 
يمتلــك كل مقومــات إعــادة بعثه لكــي تصبح 
الجزائر مجــددا بلدا فاحيا بامتياز، من حيث 
التأميــن التــام لغذائهــا، وكذا مــن حيث حجم 

الزراعية. صادراتها 

                          محمــد مصبــاح  

عن األمن الغذايئ 

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
دفن جثت 27 من 

"الحراقة" مجهويل الهوية 
يف عزابة بسكيكدة

n قامت، أمس، مصالح بلدية عزابة شــرقي 
والية سكيكدة بمعية المصالح االمن والقطاع 
الصحــي بدفــن 27 جثة أشــخاص مجهولي  
ــى مســتوى مصلحة حفظ  الهويــة كانت عل

الجثث بمستشفى محمد دندان في عزابة.
و بحســب مصــادر مطلعــة، قالــت »لعين 
الجزائر« ، بأن تلك الجثث التي تم انتشــالها 
على مراحل في شواطئ شرق الوالية بالتحديد 
م يتم التعــرف على هويتهم  هي ألشــخاص ل
نيابة المختصة إلى  ،و هو مــا دفع مصالح ال
اتخاذ قــرار دفنهم في المقبرة العمومية، وفق 
التعاليم اإلسامية، و اخاء المصلحة من تلك 
الجثث التي احتلتها مند اربع ســنوات كاملة 
،و هي في الغالب ألشــخاص تم انتشالهم من 

عرض البحر و شواطئ الجهة الشرقية .
                                          نورالدين. ب

فــي إطــار مجهــودات مصالح أمن 
ــة قســنطينة فــي مكافحــة كل  والي
بالمســاس  المتعلقة  الجرائم خاصة 
، عالجت  باألشــخاص والممتلكات 
ــرة  ــة ألمــن دائ ي ــة القضائ الضبطي
قســنطينة  ــة  والي بأمــن  الخــروب 
عــن  ــال  ي واحت نصــب  ــة  قضي  ،
طريــق موقع التواصــل االجتماعي 
يبلغ  توقيف شــخص  فايســبوك،مع 
مــن العمــر 32 ســنة، عــن تهمــة 
ــال و مخالفة جمع  ي النصــب واالحت

والهبات.  التبرعات 
ــى  إل تعــود  ــة  القضي ــات  ي ث حي
بــل ضحية  عريضــة محــررة من ق
بخصــوص اكتشــافه لشــخص قــام 
بنشــر صور تعود البنته عبر موقع 
فايســبوك  االجتماعــي  التواصــل 
ــي من حــروق بليغة من  ــي تعان ت ال
يقوم  أجــل اســتعطاف الجمهــور ، ل
بالنصــب واالحتيال و جمــع المال 
لصالحــه ، من خــال توجيهه نداء 
جمــع  لغــرض  التبرعــات  لجمــع 

ــة جراحية لها  ي تكاليف إجــراء عمل
ــى ذلك تم  خــارج الوطــن ، بناء عل
مابســات  لمعرفــة  تحقيــق  فتــح 

لقضية. ا
ــي قادتها  ت األبحــاث و التحريات ال
المصلحــة  ــذات  ب الشــرطة  ــوات  ق
مكنت بعد استدراج المشتبه فيه من 
يفــه و اقتياده إلى مقر المصلحة  توق
ــة  ي قانون ال اإلجــراءات  الســتكمال 
يام  الازمــة، التحقيق أفضــى إلى ق
ــه بالنصــب و االحتيال  ي المشــتبه ف
على األشخاص عبر موقع التواصل 
االجتماعي فايســبوك و كسب مبالغ 
ــة لصالحــه من خــال عرض  ي مال

إنسانية. صور لحاالت 
بعد االنتهاء مــن مجريات التحقيق 
ــم إنجــاز ملــف إجــراءات جزائية  ت
فــي حــق المعني قــدم بموجبه أمام 

ية. المحل يابة  ن ال
                          تاج الدين 

يجمع األموال بعرض حاالت إنسانية 

توقيف محتال عرب موقع التواصل االجتمايع 
فايسبوك بقسنطينة   

وزير الخارجية الجزائري 
يعلن انطالق "مشوار" 
المصالحة الفلسطينية

ــري  الجزائ الخارجيــة  وزيــر  أعلــن   n
رمطان لعمامرة االثنيــن في مؤتمر صحفي 
المصالحــة  »مشــوار  أن  بالكويــت  عقــد 
الفلســطينية انطلــق«. وقــال لعمامــرة إن 
بــالده »لهــا خبــرة طويلة في جمع الشــمل 
ــم تنجح في هــذه المهمة  الفلســطيني«. ول
وســاطات عربية أخرى، علما أنه لم تجر أي 

انتخابات فلسطينية منذ 16 عاما.
فــي مؤتمــر صحفــي عقــده بالكويــت، قال 
وزير الخارجيــة الجزائري رمطان لعمامرة، 
نــت بــاده الشــهر الماضــي أنها  ــذي أعل ال
ستستضيف محادثات فلسطينية، االثنين إن 
عملية المصالحة بين الفصائل الفلســطينية 

»انطلقت«.
وأوضــح لعمامــرة أن »مشــوار المصالحــة 
الفلسطينية انطلق والجزائر لها خبرة طويلة 

في جمع الشمل الفلسطيني«.
بينهــا مصــر  وحاولــت دول عربيــة، مــن 
والســعودية وقطــر تحقيــق المصالحــة بين 
حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس وحركــة المقاومة اإلســامية 
أي  تعــارض  تــي  ال )حمــاس(  الفلســطينية 
م  مفاوضات مع إسرائيل، لكن دون جدوى. ول
تنظم أي انتخابات فلســطينية عامة منذ 16 

عاما.
                                                                  ق.و
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