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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
تشمل  متنوعة  إعانات  خصصت 
مدرسية  أدوات  و  مآزر  و  ألبسة 
المتمدرسين  األطفال  لفائدة 
التي  العائالت  من  المنحدرين 
المتبوع  االنفجار  بفعل  تضررت 
الثالثاء  وقع  الذي  مهول  بحريق 
مواد  و  للعطور  بمخزن  الفارط 
التجميل ببلدية عين ولمان )جنوب 
سطيف(, حسبما علم يوم السبت من 

رئيسة دائرة عين ولمان .
لوأج  شرفي  حدة  السيدة  أكدت  و 
بمبادرة  جاءت  التي  العملية  بأن 
بالتنسيق  ولمان  عين  دائرة  من 
و  االجتماعي  النشاط  مديرية  مع 
طفال   13 منها  استفاد  التضامن 

االبتدائي  الطورين  في  متمدرسا 
المتوسط  و  التحضيري  فيه  بما 
باإلضافة إلى أمهاتهم بهدف السماح 
برجوعهم إلى مدارسهم غدا األحد 

في ظروف جيدة .
بأن  المسؤولة  ذات  أوضحت  و 
خالل  تستهدف  سوف  ثانية  عملية 
األفراد  باقي  المقبلة  ساعة   24 ال 
المتضررين و البالغ عددهم جميعا 
طفال   13 بينهم  من  فردا   24
متمدرسا تم تخصيص بيت الشباب 
»عبد الحميد كرمالي« بعين ولمان 
ترميم  غاية  إلى  إيوائهم  أجل  من 

مساكنهم .
اإلمكانيات  جميع  وفرت  قد  و 

للتكفل  الالزمة  الوسائل  و  المادية 
بهؤالء المتضررين من هذا الحادث 
الذي وقع بحي 583 قطعة و ذلك 
لمدينة  الشباب  بيت  مستوى  على 
نفس  في  ذكرته  كما   , ولمان  عين 

السياق رئيسة دائرة عين ولمان .
بالمناسبة  شرفي  السيدة  كشفت  و 
السكنات  ترميم  عملية  بأن 
المتبوع  االنفجار  بفعل  المتضررة 
اليوم  انطلقت  قد  مهول  بحريق 
طالتها  مساكن   3 عددها  و  السبت 
ألسنة النيران مما تسبب في انهيار 
استكمال  انتظار  في  منها  أجزاء 
لتسليمها  اآلجال  أقرب  في  أشغالها 

ألصحابها.
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

انفجار عني ولمان بسطيف 

إعانات لفائدة أطفال العائالت 
المتضررة المتمدرسين

المتحدة،  الواليات  في  تقارير صحفية  ذكرت 
أن صيادا من والية ميسيسيبي تمكن من صيد 
اآلونة  خالل  اإلطالق،  على  تمساح  أكبر 
على  متداولة  صور  أظهرت  فيما  األخيرة، 

المنصات االجتماعية الحجم المذهل للحيوان.
طول  فإن  ميل«،  »ديلي  صحيفة  وبحسب 
التمساح يزيد على أربعة أمتار، فيما بلغ وزن 

الحيوان نحو 410 كيلوغرامات.
جنوب  في  التمساح  هذا  اصطياد  وتم 
في  الماشية  يفترس  ظل  والية فلوريدا بعدما 

المنطقة طيلة ثمانين عاما.
التمساح  على  يعثر  أن  الصياد  واستطاع 
رصاصة  عليه  أطلق  بعدما  في بحيرة خاصة 
في أعلى الرأس، من خالل استخدام بندقية من 

.»STW« طراز
سحب  تم  الرأس،  في  التمساح  إصابة  وبعد 
صيد  في  الخارج،  إلى  البحيرة  من  الحيوان 
قام  موالية،  مرحلة  وفي  بـ«الُمثير«.  ُوصف 
الجدار  على  التمساح  رأس  بوضع  الصياد 
بمثابة ديكور حتى يذكره برحلة الصيد التي ال 

تُنسى، في حين تمت معالجة اللحمم.
على  الصورة  بنشر  الصياد  قام  وعندما 
المنصات االجتماعية، حظي بتفاعل واسع كما 

تمت مشاركة صور الحيوان آالف المرات.
لكن صور هذه الحيوانات وهي أيدي الصيادين 
سخطا  تخلف  وإنما  فقط،  اإلعجاب  تثير  ال 
النشطاء  وسط  سيما  ال  األحيان،  بعض  في 

المدافعين عن حقوق الحيوان.
وكاالت

توقيف مروج مؤثرات
عقلية مع حجز أسلحة 

بيضاء بقسنطينة

افرتس الماشية مدة 80 
عاما.. اصطياد أكرب تمساح 

يعاني معظم موظفي مستشفى »البير«بقسنطينة  من فيروس يف العالم
إلى مواجهة  للمرضى ،باإلضافة  نتيجة رعايتهم  كورونا ، 
الطبية  التغطية  توفير  في  جمة  صعوبات  الخدمات  قسم 
من   20٪ أن  إلى   ، البير  مستشفى  مدير  أشار  الالزمة. 
بالفيروس   أصيبوا  طبيين  وشبه  أطباء  فيهم  بما  الموظفين 
، ونفس األمر بالنسبة للمسعفين ، ما بين 35 و ٪40 في 
الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة المصابين بهذا الفيروس على 
مستوى اإلداريين و وصلت إلى ٪30. وهي العائق الوحيد 

الذي يؤثر على وتيرة العمل. وعلى الرغم من ذلك ، أكد ذات المتحدث أن الجميع يظهر اإلرادة ويسعى 
جاهًدا إلنجاز مهمته كما ينبغي. ويضيف أن نسبة المصابين بالفيروس الذين يأتون للفحص في المستشفى قد 
انخفضت إلى حد ما هذا األسبوع. و،يستقبل المستشفى حالًيا ما بين 60 إلى 80 شخًصا يومًيا من المرضى 
المتأثرين بمتغير اوميكرون . وأصر على أن ما لم يكن عليه الحال في األسابيع الماضية ، فإن المؤسسة 
تستقبل أكثر من مائة مريض يومًيا.  من جهة أخرى ، يتم إجراء اختبارات »بي سي آر« . أما بخصوص 

األسرة المخصصة لكوفيد ، أكد المدير أن هناك 54 أسرة ، منها 35 أسرة مشغولة حاليا.
مريم.ب

مستشفى "البري" بقسنطينة ..إصابات عديدة لموظفني  
بفريوس كورونا 

مبروك  سيدي  القضائية  للشرطة  المتنقلة  الفرقة  تمكنت 
لتورطه  سنة،   30 العمر  من  يبلغ  شخص  توقيف  من   ،
العقلية بطريقة غير مشروعة  المؤثرات  في قضية حيازة 
مبرر  دون  محظورة  بيضاء  أسلحة  وحمل  البيع  قصد 

شرعي.
حيثيات القضية حسب بيان صادر عن خلية اإلتصال ألمن 
بخصوص  معلومات  استغالل  إلى  تعود  قسنطينة  والية 
أحياء  أحد  مستوى  على  العقلية  للمؤثرات  ترويج شخص 
مدينة قسنطينة ، على إثرها تم تكثيف التحريات مع إعداد 
خطة مهنية مكنت من توقيف المشتبه فيه ، بعد إخضاعه 
من   27 على  بحوزته  ضبط  الجسدية  المالمسة  لعملية 
ترامادول  دواء  من  كبسولة  و36   ، بريغابالين  دواء 
أبيضين  سالحين  إلى  باإلضافة   ، كبسولة   63 بمجموع 
 ،  ) كيتور  للورق  قاطع   ،  12 أوبينال  نوع  من  ) سكين 
ليتم   ، والترويج  البيع  عائدات  أنه من  يرجح  مالي  ومبلغ 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  و  الفرقة  لمقر  تحويله  مباشرة 

الالزمة.
 بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات 

المحلية. النيابة  المعني قدم بموجبه أمام  جزائية في حق 
دالل.ب

توقيف شخصين وحجز 
مؤثرات العقلية بتاجنانت 

في ميلة 
أول  ميلة  بوالية  تاجنانت  دائرة  أمن  عناصر  تمكن 
من  608 وحدات  حجز  و  شخصين  توقيف  من  أمس 

تاجانت. ببلدية  العقلية  المؤثرات 
عليها  تحصل  معلومات  إثر  على  جاءت   العملية 
األشخاص  أحد  قيام  مفادها  الدائرة،  أمن  عناصر 
بمدينة  العقلية  المؤثرات  بترويج  قضائيا  المسبوقين 
العائلي  لتخزينها،  مسكنه  ذلك  في  مستغال  تاجنانت 
تفتيش  تم  العيد  بشلغوم  المختصة  النيابة  مع  بالتنسيق 
بلدية  بإقليم  بلخير  بمشتة  المتواجد  فيه  المشتبه  مسكن 
من  وحدات   608 على  بداخله  عثر  حيث  تاجنانت 
حجزها  ليتم  آسيوي  منشأ  ذات  العقلية  المؤثرات 

فيه. المشتبه  وتوقيف 
سنة   27 العمر  من  البالغ  فيه  المشتبه  مع   التحقيق 
سنة   26 العمر  من  البالغ  شريكه  هوية  تحديد  من  مكن 
توقيفه هو اآلخر. مع  العقلية  بالمؤثرات  يمونه  والذي 
المشتبه  تقديم  تم  القانونية  اإلجراءات  استكمال   بعد 
العيد.  شلغوم  محكمة  لدى  المختصة  النيابة  أمام  فيهما 
ب محمد  منظر الواد المغطى أمام المركز التجاري نجمة ، بوعقال في قلب مدينة باتنة 



نقــل وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
بالخــارج، رمطــان لعمامــرة،  الوطنيــة 

رســالة شــفوية مــن رئيــس الجمهوريــة 
ــه  ــى نظيرت ــون، إل ــد تب ــد المجي الســيد عب
وورك  ســاهلي  الســيدة  إثيوبيــا  رئيســة 

زودي.

وأفــاد بيــان لــوزارة الشــؤون الخارجيــة، 
األخويــة  التحيــات  لعمامــرة،  قــدم 
الخالصــة وفحــوى رســالة شــفوية مــن 
الرئيــس  تبــون، إلــى نظيرتــه ســاهلي 

زودي. وورك 
 مــن جانبهــا، أعربــت رئيســة إثيوبيــا عــن 
مؤكــدة  تبــون،  للرئيــس  تقديرهــا  بالــغ 
االســتراتيجية  بالشــراكة  اعتزازهــا 
واســتعدادها  الجزائرية-اإلثيوبيــة، 
الرئيــس  أخيهــا  مــع  العمــل  لمواصلــة 
هــذه  فــي  التقــدم  مــن  مزيــد  لتحقيــق 
اللقــاء  أن  البيــان،  وأضــاف  الشــراكة 
مســتجدات  الســتعراض  فرصــة  شــكل 
ــي  ــاري، وف ــد الق ــى الصعي األوضــاع عل
وجــه  علــى  اإلفريقــي  القــرن  منطقــة 
وجهــات  تبــادل  وكــذا  الخصــوص، 
ال  المقبلــة  االســتحقاقات  حــول  النظــر 
ــي  ــرة يوم ــة المنتظ ــة اإلفريقي ــيما القم س
5 و6 فيفــري الجــاري والقمــة اإلفريقيــة 
ببروكســل  ســتنعقد  التــي  -األوروبيــة 

الشــهر. نفــس  مــن  و18   17 يومــي 
رؤى  بتوافــق  الطرفــان  أشــاد  وقــد 
إزاء  الشــقيقين  البلديــن  ومواقــف 
للقــارة  بالنســبة  المصيريــة  القضايــا 
عمــق  علــى  يؤكــد  بشــكل  اإلفريقيــة، 
العالقــات االســتراتيجية التــي تربطهمــا 
ــي  ــادة ف ــية الج ــا السياس ــاق إرادتهم واتف
الدفــع بجهــود االســتقرار والتنميــة فــي 

. فريقيــا إ
ربيع م
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نقلها لعمامرة قبل انطالق أشغال قمة االتحاد األفريقي

الرئيس تبون يبعث برسالة
إلى رئيسة إثيوبيا

الجزائر :ربيع  محيوت

ــا،  ــة إثيوبي ــر خارجي ــوزراء ووزي ــس ال ــب رئي ــاد نائ أش
ــاعيها  ــر ومس ــادرة الجزائ ــن، بمب ــي ميكوني ــيد ديميك الس
ــة  ــي قضي ــراف ف ــن األط ــواء وتمكي ــة األج ــة لتنقي الرامي
ســد النهضــة مــن تجــاوز الخالفــات الراهنــة، معربــا عــن 
الثقــة الكبيــرة التــي تضعهــا الســلطات العليــا اإلثيوبيــة فــي 
حكمــة رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، 
الــدول  المنشــود بيــن  التقــارب  وقدرتــه علــى تحقيــق 

ــالف. ــة بالخ ــالث المعني الث
جــاء هــذا خــالل جلســة عمــل عقدهــا وزيــر الشــؤون 
الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة بالخــارج, الســيد رمطــان 
لعمامــرة, يــوم الجمعــة باديــس ابابــا, مــع الســيد ميكونيــن, 
فــي إطــار التحضيــرات الجاريــة للقمــة اإلفريقيــة المرتقبــة 
ــوزارة الشــؤون  ــان ل ــاد بي ــن. و أف ــن المقبلي خــالل اليومي
الخارجيــة أنــه تــم خــالل هــذه الجلســة, »اســتعراض 

ــاون  ــز التع ــاق تعزي ــن وآف ــن البلدي ــراكة بي ــات الش عالق
االقتصــادي بينهمــا, ال ســيما عبــر التســريع فــي عقــد 
بيــن  مباشــر  جــوي  خــط  بافتتــاح  المتعلــق  االتفــاق 
الجزائــر العاصمــة وأديــس أبابــا«. كمــا اتفــق الوزيــران 
علــى »تكثيــف أنشــطة آليــات التعــاون بيــن البلديــن, بمــا 
فــي ذلــك اللجــان المتعلقــة بالشــراكة والتشــاور السياســي 
واعتمــاد رزنامــة زمنيــة لمختلــف االســتحقاقات الثنائية«.
و علــى صعيــد المســائل اإلقليميــة والدوليــة --يضيــف 
البلديــن  دبلوماســية  رئيســا  تنــاول  المصــدر--  نفــس 
»تطــورات األوضــاع السياســية واألمنيــة فــي القــارة 
تفرضهــا  التــي  التحديــات  تجــاوز  وســبل  اإلفريقيــة 
القــرن  منطقتــي  فــي  خاصــة  واألزمــات  النزاعــات 
اإلفريقــي وغــرب إفريقيــا وكــذا الــدور المنــوط والمنتظــر 
مــن المنظمــة القاريــة ومختلــف هياكلهــا ومؤسســاتها فــي 

بلــورة وتشــجيع التوافقــات الســلمية المســتدامة وفقــا لمبــدأ 
الحلــول اإلفريقيــة للمشــاكل اإلفريقيــة«.

و فــي الختــام, اتفــق الوزيــران علــى »مواصلــة التشــاور 
بغيــة مواكبــة التطــورات التــي تشــهدها القضايــا اإلفريقيــة 

ذات االهتمــام المشــترك«, وفقــا لــذات البيــان.
ق ـ و

وزير خارجية إثيوبيا يشيد بمسايع الجزائر يف قضية سد النهضة

ــة  ــة والجالي ــر الشــؤون الخارجي ــى وزي إلتق
الوطنيــة بالخــارج، الســيد رمطــان لعمامــرة 
الســيد  الفلســطيني  الــوزراء  رئيــس  مــع 
بالعاصمــة  الســبت،  يــوم  اشــتية  محمــد 
اإلثيوبيــة أديــس أبابــا، وذلــك قبيــل انطــالق 
أشــغال القمــة اإلفريقيــة، بحســب مــا أفــاد بــه 

ــوزارة. ــان لل بي
آخــر  اســتعراض  اللقــاء،  خــالل  وتــم 
تطــورات القضيــة الفلســطينية وآفــاق إحيــاء 
العمليــة السياســية إلنهــاء االحتــالل وتمكيــن 
ــه  ــترجاع حقوق ــن اس الشــعب الفلســطيني م
المشــروعة فــي إقامــة دولتــه المســتقلة علــى 
حــدود 1967 وعاصمتهــا القدس الشــريف. 
كمــا تــم التطــرق إلــى االســتحقاقات العربيــة 
محوريــة  تعزيــز  فــي  ودورهــا  المقبلــة 
العمــل  ســياق  فــي  الفلســطينية  القضيــة 

العربــي المشــترك، يضيــف البيــان.
وبهــذه المناســبة، أعــرب رئيــس الــوزراء الفلســطيني عــن 
ــون  ــد تب ــد المجي ــس عب ــر للرئي ــم الكبي ــره للدع ــغ تقدي بال
ومواقفــه القويــة المدافعــة عــن القضيــة الفلســطينية والتــي 
القــت ترحيبــا كبيــرا وســط كل شــرائح الشــعب الفلســطيني.
ــر  ــدى الكبي ــطيني بالص ــوزراء الفلس ــس ال ــر رئي ــا ذك كم
الــذي حققتــه الزيــارة الناجحــة التــي قــام بهــا الرئيــس عباس 

ــة  ــى الجزائــر مؤخــرا. كمــا أشــاد الســيد اشــتية بالمقارب إل
ــر أســباب نجــاح  ــي ســبيل توفي ــر ف ــا الجزائ ــي طرحته الت
القمــة العربيــة المقبلــة بمــا يعــود بالنفــع علــى القضيــة 
ــا  ــي تبذله ــاعي الت ــة المس ــى أهمي ــددا عل ــطينية، مش الفلس
ــة الفلســطينية وهــو مــا مــن  ــز الوحــدة الوطني ــا لتعزي حالي
ــري  ــار التحضي ــي المس ــرة ف ــاهمة كبي ــدم مس ــأنه أن يق ش

ــة. وصــوال للقم
وشــكل اللقــاء فرصــة أيضــا للتأكيــد علــى المكانــة الخاصــة 

ــي  ــة الفلســطينية ف ــا القضي ــي تحضــى به الت
ــا  ــاق تعزيزه ــي وآف ــاد االفريق ــة االتح منظم
تجــري  التــي  االفريقيــة  القمــة  بمناســبة 

ــوم. ــن الي ــداء م ــا إبت ــس أباب ــغالها بأدي أش
ويشــارك الســيد لعمامــرة، ممثــال لرئيــس 
ــي  ــون، ف ــد تب ــد المجي ــة الســيد عب الجمهوري
أشــغال القمــة الخامســة والثالثيــن لالتحــاد 
األفريقــي، التــي تجــري أشــغالها بالعاصمــة 
االثيوبيــة أديــس أبابــا علــى مــدى يوميــن منــذ 

ــبت. ــس الس أول أم
ــي  ــة الت ــذه القم ــاول ه ــن المنتظــر أن تتن وم
الغذائــي:  األمــن  »تعزيــز  شــعار  تحمــل 
البشــري  المــال  رأس  بتنميــة  التعجيــل 
القــارة  فــي  واالقتصــادي  واالجتماعــي 
االفريقيــة«، الملفــات المتعلقــة بالســلم واألمن 
و الحوكمــة و اإلصــالح المؤسســي لالتحــاد 
ــات  ــة المشــتركة لمكافحــة تداعي اإلفريقــي والجهــود القاري

جائحــة كورونــا إضافــة إلــى التعــاون االقتصــادي.
ــس  ــن رئي ــة م ــة القم ــال رئاس ــدورة بانتق ــذه ال ــز ه وتتمي
فيليكــس  الســيد  الديموقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة 
تشيســيكيدي، إلــى رئيــس جمهوريــة الســنغال، الســيد ماكــي 

ــال. س
ق ـ و

لعمامرة يتحادث مع رئيس الوزراء الفلسطيني يف أديس أبابا

التجديــد  انتخابــات  الســبت  أمــس  جــرت 
علــى  األمــة،  مجلــس  ألعضــاء  النصفــي 
مســتوى المجالــس الشــعبية الوالئيــة عبــر 
ــجيل  ــم تس ــث ت ــن، حي ــات الوط ــع والي جمي
عضــوا   68 الختيــار  مترشــحا   475
جديــدا، وذلــك ضمــن مســار اســتكمال البنــاء 
ــي أقرهــا  ــة الت الديمقراطــي لمؤسســات الدول
رئيــس الجمهوريــة، عبــد المجيــد تبــون.

بهــذا  المعنيــة  الناخبــة  الهيئــة  وتتمثــل 
االســتحقاق فــي كتلــة تبلــغ 27.151 ناخــب، 
ــي  ــزون ف ــون الفائ ــل المنتخب ــي األص ــم ف ه
و  البلديــة  الشــعبية  المجالــس  انتخابــات 
ــة التــي كانــت قــد جــرت بتاريــخ 27  الوالئي
نوفمبــر الفــارط، حيــث ســيختار الناخبــون 
أســماء الملتحقيــن الجــدد بمجلــس األمــة مــن 
ــا لمــا  ــن 475 مترشــح لهــذا الموعــد، وفق بي
كشــف عنــه رئيــس الســلطة الوطنية المســتقلة 

لالنتخابــات، محمــد شــرفي.   
توفرهــا  الواجــب  الشــروط  وبخصــوص 
العضــوي  القانــون  ينــص  المترشــح،  فــي 
أن  علــى   221 مادتــه  فــي  لالنتخابــات 
»يكــون المترشــح بالغــا 35 ســنة كاملــة يــوم 
االقتــراع وأن يكــون قــد أتــم عهــدة كاملــة 
ــدي أو  بصفــة منتخــب فــي مجلــس شــعبي بل
والئــي«، فضــال عــن إثبــات وضعيتــه »تجــاه 
اإلدارة الضريبيــة وأال يكــون محكومــا عليــه 
نهائيــا بعقوبــة ســالبة للحريــة الرتــكاب جنايــة 
أو جنحــة ولــم يــرد اعتبــاره، باســتثناء الجنــح 
غيــر العمديــة«. كمــا يشــترط على المترشــح، 
تنــص ذات المــادة، »أال يكــون معروفــا لــدى 
العامــة بصلتــه مــع أوســاط المــال واألعمــال 
المشــبوهة وتأثيــره بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
للناخبيــن  الحــر  االختيــار  علــى  مباشــرة 

ــة«. ــة االنتخابي ــير العملي ــن س وحس
المندوبيــة  فــإن  القانــون،  نفــس  وحســب 
المســتقلة  الوطنيــة  للســلطة  الوالئيــة 
لالنتخابــات »تفصــل فــي صحــة الترشــيحات 
ويمكنهــا أن ترفــض بقــرار معلــل أي ترشــح 
ــا  ــه الشــروط المنصــوص عليه ــر في ــم تتوف ل
فــي هــذا القانــون العــض وي«.     وكان 
تبــون،  المجيــد  عبــد  الجمهوريــة،  رئيــس 
قــد اســتدعى فــي 22 ديســمبر المنصــرم، 
الناخبــة  الهيئــة  الدســتور،  ألحــكام  طبقــا 
ــة،  ــس األم ــاء مجل ــي ألعض ــد النصف للتجدي
ــون  ــص القان ــع ن ــق أيضــا م ــا يتطاب ــو م وه
العضــوي المتعلــق بنظــام االنتخابــات فــي 
مادتــه 219 والتــي تشــير إلــى أن الهيئــة 
الناخبــة ‘’تســتدعى بموجــب مرســوم رئاســي 
45 يومــا قبــل تاريــخ االقتــراع’’، فــي وقــت 
‘’يحــق لــكل عضــو فــي مجلــس شــعبي بلــدي 
أو والئــي تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة’’ أن 
ــادة  ــص الم ــب ن ــد، حس ــذا الموع ــح له يترش

220 مــن ذات القانــون.
الســلطة  تحديــد  االســتدعاء،  هــذا  وتبــع 
الفتــرة  لالنتخابــات  المســتقلة  الوطنيــة 
ــن 23 ديســمبر و 16 جانفــي  ــدة مــا بي الممت
المنصرميــن لســحب اســتمارات التصريــح 
ــة  ــب الدراس ــول، عق ــم قب ــث ت بالترشــح، حي
ــون  ــات 475 مترشــح يمثل والتمحيــص، لملف
22 حزبــا سياســيا وقوائــم مســتقلة، علمــا 
ــذه  ــتمارة ترشــح له ــم ســحب 603 اس ــه ت أن
ــداع 503 ملــف،  ــم بعدهــا إي االســتحقاق، ليت
تشــكيالت  عــن  لمترشــحين  منهــا   325

سياســية و 172 عــن قوائــم مســتقلة.
وســجل أكبــر عــدد مــن المترشــحين بالواليات 
المســتحدثة ضمــن التقســيم اإلقليمــي الجديــد، 
باســتثناء واليــة بومــرداس )20 مترشــحا( و 
تنــدوف ) 19 مترشــحا( وهــو مــا يشــير إلــى 
»حركيــة انتخابيــة فــي هــذه الواليــات الفتيــة 
و تعطــش ســاكنتها إلــى التمثيــل السياســي«، 
محمــد  الســلطة  رئيــس  تصريــح  حســب 

شــرفي.
لإلشــارة فقــد ذكــرت المحكمــة الدســتورية 
الخميــس الفــارط بشــروط وكيفيــات تقديــم 

الطعــون الخاصــة بهــذه االنتخابــات.
ق ـ و

إجراء انتخابات 
التجديد النصفي ألعضاء 
مجلس األمة عرب جميع 

واليات الوطن
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السنوي  التقرير  أشار   n
إلى  اآللي  النقد  لتجمع  األخير 
بينبنكية  ال البطاقات  عدد  أن 
بنسبة  ارتفع  قد  المتداولة 
سنة  نهاية  مع  المائة  في   20
 ،2020 بسنة  مقارنة   2021
ليصل عددها إلى 11,6 مليون 

بطاقة.
 وفي هذا الصدد، أوضح تجمع 
البطاقات  عدد  أن  اآللي  النقد 
حتى  أصدرت  التي  بينبنكية  ال
شهد  قد   2021 ديسمبر   31
 1.988.607 بمعدل  ارتفاعا 
بنفس  مقارنة  اضافية  بطاقة 
أي  الماضية،  السنة  من  الفترة 

بنسبة 20,67 في المائة.
من  العدد  هذا  انتقل  وقد 
9.621.017 بطاقة في 2020 
بطاقة   11.609.624 إلى 
حتى  متداولة  أنواعها،  بجميع 

نهاية السنة الماضية.
بين  البطاقات  هذه  وتتوزع 
تبلغ  التي  البنوك  حظيرة 
أي  بطاقة،   2.768.285
بنسبة 24 في المائة من العدد 
المتداولة،  للبطاقات  االجمالي 
بطاقة   8.841.339 مقابل 
الجزائر  بريد  أصدرها  ذهبية 
من  المائة  في   76 بمعدل 

الحظيرة الموجودة.
البطاقات  جميع  وتمثل 
المائة  في   40 نسبة  المتداولة 
الجارية  الحسابات  عدد  من 
وبريد  البنوك  لدى  المفتوحة 
عددها،  يبلغ  والتي  الجزائر، 
 29.127.921 المجمع،  حسب 

حسابا.
الحصيلة  في  التجمع  وأوضح 
من   10.248.097 أن  ذاتها 
البطاقات المتداولة تستفيد من 
االنترنت،  عبر  الدفع  خدمة 
المائة  في   94 نسبة  بينها  من 
ديناميكية  سر  بكلمة  تشتغل 
مضيفا  أمانا«،  »أكثر  ونظام 
البطاقات  من  المائة  في   6 أن 
سر  بكلمة  تشتغل  تزال  التي 
بطاقة(   586.804( ثابتة 
»ألسباب  ذلك  على  تزال  ما 
الهواتف  أرقام  بتحديث  تتعلق 
السر  لكلمة  الضرورية 

الحركية«.
تطوير  أفاق  بخصوص  أما 
فقد  بينبنكية،  ال البطاقات  عدد 
على  اآللي  النقد  تجمع  أكد 
نمو  هامش  وجود  »احتمالية 

في هذا الصدد«.
مليون   5 التجمع على  ويراهن 

مع  مقارنة  اضافية  بطاقة 
2021, خالل السنوات المقبلة.
ومن المنتظر أن يتجاوز العدد 
بينبنكية  ال للبطاقات  االجمالي 
16 مليون في أفاق 2024, من 
بينها 13 مليون بطاقة ذهبية, 
نقد  ال تجمع  توقعات  بحسب 

اآللي.
 

الدفع عبر االنترنت ما دون 
الوسائل التي تم تسخيرها

 
جانب  من  الحصيلة,  وأشارت 
الفت  سنوي  نمو  إلى  آخر, 
و  االنترنيت  عبر  للدفع  للنظر 
الذي بلغ 70,25 بالمائة مقارنة 
عدد  مجال  في   2020 مع 
بالمائة  و106,07  الصفقات 

في مجال قيمة الصفقات.
األلي  النقد  تجمع  أن  غير 
تبقى  األرقام  هاته  بأن  يوضح 
والقدرات  الوسائل  دون  »ما 
التي تمت مباشرتها في ميدان 
الدفع عبر االنترنيت من طرف 

الفاعلين في المجال«.
تقريره   في  التجمع  وذكر 
 2021 عام  المنجزة  األعمال 
بالتعاون مع كافة الفاعلين في 
الى  ترمي  المجال,والتي  هذا 
االنترنيت,  عبر  البيع   ترقية 
تخفيف  سيما  خالل  من 
الدفع  منصة  دمج  اجراءات 

النشاط  فتح  و  االنترنيت  عبر 
للمطورين و الشركات الناشئة 
االلكترونية,  األسواق  دمج  و 
حمالت  مضاعفة  وأيضا  بل 
للزبائن  الموجهة  االتصال 

والتجار.
عدد  زيادة  صاحب  وقد 
المتداولة  بينبنكية  ال البطاقات 
المنجزة  الصفقات  ارتفاع 
لألوراق  األلية  الموزعات  على 
في  بالمائة  ب50,14  النقدية 
2021, مع 7ر87 مليون صفقة 
مسجلة بمبلغ 728.9ر1 مليار 

دينار )61,13+(.
رغم  االرتفاع  هذا  سجل  وقد 
اآللية  الموزعات  حظيرة  ركود 
لألوراق النقدية )3.053 جهاز 
في   3.030 مقابل   2021 في 

.)2020
فإن  اآللي،  النقد  تجمع  وحسب 
زيادة المعامالت تعود من جهة 
البطاقات  حاملي  سلوك  لتغير 
أضحوا  الذي  الجزائريين 
يفضلون السحب من الموزعات 
على  النقدية  لألوراق  اآللية 
مراكز  شبابيك  إلى  اللجوء 
منذ  السيما  البنوك،  أو  البريد 
جائحة  وظهور  الخدمة  إطالق 

كوفيد19-.
االلكترونية  المعامالت  أما 
الدفع  أجهزة  عبر  تمت  التي 
سجلت  فقد  االلكتروني، 

بنسبة  ارتفاعا  األخرى  هي 
من  أي  بالمائة  14ر202 
 2020 في  معاملة   711.777

إلى 2.150.529 في 2021.
هذه  قيمة  ارتفعت  كما 
26ر219  بنسبة  المعامالت 
مليار  12ر15  تبلغ  ل بالمائة 
73ر4  مقابل   2021 في  دج 
وهذا   ،2020 في  دج  مليار 
الدفع  أجهزة  زيادة عدد  بفضل 
بنسبة  التجار  لدى  االلكتروني 
بمجموع  بالمائة  64ر10 
الكتروني  دفع  جهاز   37.561
مقابل 33.945 جهاز عام من 

قبل.
أن  التجمع  يرى  ذلك،  ومع 
حظيرة أجهزة الدفع االلكتروني 
»ضئيلة  تبقى  الجزائر  في 
احتياجات  مع  مقارنة  جدا« 
إلى  بالنظر  الحقيقية  السوق 
بهم  المصرح  التجار  عدد 
الحاملين  السكان  بية  وأغل
لبطاقة دفع، مرجعا هذه النسبة 
انضمام  »عدم  إلى  المنخفضة 
تهربا  المسعى  لهذا  التجار 
المعامالت  متابعة  من  منهم 
وكذا ثمن أجهزة الدفع وتكاليف 
التي  وصيانتها  استغاللها 
جانب  إلى  مرتفعة  يعتبرونها 
المهنيين لوضع األجهزة  نقص 

وصيانتها«.
                                 ر ـ م 

الدفع االلكرتوين: 

ارتفاع بنسبة 20 يف المائة يف عدد البطاقات البينبنكية المتداولة 
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n دعــا وزيــر االتصال محمد 
بوسليماني إلى ضرورة محاربة 
اإلشــاعات واألخبــار المغلوطة 
المنتشــرة بكثــرة عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعــي وخاصة 
تلــك المتعلقــة باللقــاح المضاد 

لفيروس كورونا.
وقــال وزيــر االتصــال محمــد 
بوســليماني فــي تصريــح لقناة 
النهــار يــوم الســبت، إن هناك 
العديــد من المعلومــات الخاطئة 
والشــائعات التــي ال تعتمد على 
العلــم ونراهــا منتشــرة بكثرة، 
مشيرا إلى أن قطاعه يعمل لكي 
يكون هناك تنســيق بين وســائل 
اإلعــالم والمصالــح المختصــة 

لمحاربة هذه الظاهرة.
وأوضح بوســليماني أن الخبراء 

هــم الذيــن يعطــون المعلومات 
الصحيحــة، مؤكدا علــى أهمية 
منع ما وصفهم بالمشــعوذين من 

تقديم األخبار المغلوطة.
وأضاف المتحدث ذاته “شــاهدنا 
إشــاعات عبر مواقــع التواصل 
ال  التلقيــح  حــول  االجتماعــي 
يتقبلها العقل وال المنطق”. مؤكدا 
أن األخبار الكاذبة هدفها ضرب 

الجزائر في جميع الميادين.
وطالب وزير االتصال وســائل 
اإلعــالم بتكويــن جبهــة موحدة 
مــن أجل التصدي لكل األكاذيب 
والمغالطــات، مثمنــا مجهودات 
توعيــة  فــي  اإلعــالم  وســائل 
المواطنيــن بالفوائد الكبيرة التي 

يحملها التلقيح.
                            ق ـ و

أكد أن الخرباء هم الذني يقدمون المعلومات الصحيحة

وزير االتصال يدعو لمحاربة اإلشاعات التي تسهدف عملية التلقيح
لعهدة تدوم 4 سنوات

الهالل األحمر الجزائري يرتأس 
لجنة إدارة الكوارث  يف  الرشق 

األوسط وشمال أفريقيا

األحمر  الهالل  يترأس   n

الجاري  العام  بداية من  الجزائري 
2022  ولعهدة تدوم أربعة سنوات 
االستشارية  الكوارث  إدارة  لجنة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
لجمعيات  الدولي  لالتحاد  أفريقيا 
األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 
الدوليين حسبما أعلن عنه المدير 
اإلقليمي لإلتحاد الدولي لجمعيات 
األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 
وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة 

إفريقيا.
وأشار حسام الشرقاوي خالل زيارة 
األمين  بمعية  البيض  لوالية  قادته 
الجزائري  األحمر  للهالل  العام 
قرب  عن  لإلطالع  ميزاب  أحمد 
والتطوعية  اإلنسانية  المهام  عن 
الميدانية للهالل األحمر الجزائري 
قيادة لجنة إدارة  أن اختيار الجزائر ل
المنظوية  اإلستشارية  الكوارث 
للهالل  وطنية  منظمة   17 تحتها 
عبر  األحمر  والصليب  األحمر 
إطار  في  يأتي  بالمنطقة  دولة   17
من  المبذولة  المجهودات  تثمين 
طرف الهالل األحمر الجزائري في 
والتطوع  اإلنساني  التعاون  مجال 
وأيضا في إطار االستفادة من خبرة 
التطوع  مجال  في  القوية  الجزائر 
 , الكوارث  لمختلف  االستجابة  و 
أضاف ذات المتحدث أن هذه الزيارة 
إطار  في  تندرج  للجزائر  الميدانية 
تكثيف الجهود والشراكة لالستعداد 
و  الحالية  للكوارث  االستجابة  و 
دعم  إطار  في  أيضا  و  المستقبلية 
بين  والتنسيق  التعاون  تثمين  و 
واإلتحاد  الجزائري  األحمر  الهالل 
األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي 

والهالل األحمر.
من جانبه أكد األمين العام للهالل 
األحمر الجزائري أحمد ميزاب أن 
بالمجموعة  المنوطة  المهام  بين 
اإلستشارية إلدارة الكوارث لمنطقة 
شمال إفريقيا والشرق األوسط التي 
تم إختيار الهالل األحمر الجزائري 
السنة  هذه  من  بداية  لترأسها 
والتنسيق  والعمل  التخطيط  هو 
الوطنية  الجمعيات  مختلف  مع 
للصليب  الدولي  اإلتحاد  بمرافقة 

ومختلف  األحمر  والهالل  األحمر 
إطار  في  والفاعلين  الشركاء 
الخبرات  وتبادل  البرامج  تطوير 
اإلستراتيجيات  ورسم  والتجارب 
والمقاربات التي تساهم في تعزيز 
للصليب  الوطنية  الهيئات  قدرات 
الدوليين  األحمر  والهالل  األحمر 
بالمنطقة , كما تعمل هذه اللجنة 
ذات  يضيف  أيضا  اإلستشارية 
التنسيق  تعزيز  على  المتحدث 
مختلف  مع  والتواصل  والتعاون 
المنطقة  في  الوطنية  المنظمات 
األحمر  والهالل  األحمر  للصليب 
في مجال التكوين وتبادل الخبرات 
من  اإلستفادة  و  البرامج  وتعزيز 
مختلف تجارب الجمعيات الوطنية 
عملية  في  خاصة  المنطقة  في 
واإلستفادة  للكوارث  اإلستجابة 
كذلك من إمكانات وقدرات ومرافقة 
اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر في المجال 

التطوعي اإلنساني.
 وثمن الدكتور أحمد ميزاب اختيار 
لترأس  الجزائري  األحمر  الهالل 
حيث  اإلستشارية  اللجنة  هذه 
الجزائري  األحمر  الهالل  أن  أكد 
سيواصل العمل على تعزيز روح 
العمل  وتفعيل  والتنسيق  التعاون 
الجمعيات  مختلف  بين  المشترك 
تقديم كل ما  الصلة من أجل  ذات 
التطوعي  المجال  في  أفضل  هو 

اإلنساني
 وعرفت هذه الزيارة تقديم حوالي 
المساعدات  من  أطنان   10
من  تخصيصها  تم  الصيدالنية 
الجزائري  األحمر  الهالل  طرف 
لوالية البيض والتي شملت كميات 
والمستلزمات  األدوية  من  هامة 
فيها  بما  المختلفة  الطبيبة 
من  للوقاية  طبية  مستلزمات 
 )19 )كوفيد  كورونا  وباء  تفشي 
وعتاد آخر خاص بالتدخل السريع 
سيتم  والتي  األولية  واإلسعافات 
توزيعها على المؤسسات الصحية 
تخصيص  عن  فضال  بالوالية 
سيتم  غذائية  مساعدات  قفة   100
المعوزة  العائالت  على  توزيعها 
وقاطني مناطق الظل والبدو الرحل 

بمنطقتي الرقاصة وبوقطب.
                            ربيع ـ م
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بعدما  نجحوا في مسابقة معادلة الشهادات 

1200 طبيب جزائري في مختلف التخصصات 
يستعدون للعمل في المستشفيات الفرنسية

n كشــف رئيــس النقابة الوطنية 
لمهنيــي الصحة إليــاس مرابط، أن 

1200 طبيب جزائــري في مختلف 
لمغــادرة  يســتعدون  التخصصــات 
أرض الوطــن بعدمــا  نجحــوا فــي 
مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية. 

وقــال مرابــط في منشــور لــه على 
صفحتــه الرســمية علــى فيســبوك، 
إن حوالــي 1200 طبيــب جزائري 
مــن مختلف التخصصات يســتعدون 

والعمــل  فرنســا  إلــى  للمغــادرة 
بمستشــفياتها بعد نجاهم في مســابقة 

معادلة الكفاءات. 
هــذا وأشــارت صفحــة » أطبــاء« 
وهي صفحة مختصة بأخبار األطباء 
–فــي منشــور لهــا- أن الجزائريين 
حصلــوا علــى األغلبيــة المطلقة في 
امتحــان EVC الذي تنظمه فرنســا 
أن  وأوضحــت  الشــهادة،  لمعادلــة 
هــذا االمتحــان يعد إحــدى البوابات 
الرئيســية للعمل كطبيب في فرنســا، 
ويتم تنظيمه دوريا ويشــارك فيه كل 
طبيب حائز على شــهادة طب خارج 
اإلتحــاد األوربي مهمــا كانت الدولة 
)الحائــزون على شــهادات طب من 
داخل اإلتحاد األوربي تقبل شهاداتهم 

مباشرة(. 
وحســب منشــور الصفحة شارك في 
هذه الدورة آالف األطباء من حوالي 
24 دولــة خارج اإلتحــاد األوربي، 
ونجــح حوالــي 2000 طبيب منهم 
أكثر من 1200 من جنسية جزائرية، 
يليهم اأطباء من تونس وبعدهم أطباء 
مــن المغرب ثم باقي الــدول المعنية 

من خارج اإلتحاد األوربي. 

n  قررت الحكومة رفع إجراء 
الـــمدرسية  الـــمؤسسات  غلــق 
اعتباراً من اليوم األحد مع احترام 
البروتكول الصحي المصادق عليه 
من قبل اللجنة العلمية واإلســراع 
فــي مواصلة عمليات تلقيح عمال 
التربيــة الوطنية حســبما أفاد به 

بيان لمصالح الوزير األول .
 وجــاء فــي ذات البيــان انه عمال 
بتعليمات رئيس الجمهورية الســيد 
عبــد ال مجيد تبــون القائد األعلى 
للقــوات ال مســلحة ووزير الدفاع 
مشــاورات  ال  وعقــب  الوطنــي 
متابعــة  ل  العلميــة  اللجنــة  مــع 
تطــور جائحــة فيــروس كورونا 
الصحية  والســلطة  )كوفيــد19-( 
قــرر الوزير األول وزيــر المالية 
السيد أيمن بن عبد الرحمان اتخاذ 
تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز 
تســيير األزمة الصحية المرتبطة 
بجائحــة فيــروس كورونــا  على 
مســتوى قطــاع التربيــة الوطنية 
أوضــح نفــس المصــدر أن هــذه 
التدابير تتمثل في رفع إجراء غلق 

المدرســية اعتبارا  ال مؤسســات 
من يــوم األحــد 6 فيفري 2022 
مــع احتــرام البروتكــول الصحي 
المصــادق عليــه من قبــل اللجنة 
العلميــة واالســراع فــي عمليات 

تلقيح عمال التربية الوطنية
 وكان قــد تقــرر تعليق الدراســة 
بصفة احترازية لمدة لعشرة )10( 
أيام في األطوار التعليمية الثالث, 
بداية من تاريخ 20 جانفي  الفارط 
,إثــر اجتمــاع اســتثنائي ترأســه 
رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد 
المجيد تبــون بتاريــخ 19 جانفي  
الفــارط ,خصــص لتقييــم الوضع 
الوبائــي في البالد, جراء انتشــار 
جائحة كوفيــد19-. كما تقرر في 
27 جانفي الماضــي تمديد تعليق 
الدراسة باألطوار التعليمية الثالثة 
لســبعة أيام إضافيــة, اعتبارا من 
األحــد الفارط, وذلــك بالنظر إلى 
الوضــع الوبائي الذي كان ال يزال 
يتميز باالنتشــار السريع لفيروس 

كوفيد19-.
                                 ربيع ـ م 

بعد غلق احرتازي لمواجهة كورونا منذ 20 جانفي الفارط

التالميذ يعودون إىل مقاعد الدراسة  
مع تقيد صارم بالربتوكول الصحي

المرصد الوطني للمجتمع المدين يطلق حملة وطنية تحسيسية قريبا لمجابهة كورونا
الوطنــي  المرصــد  رئيــس  كشــف   n
للمجتمع المدنــي, عبد الرحمان حمزاوي, 
يوم الســبت بالجزائر العاصمة عن اطالق 
حملة وطنية تحسيســية ابتــداء من يوم 8 
فيفري الجاري للمســاهمة في المجهودات 

الرامية الى مجابهة جائحة كورونا.
وأوضــح الســيد حمــزاوي, فــي تصريــح 
للصحافــة علــى هامش ندوة حول دراســة 
و مناقشــة مشــروع قانــون الجمعيات, أن 
هــذه الحملــة الوطنية التحسيســية ســتكون 
مفتوحة لــكل الجمعيات الوطنيــة والمحلية 

للمشــاركة فــي هــذه التظاهــرة التوعوية, 
حيث ســيعمل المرصد على تنسيق وتأطير 
عمــل الجمعيات الوطنيــة والمحلية في هذا 
المجال لدعم جهود الدولة في مكافحة الوباء 

)كوفيد19-(.
وقــال الســيد حمزاوي أنه ســيتم خالل هذه 
الحملة التحسيس حول أهمية التلقيح والحث 
علــى ضرورة احتــرام التدابير االحترازية 
و اإلجــراءات الوقائية للحفاظ على ســالمة 
الفــرد والمجتمع الى جانــب تنظيم حمالت 
للتبرع بالدم وعمليات التعقيم والنظافة و ذلك 

بمساهمة العديد من الهيئات والجمعيات.
و مــن جهة أخرى, كشــف ذات المســؤول 
عــن تنظيم الدورة العاديــة األولى للمرصد 
للمجتمــع المدنــي قريبا وذلــك بعد تنصيب 
المرصد كهيئة استشــارية, للمصادقة على 
النظــام الداخلــي وتشــكيل هيــاكل ولجان 
المرصد إلــى جانب إعداد والمصادقة على 
البرنامــج الســنوي والرؤية االســتراتيجية 
لعمل المرصــد لتكون انطالقته فاعلة ألداء 

األدوار المنتظرة منه في الساحة الوطنية.
                                                ر ـ م

n  وقــع المعهــد الجزائــري 
لمجمــع  التابــع  للبتــرول, 
إتفاقيــة  علــى  »ســوناطراك«, 
مجــال  فــي  شــراكة  و  تعــاون 
التكوين مع المؤسســة التونســية 
لصناعــات التكريــر مــن أجــل 
إقامة شــراكة في مجــال التكوين 
المحروقــات,  بنشــاط  المرتبــط 
حسبما افاد به  السبت بيان لمجمع 

»سوناطراك«.  
وتأتــي هاتــه االتفاقيــة, الموقعة  
بين الجانبين, كتتويج للمناقشــات 
التي جرت بين مســؤولي المعهد 
والجانــب  للبتــرول  الجزائــري 
التونســي, بهــدف إقامة شــراكة 

في مجال التكوين والمساهمة في 
عملية تنمية مهارات مستخدميها, 
فــي المهن الفنيــة وتلك المرتبطة 
بنشاط المحروقات. كما تم التوقيع 
كذلك على عقد تنفيذي لتجسيد هذه 
الشــراكة, يتضمــن تكوينا خاصا 
فــي مجــال التكريــر والصيانة, 
حيث سيجرى الجزء النظري من 
التكوين بمواقع الشــركة التونسية 
لصناعــات التكريــر بتونس, أما 
الجانــب التطبيقــي للتكويــن فيتم 
على مســتوى المنشآت الصناعية 
لسوناطراك بالجزائر, وفقا لذات 

البيان.
                                 ربيع م 

توقيع إتفاقية تعاون بني المعهد 
الجزائري للبرتول والمؤسسة 
التونسية لصناعات التكرير 

الجزائر:سناء-م 

المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار:
الربوتوكول العالجي  لكورونا أثبت نجاعته ولن يتم تغيريه

وضع إسرتاتيجية لمراقبة السالالت المتحورة يف مناطق البالد

n قــال المدير العــام لمعهد باســتور، فوزي درار، 
أن البروتوكــول العالجي المتبــع اليوم في الجزائر ضد 
فيروس كورونا اثبت نجاعته ولن يتم تغييره، و أضاف 
أن وزارة الصحــة تطلــع علــى كل المعلومــات العلمية 
الجديدة وفي حال تطلب تغيير هذا البروتوكول العالجي 
وفقا للمعلومات العلمية الجديدة ســيتم ذلك، وكشف أن 
الوزارة مع معهد باســتور وضعا إســتراتيجية لمراقبة 

السالالت المتحورة في مناطق البالد 
و وأوضح، درار في تصريحات، لقناة تلفزيونية خاصة 
أمــس،  أن يحمــي من دخول المصــاب للعناية المركزة 
بنسبة 60 بالمائة وبـ90 بالمائة عند تلقي الجرعة الثالثة، 
كما لم يســتبعد أن تكون موجات أخرى للفيروس خالل 
األشهر القادمة، وشدد  درار على ضرورة العودة للتلقيح 
بقوة وبســرعة، وأكد أن اللقاحــات متوفرة بالجزائر، و 

ذكر بمجهوذات الســلطات 
منــذ بدايــة الجائحــة فــي 
توفيــر مالييــن اللقاحات، 
ووضعهــا برنامج مســبق 
الطويــل  المــدى  وعلــى 
القتنــاء اللقــاح، وأكــد أن 
اللقاحــات  جلــب  عمليــة 
ستســتقبل  إذ  مســتمرة 
بعــض  قريبــا  الجزائــر 
راجــع  وهــذا  اللقاحــات 
التفاقيات المسبقة عبر آلية 
»كوفاكس«منــذ 2020 و التي ال زلنا نســتفيد من هذه 
االتفاقيــة، وأكــد أنه حتى لــو أراد كل الجزائريين اليوم 

التلقيح فاللقاح المتوفر كافي للجميع. 
مــن جهة أخــرى قــال درار إن اللقاحــات كغيرها من 
مختلف أنواع األدوية أو المأكوالت أو مختلف األشــياء 
لهــا  مدة صالحية وتنتهي، وأضاف إن التأســف الكبير 
ليــس النتهاء صالحيــة اللقاح،إنما على تفويت الفرصة 
أمــام المواطنين لتلقيحهم وحمايتهم مــن هذا الفيروس، 
كما أوضح درار، وأشــار إلــى أن التلقيحات الموجودة 
حاليا، ال تســمح بانتشــار الفيروس من شــخص آلخر، 
وعــدم أخدها سيشــكل خطرا علــى حيــاة الكثيرين، و 
أوضح هنا إلى  أن 91 من األشــخاص الموجودين في 
اإلنعاش في كل المستشفيات، إضافة إلى عدد معتبر من 
الوفيات هم كانوا ألشــخاص غير ملقحين،  وشدد على 
أهمية التلقيح خصوصا ألصحــاب األمراض المزمنة، 

الذين اعتبــر أن تلقيهم لجرعتين فقط غير كافي لحماية 
مفيــدة مــن المتحــور »اوميركــون« ويتطلــب آخذهم 
الجرعة الثالثة، وأشار إلى أنه يمكن اخذ الجرعة الثانية 
بعــد مرور ثالث أســابيع إلى شــهر من  أخــذ الجرعة 
األولى، أما الجرعة الثالثة فتأخذ بعد مرور أربعة أشهر 

من الجرعة الثانية. 
 وفــي رده علــى ســؤال إن كانــت هنــاك نيــة لتغيير 
البروتوكوالت العالجية لفيروس كورونا بعد تطور هذه 
البروتــوكاالت في العالم و تغير المتحورات، قال درار 
إنه لحد اآلن البروتوكول العالجي المتبع من قبل وزارة 
الصحة اثبت نجاعته، و التغيرات تكون خفيفة عند توفر 
معلومــات جديــدة مثلمــا غيرنا مثال ديكزيمثــازون لما 
تطلــب ذلك، غير أنه جدد التأكيــد على أن البروتوكول 
العالجــي الحالي جيد. وان الــوزارة تطور هذا العالج 

كلما حدث تطور علمي. 
وكشــف درار أن معهــد باســتور باتنســيق مــع وزارة 
الصحة وضعا إســتراتيجية لمراقبة السالالت المتحورة 
فــي مناطق البالد، وقد تم اختيار بعض المراكز ببعض 
المناطق بالوطن التي سيخول لها مراقبة هذه السالالت 
باســتعمال بعض كشوفات » بي-ســي-ار« حيث أشار 
إلــى أنــه اليوم توجد بعض كشــوفات » بي-ســي-ار« 
تســمح بكشــف نوعية الســاللة المتحور مــن الفيروس 
نســبيان وسيتم توزيع هذه الكشوفات على مستوى  هذه 
المراكز المخبرية في المستشــفيات بالتنســيق مع معهد 
باســتور حتى تكون هناك رؤية دقيقة حول انتشــار هذه 

السالالت المتحورة على مستوى الوطن. 

الجزائر:سناء-م 



الجماعات  أن  المتحدة  األمم  في  خبراء  ذكر 
المتمردة في إقليم دارفور السوداني التي وقعت في 
عام 2020 اتفاق جوبا للسالم مع حكومة الخرطوم 

تواصل أنشطتها في ليبيا.
تطبيق  بمراقبة  المعنية  الخبراء  لجنة  وأشارت 
للنزاع  نتيجة  السودان  على  المفروضة  العقوبات 
تقرير  في   ،2003 عام  دارفور  في  اندلع  الذي 
الجمعة،  أمس  تداوله  تم  الدولي  األمن  إلى مجلس 
أشارت أن هذه الجماعات المتمردة »تواصل العمل 
الحرب  التي وفرتها  الفرص  ليبيا وتستفيد من  في 
األهلية وغياب سيطرة الحكومة في هذه الدولة«، 

وفقا لوكالة »أسوشيتد برس«.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مصادر متعددة 
عدم  أكدت  دارفور  في  المتمردة  الجماعات  في 
نيتها االنسحاب من ليبيا بالكامل، ألنها تحصل من 
التمويل  معظم  على  هناك  المتواصلة  االشتباكات 

واإلمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود.
وأكدت اللجنة أن معظم جماعات دارفور في ليبيا 
تواصل العمل تحت إمرة »الجيش الوطني الليبي« 
الرغم  على  التفتيش،  ونقاط  المناطق  تأمين  على 
القوات  يطالب  الذي  النار  إطالق  وقف  اتفاق  من 

األجنبية باالنسحاب من ليبيا.
تحرير  »حركة  أن  إلى  اللجنة  أشارت  كما 
جوبا  اتفاق  على  التوقيع  رفضت  التي  السودان« 

تواصل تواجدها في ليبيا أيضا.
قوله:  المتمردين  القادة  أحد  عن  اللجنة  ونقلت 
»ستكون لدينا قدم في دارفور وأخرى في بنغازي«.
الكبرى  المتمردة  الجماعات  أن  اللجنة  وأوضحت 
جوبا  اتفاق  على  وقعت  التي  دارفور  في  الخمس 
للسالم عام 2020 تحصل مقابل هذا العمل في ليبيا 

على مبالغ مالية ودعم مادي وتقني.
المتمردة،  الجماعات  في  المصادر  بعض  وذكرت 
التمويل  هذا  تنسيق  أن  األمميين،  للخبراء  وفقا 
وممثلين  قادتهم  بين  اجتماعات  جاء خالل  والدعم 

عن اإلمارات في ليبيا.
اإلمارات  قبل  من  تأتي  األموال  إن  اللجنة  وقالت 
عبر »الجيش الوطني الليبي« الذي خفض تمويل 
الماضية،  األشهر  في  المتمردة  دارفور  جماعات 

بغية الضغط عليها كي تنسحب من البالد.
وأشار تقرير اللجنة، وفقا لـ«أسوشيتد برس«، إلى 
تلقي الخبراء معطيات مفادها أن اإلمارات صادرت 
الجماعات  بإحدى  مرتبطة  الذهب  من  كميات 
المتمردة في دارفور، مضيفا أن اللجنة تبحث عن 

معطيات إضافية بهذا الشأن.
اجتماع عقد  في  اإلمارات،  أن  إلى  الخبراء  ولفت 
تقديمها  مزاعم  على  ردت  الماضي،  نوفمبر  في 
السودان  في  دارفور  متمردي  إلى  وتمويال  دعما 
وتكافح  معتدال  موقفا  »تتخذ  إنها  بالقول  وليبيا، 

التطرف وخطاب الكراهية«.
ق ـ د
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للشؤون  برشلونة  مركز  في  اإلسباني  الباحث  كشف 
يخفف ضغطه  لن  المغرب  أن  إدوارد سولير،  الدولية، 
قضية  في  لصالحه  خطوة  اتخاذ  أجل  من  إسبانيا  على 
احتالله للمستعمرة اإلسبانية السابقة الصحراء الغربية، 
في  ومليلية  سبتة  ملف  القضية  هذه  على  سيزيد  بل 

غضون السنة الجارية.
االنباء  لوكالة  تصريح  في  الباحث،  ذات  وأضاف 
المغرب  أن  برس«،  »أوروبا  الرسمية  غير  اإلسبانية 
المناطق  يسعى لجعل ملف مدينتي سبتة ومليلية وباقي 
والجزر التي تخضع للسيادة اإلسبانية إلى »مشكلة« مع 

إسبانيا، وهو ما ال ترغب فيه هذه األخيرة.
وقال سولير، أن المدينتين الواقعتين في شمال المغرب 

المملكة  طرف  من  اقتصادي  حصار  من  اآلن  تعانيان 
المغربية، جراء إغالق المعبرين الحدوديين مع المغرب 
إلى  إشارة  في  الوبائية،  بالوضعية  الرباط  تربطه  الذي 
أن األمر يتعلق بمحاصرة مقصودة من طرف المغرب.

إعادة  إلى  المغرب سيتجه  أن  نفسه،  المتحدث  وأضاف 
ما  غرار  على  النقاش،  واجهة  إلى  ومليلية  سبتة  ملف 
تفعل إسبانيا مع المملكة المتحدة بشأن جبل طارق، من 
أجل دفع إسبانيا للحديث ومناقشة موضوعهما، وهو ما 
فتح  تريد  ال  التي  مدريد  على  الضغوطات  زيادة  يعني 

النقاش بشأن هاتين المدينتين اإلسبانيتين.
إدوارد  وفق  المغرب،  طرف  من  الضغط  هذا  ويدخل 
سولير، في إطار رغبة الرباط في الدفع بإسبانيا من أجل 

اتخاذ موقف داعم بشأن قضية احتالل المغرب للصحراء 
الغربية .

هذا  في  اإلسباني  الموقف  فإن  برس،  أوروبا  وحسب 
اإلسباني،  الخارجية  وزير  أعلن  مثلما  الزال  الجانب 
ألباريس مؤخرا، عندما قال بأن إسبانيا  خوسي مانويل 
وهو  المتحدة،  األمم  مظلة  تحت  عادل  حل  إيجاد  مع 
غضب  يثير  و  االوروبي  االتحاد  يتبناه  الذي  الموقف 

المغرب.
الساقية  طلبة  إلتحاد  العام  األمين  يقوم  أخرى،  جة  من 
 , ابراهيم  احمد  أمحمد  الذهب, موالي  الحمراء ووادي 
بجولة تحسيسية بإسبانيا  البراز أهم مستجدات القضية 
الصحراوية, خاصة بعد استئناف الكفاح المسلح في 13 

نوفمبر 2020 .
و التقى موالي أمحمد احمد ابراهيم, في ثاني محطات 
جولته التحسيسية  بإسبانيا, بممثلين عن الجالية والشباب 
والطلبة بإمارة آستورياس شمالي إسبانيا اين استعرض 
التأطير  وملفات  الصحراوية,   القضية  مستجدات  آخر 
السياسي وسبل المرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي 
األوساط  في  االندماج  تجربة  وتعزيز  المشروعة, 

المؤسساتية وداخل المجتمعات األوروبية.
كما استعرض عضو األمانة الوطنية لجبهة البوليساريو 
في مداخلة له أمام ممثلي الجالية بعاصمة اإلقليم أوفييدو, 
لألمم  العام  لألمين  الشخصي  المبعوث  زيارة  نتائج 
الالجئين  مخيمات  الى  ميستورا,  دي  ستافان  المتحدة 
القضية  تداعيات  عن  فضال  القتال,  جبهات  وتطورات 
الوطنية سياسيا وحقوقيا وإنسانيا على ضوء التطورات 

المتسارعة المسجلة ميدانيا.
وكان األمين العام إلتحاد الطلبة قد شرع في جولته بإقليم 
األندلس, أين جمعه لقاء تواصلي بالجالية ببلدية ليبريخا 
جنوبيي مقاطعة إشبيلية, و قدم بالمناسبة توجيهات حول 
دور الجالية في معركتي البناء والتحرير بما يواكب نسق 

األحداث و التطورات الوطنية و اإلقليمية.
ق ـ د

الباحث اإلسباين يف مركز برشلونة للشؤون الدولية، إدوارد سولري:

المغرب سيواصل ضغطه على اسبانيا 
في قضية الصحراء الغربية

فكك األمن التونسي، خلية تكفيرية تتكون من أربعة أشخاص، 
بعالقات  االجتماعي ويرتبطون  التواصل  ينشطون على مواقع 

مع عناصر من بؤر توتر خارجية.
وفي التفاصيل، استطاعت فرقة »األبحاث والتفتيشات« التابعة 
للحرس الوطني في محافظة بنزرت التونسية، الكشف عن خلية 
أوتيك،  منطقة  من  ثالثة  عناصر،  أربعة  من  تتكون  تكفيرية 

وعنصر رابع من منطقة حدودية.
وبحسب راديو »موزاييك إف إم«، فإن هذه الخلية تنشط على 
من  عناصر  مع  بعالقات  وترتبط  االجتماعي  التواصل  مواقع 
بؤر توتر خارجية، حيث تم إيقافهم على ذمة التحقيق، وانتظار 

إحالتهم على القضاء.
في سياق ذي صلة، حكمت السلطات في تونس على شاب قاصر 
بعد  اإلدارية  المراقبة  من  أعوام   5 مع  عاما   25 مدة  بالسجن 

انتهاء العقوبة السجنية بتهمة التخابر مع مجموعات إرهابية.
اإلرهاب  قضايا  في  بالنظر  المختصة  الجنائية  الدائرة  وقضت 
بالمحكمة االبتدائية بتونس بالسجن مدة 25 عاما مع 5 أعوام 
في  وذلك  السجنية  العقوبة  انتهاء  بعد  اإلدارية  المراقبة  من 
ونقل  إرهابية  مجموعات  مع  بالتخابر  متهم  قاصر  شاب  حق 
تلك  عناصر  إلى  وعسكريين  أمنيين  تحركات  حول  معلومات 

المجموعات.
المتهم  تورط  إلى  التفطن  تم  فقد  القضية  ملف  أوراق  وحسب 
وهو شاب قاصر عمره 16 عاما وبضعة أشهر، في التعامل مع 
مجموعات إرهابية متحصنة بجبال الشمال الغربي وتكليفه من 
طرفهم بمراقبة تحركات الوحدات األمنية والعسكرية في محيط 

مكان تحصن تلك المجموعات اإلرهابية ونقلها إليهم.
ق ـ د

خرباء أمميون يكشفون:

متمردو دارفور باقون 
يف ليبيا ويستفيدون من 

استمرار األزمة

اإلنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  سجلت 
والحريات  الحقوق  أوضاع  تدهور 
للمحاكمات  المهول  والتزايد  بالمغرب، 
للتنظيمات  الممنهج  والقمع  الرأي،  بسبب 
والشبابية  والسياسية  والنقابية  الحقوقية 

المنتقدة لسياسة الدولة .
وأدانت الجمعية في بيان لها ،تناقلته مواقع 
من  اإلفالت  »سياسة   ، محلية  اخبارية 
العقاب في العديد من االنتهاكات الصارخة 
نهب  قضايا  من ضمنها  اإلنسان،  لحقوق 
واالختفاء  التعذيب،  وقضايا  العام،  المال 
والعنف  التعسفي،  واالعتقال  القسري، 
والملفات  القضايا  من  وغيرها  البوليسي، 
التي سبق وراسلت بشأنها الجهات المعنية 
لدى  شكايات  بخصوصها  وضعت  أو 

القضاء«.
بالمغرب  أكبر جمعية حقوقية  واستنكرت 

تنتهجها  التي  التفقيرية  »السياسات 
الحكومة، وهو ما كرسته في قانون المالية 
لهذه السنة، كما تجلى في الزيادات المهولة 
األساسية  االستهالكية  المواد  أسعار  في 
التي شكلت زيادات غير مسبوقة، ضربت 
في العمق الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

ألغلب المواطنات والمواطنين«.
وعبرت عن تضامنها مع جميع أعضائها 
كيدية  لمحاكمات  يتعرضون  الذين 
تستهدفهم بسبب نشاطهم الحقوقي، مؤكدة  
ايضا مساندتها لمختلف النضاالت الشعبية 
الثالثة  األشهر  في  المغرب  عرفها  التي 
القمع  ضحايا  مع  وتضامنها  الماضية، 
والتدخالت األمنية التي تعرض لها أغلبها، 
المفروض  األساتذة  نضاالت  ضمنها  من 

عليهم التعاقد.
الصحفيين  عن  باإلفراج  البيان  وطالب 

الريسوني  وسليمان  الراضي  عمر 
أغلب  به  نددت  تعسفيا،  اعتقاال  المعتقلين 
والوطنية،  العالمية  الحقوقية  التنظيمات 
التي  الصارخة  االنتهاكات  مستنكرة 
عرفتها محاكمتهما االستئنافية وحرمانهما 
أمام  براءتهما  إظهار  في  حقهما  من 

المحكمة.
وفي ذات الصدد، طالبت الجمعية الحقوقية 
وفي  الرأي  معتقلي  كافة  عن  باإلفراج 
مقدمتهم الناشط الحقوقي نور الدين العواج 

الذي تدهورت صحته كثيرا منذ اعتقاله.
ق ـ د

جمعية مغربية تدين سياسة اإلفالت من العقاب و تفقري الشعب

األمن التونسي يفكك »خلية تكفيرية« ترتبط بعالقات مع عناصر خارجية



كشف مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى، استالم 
معلومات  تطلب  لوكسمبورغ  سلطات  من  رسالة 

تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف البالد.
وقال المصدر لوكالة رويترز إن لبنان تلقى رسالة من 
سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات 

وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
ولم يذكر المصدر تفاصيل.

لوكسمبورغ  في  القضاء  باسم  متحدث  أكد  بدوره، 
»قضية  فتح  أنه  الماضي  نوفمبر  في  لرويترز 
جنائية« تتعلق بسالمة وشركاته وأصوله وامتنع عن 

تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير 

العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق.
وعندما طلبت رويترز من سالمة التعليق قال إن طلب 

التعاون »إجراء عادي« وليس »دعوى قضائية«.
فلن  قانونية  دعوى  رفعوا  كانوا  لو  أنهم  وأضاف 

يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
سلطات  إن  قالت  التي  التقارير  سالمة  ونفى 
أن  إلى  مشيرا  اتهامات،  إليه  وجهت  لوكسمبورغ 
من  مماثال  تعاونا  طلبتا  وأن  سبق  وفرنسا  سويسرا 

لبنان.
ولم يرد متحدث باسم السفارة الفرنسية في لبنان على 

الفور على طلب للتعليق.
الماضي  العام  العام السويسري  المدعي  وقال مكتب 
لبنان في إطار تحقيق  إنه طلب مساعدة قانونية من 
في »غسيل أموال ضخم« واحتمال اختالس أكثر من 
300 مليون دوالر في ظل رئاسة سالمة لمصرف 
لبنان. وفتحت أيضا فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في 

مزاعم غسل أموال فيما يتعلق بسالمة.
ق ـ إ

الرئيس الرويس يكشف عن 
صفقة غاز ضخمة مع الصني

أشار الرئيس الروسي فالديمير بوتين، خالل اجتماع 
مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، إلى أن 
شركات الطاقة الروسية أعدت »حلوال جديدة وجيدة 

للغاية« لتزويد الصين بموارد الطاقة.
لدينا  النفط  مسؤولو  »أعد  الروسي:  الرئيس  وقال 
)روسيا( حلوال جديدة جيدة جدا لتوريد موارد الطاقة 
جديدا  عقدا  أعني  الشعبية،  الصين  جمهورية  إلى 
لتوريد الغاز إلى الصين من الشرق األقصى لروسيا 

بحجم 10 مليارات متر مكعب سنويا«.
روسيا  بين  العالقات  »اكتسبت  بوتين:  وأضاف 
الدولتان  تدعم  حيث  مسبوق،  غير  طابعا  والصين 

تنمية بعضهما البعض«.
ووصل الرئيس الروسي إلى بكين اليوم للمشاركة في 

افتتاح دورة األلعاب األولمبية الشتوية 2022.
الروسي،  الرئيس  مساعد  أشار  سابق،  وقت  وفي 
يوري أوشاكوف، إلى أن روسيا والصين تخططان 
االتفاقيات، وخاصة في  لتوقيع مجموعة واسعة من 
مجال الغاز، خالل زيارة الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين إلى بكين.
الزيارة  أنه خالل  الروسي  الرئيس  مساعد  وأضاف 
يتجاوز عددها  الوثائق  تبني حزمة واسعة من  سيتم 

15 اتفاقية.
بأنه »أكثر  الغاز الصينية  ووصف أوشاكوف سوق 
األسواق الواعدة والمتطورة ديناميكيا في العالم«. أما 
حجم  أن  إلى  فأشار  البلدين،  بين  بالتجارة  يتعلق  ما 
بمقدار  ارتفع  والصين  روسيا  بين  التجاري  التبادل 
الثلث العام الماضي وصعد إلى مستوى قياسي جديد، 

140 مليار دوالر.
وشدد على أن روسيا والصين تواصالن العمل لزيادة 
وهو  سنويا،  دوالر  مليار   200 إلى  التجارة  حجم 

هدف وضعه رئيسا روسيا والصين.
ق ـ إ

7 األحد 06 فيفري 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 05 رجب 1443 هـ

خالل  دوالر  مليار   17.6 التركية  الصادرات  حققت 
جانفي الماضي بزيادة %17 مقارنة بالشهر نفسه من 

العام الماضي.
جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن مجلس المصدرين 
األتراك، السبت، نقلها الموقع اإلخباري التركي الرسمي 

»تي آر تي خبر«.
الصناعات  قطاع  صادرات  أن  إلى  البيانات  وأشارت 

 9.9% بلغت  زيادة  حققت  واإللكترونية  الكهربائية 
على أساس سنوي. وأوضحت أن صادرات الصناعات 
دوالر  مليون   894.3 سجلت  واإللكترونية  الكهربائية 
في جانفي من العام الماضي، ليسجل في جانفي المنصرم 
على   9.9% قدرها  بزيادة  أي  دوالر  مليون   982.9

أساس سنوي.
الصناعات  صادرات  أن  عن  نفسها  البيانات  وكشفت 

 18 إلى  ارتفعت  ليبيا  إلى  والتكنولوجية  الكهربائية 
قدرها  بزيادة  الماضي،  يناير  في  دوالر  مليون 

%311.8 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.
إلى  ذاته  القطاع  صادرات  سجلت  نفسه  الشهر  وفي 
بزيادة  دوالر،  مليون   111.9 األوسط  الشرق  دول 
تلك  زادت  فيما  سنوي،  أساس  على   26.5% قدرها 
 98 لتسجل   30.5% األفريقية  الدول  إلى  الصادرات 

مليون دوالر.
وجاءت دول االتحاد األوروبي على رأس الدول األكثر 
استقبااًل لصادرات ذلك القطاع خالل يناير المنصرم، 
 6.9% بزيادة  مليون دوالر   454.7 قيمتها  بلغت  إذ 
القيمة  تلك  فيه  بلغت  الذي   2021 جانفي  في  مقارنة 

425.6 ماليين دوالر.
السنوي في تركيا  التضخم  بيانات أن معدل  وأظهرت 
قفز أكثر مما كان متوقعا إلى 48.69 بالمئة في جانفي، 
مدفوعا  تقريبا،  عقدين  منذ  مستوياته  أعلى  ليسجل 
بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة 
وانخفاض حاد في قيمة الليرة في أواخر العام الماضي.
أسعار  مؤشر  إن  التركي  اإلحصاء  معهد  وقال 
شهري،  أساس  على  11.1بالمئة  ارتفع  المستهلكين 
وذلك مقارنة بتوقعات في استطالع لرويترز عند 9.8 

بالمئة وتوقعات سنوية عند 46.7 بالمئة.
ارتفع  المنتجين  أسعار  مؤشر  أن  البيانات  وأظهرت 
كانون  يناير  في  شهري  أساس  على  بالمئة   10.45
بالمئة   93.53 إلى  سنوي  أساس  على  ليرتفع  الثاني، 
في انعكاس لالضطرابات المرتبطة بسعر الصرف في 

األشهر الماضية.
ق ـ إ

تركيا تحقق قرابة 18 مليار دوالر
من الصادرات في شهر واحد

يف إطار تحقيق حول »غسيل أموال ضخم«

سلطات لوكسمبورغ تطلب 
معلومات عن حسابات وأصول 

حاكم مرصف لبنان

قرار  من  غضبها  عن  السبت  يوم  الصين  أعربت 
الواليات المتحدة األمريكية بتمديد فرض الرسوم على 

منتجات الطاقة الشمسية.
اليوم السبت، إن تمديد  التجارة الصينية،  وقالت وزارة 
الواليات المتحدة للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة 
طاقة  تطوير  ويعرقل  الدولية  التجارة  يشوه  الشمسية 

نظيفة منخفضة االنبعاثات.
وقرر الرئيس األمريكي جو بايدن، الجمعة، تمديد الرسوم 
الجمركية التي فرضت خالل حكم الرئيس السابق دونالد 
ترامب على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة أربعة 
أعوام، لكنه خفف الشروط الستثناء األلواح ثنائية الوجه 
التي تولد الطاقة على كال الجانبين، وهي المهيمنة بين 

المشاريع األمريكية الكبيرة.
قد فرض  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  كان 
الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في عام 
2018 باستخدام السلطة بموجب المادة 201 من قانون 
ثم   30% بنسبة  الرسوم  وبدأت   ،1974 لعام  التجارة 

انخفضت إلى15بالمئة.
 وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان »أصرت حكومة 
الواليات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 على 
في  المعنية  األطراف  من  القوية  المعارضة  من  الرغم 
الداخل والخارج، وهذه اإلجراءات ال تساعد في التنمية 
القوية للصناعة المحلية في الواليات المتحدة كما تشوه 
النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخاليا الكهروضوئية 

باعتبارها منتجا جديدا للطاقة«.
وعبرت الصين عن أملها في أن تتخذ الواليات المتحدة 
في  الحرة  التجارة  لتسهيل  ملموسة«  »إجراءات 
منتجات الطاقة الجديدة و«المساهمة في التنمية العالمية 
المسببة لظاهرة االحتباس  للغازات  انبعاثا  القتصاد أقل 
في  الشمسية  الطاقة  إنتاج  قدرة  وارتفعت  الحراري«. 
العام  جيغاوات   54.9 بلغ  قياسي  نحو  على  الصين 

الماضي إلى 306.6 جيغاوات.
الرياح  طاقة  قدرة  إجمالي  يصل  أن  الصين  وتهدف 
والطاقة الشمسية إلى 1200 جيغاوات بنهاية العقد، من 

635 جيغاوات في نهاية العام الماضي.
ق ـ إ

الصين غاضبة من قرار الواليات المتحدة تمديد فرض الرسوم
على منتجاتها من الطاقة الشمسية

فيفري   5 السبت  يوم  الرقمية  العمالت  أسعار  ارتفعت 
2022، وعوضت بيتكوين بعض الخسائر، وزادت إيثر 

المشفرة 9%.
منذ  األكبر  هي  مكاسب  المشفرة  بيتكوين  عملة  وحققت 
أكثر من ثالثة أشهر، بعد أن أبدى مستثمرون تجدد إقبالهم 
على المخاطر عقب أسبوع متقلب في جميع أسواق المال.
وحققت كبرى العمالت المشفرة مكاسب بعد أن عززت 
األرباح القوية لشركة أمازون األمريكية العمالقة للتجارة 
تبعتها  التي  التكنولوجيا،  أسهم  في  الثقة  االلكترونية 

العمالت الرقمية إلى حد كبير خالل األشهر الماضية.
الماضية  القليلة  الساعات  خالل  المستثمرون  وأظهر 
أسبوع  بعد  المخاطرة  في  الرغبة  تجدد  على  عالمات 

متقلب عبر األسواق المالية.
في  كبير  حد  إلى  عالقة  الكبيرة  المشفرة  العمالت  كانت 
تعرضت  أن  بعد  الماضيين،  األسبوعين  خالل  نطاق 

النخفاضات واسعة النطاق في يناير.
وانخفضت القيمة السوقية للعمالت الرقمية المشفرة خالل 
تعامالت اليوم السبت بنسبة %2.95 لتصل إلى 1.71 
ساعة   24 آخر  خالل  تداوالت  بحجم  دوالر،  تريليون 

سجل نحو 79.21 مليار دوالر.
الرقمية  بيتكوين  عملة  أن  ساكس  غولدمان  بنك  وتوقع 

الشهيرة ستشهد ارتفاعا قويا خالل السنوات المقبلة.
وقفزت العملة المشفرة األكثر قيمة في العالم إلى مستوى 
قياسي بالقرب من 69 ألف دوالر في نوفمبر الماضي، 
ورغم ما تعرضت له من خسائر خالل الفترة الماضية، 
إن  الماضي  جانفي  تقرير  في  بنك غولدمان ساكس  قال 
عملة بيتكوين يمكن أن تتضاعف، إلى ما يزيد قلياًل عن 
100 ألف دوالر لكل عملة، في غضون السنوات الخمس 

المقبلة.
وقال زاك باندل، الرئيس المشارك لقسم صرف العمالت 
األجنبية العالمية وأسعار الصرف واستراتيجية األسواق 
الناشئة في بنك غولدمان ساكس، في التقرير: »نعتقد أن 
بمرور  األرجح  السوق سترتفع على  في  بيتكوين  حصة 

الوقت كنتيجة ثانوية للتبني األوسع لألصول الرقمية«.
ويشار على أن عملة بيتكوين وغيرها من أفضل العمالت 
مثل  وأخرى  وسوالنا  وبينانس  إيثيريوم  مثل  المشفرة 
دوغكوين وشيبا إينو قد شهدت فترة شديدة التقلب في العام 
الماضي، إال أنه ورغم ذلك مع ذلك ، استثمر عدد متزايد 
من كبار مديري الصناديق بما في ذلك ستانلي دروكنميلر 
وبول تودور جونز وجورج سوروس في عملة بيتكوين.

وخفض المحللون في »JP Morgan Chase« هدف 
إلى  دوالر  ألف   150 من  األجل  طويل  البيتكوين  سعر 

38000 دوالر فقط، وسط مخاوف من ردود فعل أكبر 
االفتراضية  العملة  تجاه  العالمية  المركزي  البنوك  من 

األبرز.
سعر  يقترب  أن  الطويل،  المدى  على  المحللون،  وتوقع 
BTC من 150 ألف دوالر في تقرير الشهر الماضي، 
تقلبات  انخفض  إذ  ممكنا  يكون  قد  الرقم  هذا  إنها  وقالوا 
العملة المشفرة وفضل المستثمرون المؤسسون البيتكوين 

على الذهب.
ق ـ إ

أسعار العمالت الرقمية.. بيتكوني تقفز بعد تجدد رغبة المخاطرة



   

n تمكنت شــرطة قسنطينة ، من توقيف 
شخص يبلغ من العمر 54 سنة ، لتورطه 
قضايا التخريب العمدي لملك الغير متبوع 
بالســرقات من داخل مركبات  بلغ عددها 
26 قضيــة، باإلضافــة لقضيــة محاولــة 
السرقة متبوعة بمحاولة االعتداء و اخرى 

تتعلق بالتصريح الكاذب عن العنوان.
    وقائــع القضية حســب ما أفــاد به بيان 
صادر عــن خليــة اإلتصال ألمــن والية 
قســنطينة  تعــود إلى عدة شــكاوي مقدمة 
مــن قبــل مواطنيــن علــى مســتوى امن 
العاشــر،  و  األول،الثانــي،  الحواضــر 
بخصــوص تعــرض مركباتهــم إلى فعل 
التخريب متبوع بســرقة ملحقاتها من قبل 
مجهــول، التحريات التي باشــرتها قوات 
الشــرطة لألمــن الحضــري الثاني مكنت 
بعــد االســتغالل الجيــد لكاميــرا المراقبة 
من تحديد البنية المرفولوجية للمشــتبه فيه 
،و كــذا المالبــس التي يرتديهــا ، بتكثيف 
التحريــات و األبحاث تم حصر المشــتبه 
فيه و توقيفه على مســتوى وســط المدينة 
من قبــل قوات الشــرطة المناوبــة لألمن 
الحضــري الخامس عشــر بفضــل تعاون 
مواطنين تعرض أحدهم لمحاولة الســرقة 
و االعتداء بالمدينــة القديمة )قطاع االمن 

الحضري االول( ليحاول الفاعل الفرار.
عنــد إخضاعــه لعمليــة التلمــس ضبــط 
بحوزته مجموعة من األدوات المســتعملة 
في التخريب و السرقة متمثلة في ) سكين 

مشــحوذ مــن الجهتين معد لكســر األقفال 
، قفــازات ، مفــك براغي و كــذا حقيبة(، 
و بنــاء  على مواصفاتــه تنقلت الضبطية 
القضائيــة لألمــن الحضري الثانــي التي 
كانــت فــي الميــدان للبحث عــن المعني 
،أين تم مباشــرة نقلــه لمقر ذات المصلحة 
لمباشــرة اإلجراءات ليتم تحويله إلى مقر 
األمــن الحضــري الثانــي، وأيــن اعطى 
تصريحــا كاذبــا بمقــر ســكنه ، و بعــد 
التحريات تم تحديد عنوانه بدقة و تفتيشــه 
بعد إذن مــن النيابة بتمديد االختصاص و 
التفتيــش، حيث عثر علــى المالبس التي 
كان يرتديهــا و يمــوه بها عــن مالمحه و 
التي ظهرت في فيديو لكاميرا المراقبة في 
إحدى عمليات السرقة التي قام بها لتحجز 

و تضم لقرائن اإلثبات.
   اســتمرارا في التحقيــق تبين أن المعني 
متورط في عديد القضايا المماثلة مســجلة 
منــذ شــهر نوفمبر 2021 إلــى غاية يوم 
توقيفــه ، علــى مســتوى  كل مــن األمن 
الحضــري األول بـــ 10 قضايــا و األمن 
الحضري العاشــر بـ 04 قضايا إضافة لـ 
13 قضية بقطاع األمن الحضري الثاني، 
كمــا بينت تحقيقات الضبطية القضائية أنه 

مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة .
بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز 
ملــف إجراءات جزائية فــي حق المعنيان 

قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.
                            دالل.ب
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توقيف شخص متورط يف 27 قضية جلها متعلق 
بالتخريب متبوع بالرسقة  

من هنا وهناك 

األحد 06 فيفري  2022 م
الموافق لـ 05 رجب 1443 هـ

يقيمون في »فيالت« ويستعملون حفرا للصرف منذ سنوات      

سكان حي بوستة العلوي بحامة بوزيان يطالبون بمشروع للصرف الصحي 

n يطالب ســكان حي بوســتة 
المتواجــد بالقــرب مــن وســط 

مدينــة حامــة بوزيــان رئيــس 
المجلس الشــعبي البلدي الجديد 
بضرورة تسطير برنامج عاجل 
للصرف الصحــي إلنهاء معاناة 
مــن  الســنين ألزيــد  عشــرات 
500عائلــة تقيــم في ســكنات 
أغلبهــا فيــات بعد أن اشــترت 
قطع أراض بأســعار ال تقل عن 
المليــون ســنتيم للتــر المربــع 
الواحــد من عائلة بوســتة التي 

تملك األراضي هناك .
  وحســب منــا أكــده ممثل عن 
الحــي أحســن .م وهــو مهندس 
معماري ، فإن الســكان ملوا من 
هذا الوضع غير الطبيعي والذي 
بات يهدد المقيمين هناك ،بالنظر 
المتــالء الحفــر بالميــاه القذرة 
والتي يتجــاوز عمرها على حد 
قوله العشــرين سنة بالنسبة لعدد 

من الســكان ، مضيفا في ســياق 
حديثــه أنه شــخصيا وجــه عدة 
رســائل وشــكاوى لعديد رؤساء 
المجالــس الشــعبية المتعاقبة من 
ســنوات ، إال أن الوضــع بقــي 
على حاله ، مــا بت مصدر قلق 
يومي للســكان ومطلبا مســتعال 

لهم .
وأردف : » هنــاك بصيص أمل 
، حيــث تلقينا مؤخرا أخبارا بأن 
مســؤولي البلديــة تطرقــوا لهذا 
الوضــع ويفترض أن يجد حلوال 
» وتســاءل فــي ســياق حديثــه 
هــل مــن المعقول أن يتــم تهيئة 
الطريــق الرئيســي العابر للحي 
دون تمريــر قنــوات الصــرف 

الصحي ؟
لإلشــارة فــإن هذا الحــي يتوفر 
على كل ضروريــات الحياة بما 
فيهــا الكهربــاء والغــاز والماء 

وحتى األنترنيت . 

رقم اليوم 
16 مكتبا بريديا تم تجديده 

بقسنطينة  
n أكدت مديرة بريد الجزائر 
بقســنطينة الســيدة عويشــة 
ــم تجديــد 16  خوخــة  أنــه ت
ــا فــي انتظــار  ــا بريدي مكتب
تجديد مكاتب أخرى متواجدة 

بمختلف بلديات الوالية .

قــد  البريــد  مســؤولو  وكان 
ــة على  ل ي أشــرفوا مــن أيام قل
إعادة فتح مقر بريد الدقســي 
ــم تجديــده مــا أعطاه  ــذي ت ال
منظــرا مميــزا وحســن مــن 

الخدمات .

مصنع اإلسمنت بحامة بوزيان  

تصدير 92 ألف طن صوب دول إفريقية    
أســمنت  شــركة  قامــت   n
 )SCHB( بوزيــان  حامــة 
التابعة لمجمع إســمنت الشرق 
ــر من 92000  ،  ،بتصديــر أكث
طن من الكلنكر) اإلســمنت( إلى 
بلدان األفريقية منذ  العديد من ال
بداية عــام 2022. لاســتثمار 
مــن  األوروبيــة  األســواق  ــي  ف
خــال اعتماد تغييــرات التعبئة 

والتغليف وتحديث النقل.
تنفيذي للشــركة   وأكــد الرئيس ال
زروقي كيتونــي هذه المعلومات 
ــا أنــه تم تصديــر كميات  ن ، مبي
ــى دول  كبيــرة مــن الكلنكــر إل
أفريقية ، وتحديدا إلى موريتانيا 
والسنغال ، وصلت إلى أكثر من 
92 ألــف طن منــذ   بداية العام 
الجديــد ، وهو أمر مشــجع نظرا 

لذلك.
وصدر معمل الحامة كمية 140 
ألف طن طوال عام 2021. وقال 

المديــر إن أهــم شــيء بالنســبة 
لشركته هو إيجاد أسواق للترويج 
لمنتجاتها ، خاصــة وأن الطاقة 
اإلنتاجيــة الســنوية تبلغ مليون 
طن. وأضاف أنه في حالة تشــبع 
الســوق المحلي تمتلئ الصوامع 
مما يؤدي إلى توقف اإلنتاج حتى 
تجد الشــركة الحلول. وأشار في 
األخير إلى أن شركته عانت العام 
الماضــي من مشــكلة تســويقية 
تســببت فــي إغالق الفــرن لمدة 

شهر.
وأضاف نفس المدير أن الشــركة 
وجدت في اآلونة األخيرة صعوبة 
في تســويق منتجاتها في السوق 
يــة ، خاصــة وأن اإلنتــاج  المحل
ــم يتوقف عــن االنخفــاض من  ل
ــى 5000 طن   6000 طن ثم إل
لينتهي عند 2000 طن  بســبب 
توقف المشاريع وتوقف األعمال 
فــي اآلخريــن و إن تســويق هذه 
المســؤولين  يرضــي  الكميــة 

بســبب اســتمرار فترة التشــبع. 
وبخصوص الدخول إلى الســوق 
يــة ، أكد الشــخص المعني  الدول
قــاء نظرة  أنــه من الضــروري إل
بعيــدة ودقيقــة ، وال يتحقق ذلك 
إال إذا تم وضع المنتج في أكياس 
أقــل مــن 50 كجــم ، ألن الدول 

األوروبية تحظر استخدام أكياس 
بوزن نصف قنطار، ولهذا قررنا 
تســويق المنتج في أكياس بوزن 
16 كغ.اما المقياس للدخول إلى 
الســوق األوروبية هــو ان يكون 
للمعايير  لالسمنت شــهادة وفقا 

الدولية المعمول بها.

الدرك الوطني يوقف شخصني ويحجز 14غ 
كوكايني وقرابة 80 مليون سنتيم                        

n تمكنــت وحــدات المجموعة اإلقليمية 
للدرك الوطني بقســنطينة من تفكيك شبكة 
إجراميــة مكونــة من شــخصين، )خ.س( 
يبلغ من العمر 38 ســنة، و)ح.أ( يبلغ من 
العمــر 30 ســنة يمتهنــان المتاجرة غير 
الشرعية بمواد مخدرة )كوكايين الصلبة).
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أفراد فصيلة 
األمــن والتدخــل بدوريــة على مســتوى 
محــور دوران جبــل الوحش بقســنطينة، 
في حدود الساعة منتصف الليل والنصف 
)00:30( ، أيــن لفــت انتباههــم ســيارة 
ســياحية كانــت مركونة بجانــب الطريق 
وعلى متنها الشخصين السالفي الذكر، بعد 

مراقبة الوثائق اإلدارية للمركبة وتفتيشهما 
تفتيشــا دقيقا، تمكن عناصــر الفصيلة من 
العثورعلــى كميــة مــن مــادة الكوكايين 
الصلبــة مقــدرة ب 14غ، ومبلــغ مالــي 
بحــوزة أحدهمــا قــدر ب 793000دج، 
ليتــم بعدهــا توقيف الشــخصين المشــتبه 
فيهما، وتحويل المركبة إلى المقر ،أين تم 
مباشــرة التحقيق معهما مــن طرف أفراد 
فصيلة األبحاث للدرك الوطني بقسنطينة.
بعد اســتيفاء كامل اإلجراءات القانونية تم 
تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية، 

أين تم إيداعهما الحبس.
                              مريم. ب

بلدية ديدوش مراد  

فوىض األسواق يف قلب المدينة وتذمر السكان    

بلديــة  يشــتكي  ســكان   n
ديدوش مراد مركز من اتســاع 
دائرة فوضى األســواق ما  بات 
يقلق الســكان الذيــن يطالبون 
بضــرورة إيجاد حلول ســريعة 

لوضع غير طبيعي .
 وتحدث سكان وسط المدينة من 
ــة الفوضى المســجلة على  حال
مســتوى ما أصبح يعرف بسوق 
دبي اليومي الذي يشــهد حركية 
يــان يومية ما  ــة غل كبيــرة وحال
سبب متاعب وإزعاج للسكان .

وفــي قــل المدينــة أيــن يتواجد 
ســوق الخضــر والفواكــه األمر 
ســيان ، حيــث لجــأ الكثير من 
التجــار غيــر الشــرعيين على 
احتــالل األٍرصفــة في مشــاهد 
مؤسفة ، بل البيع إمتد حتى إلى 

باب المسجد الكبير.
ــة  والغريــب فــي األمــر أن حال
الفوضى في اتســاع مســتمر ، 
وتحــدث أمــام مــرأى الجميع ، 
ــذي ال تحرك فيها  فــي الوقت ال

الجهات الوصيــة وفي مقدمتها 
بلديــة ســاكنا تاركيــن األمور  ال
بين أيــدي هؤالء التجــار الذين 
ال يهمهم أي شيء سوى البحث 
عن ربح ســريع ، واألخطر من 

ذلــك كما حدثنا ســكان يقيمون 
بوســط المدينــة أنهــم يتركــون  
فــات كل يوم في  فضــالت ومخل
المســاء مــا يزيــد مــن متاعب 

عمال النظافة.

تاج الدين

تاج الدين 
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n   أشــرف والي جيجل السيد  
،،نهايــة  كلــكال  القــادر  عبــد 
علــى  الماضــي،  األســيوع 
تنصيــب المقــدم وطواطي عبد 
المدنية  الباقي مديــرا للحمايــة 
بالواليــة خلفــا للمدير الســابق 
العقيد بن قويطن كمال،الذي تم 
تحويله لشغل نفس المهام بوالية 

عنابة، بحضور مدير الموظفين 
و التكوين المتصرف المستشار 
بسعود بشــير ممثال عن المدير 
المدنية،يشــار  للحمايــة  العــام 
الــى أن المدير الجديــد للحماية 
المدنيــة  تم تحويلــه  من والية 

غرداية.
                          نصرالدين- د

تنصيب المدير الجديد للحماية 
المدنية بجيجل

متفرقات 
بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة                 

غرس 3000 شجرة بجبل العاطف ببلدية بكارية بتبسة  

n أحيــت والية تبّســة وعلى 
غــرار واليــات الوطــن اليــوم 
الّرطبــة  للمناطــق  العالمــي 
والمصادف للّثانــي فيفري من 
كلّ ســنة ، والمنّظم هذه السّنة 
تحــت شــعار »العمل مــن أجل 
األراضــي الّرطبة هو عمل من 

أجل الّناس والّطبيعة«.

 فعالّيات االحتفال أشــرف على 
افتتاحهــا مــن قاعــة الّنــدوات 
بمّقــر الواليــة محافــظ الغابات 
الّســيد »محّمد عجيب عيواج« 
، وحضرهــا إلــى جانــب والي 
الواليــة الّســيد »محّمــد البركة 
المجلــس  رئيــس  داّحــاج« 
الّشــعبي الوالئي الّسيد »حمزة 
المحلّــي  والمنــدوب  تــّوات« 
لوســيط الجمهورّيــة وكّل مــن 

رئيــس دائــرة تبّســة  ورئيــس 
المجلس الّشــعبي البلــدي لبلدّية 
تبّســة وأعضاء الهيئــة الّتنفيذّية 
ذات الّصلة ، الســلطات المدنّية 
األمنيــة والعســكرّية وإطارات 
وأعوان محافظة الغابات.                                                             
 الوالــي وفــي كلمته بالمناســبة 
أّكــد علــى ضــرورة تحضيــر 
برنامج عمل اســتباقي مدروس 
طــارئ  ألّي  تحّســبا  ودقيــق 

ســّيما حرائــق الغابــات الّتــي 
شــهدتها الوالية خالل الّصائفة 
الماضيــة ، يتضّمــن إحصــاء 
المتضــّررة  الّســوداء  الّنقــاط 
جــّراء الحرائق وإحصاء جميع 
والبشــرّية  المادّيــة  الوســائل 
الّتي تمّكن مــن الّتدّخل الفوري 
والّسريع إذا استدعت الّضرورة 
بالّتنســيق مــع القطاعــات ذات 
العالقة لفتح المســالك والّتموين 
بمصــادر المــاء والّتنســيق مع 
المجتمــع المدنــي فــي عملّيات 
الّتحســيس الجــواري للمحافظة 
على الّتنّوع البيولوجي والّتنمية 
المستدامة للموارد الّطبيعّية. هذا 
قبل أن يشــيد بمجهودات أعوان 
وإطارات محافظــة الغابات في 
إطفــاء حرائــق الغابــات الّتــي 
شهدتها الوالية مؤّخرا.                                                                  
برنامــج  أّن  ذكــره  جديــر 
غــرس  تّضمــن  االحتفــاالت 
بجبــل  شــجرة   »3000«
العاطف ببلدّية بّكارية في إطار 
برنامج إعــادة االعتبار للغابات 
تكريمــات  وتقديــم  المحروقــة 
للقطاعات المساهمة في عملّيات 

إخماد حرائق الغابات . 

ارتفاع مفاجئ ألسعار البطاطا وحليب البقرة بسطيف 

n تفاجأ، أمس، المتسوقون في 
أســواق مدينة ســطيف، وحتى 
ســوق عباشــة عمار الشعبي 
،المعــروف  المدينــة  بوســط 
بأســعاره المعقولة والتنافسية 
،من االرتفاع الفاحش ألســعار 
ــى  ال ارتفعــت  ــي  الت البطاطــا 
للكيلوغــرام،  دج  90و100 
بعــد ان كانــت ،يــوم الخميس 
الماضي، في حدود 70 دج ،وقد 
عبــر المواطنــون عن أســفهم 
لهــذا االرتفــاع المفاجــئ بعــد 
فترة هدنة دامت عدة أســابيع، 
بلغــت فيه األســعار حــدود 60 
دج ،وهي أسعار مقبولة نسبيا 
،خــال  بمــا ســجلته  مقارنــة 

الخريف الماضي. 
ــدى بعض  ــدى استفســارنا ل ول
أنهــم  أكــدوا  الخضــر،  بائعــي 
يقتنونهــا بأســعار مرتفعــة في 
ــة العرض  قل ــام األخيــرة ،ل األي
في أســواق الجملة ، ويتوقعون 
انخفاضهــا في الشــهر المقبل، 

مع ظهور غلة فصل الربيع .
كما شهدت أسعار بعض الخضر 

غــرار  ــى  ،عل نســبيا  ارتفاعــا 
والقرنبيــط  دج،  البصــل ب50 
ب90  والطماطــم  دج،  ب100 
الخضــراء  ــاء  ي والفاصول دج 
فــل االخضــر  فل ب300 دج ،وال

ب140 دج .
مــن  المتســوقون  تفاجــأ  كمــا 

بقــرة  ال يــب  حل ســعر  ارتفــاع 
المبســتر وندرتــه، حيــث تباع 
يــة الواحدة من لتر  العلبة الورق
واحــد ب85 دج ، وهــو الحليب 
ــذي يباع فــي األكيــاس، قبل  ال
أيام، ب70 دج ،في غياب شــبه 
ــام  لحليب األكيــاس المدعم،  ت

لتبقى معاناة المواطن متواصلة 
ــى ندرة  مــع ندرتــه، إضافــة إل
يلة  الزيت الذي يباع في نقاط قل
بطوابيــر غيــر متناهيــة، وهذا 
رغم تدخل البرلمان، عبر لجنة 
برلمانيــة لكشــف أســرار هــذه 

الندرة غير المفهومة.

n  على إثــر عمليتيــن رقابيتين 
الرقابــة  ألعــوان  منفصلتيــن 
التابعين للمفتشية اإلقليمية للتجارة 
و ترقيــة الصــادرات بالطاهيــر 
،خالل نهاية األســبوع المنصرم 
،تــم حجــز 115,8 كلغ من مادة 
الطــالء منتهيــة الصالحية بأحد 
المحالت ببلديــة الطاهير ،و 20 
كيــس وزن 50 كلــغ من أعالف 

الحيوانــات ال تحتوي على تاريخ 
اإلنتــاج و تاريخ نهاية الصالحية 
بمحــل آخــر على مســتوى قرية 
بــازول بــذات البلديــة ،وحســب 
مصادرنــا بالجهــاز المعني ، فقد 
تم تحويــل األعالف إلــى حديقة 
الحيوانــات بالعوانة، مــع متابعة 

التاجرين قضائيا.
                     نصرالدين - د

أعوان الرقابة بالطاهري يحجزون 115 كلغ من 
الطالء و20 كيس من أعالف الحيوانات

n  تمكنــت مصالــح أمــن والية 
سطيف،نهاية االسبوع، من تفكيك 
متواجدتيــن  ســريتين  ورشــتين 
جنــوب  الرصفــة  بلديــة  بإقليــم 
صالح باي،فــي المنطقة الجنوبية 
للواليــة، مختصتين في تقليد مادة 
»الشمة«، مع حجز كمية قياسية 
من موادها األساسية قاربت     الـ 

380 قنطار .
 قام بالعملية أفراد الشــرطة بأمن 
دائرة صالــح باي، وجاءت عقب 
اســتغالل معلومــات وردت إلى 
علم ذات األفــراد  ،مفادها وجود 
ورشــات سرية تنشــط في مجال  
تقليد مادة تبغية » الشــمة« ،ليتم 
إطــالق أبحــاث وتحريات مكنت 
من تحديد مكان تواجد الورشــة، 
مــع مداهمــة مســتودعين وذلك 

بعــد الحصول علــى إذن النيابة، 
حيــث تم ضبــط بداخلهما كميات 
جد معتبرة من مســحوق وأوراق 
التبــغ  التي بلــغ وزنها اإلجمالي 
الــــ 380 قنطــار، وهــي المادة 
األساســية التي تدخل في تصنيع 
كما يعرف بـ » الشــمة » ،حيث 
تــم حجزها ،وفتــح تحقيق معمق 

في القضية.
اإلجــراءات  اســتكمال  بعــد   
أنجــزت  الالزمــة،  القانونيــة 
الضبطيــة القضائية ملفــا جزائيا 
ضد المتورطين عن تهمة إنشــاء 
ورشــة لصناعــة وطحــن مــادة 
»الشــمة« المقلدة، أحيال بموجبه 
أمام الجهــات القضائية المختصة 

للبت فيه.
                     نورالدين بوطغان

حجز 380 قنطار  من الشمة المقلدة 
بالرصفة يف سطيف

تبسة : هواري غريب  

" مري " تبسة  يناشد المواطنني بالتقيد بالمواقيت للحفاظ عىل نظافة المدينة
ــس الشــعبي  n رفــع رئيــس المجل
بلديــة تبســة الســيد عبــد  ــدي ل بل ال
ــداء الى كافة  الرحمان عوايشــية  ن
ســكان مدينة تبســة بالحفــاظ على 
توقيــت  واحتــرام  المدنيــة  نظافــة 
يــة  مواعيــد إخــراج القمامــة المنزل

على مســتوى مختلف األحياء حتى 
جمعهــا  ــى  عل يــن  للعامل يتســنى 
تالي  ورفعهــا في وقتها المحدد، وبال
تفادي بقائها في العراء  وانتشــارها 
فــي الطبيعة، األمر الذي من شــأنه 
أن يســاهم بشــكل فعــال فــي إعادة 

نقــاء لمدينة ويحافــظ على نظافة  ال
المحيط لشكل عام  ويطالب العمال 
نفايات، في هذا  ــون بجمــع ال ف المكل
الصــدد، بضــرورة احتــرام توقيت 
فــة بجمع  مــرور الشــاحنات المكل
القمامــة والعمــل على إخــراج هذه 

األخيــرة مــا بين الخامســة مســاءا 
يــال، ومــن ثمــة تفادي  والسادســة ل
إخراجها خالل ساعات األخرى وبعد 
مرور الشاحنة وهذا حتى يساهم كل 
مواطن غيور على نظافة مدينته أن 
تبقى شوارعها نظيفة طيلة النهار.   

سطيف:نورالدين بوطغان

انطالق العملية الرابعة للقاح كورونا يف الوسط الرتبوي بالوالية 
n اشــرف، نهاية األسبوع الماضي 
الســيد بــن مــزوز األخضــر مدير 
التربيــة لوالية تبســة على انطالق 
ضــد  قيــح  تل ل ل الرابعــة  يــة  العمل
فيروس كورونا في الوسط التربوي 
بمتوســطة العقيد محمود الشريف 

بمدينة تبسة.
  وأكــد مدير التربيــة  في تصريح 
أن   « الجزائــر  عيــن  ليوميــة   «
تلقيح ضد فيــروس كوفيد  ــة ال حمل
التربيــة  قطــاع  لمنتســبي   ،19
ــة أيام  ل بوالية تبســة، أســتمرت طي

وانتهــت الخميــس األخيــر  منوها 
تــي بذلــت، للرفــع من  بالجهــود ال
النســبة العامــة للملقحيــن، ودعــا 
بالمناســبة في تصريــح للصحافة 
يــة، المترددين والمشــككين،  المحل
تلقيح  ل ل ــى االلتحــاق بالمراكــز،  إل

يا،  ــذي يبقــى الحــل المتــاح حال ال
لتفادي مضاعفات الفيروس، منوها 
فــي الســياق ذاتــه، بالجهــود التي 
بذلت فــي هذه الحمالت، من طرف 

الطواقم الطبية وشبه الطبية.
                             هواري غريب 
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الخامسة  األفريقي،  االتحاد  قمة  أشغال  أمس  انطلقت 
والثالثين التي تدوم يومين، و التي تجمع رؤساء الدول 
القضايا  من  العديد  لبحث  أبابا،  أديس  في  األفريقية 
المطروحة، بما في ذلك قضايا السلم و المناخ وإنتاج 
لقاحات ضد كوفيد باإلضافة إلى ملفات حساسة جديدة 

مرتبطة بالالاستقرار المؤسساتي في القارة.
بسبب   )2021 و   2020( افتراضيتين  دورتين  بعد 
األفريقي  لالتحاد   35 ال  القمة  ستعقد  الجائحة، 

حضوريا.
تقارير  عرض  االتحاد،  ندوة  أعمال  جدول  يضم  و 
متعلقة بعدة قضايا من بينها تقرير لرئيس الجمهورية 
اإلرهاب  مكافحة  حول  تبون  المجيد  عبد  السيد 
والتطرف العنيف في إفريقيا، حسب أجندة القمة التي 

اصدرها االتحاد األفريقي.
صفة  ببحث  القمة،  هذه  خالل  األمر  سيتعلق  كما 
للكيان  منحها  التي  االفريقي  االتحاد  في  المراقب 
الصهيوني، محمد موسى فقي رئيس مفوضية االتحاد. 
بين  من  وهما  إفريقيا،  وجنوب  الجزائر  أدرجته  وقد 
في  القرار،  هذا  بشدة  تعارض  التي  األعضاء  الدول 

جدول أعمال القمة.
رئيس  رامافوزا،  سيريل  سيقدم  أخرى،  ناحية  من 

للجائحة.  افريقيا  تصدي  بشأن  تقييما  إفريقيا،  جنوب 
كما سيستمع األعضاء إلى عرض يقدُمه رئيس البنك 
أجل  من  المالية  الموارد  تعبئة  للتنمية حول  االفريقي 

االنتعاش االقتصادي ألفريقيا.
من جهة اخرى، يتم بحث عدد من مشاريع األدوات 
المنقح  المالي  النظام  مشروع  ذلك  في  بما  القانونية، 
لالتحاد األفريقي، والتعديل المقترح للمادة 22 )1( من 
اتفاقية االتحاد األفريقي للوقاية من الفساد و مكافحته، 
ومشروع بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 
لمفوضية  األساسي  النظام  على  المقترح  والتعديل 

االتحاد األفريقي حول القانون الدولي.
إيسوفو  تقرير  تقديم  المتوقع  من  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المسائل  للنيجر، حول ترقية  السابق  الرئيس  محمدو، 
ZLE� )المتعلقة بمنطقة التبادل الحر القارية األفريقية 

.)CAF
السنغالي ماكي سال  الرئيس  يتولى  المقرر أن  و من 
رئاسة االتحاد األفريقي لمدة سنة واحدة خلفا للرئيس 
أن  مراقبون  يعتبر  و  تشيسكيدي.  فيليكس  الكونغولي 
أولوياته المتعلقة بالسلم واألمن ستحددها حتما األحداث 
إيالء  إلى  يضطر  أن  المرجح  من  لكن  الميدان،  في 
التهديد  إلى  بالنظر  اإلرهاب،  بمكافحة  خاص  اهتمام 

المتزايد للظاهرة في منطقة الساحل.
و الموضوع اآلخر المهم هو جائحة كوفيد19�، حيث 
األزمة  على  سيركز  إنه  سال  ماكي  السنغالي  صرح 
خاص  بشكل  وسيعمل  رئاسته،  فترة  خالل  الصحية 
من  اللقاحات  من  المزيد  على  الحصول  على ضمان 

الخارج وتسريع تصنيع اللقاحات في إفريقيا.
 أولويات االتحاد االفريقي

حول  نقاشا  القمة  هذه  أعمال  جدول  قائمة  تضم  و 
عسكريون  قادها  التي  الدستورية  غير  التغييرات 
السيما في التشاد و مالي و السودان و غينيا و مؤخرا 

بوركينافاسو.
من  سنة   20 مرور   2022 جويلية  شهر  سيشهد  و 
)جنوب  بدوربان  االفريقي  لالتحاد  الرسمي  التأسيس 
المنظمة  لتأسيس  ال20  الذكرى  تشكل  و  افريقيا(. 
االفريقية فرصة للدول االعضاء من اجل دراسة دور 
االتحاد االفريقي امام تطور مشاكل السلم و االمن في 

افريقيا.
خالل  االنتصارات  بعض  االفريقي  االتحاد  حقق  و 
نقل  عملية  تتم  ان  على  حرص  حيث  الفارطة  السنة 
السلطة من دون عنف في زامبيا و استمر في تصديه 
لجائحة  كوفيد19� من خالل الضغط للحصول على 
اللقاحات بصفة عادلة و لتقليص الديون بالنسبة للبلدان 
»كريسيز  منظمة  بها  قامت  دراسة  حسب  الضعيفة, 
غروب« )Crisis Group( حول االتحاد االفريقي.
على  االفريقي  لالتحاد  المنطقي  غير  »الرد  أن  غير 
سلسلة التغييرات غير الدستورية للحكومات قد كان له 
اثر سلبي نوعا ما عليها, حسب المنظمة غير الحكومية 

التي تعمل على حل النزاعات«.
االفريقية  المنظمة  على  يتوجب   ,2022 سنة  في  و 
العمليات االنتخابية ال سيما  للعديد من  ايالء االهتمام 

بالصومال و التشاد و مالي و ليبيا.
اجل  من  اتخاذها  الواجب  الخطوات  على  عالوة  و 
خلف  حيث  بإثيوبيا  النار  اطالق  وقف  الى  الوصول 
النزاع بين الحكومة و جبهة تحرير شعب »تيغراي« 
اآلالف من القتلى, ينبغي على االتحاد االفريقي تكثيف 
الجهود للمساعدة على انسحاب المقاتلين األجانب من 

ليبيا و حل االزمة السياسية بالسودان.
و يبقى الوضع االمني في منطقة الساحل تحديا بالنسبة 
التزامها  تعزيز  على  ستعمل  التي  االفريقية  للمنظمة 

للسلم و االمن و التنمية في هذه المنطقة.
ق ـ د

أرسلتها  قوات  من  األولى  الوحدات  بولندا  إلى  وصلت 
األمريكي  العسكري  الوجود  تعزيز  إطار  في  واشنطن 

بشرق أوروبا.
المجموعة  أن  السبت،  البولندية،  األنباء  وكالة  وذكرت 
األولى من أفراد الفرقة 82 من القوات األمريكية المحمولة 
جوا، وصلت إلى مطار »ياسيونكا« قرب مدينة جيشوف 
على مسافة 70 كم تقريبا من الحدود البولندية األوكرانية.

الميجور  البولندي  الجيش  باسم  الناطق  قال  جانبه،  من 
برجنيسالف ليتشينسكي، إن نقل التعزيزات األمريكية إلى 
التوتر  من  القلقين  الحلفاء  طمأنة  إطار  »في  يأتي  بولندا 

الروسي - األوكراني«.
»فرانس  لوكالة  تصريحات  في  ليتشينسكي،  وأوضح 
برس«، أن »طالئع الجنود وصلت إلى مطار يسيونكا«، 
وقوامها  األمريكية  الكتيبة  من  األكبر  الجزء  أن  مضيفا 

1700 جندي ستصل »قريبا«.
ويأتي وصول الوحدات العسكرية غداة هبوط 8 طائرات 
عسكريين  متنها  على  حملت  نفسه  المطار  في  أمريكية 
المذكورة  الفرقة  جنود  الستقبال  التحضير  عن  مسؤولين 

وتقديم الدعم اللوجستي لهم.
وفي تصريحات سابقة، أعلن جون كيربي، المتحدث باسم 
وزارة الدفاع األمريكية »البنتاجون«، أن واشنطن قررت 

إرسال قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة اتخذتها واشنطن في إطار »رد« 
نفسه  اآلن  في  مشددا  أوكرانيا،  التوتر حول  تصاعد  على 
على أن الجنود األمريكيين لن يقاتلوا في أراضي أوكرانيا.
خلفية  على  والغرب  روسيا  بين  مؤخرا  التوتر  وتصاعد 
تحشيد عسكري لموسكو على حدود أوكرانيا، وسط مخاوف 
من  -باألساس-  »الناتو«  األطلسي  شمال  وحلف  واشنطن 

غزو روسي محتمل لكييف.
لكن موسكو نفت مرارا وتكرارا وعلى مختلف المستويات، 
وجود أي نية الجتياح الدولة السوفيتية السابقة، وتتهم كييف 
بعدم االلتزام باتفاقيات »مينسك« الهادفة لتسوية النزاع في 
منطقة دونباس )جنوب شرق أوكرانيا(، وحشد قوات كبيرة 
عند خط التماس بين الطرفين، وقصف مواقع القوات التابعة 
جانب  من  )المعلنتين  ولوغانسك  دونيتسك  لجمهوريتي 

واحد( بأسلحة محظورة.
ق ـ د

انطلقت أشغالها أمس بأديس أبابا

ملفات شائكة على طاولة القمة 
الـ 35 لالتحاد اإلفريقي

تفاعالت األزمة بني الغرب و روسيا 
حول األزمة األوكرانية

تعزيزات عسكرية أمريكية 
تصل إىل بولندا

اشتية،  محمد  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس  دعا 
االتحاد اإلفريقي إلى سحب صفة المراقب التي 
في  إلسرائيل  االتحاد  مفوضية  رئيس  منحها 

شهر جويلية الماضي.
قمة  خالل  السبت  ألقاه  خطاب  في  أشتيه  وقال 
إلى  »ندعو  أبابا:  أديس  في  اإلفريقي  االتحاد 
االتحاد  لدى  كمراقب  إسرائيل  صفة  سحب 
منحها  واصفا  عليه«  واالعتراض  اإلفريقي 
مستحقة«  غير  »مكافأة  بأنها  إلسرائيل 
اإلسرائيلية  الحكومة  ترتكبها  التي  لالنتهاكات 

في حق الفلسطينيين.
الدول  رؤساء  من  العشرات  أمام  وأضاف 
والحكومات األفارقة المجتمعين في مقر االتحاد 
أبابا:  أديس  اإلثيوبية  العاصمة  في  اإلفريقي 
»إن شعوب القارة اإلفريقية تعرف جيدا الدمار 
والالإنسانية الناجم عن االستعمار واألنظمة ذات 

الصلة بالتمييز العنصري المؤسسي«.
إلى تقرير لمنظمة  وأضاف محمد اشتية مستندا 
ينبغي  »ال  األسبوع:  هذا  نشر  الدولية  العفو 
ونظام  انتهاكاتها  على  إسرائيل  مكافأة  اطالقا 
الشعب  على  تفرضه  الذي  العنصري  الفصل 

الفلسطيني«.
اإلفريقي،  االتحاد  مفوضية  رئيس  قرار  وأثار 
إسرائيل،  بشأن  جويلية  في  محمد،  فقي  موسى 
الدول  من  الكثير  قبل  من  شديدة  احتجاجات 
األعضاء الـ55 في االتحاد، من بينهم جمهورية 

بأنه  ذّكرت  التي  والجزائر  إفريقيا  جنوب 
الداعمة  المنظمة  تصريحات  مع  يتعارض 

الفلسطينية. لألراضي 
ومن المقرر مناقشة هذا الموضوع اليوم األحد، 

بحسب جدول أعمال القمة.
المحتمل على  ويرى محللون كثر أن التصويت 
في  مسبوق  غير  انقساما  يحدث  قد  القضية  هذه 
تاريخ االتحاد اإلفريقي الذي نشأ قبل 20 عاما.
فقي  موسى  دافع  للقمة،  االفتتاحية  كلمته  وفي 
محمد عن قراره، ودعا إلى »نقاش هادئ«. وأكد 
الفلسطينيين  »نيل  اإلفريقي  االتحاد  التزام  أن 
أن  مؤكدا  سيستمر«،  وتوطيده  ثابت  االستقالل 
يكون  قد  مراقب  وضع  إسرائيل  بمنح  قراره 

»أداة في خدمة السالم«.
ق ـ د

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو االتحاد اإلفريقي إىل سحب صفة
املراقب من إسرائيل

أمني مجلس األمن القومي اإليراين:

ال يمكن ألي اتفاق أن يقيد حقنا في 
تطوير برنامجنا

قال أمين مجلس األمن القومي اإليراني، علي شمخاني، إنه ال يمكن ألي اتفاق أن يقيد حق إيران في تطوير برنامجها النووي 
البحث  عملية  مواصلة  في  القانوني  إيران  تقييد حق  يمكن  »تويتر«:  »ال  عبر  شمخاني  نشرها  تغريدة  في  وجاء  السلمي. 
والتطوير والحفاظ على القدرات واالنجازات النووية السلمية، بأية اتفاقية. كما أن توفير أمن هذا البرنامج من األعمال الشريرة 

التي يجري دعمها، ال يمكن تجاهله في أي اتفاقية«.
من جانبها، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، عن قلقها من وجود أنشطة ومواد نووية غير معلن عنها بالمواقع 
النووية اإليرانية. وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، في تصريحات إعالمية: »نحن قلقون من وجود مواد نووية غير 
معلن عنها في المواقع النووية اإليرانية«. ولفت إلى أن إحياء االتفاق النووي في محادثات فيينا »قضية معقدة«، مستدركا: 

»لكننا سنبذل جهداً في هذا اإلطار«.
إيران  التزام  دون  نووي  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  »لن  أنه  وأضاف 
غير  نووية  مواد  وجود  من  قلقون  ونحن  األطراف،  جميع  وتعاون 
فيينا  بمفاوضات  يتعلق  وفيما  اإليرانية«.  المنشآت  في  عنها  معلن 
النووية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن »المحادثات 
تعمل  لذرية  والوكالة  الصحيح،  بالمسار  تمضي  اإليرانية  النووية 

جاهدة للتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا«.
إيران  برنامج  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  لم  اآلن  »حتى  وتابع: 
هناك صعوبات،  ما زالت  أمل،  بخيبة  لسنا مصابون  لكننا  النووي، 
لكن يجب أن نحاول حلها واحدة تلو األخرى، ونحن نتابع عن كثب 

التطورات وننتظر »، مشددا: »نحن دبلوماسيون«.
ق ـ د
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والية  بمقر  الخميس  عمل  جلسة  عقدت 
البليدة، لمناقشة العديد من النقاط المرتبطة 
المرتقبة  السد  لمباراة  بالتحضيرات 
شهر  )إياب(،  الكاميرون  الجزائر-  بين 
كأس  تصفيات  لحساب  المقبل،  مارس 
العالم –فيفا )قطر- 2022(، حسبما أفاد 

القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية  بيان  به 
في موقعها الرسمي.

االجتماع الذي ترأسه والي والية البليدة, 
رئيس  بحضور  جرى  نويصر,  كمال 
ديوان وزارة الشباب والرياضة, رؤوف 
لكرة  الجزائرية  االتحادية  رئيس  خالف, 

أعضاء  وكذا  الدين  شرف  عمارة  القدم 
تنفيذيون بوالية البليدة.

االجتماع  »هذا  أن  البيان  أوضح  و 
األطراف  كل  بين  للتنسيق  لقاء  يعتبر 
المعنية إلنجاح هذا الحدث المهم بالنسبة 
تأشيرة  اقتطاع  سبيل  في  »للخضر«, 

المرور لمونديال قطر المقبل«.
و عقب هذا اللقاء, قام الوفد بقيادة والي 
ملعب  بزيارة  االتحادية  ورئيس  البليدة 
مدى  على  واطلعوا  تشاكر  مصطفى 
األشغال,  وبعض  التحضيرات  تقدم 
»الفار«  تقنية  نظام  وضع  عملية  سيما 
نائب رئيس  الذي ُكلف باإلشراف عليه, 
محمد  الدكتور  للتحكيم,  الفديرالية  اللجنة 
الوالئية,  السلطات  مع  بالتنسيق  بيشاري 
وكذا  الوالئي  الرياضة  و  الشباب  مدير 
لملعب مصفى  الرياضي  المركب  ديوان 

تشاكر والتلفزيون الجزائري.
بعض  إجراء  تم  اإلطار  هذا  في  و 
التعديالت من اجل تركيب تقنية »الفار« 
بقيادة   فريق  ها  علي  يشرف  التي 
وهو  بلحوت  يزيد  التلفزيوني  المخرج 
و  إجراء  يعكف حاليا على  الذي  الفريق 

ضبط اللمسات األخيرة«.
و معلوم, أن المنتخب الوطني الجزائري 
الكاميروني  نظيره  سيواجه  القدم,  لكرة 
المؤهلة  المزدوجة,  السّد  مقابلة  في 
ما  والمقرر   ,)2022( قطر  لمونديال 
وستقام  المقبل.  مارس   29 و   23 بين 
تلعب  فيما  بالكاميرون,  الذهاب  مواجهة 

مقابلة اإلياب بملعب مصطفى تشاكر.

إسحاق بلفوضيل هداف
مع هارتا برلني

الالعب  –السبت   الجمعة  سهر  سجل 
األول  الهدف  بلفوضيل  إسحاق  الجزائري 
الجولة  لحساب  ال23  الدقيقة  في  لفريقه 
أمام  خاللها  من  تألق  محكمة  21برأسية  الـ 
الصعبة  الزاوية  في  وأسكنه  بوخوم  مدافعي 
للحارس. ولقي بلفوضيل الثناء واإلشادة من 
له كثيرا وهو يوقع  قبل زمالئه حي فرحوا 
ثاني أهدافه مع فريقه الجديد ، اإل أن الخيبة 
كانت بتوقيع مهاجم بوخوم هدف التعادل بعد 
الثاني. ويحتل  خطأ دفاعي مع بداية الشوط 
بوخوم المركز الحادي عشر في جدول ترتيب 
ويليه  نقطة،   25 برصيد  األلماني  الدوري 
هيرتا برلين بالمركز الثاني عشر بـ23 نقطة. 
فيما يأتي هيرتا برلين مباشرة بعده في المرتبة 
الثانية عشر بـ 23 نقطة. وفي الجولة الـ22 
ميونخ  بايرن  مع  بوخوم  سيلتقي  القادمة، 
مع  برلين  هيرتا  ويلعب  نارية  مواجهة  في 
غرويتر فورت وذلك يوم السبت 12 فيفري..

نب طالب يسجل هدفا جميال 
يف مرمى مارسيليا 

تمكن الالعب الجزائري نبيل بن طالب من 
توقيع هدف جميل في مرمى مارسيليا ، وذلك 
فيلقيني  زميله  وقبله سجل  الـ11  الدقيقة  في 
حيرة  وسط   8 الـ  الدقيقة  في  األول  الهدف 
مدرب مارسيليا ساوباولي ، إال أن أصحاب 
األرض سرعان ما استفاقوا ليقلصوا النتيجة 
الذي  ميليك  طريق  عن   18 الـ  الدقيقة  في 
سجل ثالثية ، وانتهت النتيجة بفوز مارسيليا 

بـ 5 أهداف مقابل هدفين .
ويبدو واضحا أن بن طالب يسير على خطوات 

إسحاق بلفوضيل للعودة إلى »الخضر«.

شعبية بالييل تسيطر
عىل فريقه الجديد.. 

مع انضمام باليلي إلى فريق بريست الناشط 
في الليغ 2 ، ارتفعت متابعي الفريق  على 
التواصل بشكل محير ، ويكفي أن  منصات 
تجاوز  أنستغرام  على  الفريق  متابعي  عدد 
عتبة المليون   وقبل انضمام النجم الجزائري  
الـ79 ألف فقط . األرقام  لم يتجاوز عددهم 
الجيدة ليست في العالم االفتراضي فقط ،بل 
النادي  حقق  حيث  الواقع  أرض  على  حتى 
بييع عدد  قليلة   أيام  في  مسبوقة  اٍباحا غير 

كبير من قمصان باليلي.

فرحات كان عىل أعتاب اللعب 
إىل جانب بالييل 

نادي  ان  فرنسية  إعالمية  مصادر  أفادت 
بريست سعى لضم زين الدين فرحات العب 
الميركاتو  من  األخيرة  الساعات  في  نيم 
الشتوي ، إال أن مساعيه باءت بالفشل بسبب 

عدم التوصل إلى صيغة أتفاق 
الملقب  فرحات  عقد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
بنهاية  سينتهي  الفرنسي  فريقه  مع  بزيزو 
»ترانسفير  لموقع  ووفقا  الحالي.  الموسم 
الالعبين،  أسعار  بتقييم  المختص  ماركت«، 
فإن القيمة التسويقية لزين الدين فرحات بلغت 

الصيف الماضي 8 ماليين يورو.
جمعها : تاج الدين

نادي روايال  القبائل لإلطاحة بضيفه  يتطلع فريق شبيبة 
ليوبارد االيسواتيني، يوم األحد بملعب 1 نوفمبر بتيزي 
المجموعات  دور  تأشيرة  وقطع  00ر18(،  )سا  وزو 
من مسابقة كأس الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم، وذلك 

بمناسبة إياب الدور التمهيدي الثاني »مكرر«. 
وسيكون النادي الجزائري أمام حتمية الرمي بكل ثقله و 
لعب كل أوراقه في المواجهة من اجل الفوز، وذلك بعد 
سقوطه في مباراة الذهاب التي جرت في ال28 من شهر 

نوفمبر بملعب مانزاني )1-0(.
وتجدر االشارة، اّن هذه المقابلة، قد أجلت لثالث مرات، 

ألسباب متعلقة بفيروس كورونا المستجد »كوفيد19-« 
، قبل ان يتم برمجتها مجددا.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يظن بتأهل شبيبة القبائل 
الكونفدرالية  فاجأت  المنافس،  غياب  بعد  البساط  على 
برمجة  بإعادة  القبائلي  النادي  القدم  لكرة  االفريقية 

المباراة ما أدى إلى استغراب إدارة ممثل الجزائر.
لدور  التأهل  في  القبائل  شبيبة  حظوظ  أن  ومعلوم 
المجموعات تبقى كبيرة رغم أن المفاجئة تبقى واردة في 
كرة القدم. وسيكون الفوز والتأهل بمثابة فرصة للنادي 
الجزائري من أجل استعادة التوازن تحت قيادة المدرب 
التونسي عمار سويح. ومن جانب التعداد، تبقى مشاركة 
الالعب خالد بوحكاك في اللقاء مشكوك فيها بعد تعرضه 
إلصابة أول أمس )الخميس( أمام اتحاد الجزائر )0-0( 
الخاصة  القرعة  عملية  وحسب  الرزنامة.  تسوية  ضمن 
بدور المجموعات التي جرت شهر ديسمبر المنصرم بمقر 
الكونفدرالية االفريقية بالقاهرة المصرية ، فان  الفائز من 
هذه المواجهة المزدوجة سيلعب في المجموعة )ب( رفقة 
أندية اورالندو بيراتس )جنوب إفريقيا( و شبيبة الساورة 

)الجزائر( و نادي االتحاد )ليبيا(.

يترقب عشاق كرة القدم اإلفريقية، نهائي كأس 
أمم إفريقيا الذي سيجمع سهرة اليوم األحد بين 
منتخبي مصر والسنغال، في ملعب »أولمبي« 

بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.
القاري سبع  باللقب  المتوجة  مصر،  وتواجه 

تطمح  التي  السنغال  قياسي(،  )رقم  مرات 
للظفر بأول لقب في تاريخها مع جيل كروي 

أسطوري يقوده النجم ساديو ماني.
ومن المنتظر أ، يكون النهائي قمة في التنافس 
كل  وطموح  الفريقين  لقيمة  بالنظر  واإلثارة 

واحد منهما في العودة إلى بلده بالتاج القاري.
عدد  حيث  من  مصر  على  السينغال  ويتفوق 
أشبال  أن  حيث   ، اليوم  يلعبون  الذين  النجوم 
في  الدوريات  أكبر  في  ينشطون  سيسي  أليو 
ماني  ساديو  ليفربول  نجم  غرار  على  العالم 
وحارس تشيلسي ماندي ومدافع نابولي القوي 
خليلو كوليبالي وأدريسا غاي وغيرهم ، عكس 
في  العبيه   أغلب  يلعب  الذي  مصر  منتخب 
البطولة المحلية ، السيما في األهلي والزمالك 
محمد  غرار  على  العناصر  بعض  باستثناء 
ليفربول اإلنجليزي ،  النجم األول في  صالح 

والنني..
ومن دون شك فإن نهائي هذه النسخة التي لم 
المستوى  حيث  من  مصر  في  كسابقتها  تكن 
القمة  في  لقاء  لتقديم  مواتية  فرصة  سيكون   ،
جدير بالمتبعة واالحترام ، خاصة وأن فريق 
 ، لقاء  أول  منذ  أنيابه  عن  كّشر  السينغال 
قوية  وكانت  الجميع  فاجأت  التي  ومصر 
المرشحين  أول  أخرجت  أنها  ويكفي  بالتدرج 
في  الدار  بصاحب  أطاحت  ثم  ديفوار  كوت 

لقاء مثير.
تاج الدين 

كارلوس  البرتغالي  قاسية ضد  عقوبة  القدم،  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  اتخذ   
كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية أحداث مباراة الكاميرون 

التي أقيمت أمس الخميس، ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا.
وأشهر الجامبي، بكاري جاساما )42 عاما(، حكم مباراة مصر والكاميرون، 
في الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، البطاقة الحمراء في وجه 
كارلوس كيروش، الذي انفعل كثيرا بسبب بعض قرارات جاساما المثيرة 
يوم  »كاف«،  اإلفريقي  لالتحاد  التابعة  االنضباط  لجنة  وأصدرت  للجدل. 
الجمعة، قررا بإيقاف كارلوس كيروش لمدة مباراتين، إضافة إلى تغريمه 
أمام  »الفراعنة«  مباراة  خالل  طرده  بعد  وذلك  دوالر،  ألف   10 بمبلغ 
من  استياءه  عن  المباراة،  نهاية  بعد  أعرب  قد  كيروش  وكان  الكاميرون. 
جاساما، مضيفا بأنه حكم دون المستوى وبال خبرة متعجبا من تواجده في 

بطولة األمم اإلفريقية رغم تاريخه الماضي.
كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا للمصري وائل جمعة، مدير منتخب مصر 

باإليقاف، حال االعتراض مجددا على قرارات الحكام.
منتخب  قيادة  عن  سيغيب  الذي  كيروش،  بحق  قاسية،  عقوبة  هذه  وتعتبر 
وسيتولى  المقبل،  األحد  يوم  السنغال،  ضد  النهائية  المباراة  خالل  مصر 

مهمته المدرب العام ضياء السيد.
وسبق وأن تعرض روجر دي سا، مساعد كيروش لإليقاف 4 مباريات على 
خلفية األزمة التي نشبت بين منتخبي مصر والمغرب، بعد مواجهة الفريقين 

في الدور ربع النهائي.
وكاالت

إيقاف مدرب المنتخب المصري 
مع غرامة مالية..

لوجه  وجها  وماين  صالح  ليفربول  نجما   / أفريقيا   امم  كأس 

نهائي ناري بين »الفراعنة« و »أسود 
بياوندي التيرانغا« في »أولمبي« 

كلوب يحدد أول العائدين من الثنائي 
صالح وماني بعد نهائي كأس إفريقيا

بين مهاجمي »الريدز«  المرتقبة  المواجهة  ليفربول، على  كلوب، مدرب  يورغن  األلماني  علق 
محمد صالح قائد منتخب مصر، وساديو ماني نجم منتخب السنغال، في نهائي كأس أمم إفريقيا، 

المقبل. األحد 
أحدهما  األمر سهال، ألن  يكون  »لن  الجمعة:  يوم  عقد  الذي  الصحفي  المؤتمر  في  كلوب  وقال 

إنجاز كبير«. لتحقيق  لهما  ثمينة  إنها فرصة  بالحزن،  بينما سيشعر اآلخر  سيكون سعيدا، 
 وأضاف المدرب األلماني »تأهل صالح وماني لنهائي كأس األمم إنجاز رائع لهما، كما لعب 
وستكون  ناجحة،  بطولة  العبونا  أدى  لقد  غينيا،  منتخب  مع  أيضا  استثنائية  بطولة  كيتا  نابي 
في  المقبل،  الخميس  يوم  سيتي،  ليستر  بمواجهة  وماني  صالح  لحاق  إمكانية  وبشأن  مثيرة«. 
سأتحدث  لكن  متاحين،  سيكونان  أنهما  »أعتقد  كلوب:  قال  الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري  بطولة 

ختام  في  كلوب  يورغن  وأشار  أوال«.  معهما 
أو  الثالثاء  يوم  سيعودان  »ربما  تصريحاته: 

األربعاء، أعتقد أن الخاسر منهما سيعود قبل 
حيث  البدنية  باللياقة  يتمتعان  فهما  اآلخر، 

خاض كل منهما عددا من المباريات في 
األخيرة«. الفترة 

»الفراعنة«  منتخب  وسيواجه 
النهائي  في  صالح  محمد  بقيادة 
ماني  ساديو  بقيادة  السنغالي  نظيره 

ملعب »باول  المقبل، على  األحد  يوم 
الكاميرونية  العاصمة  في  ستاديوم«  بيا 

ياوندي.
وكاالت

االتحاد  في  الحكام  لجنة  أسندت 
اإلفريقي لكرة القدم »كاف«، مهمة 
في  والسنغال  مصر  مباراة  إدارة 
إفريقيا،  أمم  كأس  بطولة  نهائي 
المقبل،  األحد  يوم  إقامتها  المقرر 

غوميز. فيكتور  إفريقي  للجنوب 
إدارة  عاما(   39( جوميز  وسيتولى 
مواطنه،  بمساعدة  النهائية  المباراة 
من  سورو  وتاني  سويال،  زخاري 
جان  سيكون  حين  في  ليسوتو، 

الديمقراطية  الكونغو  من  نداال  جاك 
على  سيشرف  بينما  رابعا،  حكما 
الحكمان   »VAR« الفيديو  تقنية 
بشرى  زوراق  عادل  المغربيان 

برنس. وزكريا 
المباراة  إلى  مصر  منتخب  وتأهل 
الكاميرون  على  الفوز  بعد  النهائية 
في   )3-1( الترجيحي  بركالت 
مساء  جمعتهما  التي  المباراة 
»باول  ملعب  على  الخميس،  أمس 

العاصمة  في  ستاديوم«  بيا 
الدور  في  ياوندي،  الكاميرونية 

النهائي. نصف 
نهائي  السنغالي  المنتخب  بلغ  بينما 
البطولة على حساب منتخب بوركينا 
أهداف  بثالثة  عليه  فوزه  إثر  فاسو 
األربعاء  مساء  واحد،  هدف  مقابل 
»أحمدو  ملعب  على  الماضي، 
الكاميرونية  العاصمة  في  أهيدجو« 

أيضا. ياوندي 
الدولي  الحكم  أمس   أدار  بينما 
مباراة  جيد،  رضوان  المغربي، 
منتخبي  بين  الثالث  المركز 
التي  فاسو،  وبوركينا  الكاميرون 
أرضية  على  السبت،  غدا  ستقام 
في  أهيدجو«،  »أحمدو  ملعب 
مواطنيه،  من  كل  ياوندي.بمساعدة 
أكركاد،  ومصطفى  أزكاو،  لحسن 
فيما أسندت مهمة إدارة تقنية الفيديو 
هيثم  للتونسي   ،»VAR  - »الفار 
بنبراهام. لحلو  والجزائري  قيراط، 
وكاالت

النهائي  اللقاء  يدير  غوميز  إفريقي  الجنوب 

محرز يتوهج مع مانشسرت سيتي 

هدفان  واحد من 
ضربة جزاء مثالية 

وتمرية حاسمة

 11 في  والسنغال  مصر  تواجهت  أن  سبق 
إفريقيا،  كأس  بطولة  بين  مختلفة،  مباراة 
إفريقيا،  أمم  وكأس  العالم،  كأس  وتصفيات 

ووديا.
في ست  مصر  منتخب  حليف  الفوز  وكان 
أربع  في  السنغال  فازت  بينما  مناسبات، 
واحدة  مباراة  في  التعادل  وخيم  مباريات، 

فقط.
في  والسنغال  مصر  مواجهات  اريخ 

إفريقيا أمم  نهائيات كأس 
األمم  كأس  في  األولى  المواجهة  كانت 
استضافتها  التي   1986 عام  اإلفريقية 
مصر، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف 

في دور المجموعات.
عام  نسخة  في  كانت  الثانية  المواجهة 
2000، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف 

حمل توقيع األسطورة حسام حسن.

نسخة  في  الدين  السنغال  وردت 
بدور  »الفراعنة«  على  وفازت   2002

المجموعات.
نصف  في  فكانت  األخيرة  المواجهة  أما 
2006 بمصر، وحينها فازت  نهائي نسخة 
كتيبة حسن شحاتة المصرية بهدفين لهدف.
في  والسنغال  مصر  مواجهات  تاريخ 

العالم كأس  تصفيات 
مجموعة  في  مصر  رفقة  السنغال  كانت 
 ،2002 العالم  كأس  بتصفيات  واحدة 

مرتين. الفريقان  والتقى 
العاصمة  في  أقيمت  التي  األولى  المباراة 
داكار انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، 
بهدف  مصر  فازت  بالقاهرة  اإلياب  وفي 

دون رد.
في  والسنغال  مصر  مواجهات  تاريخ 

إفريقيا أمم  تصفيات 

وإيابا  ذهابا  السنغال  مع  مصر  تقابلت 
 ،2015 لنسخة  المؤهلة  التصفيات  في 
بهدفين  داكار  في  التيرانغا«  »أسود  وفاز 
القاهرة  في  فوزهم  كرروا  ثم  نظيفين، 

بهدف دون رد.
الودية تاريخ مواجهات مصر والسنغال 

بين  جمعت  التي  الودية  المباريات  أولى 
وفاز   ،2003 عام  كانت  والسنغال  مصر 

نظيف. بهدف  حينها  »الفراعنة« 
ودية  كأس  بطولة  في  المنتخبان  ولعب 
بأربعة  وفازت مصر   ،2005 عام  بمصر 

لهدفين. أهداف 
تجدر اإلشارة إلى أن المنتخبين التقيا أيضا 
 ،1987 عام  اإلفريقية  األلعاب  دورة  في 
بهدف  »الفراعنة«  حليف  الفوز  وكان 

نظيف.
وكاالت

اليوم  لقائهما  قبل  والسنغال  مرص  بني  المواجهات  تاريخ 

كأس الكونفدرالية: ش.القبائل/ روايال ليوبارد 

»الكناري‹‹  على بعد 90 دقيقة من دور المجموعات

 ...  أخبــار محرتفينا 

رياض  الوطني  المنتخب  قائد  الفت  بشكل  توهج 
في  سيتي  مانشستر  فريقه  مع  أمس  مساء   ، محرز 
كأس إنجلترا ، حيث سجل ومرر وجال وصال في 

ملعب االتحاد.
وساهم محرز بشكل الفت في فوز فريقه وتأهله على 
حساب فولهام بأربعة أهداف لهدف واحد ، حي منح 
السابعة عّدل من خاللها  الدقيقة  في  كرة على طبق 
غوندوغان  النتيجة ، قبل أن يعود في الدقيقة الـ 53 
ليسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء سجلها بطريقة 
رائعة عكس ما وقع له مع الخضر ضد كوت ديفوار 
الدقيق  في  الثالث  الهدف  ليسجل  بريقه  وواصل   ،
تال57 بعد أن تلقى تمريرة  عضلية من زميله دي 
 « بأقصاء  يتأثر  لم  محرز  أن  واضحا  وبدا  برون. 
الخضر« من نهائيات كأس أمم أفريقيا، وهو ما أكده 
أن محرز شخصيته  الذي صّرح  مدربه غوارديوال 

قوية وسيكون في الموعد مع فريقه.
من  الكثير  الجزائري  الجمهور  ينتظر  ذلك  إلى 
محرز ورفاقه في المنتخب الوطني من أجل التأهل 
لمونديال قطر في مارس المقبل على حساب منتخب 

الكاميرون الجريح.
فضل رئيس شبيبة سكيكدة جمال قيطاري تاج الدين

رفقة  أمس،  نشطها  صحفية  ندوة  في  و 
ناقوس  دق  غيموز،  الفني  الطاقم  مسئول 
الخطر ،خاصة عقب تمسك الالعبين بخيار 
اإلضراب قصد المطالبة بتسوية مستحقاتهم 

المالية.
التي  المالية  اإلعانة  الرئيس   وأعتبر 
 4.6 بقيمة  المينائية  المؤسسة  خصصتها 
بمثابة  مليار سنتيم في شكل »سبونسور« 
يتم  أن  متمنيا  األزمة،  الحتواء  األمل 
الهدوء  الستعادة  اليوم،  األموال  تسريح 
الشاوية  اتحاد  مع  الساخنة  المواجهة  قبل 
يوم السبت، بينما أعتبر الطاقم الفني بقيادة 
الفريق  أمين غيموز أن مناخ العمل داخل 

باالنسحاب  وهدد  للبقاء،  مشجعا  يعد  لم 
المالية  المستحقات  تسوية  عدم  حال  في 
مع  تواصل  أنه  كشف  قيطاري  لالعبين. 
الالعبين، وأكدوا له عدم إستعدادهم للعودة 
أجورهم  تسوية  عدم  بسبب  الفريق،  إلى 
العالقة والمقدرة بخمسة أشهر، ومنح بعض 
رفقاء  معنويات  أن  مضيفا  المباريات، 
 « أحدهم  أن  حتى  الحضيض،  في  نوبلي 
مثلما قال« لم يتمكن من توفير مصاريف 
عالج والدته وأخر عجز عن توفير تكاليف 

كراء مسكنه. !
المؤسسة  إن  وقال  كالمه،  قيطاري  وتابع 
المينائية التي خصصت إعانة قيمتها 4,6 
جزء  بتسوية  كفيلة  وهي  سنتيم،  مليار 

الفني،  والطاقم  الالعبين  مستحقات  من 
العائق  هو  تسريحها  تأخر  يبقى  لكن 
في  اإلسراع  يتم  أن  متمنيا  الوحيد، 
واإلدارية،  القانونية  اإلجراءات  إتمام 

يتم  الفريق حتى  اإلعانة في خزينة  لصب 
الالعبين  مستحقات  تسوية  في  الشروع 
األزمة  احتواء  وبالمرة  الفني،  والطاقم 
يحتفظ  يزال  ال  يضيف  الفريق  ألن 
الصعود. ورقة  لعب  في  حظوظه   بكامل 
من جهته الطاقم مدرب الفريق أمين غيموز، 
أوضح أن وضع الفريق ال يبشر بالخير في 
في  الالعبين  ودخول  المالية  األزمة  ظل 
العمل  الذي جعل ظروف  إضراب، األمر 
غير مالئمة، وفي هذه الحال أضاف:« ال 

إنسحابي  وسأعلن  العمل  مواصلة  يمكنني 
من الفريق في حالة تواصل الوضع عما هو 
عليه أليام أخرى. وتابع المتحدث أن بوادر 
هذه األزمة ظهرت قبل لقاء الموك وبعدها 
أين  بسكيكدة،  منايل  برج  شباب  مباراة 
ضيع الفريق ستة نقاط كانت في المتناول، 
متمنيا من  معقدة،  أزمة  في  الفريق  ليدخل 
موقعه كمدرب أن تجد اإلدارة الحلول في 
أقرب وقت خاصة وأن الشببية تتوفر على 

تشكيلة قادرة على قول كلمتها.
نورالدين ب

أزمة شبيبة سكيكدة / الرئيس و المدرب يشرحان ظروف 
العمل يدقان ناقوس الخطر و يهددان باالنسحاب

بشأن  وموتسيبي  إنفانتينو  بين  اتفاق 
اإلفريقي السوبرليغ 

القدم جاني  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  من  كّل  بين  واضحاً  االتفاق  ظهر 
فكرة  بشأن  موتسيبي  باتريس  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  ورئيس  إنفانتينو 

اإلفريقي. بطولة السوبرليغ  إطالق 
وقال إنفانتينو يوم السبت: »مشروع السوبرليغ اإلفريقي مشروع مثير ومن 

واجبنا كاتحاد دولي المساهمة في إنشائه وإنجاحه ».
اإلفريقي  االتحاد  غطاء  تحت  ستقام  مسابقة  اإلفريقي  »السوبرليغ  وتابع: 

وهذا هو الفارق عن السوبر األوروبي«.
مع  شراكتنا  تعزيز  إلى  »نطمح  قائاًل:  الفيفا  دعم  موتسيبي  ثّمن  جهته  من 
السوبرليغ  مشروع  خالل  من  نسعى  نحن  خبرتها،  من  واالستفادة  الفيفا 

القدم اإلفريقية من جميع الجوانب«. لتطوير كرة 
وأضاف: »جميع االتحادت الـ54 في إفريقيا ستستفيد مالياً من السوبرليغ«.



عين على الرياضة

بسبب  مباريات  لثماني  غياب  بعد 
ميتشل  دونوفان  عاد  اإلصابة، 
ليسّجل 27 نقطة لصالح فريقه يوتا 
 125-102 فوزاً  ويمنحه  جاز 
مني  الذي  نتس  بروكلين  على 
بخسارته السابعة توالياً في الدوري 

األميركي للمحترفين بكرة السلة.
تعرضه  منذ  ميتشل  يلعب  ولم 
أصيب  حينما  دماغي  الرتجاج 
خالل  رأسه  في  مرفق  بضربة 
ليكرز  أنجليس  لوس  مواجهة 
الثاني/يناير. كانون   17  في 

المباراة،  هذه  في  بقوة  عاد  لكنه 
وست  ثالثيات  ست  مسجاًل 
أداءاً  مقدماً  حاسمة،  تمريرات 
رائعاً لالعب أقر بأنه »متوتر« مع 

استمرار عوارضه.
سيئاً.  األمر  »كان  ميتشل  وقال 

سيئان  كانا  والغثيان  الصداع 
للغاية«، مضيفاً عن غيابه القسري 
إن »األمر كان صعباً ألننا مررنا 

بفترة صعبة«.
الفرنسي  غياب  استمرار  ومع 
باشال  إريك  سجل  غوبير،  رودي 
16 نقطة، وأضاف حسن وايتسايد 
15 نقطة لجاز، الذي لم يتأخر في 

النتيجة أبداً أمام نتس.
من  الثنين  يفتقد  األخير  وكان 
استمرار  مع  الكبار«،  »الثالثة 
وجيمس  دورانت  كيفن  تعافي 
الماركوس  غاب  كما  هاردن، 

ألدريدج وجو هاريس.
نقطة،   15 إيرفينغ  كايري  وسجل 
 30 توماس  كام  للناشئ  كان  فيما 
مسيرته،  في  األعلى  هي  نقطة 
 21 بفارق  تراجع  نتس  أن  غير 
الرابع  الربع  دخول  مع  نقطة 
العودة. في  أمل  أي  دون   من 
وفي داالس، سجل السلوفيني لوكا 
»تريبل  مع  نقطة   33 دونتشيتش 
إلى  مافريكس  داالس  ليقود  دابل« 
 107-98 والفوز  الطاولة  قلب 

على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز.

األحد 06 فيفري 2022 م
الموافق لـ 05 رجب 1443 هـ

تصدرت النرويج جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 لدورة األلعاب 
خالل  الصين  تستضيفها  التي   ،»2022 »بكين  الشتوية  األولمبية 

الفترة من 4 ولغاية 20 فبراير الجاري.
التتابع  سباق  في  األولى  ذهبيتين،  ميداليتين  على  النرويج  وحصدت 
للسيدات  السكياثلون  في سباق  والثانية  كم(   4x6( للبياثلون  المختلط 
) 7.5km + 7.5km( من أصل 6 ميداليات ذهبية جرت المنافسة 
الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  فعاليات  ضمن  السبت  اليوم  عليها 
برونزية،  وأخرى  ذهبية  بميدالية  سلوفينيا  وتلتها   ،»2022 »بكين 

ومن ثم الصين وهولندا والسويد برصيد ميدالية ذهبية لكل منها.
دورة  ضمن  األول  اليوم  منافسات  بعد  الدول  ترتيب  يلي  ما  وفي 

أولمبياد »بكين 2022«، اليوم السبت 5 فبراير 2022:
1 - النرويج – ميداليتان ذهبيتان

2 - سلوفينيا -  )ميدالية ذهبية، ميدالية برونزية(
3 - الصين – ميدالية ذهبية
3 - هولندا – ميدالية ذهبية
3 - السويد – ميدالية ذهبية

6 - إيطاليا – ميداليتان فضيتان
7 - كندا – )ميدالية فضية، وميدالية برونزية(

7 - روسيا – )ميدالية فضية، وميدالية برونزية(
9 - فرنسا - ميدالية فضية
9 - ألمانيا - ميدالية فضية

11 - أستراليا – ميدالية برونزية
11 - هنغاريا – ميدالية برونزية
11 - اليابان – ميدالية برونزية

عن روسيا اليوم

حصيلة ميداليات اليوم 
األول ألولمبياد "بكني 2022"

للمحرتفني  األمريكي  الدوري 

ميتشل يعود مع جاز ويلحق 
الخسارة السابعة تواليًا بنتس

يورساغ بوغاتاج تهدي 
سلوفينيا أول ذهبية 

أهدت البطلة السلوفينية يورسا بوغاتاج بالدها 
الذهبية األولى ضمن دورة األلعاب  ميداليتها 

األولمبية الشتوية - بكين 2022.
الحصول  من  عاماً  الـ26  صاحبة  ونجحت 
على المركز األول في مسابقة القفز التزلجي 

أمام األلمانية كاثرينا التي نالت الفضية.
وذهبت الميدالية البرونزية للسلوفينية األخرى 

كريزنار.
وجمعت صاحبة المركز األول 239.0 نقطة 
األولى  المرحلة  في   118.0 منها  بالمجمل 

و121.0 في المرحلة النهائية.

يونغ  تراي  نجمه  بقيادة  هوكس  أتالنتا  وضع 
انتصاًرا   11 من  لسلسلة  حًدا  الـ43  ونقاطه 
عليه  بفوزه  المتصدر،  صنز  لفينيكس  توالًيا 
دوري  منافسات  ضمن  الخميس   124-115

كرة السلة األميركي للمحترفين.
يونغ  مشاركة  حول  شكوك  هناك  وكانت 
بعد  فقط،  قليلة  ساعات  قبل  المباراة  في 
أنه  إال  كتفه.  في  إصابة  بسبب  غاب  أن 
لفريقه  ثالثية   20 أصل  من  ست  سجل 
ست  من  سلسلة  أنهت  آخرها  األمسية،  في 
التقدم  أتالنتا  ومنحت  لصنز  توالًيا  نقاط 
النهاية. من  ثانية   37.7 قبل   122-113 
هذا  لفينيكس  العاشرة  الخسارة  هذه  وكانت 
الموسم واألولى منذ سقوطه أمام ميامي هيت 
في الثامن من كانون الثاني/يناير الفائت، مقابل 

41 انتصاًرا في الصدارة.
آخر  في  الثامن  فريقه  انتصار  بعد  يونغ  قال 

تسع مباريات: »إنها أوقات رائعة نمر بها«.

في  مسجل  أفضل  بوكر  ديفن  وكان 
صنز مع 32 نقطة فيما أضاف ميكال 
بريدجز 24 وكريس بول 18. وأحرز 
هورتر  وكيفن  كولينز  جون  من  كل 
المركز  يحتل  الذي  ألتالنتا  نقطة   19
العاشر في المنطقة الشرقية مع اقتراب 

موعد مباراة كل النجوم )أول ستار(.
في لوس أنجليس، خطف كليبيرز فوًزا 
على غريمه وجاره ليكيرز 111-110 
عندما سجل ريجي جاكسون ثنائية من 
نهاية  من  ثوان   4.1 قبل  السلة  تحت 

المباراة.
ديفيس  أخيرة ألنتوني  وأتيحت فرصة 

الذي منح ليكرز التقدم بسلة ساحقة قبل 12.5 
ثانية من النهاية، من أجل قلب االمور إال أّن 

محاولته مع الصافرة لم تنجح.
انتصاره  ووريرز  ستايت  غولدن  وحقق 
كينغز  ساكرامنتو  حساب  على  توالًيا  الثامن 

114-126، فيما سقط شيكاغو بولز متصدر 
التمديد  بعد  رابتورز  تورونتو  أمام  الشرقية 

.127-120
وانتصر ميامي هيت على سان أنطونيو سبرز 

.95 112-
بيين سبورت
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أتالنتا ينهي سلسلة من 11 انتصارًا للمتصدر صنز

األلعاب األولمبية الشتوية 

رياضات قتالية 

أورنت يكشف أغىل نصيحة قدمها 
جون سينا ويبدي قلقه عىل نجم 

WWE الشاب
بأنه يشعر  الشهير راندي أورتن في تصريحاته األخيرة  المصارع   قال 
بالقلق على المصارع الشاب ريجي، والذي يقوم بحركات بهلوانية وعدد 

متتالي من التقلبات في الهواء، ويعتقد بانه سوف يسبب بإصابات لنفسه.
طول  في  التفكير  النجوم  من  يريد  بأنه  حديثه  في  أورتن  راندي  أوضح 
العمل في  بها في  التي سيستمرون  التجارية والمدة  عمرهم في األعمال 
 The Ringer برنامج في   The Viper وتحدث   .WWE اتحاد
تعقيدات  ناقش  حيث  رامبل،  رويال  عرض  Wrestling Show قبل 

الترفيه الرياضي واألمور التي تعلمها من جون سينا.
قال راندي أورتن في تصريحاته : “من الصعب للغاية تذكر كل ذلك عندما 
تشاهده مرة أخرى، لن تتاح لك أبداً فرصة كمشجع للجلوس واستيعاب كل 
شئ، أنا أحب ريجي لكني قلق بشأن هذا الولد وهذه التقلبات التي يفعلها، 

ستنفجر ركبتيه قبل أن ينطلق ويعمل مثل أي شخص”.
سبورت 360

روسيا تحصد أولى 
ميدالياتها في أولمبياد 

بكين

ميدالية  أول  نيبريايفا،  ناتاليا  الروسية  منحت 
الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  في  لبالدها 

المقامة حاليا في العاصمة الصينية بكين.
سباق  في  الفضية  الميدالية  نيبريايفا،  ونالت 
الذي  الطويلة »السكياتلون«،  للمسافات  التزلج 

جرى اليوم السبت.
وذهبت الميدالية الذهبية للنجمة النرويجية تيريز 
نصيب  من  فكانت  البرونزية،  أما  جوهوغ، 

المتزلجة النمساوية تيريزا ستادلوبير.
في  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  وانطلقت 
من  الـ20  حتى  وتستمر  الجمعة،  أمس  بكين، 
من  دولة  بمشاركة 91  وذلك  الجاري،  الشهر 

مختلف قارات العالم.
وبشكل إجمالي، يشارك في هذه النسخة الحالية 
2861 رياضيا، يتنافسون على 109 أطقم من 

الميداليات.

أرني تمنح هولندا ذهبية 
3000 متر تزلج 

تمكنت الهولندية إرني من الفوز بميدالية هولندا 
الذهبية األولى ضمن األلعاب األولمبية الشتوية 
- بكين 2022. ونجحت البطلة الهولندية إرني  
ضمن  متر   3000 بذهبية  الفوز  ستشوتن في 
مسابقة التزلج السريع محققة رقماً أولمبياً جديداً 

بلغ 3 دقائق و56.93.
فرانسيسكا  لإليطالية  الفضية  الميدالية  وذهبت 
التي أهدت بالدها أول ميدالية في  لولوبريغيدا 

تاريخها بمثل هذا النوع من السباقات.
حصد  من  ويدمان  إيزابيل  الكندية  وتمكنت 

الميدالية البرونزية.

سيطرة أمريكية يف الزتلج عىل الجليد
 

تصّدرت الواليات المتحدة منافسات الفرق في التزلّج الفنّي على الجليد في 
أولمبياد بكين الشتوي 2022.

هوبيل  وماديسون  تشين  ناثان  من  كّل  قّدمها  التي  وساعدت  العروض 
وزكاري دونوهيو في جمع 28 نقطة.

هذا وتتفّوق الواليات المتحّدة على الّروس بفارق نقطتين وبسبع نقاط عن 
الصين التي تحتّل المركز الثالث علما أّن الثنائي الصيني سوي وون جينغ 
وثمانين  باثنتين  القصير  للبرنامج  جديدا  عالميّا  رقماً  سّجال  كونغ  وهان 

نقطة فاصل ثالثة وثمانين )82.83(.



الصحـة  منظمـة  باسـم  المتحدثـة 
العالميـة "مارغريـت هاريـس "، 
بالسـرطان  المرضـى  رعايـة  إن 
تعكـس عـدم المسـاواة فـي العالم.
وأضافـت تقـول: "أوضـح أشـكال 
التمييـز – بهـذا الشـأن - هـو بيـن 
البلـدان ذات الدخـل المرتفـع وتلك 
ذات الدخـل المنخفـض، وبحسـب 
الشـامل  العـاج  فـإن  التقاريـر، 
متـاح فـي أكثـر من 90 فـي المائة 
مـن البلـدان ذات الدخـل المرتفـع، 
فـي   15 مـن  بأقـل  متـاح  ولكنـه 
الدخـل  ذات  البلـدان  فـي  المائـة 

المنخفـض."
ولهـذا، فـإن شـعار اليـوم العالمـي 
)الـذي  السـنة  هـذه  للسـرطان 
يوافـق 4 فيفـري مـن كل عام( هو 
"سـد فجـوة الرعايـة" – وتتركـز 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  جهـود 
وسـرطان  الثـدي  سـرطان  علـى 
عنـق الرحـم، وسـرطان األطفـال، 
الـدول ذات  وتسـتهدف مبادراتهـا 
والمتوسـط،  المنخفـض  الدخـل 
الصحـة  مكاسـب  أكبـر  لتحقيـق 

العامـة.
وفـي بيـان مشـترك للمديـر العـام 
الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة 
رافايـال ماريانو غروسـي، ومدير 
عـام منظمـة الصحـة العالميـة، د. 
غيبرييسـوس،  أدهانـوم  تيـدروس 
ومتوسـطة  منخفضـة  الـدول  فـإن 
الدخـل تتأثـر بشـكل غير متناسـب 

المـرض  بحـاالت  يتعلـق  فيمـا 
المرتبطـة  والوفيـات  بالسـرطان 

. به
مـن   ،2040 عـام  حلـول  ومـع 
المتّوقـع أن تحـدث 70 فـي المائـة 
مـن الوفيـات فـي الـدول منخفضـة 

الدخـل. ومتوسـطة 
يتـم  لـم  المنظمتـان،  وبحسـب 
بهـا  الموصـى  التدخـات  تنفيـذ 
للوقايـة مـن السـرطان وغيـره من 
بشـكل  السـارية  غيـر  األمـراض 
كاٍف، وال يـزال العـاج غير متاح 

العالـم. مـن  كثيـرة  أجـزاء  فـي 
وعلـى الصعيد العالمـي، قد يحتاج 
األشـخاص  بنصـف  يُقـّدر  مـا 
المصابيـن بالسـرطان إلـى العاج 
اإلشـعاعي كجـزء مـن رعايتهـم، 
العديـد  لـدى  يوجـد  ال  ذلـك  ومـع 
للعـاج  واحـدة  آلـة  البلـدان  مـن 

اإلشـعاعي.
ويظهـر هـذا التفـاوت الحاد بشـكل 
خـاص فـي أفريقيـا، حيـث أبلغـت 
حوالـي 70 فـي المائة مـن البلدان 
أن العـاج اإلشـعاعي غيـر متـاح 

بشـكل عام للسـكان.
المشـترك،  البيـان  وبحسـب 
السـرطان  تتطلـب معالجـة عـبء 
القطاعـات  متعـدد  نهـج  اتبـاع 
وقائـم  التخصصـات  ومتعـدد 
التغطيـة  إلـى  يسـتند  األدلـة  علـى 
الفّعالـة  للوقايـة  الشـاملة  الصحيـة 
المبكـر  السـرطان، والكشـف  مـن 

والرعايـة  والعـاج  والتشـخيص 
. لتلطيفيـة ا

عـاج  هـي  التلطيفيـة  والرعايـة 
لتخفيـف األعـراض الناجمـة عـن 
السـرطان ولتحسـين نوعيـة حيـاة 
أن  ويمكـن  وأسـرهم،  المرضـى 
تسـاعد النـاس علـى العيـش براحة 

أكبـر.
العامـة  الصحـة  جمعيـة  وحثّـت 
جميـع الـدول علـى بناء اسـتجابتها 
الوطنيـة علـى اسـتراتيجية شـاملة 
مـن  الوقايـة  أنشـطة  لتوجيـه 

ومكافحتـه. السـرطان 
بحسـب منظمـة الصحـة العالميـة، 
يتسـبب السـرطان فـي إقليـم شـرق 
المتوسـط فـي وفـاة مـا يقـرب مـن 

459,000 شـخص كل عـام.
وتشـير التقديـرات إلـى أنـه بحلول 
عـبء  سـيرتفع   2030 عـام 
ويصبـح  اإلقليـم  فـي  السـرطان 
األعلـى بيـن جميـع أقاليـم منظمـة 

السـت. العالميـة  الصحـة 
و13 فـي المائـة تقريبا من حاالت 
تشـخيصها  تـم  التـي  السـرطان 
إلـى  تعـود  العالـم  مسـتوى  علـى 
حـاالت عـدوى مسـرطنة، بمـا في 
ذلـك فيـروس الـورم الحليمي الذي 
يتسـبب فـي زيـادة خطـر اإلصابـة 
التهـاب  وفيـروس  الرحـم،  بعنـق 
الكبـد سـي وبـي الـذي يتسـبب فـي 
بسـرطان  اإلصابـة  خطـر  زيـادة 

الكبـد.
فقـط  المائـة  فـي   14 أن  كمـا 
الذيـن  السـرطان  مرضـى  مـن 
ملّطفـة  رعايـة  إلـى  يحتاجـون 

عليهـا. يحصلـون 
مبادرة "أشعة األمل"

اسـتكماال لهـذه الجهود المسـتمرة، 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  تطلـق 
"أشـعة  بعنـوان  مبـادرة  الذريـة 
األمـل" لدعـم الـدول األعضاء في 
تزويـد سـكانها بإمكانيـة الوصـول 
إلـى تشـخيص وعـاج السـرطان 
اإلشـعاعي،  الطـب  باسـتخدام 
بـدءا مـن البلـدان األفريقيـة األكثر 

حاجـة.
"أشـعة  مبـادرة  إعـان  ويأتـي 
األمـل" عشـية قمـة رؤسـاء الدول 
األفريقيـة فـي العاصمـة اإلثيوبيـة 

أديـس أبابا. فمن بيـن دول االتحاد 
األفريقـي الــ 55، أكثـر مـن 20 
إشـعاعية  آلـة  لديهـا  ليـس  دولـة 

واحـدة.
وقـال السـيد غروسـي: "الماييـن 
فـي  يعيشـون  الذيـن  النـاس  مـن 
البلـدان األقـل نموا يموتون بسـبب 
السـرطان، الـذي غالبـا مـا يمكـن 
عاجـه والشـفاء منـه. لدينا واجب 
أخاقـي أن نبـذل قصـارى جهدنـا 

لتغييـر هـذا الوضـع المحـزن."
وتبنـي المبـادرة علـى سـتة عقـود 
مـن خبـرة الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة فـي مجـال العلـوم النوويـة 
لتشـخيص وعـاج أنـواع مختلفـة 

مـن األورام.
المـوارد  حشـد  إلـى  وتهـدف 
الماليـة والشـركاء وحشـد اإلرادة 
ضـد  الحـرب  لتكثيـف  السياسـية 
كارثـة تقتـل العديـد ممـن كان مـن 
الممكـن عاجهـم بنجاح باسـتخدام 

الحديثـة. الطبيـة  التكنولوجيـا 
الصامتة" "الجائحة 

العـدد  يرتفـع  أن  المتّوقـع  مـن 
فـي  السـرطان  لوفيـات  اإلجمالـي 
جميـع أنحـاء العالـم بأكثر من 60 
فـي المائـة فـي العقديـن المقبليـن، 
كل  شـخص  مليـون   16 إلـى 
عـام، مـع معانـاة الـدول منخفضـة 
أفريقيـا  فـي  الدخـل –  ومتوسـطة 
وغيرهـا – من عبء هذه المأسـاة 
الصحيـة العالميـة، ومعـدالت وفاة 
األكثـر  المناطـق  بكثيـر  تفـوق 

ثـراء.
فـي  شـخص   700,000 وتوفـي 
السـرطان  بسـبب  وحدهـا  أفريقيـا 
يقتـل  حيـث   ،2020 عـام  فـي 
السـرطان فـي أفريقيـا نفـس عـدد 
الذيـن يتوفـون بسـبب  األشـخاص 

عـام. كل  الماريـا 
وينجـو 7 من بين كل 10 مرضى 
الرحـم وسـرطان  بسـرطان عنـق 
األطفـال فـي الـدول الغنيـة، مقابل 

ثاثـة أو أقـل فـي أفريقيا.
"هـذه  غروسـي:  السـيد  وقـال 
تحصـل  ال  الصامتـة  الجائحـة 
مـن  ضئيلـة  حصـة  علـى  سـوى 
التمويـل المتـاح فـي أماكـن أخرى 

األخـرى." ولألمـراض 
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أمن جيجل يف حملة تحسيس بمرض كورونا الدول الفقيرة تتحمل أعباء اإلصابة والوفاة من مرض يمكن عالجه 
لفائدة تجار حي 40 هكتار وليكيثي  

ته  n    يواصــل أمــن جيجل حمل
التحسيسية التوعوية التي أطلقها 
ــة  فئ ــدة  ائ ف ل الماضــي  األســبوع 
التجــار حول اإلجــراءات الوقائية 
للحد من تفشــي جائحــة كورونا، 
ــة  ي أيــن مســت الخرجــة الميدان
نهــار أمــس أصحــاب المحات  ل
التجارية بقطاع اختصاص األمن 
 40 ــاء  بأحي ــع  الراب الحضــري 

هكتار وليكيثي.
ــم خال هذه الخرجة الميدانية   وت
د  يّ ق ت حث التجار على ضــرورة ال
البروتوكــول الصحــي  الصــارم ب
نشــاطاتهم  بممارســة  الخــاص 
ــزام  ت ــة، مــن خــال االل التجاري
باإلجــراءات  والمســؤول  ــام  ت ال
ــة الموصى بها  ي ــر الوقائ ي تداب وال
ــك حماية لهم  في هذا الشــأن، وذل

ائنهم من خطر اإلصابة بهذا  ولزب
قاتل. الفيروس ال

هــذه الخرجة التي تبقى مســتمرة 
لغاية تاريــخ 14 فيفري الجاري 
وتشمل مختلف مصالح الشرطة، 
ــي بالموازاة مع تنظيم مختلف  أت ت
ــة جيجل بجميع  مصالح أمن والي
واألمــن  التســعة  ــر  الدوائ أمــن 
قــاوس،  الخارجــي  الحضــري 
ــة  توعوي ــة  ي ميدان لخرجــات 
وســائقي  الطريــق  لمســتعملي 
أيضــا  لتذكيرهــم  ــات  المركب
ــة  يــر الصحي تداب باإلجــراءات وال
ــي تمكنهم من حماية أنفســهم  ت ال
جائحــة  مخاطــر  مــن  وذويهــم 
ــى الصحــة  ــا، حفاظــا عل كورون

والسامة العامة.
                           نصرالدين – د

ــذ  ــز التنفي n   تزامنــا ودخــول حّي
العمل بالمنشــور الوزاري المشترك 
ــي  ــي 20 جانف ــم 01 المــؤرخ ف رق
ــق بإلغــاء إجــراءات  لّ 2022، والمتع
يــق وســحب رخص الســياقة من  تعل
طرف اللجــان الوالئية لتعليق رخص 
تــداء مــن الفاتح  الســياقة، وذلــك اب
فيفــري الجــاري، كثــف أمــن واليــة 
جيجل مــن خرجاته الميدانية لتنوير 
مســتعملي  وتوعيــة  العــام  ــرأي  ال
الطريق بــكل اآلليات التطبيقية التي 
ــز التنفيذ وفق المنشــور  وضعت حّي

الوزاري السالف الذكر.
وقد تم نهاية األســبوع الماضي تنظيم 
فائدة  خرجــة ميدانية في هذا الشــأن ل
مستعملي الطريق وسائقي المركبات، 
يهــا إطــارات وأعــوان من  أشــرف عل
ــة لألمــن العمومي  ي المصلحــة الوالئ
وكذا خلية االتصال والعاقات العامة، 
ــك على مســتوى حاجــز المراقبة  وذل
ــة  ن لمدي الشــرقي  بالمدخــل  ــي  األمن

جيجل.
ــة  توعي ــم  ت الخرجــة  هــذه  وخــال 
السائقين وشــرح ما جاء من تعديات 
ما مــا تعلّق  ضمن هذا المنشــور، ســيّ

فــي  المتخــذة  ــدة  الجدي باإلجــراءات 
فــات مروريــة ضــد  حــال رفــع مخال
الســائقين ومصيــر رخصة الســياقة 
ــم التطرق  ــع الحاالت، كما ت في جمي
فــات  ــد للمخال ــى التصنيــف الجدي إل
ــة بدرجاتهــا األربعــة وقيمة  المروري
ــى  ــة بحديهــا األدن ي غراماتهــا الجزاف

واألقصى.
ــم نصائح  ــم تقدي  فــي ذات الســياق ت
فائدة الســائقين  وإرشــادات مرورية ل
حــول ضــرورة احترام قواعد الســياقة 
د  يّ ق ت ــرام وال الســليمة عن طريــق احت
الصــارم بقانون المــرور، وكذا تجنب 
بية التي من شأنها  كل السلوكيات السل
ــوع حــوادث مرور  ــى وق أن تــؤدي إل
مؤلمــة، هذا ويبقى أمــن والية جيجل 
فــي مرافقــة دائمــة وخدمة مســتمرة 
ــى مدار الســاعة، عن  يــن عل للمواطن
طريــق أرقامه الخضــراء وكذا تطبيق 
ــو شــرطة وصفحته الرســمية على  أل
موقــع التواصل اإلجتماعي فايســبوك 
" شــرطة جيجــل " الســتقبال كافــة 
تكفــل  انشــغاالتهم واستفســاراتهم وال

ا. ي بها آن
                    نصرالدين – د 

.. وتنظيم حملة لتوعية السائقني بالمنشور 

الوزاري المتعّلق بإلغاء سحب رخص السياقة

n  في إطــار مكافحة الجريمة 
بشــتى أنواعها عبر إقليم والية 
تبســة، تمكن أفراد فصيلة أمن 
الطرقــات ببلديــة نقريــن 160 
كلم جنوب تبســة يوم أول أمس 
عند الساعة 11:00 صباحا من 
حجز أقراص مهلوســة وتوقيف 

شخص وحجز مركبة.
   حيثيــات القضيــة تعــود إلى 
ــة المنتدبــة  ل ــام أفــراد الفصي ي ق
بنقريــن بخدمة شــرطة المرور 
 ،16 ــم  رق الوطنــي  بالطريــق 
ثابــت مفترق  بالضبط بالســد ال
الطــرق فــركان - نقرين، حيث 

شاهدوا ســيارة  قادمة من اتجاه 
ــوادي نحــو مدينــة بئر  واليــة ال
بــة الوثائــق  العاتــر، أثنــاء مراق
بالمركبة،  الخاصة  والتجهيزات 
تفتيــش الدقيق  ال ــام ب قي وبعــد ال
ــور على كمية  للمركبــة تم العث
مــن األقــراص المهلوســة تقدر 
ــوس  ــي 540 قــرص مهل بحوال
من نوع بريقابالين  داخل غطاء 
احد عجــات الســيارة االمامية  
على إثرهــا تم توقيف المركبة و 
السائق لمواصلة التحقيق في ال
قضية.                                 
                    هواري غريب

حجز أقراص مهلوسة من نوع بريقابالني 
وتوقيف شخص

تفكيك ورشتين مختصتين في صناعة وتقليد عالمات 
تجارية عالمية للعطور

 تمكنـت فرقـة حمايـة البيئـة للـدرك الوطنـي 
ورشـتين  تفكيـك  مـن  العاصمـة  بالجزائـر 
وتقليـد  صناعـة  فـي  مختصتيـن  سـريتين 
عالمـات تجاريـة عالمية للعطور وتسـويقها، 
حسـبما أفـاد بـه اليـوم السـبت بيـان للـدرك 

الوطنـي.

تفكيـك  تـم  انـه  المصـدر  ذات  وأوضـح 
الفرقـة  ذات  اسـتغال  بعـد  الورشـتين 
تجاريـة  عامـات  وجـود  مفادهـا  لمعلومـات 
أسـاس  علـى  تسـوق  مقلـدة  للعطـور  عالميـة 
هـذه  أن  تبيّـن  حيـث  أصليـة،  بضاعـة  أنهـا 
مطبعـة  مسـتوى  علـى  طبعهـا  يتـم  العلـب 

. عيـة صنا
علـى إثـر ذلـك تـم إخطـار وكيـل الجمهوريـة 
المختـص إقليميـا وفتـح تحقيـق فـي القضيـة.

التحقيـق  مواصلـة  بعـد  انـه  البيـان  واضـاف 
تـم التعـرف علـى وجهـة المطبوعـات وتحديد 
وضـع  تـم  أيـن  المعنيتيـن  الورشـتين  مـكان 
خطـة محكمة ومداهمة المكان، حيث أسـفرت 
العمليـة علـى حجـز 19000 علبـة مقلـدة من 
مختلـف المـاركات العالميـة للعطور و6614 
وحـدة لعطـور مقلـدة وكـذا 22479 قـارورة 

عطـر فارغـة مهيئـة للتعميـر.
كمـا تـم حجـز 475 لتـر مـن مـادة الكحـول 
ومـواد أوليـة ووسـائل مسـتعملة فـي صناعـة 
باإلضافـة  آلـي  إعـام  وكـذا جهـاز  العطـور 

الـى طابعـة.
جنـح  رفـع  تـم  الحـال  قضيـة  فـي  والتحقيـق 
تقليـد عامـة مسـجلة وهذا بالمسـاس بالحقوق 
لحقـوق  خرقـا  الغيـر  لعامـة  اإلشـهارية 
مصنّفـة  منشـأة  واسـتغال  العامـة  صاحـب 
وممارسـة  ترخيـص  علـى  الحصـول  دون 
السـجل  فـي  القيـد  دون  قـار  تجـاري  نشـاط 
التجـاري واقتناء مـواد خطيرة دون الحصول 

المسـتهلك. وخـداع  ترخيـص  علـى 
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رحيل  على  السابعة  الذكرى  اليوم  تمر 
أعادت  التي  جبار  آسيا  واألكاديمية  األديبة 
السردية  بطريقتها  صوتها  المناضلة  للمرأة 
الكتابة  قيود  من  تخلصت  أن  بعد  المتميّزة 
منظور  عن  وخرجت  الكالسيكية  النسوية 
آفاقا  لتفتح  الرجل،  قبل  من  المقموعة  المرأة 
المتعلقة  الحساسة  القضايا  لمعالجة  جرأة  أكثر 

البقاء. وحق  باألفكار 
المرأة  يجد  جبار  آسيا  روايات  في  فالمتأمل 
صوتها  إلسماع  تناضل  التي  المقاومة 
كسب  بهدف  القيود  كل  من  تحريره  وألجل 
الوقوف  ويمكن  المشروعة  الحقوق  واستعادة 
»امرأة  الموسومة  روايتها  في  ذلك  على 

المرأة  مثال  زليخة  وبطلتها  ضريح«  بال 
من  استشهادها  بعد  حرمت  التي  المكافحة 
رغم  القبر،  مجهولة  وبقيت  الدفن  مراسم 
بصدق  حملت  فهي  تضحيات  من  قدمته  ما 
ولغة. وتاريخا  وذاكرة  جسدا  المقاومة   معنى 
المرأة  بأن  إظهار  على  حرصت  جبار  فآسيا 
أكبر من قضية صراع  مع الرجل، ويبدو ذلك 
اجتمعت  التي  الشخصيات  كل  خالل  من  جليا 
مقتنعة  امرأة   صورة  لترسم  روايتها  في 
الذين  الجنود  ال  و  الجبل  تخشى  لم  بقضيتها، 
المروحية،  من  رميها  و  لحملها  أمامها  وقفوا 
الرأس...وغيرها  شامخة  وهي  صعدت  فقد 
نقلها  في  جبار  آسيا  أجادت  التي  الصور  من 
ورفع  المناضالت  لذاكرة  إنصافها  وبالتالي 
متخلصة  كفاءتهن،  و  قدراتهن  وإبراز  شأنهن 

تتجاوز  ال  التي  للمرأة  النمطية  الصورة  من 
كانت  حيث  الجسد،  و  الجمال  حدود  مكانتها 
و  عقل  ذات  امرأة  الكاتبة  أعمال  جل  في 

قرار. حكمة و صاحبة 
راقية  وبطريقة  الرد  في  نجحت  جبار  فأسيا 
لم  حيث  أدبيا،  تهميشها  تعمدوا  الذين  على 
كما  الكثيرين،  كتابات  بين  حضور  لها  يكن 
ال  وكأنهم  األكبر  والصامت  الغائب  كانت 
فرضت  لكنها  الوجود،  في  بحقها  يعترفون 
في  ذهب  من  بحروف  اسمها  ونحتت  نفسها 

والعالمي.   العربي  األدب  ذاكرة 
الكاتبات  أهم  من  واحدة  جبار  آسيا  وتعد 
باعتبارها  المرأة،  عن  كتابة  الجزائريات 
وظفت أكبر قدر من الشخصيات النسائية، منذ 
»المتلهفون«.  ثم  ›‹العطش‹‹  األولى  روايتها 
كما لم تطفئ الروائية الفذة ظمأها للحديث عن 
بال  »امرأة  رواية  فنشرت  والمقاومة،  المرأة 
عدي،  يمينة  زليخة  حول   ،2002 عام  قبر« 
إلى  االستعمار  قاومت  التي  الشهيدة  المجاهدة 

زوجها. جانب 
آسيا  كانت  األدب  سماء  في  لتألقها  وباإلضافة 
كل  مرهف  بحس  تتمتع  ومبدعة  فنانة  جبار 
وإصرارها  وعزيمتها  ذكائها  في  برز  ذلك 
ألعمال  خيالها  في  التي  الصورة  إكمال  على 
ألعمال  تحويلها  خالل  من  وذلك  كثيرة 
بداخلها  يختلج  كان  ما  ترجمت  سينمائية 
يجب،  كما  عنه  التعبير  في  اللغة  وعجزت 
فرجيني  والمؤلفة  المخرجة  عنها  قالت  مثلما 
أوكس التي خصت الراحلة بفيلم يحمل عنوان 
خالله  من  حاولت  والذي  الكتابة«  »عطش 
البشوشة  والمرأة  االنسانة  جبار  آسيا  إظهار 

الصعاب. تقهرها  ال  التي  والحيوية 
موليير  بلغة  الروائية  الكتابة  سيدة  وتبقى 
من  سادس  ذات  صمت  في  رحلت  التي 
التي  الرائدة  بأعمالها  حاضرة   2015 فيفري 
تميزها  بفضل  غيابها  في  عنها  الحديث  تحسن 

وتفردها.
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منصفة  لرحيل  السابعة  الذكرى 
جبار آسيا  المناضلة  المرأة 

جيجل  تاريخ  عن  جديد  كتاب  مؤخرا  صدر 
بعنوان » منطقة جيجل منذ ما قبل تاريخ إلى 
خالد   « الباحث  لصاحبه  الوندالي«  االحتالل 
بلي«، عن دار النشر ومضة للنشر والتوزيع 

والترجمة.
بكتاب  التاريخية  المكتبة  دعم  فضل  الباحث   
ما  أعماق  في  الضارب  جيجل  تاريخ  حول 
تاريخيّة  نظرة  بإلقاء  وهذا   ، التاريخ  قبل 

الفترة  عبر  جيجل  منطقة  تاريخ  حول  وأثريّة 
االحتالل  إلى  التّاريخ  قبل  ما  من  المخّصصة 
من  الكثير  أبرز  حيث  للمنطقة،  الوندالي 
التي  األثريّة  والّشواهد  التّاريخيّة  الحقائق 
الوافدة  والّشعوب  الحضارات  مختلف  خلّفتها 
ذات  وفي  الفترة،  هذه  طيلة  المنطقة  على 
الجيجلي  المجتمع  على  الّضوء  سلط  الوقت 
مختلف  موازين  قلب  في  ودوره  القديم 

األحداث مع توضيح  كيفيّة تجاوبه في مختلف 
في  المنطقة  بها  مّرت  التي  التّاريخيّة  الفترات 
الكتاب  هذا  فإن  يكن  ،ومهما  المحددة  الفترة 
حول  تمحورت  التي  للبحوث  إضافة  يمثل 
التاريخية  الفترات  مختلف  في  جيجل  تاريخ 
حقائق  على  لالطالع  بالقراءة  جدير  وهو 

للمنطقة.  التاريخي  الواقع  حول  جديدة 
- د نصرالدين 

اكتشف علماء اآلثار معبدا بوذيا قديما يعود تاريخه إلى القرون األولى فى 
وادي سوات في شمال باكستان - وهو جزء من منطقة جاندهارا القديمة 
التى احتلها اإلسكندر األكبر ما أدى إلى ظهور مزيج من المعتقدات البوذية 

والفن اليوناني بالمنطقة.
ويعتقد علماء اآلثار أن المعبد يعود إلى منتصف القرن الثاني قبل الميالد 
تقريًبا، فى الوقت الذي كانت فيه جاندهارا تحكمها مملكة الهند اليونانية في 
شمال الهند، وأنه بني فوق معبد بوذي سابق ربما يرجع تاريخه إلى وقت 

مبكر فى القرن الثالث قبل الميالد.
الناس قد شيدوا المعبد األقدم في غضون بضع مئات من  وهذا يعني أن 
السنين من وفاة مؤسس البوذية، سيدهارثا جوتاما، الذي عاش فيما يعرف 
اآلن بشمال الهند ونيبال بين حوالي 563 قبل الميالد، و483 قبل الميالد

مدينة  وسط  من  بالقرب  اآلن،  حتى  المحفورة  المعبد  بقايا  ارتفاع  ويبلغ 
باريكوت الحديثة، أكثر من 10 أقدام )3 أمتار( وتتكون من منصة احتفالية 

يعلوها هيكل أسطواني يضم نصًبا بوذًيا مخروطًيا أو على شكل قبة.
وتضمن مجمع المعبد، الذي تم بناؤه وإعادة بنائه عدة مرات، قبة أصغر، 

وخلية أو غرفة للرهبان، ودرًجا، وفناء عام يطل على طريق قديم.
وقال لوكا ماريا أوليفيري، عالم اآلثار فى جامعة كا فوسكاري فى البندقية 
مع زمالء  الحفريات  قاد  الذي  المتوسط  األبيض  للبحر  الدولية  والرابطة 
باكستانيين وإيطاليين وفقا لموقع اليف ساينس«: »من الواضح أن المعبد 
في باريكوت هو أقدم اآلثار البوذية التي تم العثور عليها على اإلطالق في 

منطقة جاندهارا القديمة«.
وبدأ علماء اآلثار اإليطاليون، الذين كانوا يعملون في وادي سوات منذ عام 

1955، أعمال التنقيب في باريكوت عام 1984.
وقد كانت مهمتهم وفقا لموقع اليف ساينس الحفاظ على اآلثار الهامة للمدينة 
من خالل تأجير األراضي الشاغرة والتنقيب عن أكبر قدر ممكن منها ، 
وبالتالي حمايتها من الزحف العمراني والحفريات األثرية السرية التى دائما 

ما سعت إلى استخراج القطع األثرية لبيعها فى أسواق اآلثار األجنبية.

اكتشاف أقدم معبد بوذي 
فى باكستان

الوندالي إلى االحتالل  التاريخ  صدور كتاب » منطقة جيجل منذ ما قبل 

الجميلة  للفنون  الوطنية  المدرسة  خريج 
باالتحاد  الجميلة  للفنون  واألكاديمية  بالعاصمة 
محمد  طالب  النحات  الفنان  تميّز  السوفياتي 
التشكيلية  القيود  من  المتحّررة  بتحفه  الطاهر 
فيها  وتتناغم  الكتل  خاللها  من  تتبختر  بلمسات 

المتداخلة.  الفتحات  تطبعها  بأشكال  األجسام 
مريم/ب

بالدوسن   1954 مواليد  من  طالب  الفنان 
بالمدرسة  لطلبته  ومعارفه  فنه  كرس  ببسكرة 
يتخلى  أن  بباتنة، دون  الجميلة  للفنون  الجهوية 
المادة  يداعب  النحت حيث  فن  في  هوايته  عن 
الصمت. بنغمات  سمفونية  منها  ليجعل  الباردة 
النحات  يترجم  ومنحنية  مائلة  وخطوط  بكتل 
مرنة  أشكال  في  والحنان  الحب  مشاعر 
تحفا  لتبدع  بالحواجز  تعترف  ال  وديناميكية 

والحداثة.  األصالة  فيها  تنسجم 
الطاهر  محمد  طالب  أعمال  تصنيف  يمكن 
األخرى  عن  الواحدة  تتباهى  مجموعات  في 
األزمنة  مختلف  من  استلهمها  بمنحوتات 

البعيد  تعيش  أن  واحدة  لمنحوتة  فيمكن 
باختصار  تعيش  أو  والمستقبل  والحاضر 
تهدي  كما  نهايته،  إلى  بدايته  البشر من  عصر 
يتابع  وهو  متعة  تضاهيها  ال  متعة  للمتأمل 
كل  له  وتترك  ودورانها  والتواءاتها  منحنياتها 

باإليحاء. المفعمة  تراكيبها  لترجمة  المجال 
ارتكازية  نقطة  من  تنطلق  قد  طالب  فأعمال 

الذوق  أصحاب  تستقطب  بلغة  الكل  تحاكي 
القدرة  الفني ومن يتمتعون ببعد نظر ويملكون 

الصمت.  استنطاق  على 
من  المنحوتة  »االتحاد«  الفنان  أعمال  ومن 
وغيرها  »األمل«  »زوجي«،  وتحفة  الجبس 
كل  استحسان  تثير  التي  الكثيرة  التحف  من 

يراها. من 

ليبدع  الجبس  طوّع  نحات  الطاهر  محمد  طالب 
الكتل بأنغام  سمفونيات 

في  للمشاركة  دعوى 
الوفاء  »ربيع  مهرجان 

بتونس  العربي«  للمسرح 
أطلقت لجنة تنظيم »مهرجان 
ربيع الوفاء للمسرح العربي« 
الفايسبوك  في  صفحتها  على 
اعالن للمشاركة في تخصص 
»الدراما الثنائية« في الطبعة 
الحدث  هذا  من  عشر  الثالثة 
بمدينة  سيقام  الذي  الثقافي 
 20 بين  ما  التونسية  جندوبة 

و24 ماي المقبل.
المنظمة  الجهة  وأوضحت 

المونولوغ  تخصصات  في  تنظيمها  المرتقب  المسابقات  على  وناهيك  أنه 
ومسرح الشارع المخصصة للفرق المسرحية التونسية يمكن للدول العربية 
المشاركة في المهرجان في الدراما الثنائية تحت اشراف فريق ال يتعدى 

أربعة اشخاص.
ويجب على الفرق المشاركة ارفاق ملفات مشاركتهم عبر البريد االلكتروني 
theater.elwafa@gmail.comقبل نهاية الشهر الحالي كما يمكنهم 
الخاصة  الفايسبوك  المشاركة على صفحة  االطالع على شروط وكيفيات 

بالمهرجان.
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الكشف عن ثروة أحالم.. والمبلغ يفوق التوقعات
n كشــف موقــع عالمي أجنبــي عن ثــروة الفنانة 
اإلماراتية أحالم الشامسي وتم تقديرها بمبلغ خيالي.
فقد ذكر موقع »سيلبريتي نت وورث« أن ثروة 
أحــام تصــل إلى 25 مليــون دوالر إلى جانب 
العديــد مــن الممتلكات الخاصة بهــا، فهي لديها 

طائرة خاصة تسافر بها.
ولديهــا الكثيــر من المنازل والقصــور بين دبي 
ولبنان وباريس ولندن، وأســطول من السيارات 

أيضاً بين بورش والمبرغيني وغيرها.

ومــن المعروف أن أحــام تحــب المجوهرات 
كثيــراً فمثًا في ألبومهــا األخير تم تصميم العقد 
الــذي ارتدتــه خصيصــاً لها وهــو يحتوي على 

األلماس وتبلغ قيمته 2 مليون دوالر.
أحــام تصــرف الكثير مــن األمــوال على فنها 
وعلى مابسها حيث تحرص دائماً على الفساتين 
األنيقــة والغالية الثمن ومن بينها فســتان ارتدته 
فــي 2012 في برنامج أراب أيدول وتبلغ قيمته 

مليون و300 ألف دوالر.

بعد ماجد المرصي.. اعتذار محمود حجازي 
عن مسلسل "بابلو" لحسن الرداد 

n اعتذر الفنان محمود حجازي 
عن المشــاركة في بطولة مسلسل 
»بابلو«، من بطولة حسن الرداد، 
حيــث كان مرشــحا لتجســيد دور 
ابــن الفنان مصطفى فهمي، ولكنه 
أعتــذر بســبب األجــر مــع المنتج 
ممدوح شــاهين، ولم يكن حجازي 
هو األول الذي أعتذر عن المسلسل 

فسبقه النجم ماجد المصري. 
المسلســل  بطولــة  فــي  ويشــارك 
كل مــن أروى جــودة ونجاء بدر 
ورشــوان توفيق وصــاح عبد هللا 

ومحمــد جمعــة وســلوى عثمــان 
وآخــرون، والعمل للكاتب حســان 
عبــد  محمــد  وإخــراج  دهشــان، 

الرحمن حماقي. 
ويعــرض للفنان محمــود حجازي 
حاليا مسلســل »أبو العروسة 3«، 
مــن بطولــة ســيد رجب وسوســن 
بــدر ورانيــا فريد شــوقي ونرمين 
الفقــى ومدحت صالح وميدو عادل 
ومحمود حجازي وكارولين عزمي 
وعــدد كبير مــن الفنانيــن، تأليف 

وإخراج هاني كمال.

عرض فيلم سينمايئ عن 
حريق كاتدرائية نوتردام 

يف مارس المقبل

n ســيعرض فــي 16 مــارس 
المقبــل فيلم »نوتــردام تحترق« 
فــي  الحريــق  عــن  الســينمائي 
كاتدرائية »نوتردام« من إخراج، 
المعــروف  أنــود،  جــاك  جــان 
معركــة  عــن  لفيلــم  بإخراجــه 
ستالينغراد »العدو عند البوابة«. 
وقــد بلغــت ميزانيــة الفيلــم 30 
مليــون يــورو، وضمــت بطولة 
الفيلــم الممثــل، ســامل البــارت 
المعروف بمشــاركته في تصوير 
المسلســلْين التلفزيونيــن » حيــاة 
»عــادل« و« مقتــل غامــض لـ 

أغاتا كريستي«.
وقال المخــرج إن الفيلم يســتعيد 
بــكل التفاصيل التسلســل الزمني 
للحريــق المدمر الــذي حدث في 
وســط باريس. وفي الوقت نفسه، 
تشــغل اللقطــات الوثائقية حوالي 
٪5 مــن وقــت الفيلــم اإلجمالي. 
وغالبا ما تم تصوير مشاهد الفيلم 

داخل مبان حقيقية، وال ســيما في 
كاتدرائية »بورجي«.

»لقــد  أنــود:  جــاك  جــان  قــال 
النــار الحقيقيــة، ألن  اســتخدمنا 
استخدام رسومات الكمبيوتر يقلل 

من التأثير«.
يذكــر أن الحريق فــي كاتدرائية 
»نوتردام« اندلع مساء 15 أفريل 
عام 2019. وكما أثبت التحقيق، 
فإن الحريق بدأ في منطقة البرج، 
حيــث جــرت قبل ذلك بســاعات 
اللهــب  الترميــم ودمــر  أعمــال 
الســقف الخشــبي والبــرج الذي 
انهار، ثــم احترق علــى أرضية 
الكاتدرائية. تم إخماد الحريق في 
صباح اليوم التالي فقط. واســتمر 

الحريق أكثر من 15 ساعة.
جدير بالذكر أن عمــر كاتدرائية 
»نوتردام« ســيبلغ العــام المقبل 
860 عامــا. وتــم وضــع حجر 

أساسها عام 1163.

أنغام تضع رشطا غريبا لحضور حفلها المقبل 
مــة لحفــل الفنانــة أنغام  n أعلنــت الشــركة المنظِّ
المقبل، والذي تستعد إلحيائه يوم 25 فيفري الجاري 
بقصــر عابدين، عن شــرط واحد لحضــور الجمهور 
الحفل، وهو عدم دخول األطفال دون ســت ســنوات، 

مع اتباع كل اإلجراءات االحترازية المتفق عليها.
وأعلــن موقــع »تيكتس ماركــت« عن أســعار تذاكر 
الحفل التي تنقســم إلــى أربع فئات، وهــي: البرونزية 
ويبلــغ ســعرها 850 جنيهــاً والفضية ويبلغ ســعرها 
1250 جنيهــاً والذهبية ويبلغ ســعرها 1550 جنيهاً، 

والباتينية ويبلغ سعرها 1850 جنيهاً.

وكانــت أنغــام قــد رّوجت للحفــل عبر حســابها على 
“إنستغرام”، حيث نشرت البوستر الخاص للحفل الذي 

تُحييه برفقة أوكسترا المايسترو هاني فرحات.
ومــن أبرز األغانــي التي ســتغنّيها أنغام فــي الحفل: 
»حالة خاصة جداً«، »أســاميك الكتيــرة«، »ياريتك 
فاهمني«، »ســيدي وصالك«، »هو نفس الشــوق«، 
»أنا بعتــه كتير«، »هنشــتاقوا«، »نفضل نرقص«، 
»بتوصفني عمري معــاك«، »حتة ناقصة«، »أكتب 
لك تعهــد«، »عرفها بيا«، »مهزومــة« وغيرها من 

األغنيات.

سوسن بدر والدة نجالء بدر فى مسلسل "بابلو" رمضان المقبل 

n تشــارك الفنانة سوســن بدر فى بطولة مسلسل 
»بابلــو« للنجم حســن الــرداد والمقــرر عرضه فى 
شهر رمضان المقبل، حيث تجسد خالل أحداث العمل 
شــخصية أم نجالء بدر وابنتين أخريين، وتعيش فى 
حارة شــعبية، وتمر بالعديد مــن المواقف مع بناتها 
وكذلــك أهل المنطقــة التي تعيش فيها وذلك في إطار 

اجتماعي.
مسلسل »بابلو« تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد 
عبد الرحمن حماقي وبطولة حسن الرداد، نجاء بدر، 
أروى جودة، سوســن بدر، مصطفــى فهمي، صاح 
عبــد هللا، ســلوى عثمــان، رشــوان توفيــق، وجاري 
التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، وكان 
من المقّرر البدء في تصوير أول المشاهد أمس للحاق 

بالعرض في شهر رمضان المقبل.
وتعيــش سوســن بدر حالــة من النشــاط الفنــي على 
مســتوى الدراما إذ يعرض لهــا حالياً على الفضائيات 
مسلسلين األول هو الجزء الثالث من »أبو العروسة« 

مع ســيد رجب على قناة DMC وهو تأليف وإخراج 
هاني كمال، والثاني هو »نقل عام« مع محمود حميدة 
علــى قناة ON وهو تأليف وليد خيري وإخراج عادل 
أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
كما تشارك سوسن بدر في مسلسل »البحث عن عا« 
مــن 6 حلقات مع النجمة هند صبــري، والذي انطلق 
عرضه علــى منصة نتفليكس هذا األســبوع، والعمل 
يضم أحمد فؤاد ســليم، وهاني عادل، وندى موســى، 
وعــدد ضيــوف الشــرف منهم خالــد النبوي ويســرا 
وشــيرين رضــا ودينا وفتحــي عبد العزيــز، والعمل 
مســتوحى من شــخصيات من تأليف غــادة عبد العال 
وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال 

وإخراج هادى الباجوري.
وقدمت سوسن بدر فى رمضان الماضى مسلسلين هما 
»بين الســما واألرض« من 15 حلقة، وبطولة هاني 
ســامة، درة، يسرا اللوزي، نجاء بدر، نورهان، ندا 
موســى، أحمد بدير، وســيناريو وحوار إسام حافظ، 

والقصــة مأخوذة عــن قصة األديب نجيــب محفوظ، 
إخــراج ماندو العدل، و«بنت الســلطان« مع روجينا 
وباسم سمرة وتأليف أيمن سامة وإخراج أحمد شفيق.

نوال الزغبى تروج ألغنيتها الجديدة "لسه باجى عىل بالك""

n روجــت النجمة نــوال الزغبي، ألغنيتها الجديدة 
»لســه باجي على بالك«، وكشفت عن موعد تصوير 
األغنيــة وغــردت نوال، عبر حســابها علــى تويتر، 

سين ألغنية  لسه باجي على بالك  قائلة: »إدِّيش محمَّ
األسبوع القادم رح صورها«.

شوقت النجمة نوال الزغبى، جمهورها لحفلها الغنائي، 
فــي األردن، والمقرر إقامتــه يوم 11 فيفري الجارى، 
وتقــدم مــن خاله باقــة متنوعة مــن أغانيهــا القديمة 
والحديثــة التى يحبهــا جمهورها، وكتبــت نوال، عبر 
حسابها على تويتر، قائلة: »خلينا نغني سوا قلبي على 

قلبوا ونقطة انتهى باألردن بمناسبة عيد العشاق«.
وكشــفت مؤخًرا النجمة اللبنانيــة نوال الزغبى موقفها 
من خوض تجربة التمثيل قائلة أنه عرض عليها الكثير 
من الســيناريوهات الفنية ســواء ســينمائية أو درامية، 

ولكــن حــال إقناعها بأحد منها ســتوافق علــى الفور، 
مضيفــة أنها تتمنى أن تكون تجربــة الدراما القصيرة 

التى ال تتعدى عن 8 حلقات. 
وأكــدت النجمة اللبنانية نــوال الزغبى أنها تتعاون مع 
الملحن عمرو مصطفى في حوالي 3 أغاٍن يتم تنفيذها 
خــال الفتــرة المقبلــة، واصفة إيــاه »بأهــم الملحنين 
الموجودين في الوطــن العربي وحققنا نجاحات كثيرة 
ســابقة، كمــا أن األغانــي من كلمــات الشــاعر أمير 
طعيمــة وما زلنا فــي مرحلة االختيــار، وتحمل عدًدا 
مــن المفاجآت، وإن شــاء تكســر الدنيا كالعــادة أثناء 

طرحها«.

بوسرتات دعائية لمسلسل "اللعبة 3" قبل عرضه

n يواصــل المخــرج معتــز التوني، 
تصوير المشــاهد األخيرة من مسلســل 

»اللعبــة« الموســم الثالــث وطرحــت 
دعائيــة  بوســترات  المنتجــة  الجهــة 

لترويج المسلســل قبل عرضه يوم 20 
فيفري الجارى.

 وجمعت البوســترات أبطال المسلســل 
هشام ماجد وشيكو، حيث انتهى مخرج 
العمل من مونتاج أولى حلقات المسلسل 
ويواصــل مونتــاج ومكســاج الحلقــات 
األخيرة ووضع الموســيقى التصويرية 
تزامًنــا مــع التصويــر بشــكل يومــي 

ومكثف.
وتدور األحداث حول »وسيم ومازو«، 
وهمــا الزميــان منذ صغرهمــا اللذان 
يتنافســان ضــد بعضهمــا البعــض فى 
شــكل مبــاراة مســتمرة بينهمــا، حينما 
يتقدم الثنائــي في العمر وينتهي التنافس 

بينهما، يظهر شــخص غامض يدفعهما 
للعــودة لمنافســة بعضهمــا البعض من 

جديد.
مسلســل »اللعبة«، كان عرض الجزء 
األول فــى موســم رمضــان الماضــى 
على شاشــة إحدى الفضائيات العربية، 
وحقق نجاحــا جماهيريا كبيــرا، وقرر 
الصناع تقديم الجزء الثاني، والعمل من 
بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، 
ويشــارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد 
ثروت، أحمد فتحــي، وانضمت النجمة 
رانيا يوســف لهــم فى الموســم الثاني، 
من تأليف فادى أبوالســعود، أحمد سعد 

والى، إخراج معتز التوني.



منوعات األحد 06 فيفري  2022 م18
الموافق لـ 05 رجب 1443 هـ

أبرز احدات 2021

الصبــر  بمــاء  معاناتــه  غســل 
األقويــاء،  بصمــود  ومســحها، 
وأخاطها بقلم المبدعين، هي قصة 
الروائــي زكريــاء خواطبــة الذي 
ض قلمه الســتئصال ورم أنهك  روَّ
جســده، وتمكــن من بعــث موهبة 
بداخلــه ظلــت مدفونــة لســنوات 
طويلــة بشــعاع النجــاح، ليضيء 
حياتــه بمهــارة جديــدة نقــل من 
خاللها المشاعر المتدفقة من قلبه 
بسرد رحلته مع مرض السرطان، 
موجها رســالة لكل مريض : »إن 
كنــَت مريضــا بالســرطان، احزن 
وامســح دموعك بالذكر والرجوع 
مريضــا  تكــن  لــم  اذا  أّمــا  هلل، 
بالســرطان فينطبــق عليــك نفس 
الــكالم، ففي كلتا الحالتين أنت في 

الدنيا«.
زكرياء خواطبة سرد لعين الجزائر 

عــن تحدياته مــع المرض، وكيف 
نقلها للقراء في رواية »عام على 

وفاتي«.
تحدث زكرياء خواطبة خّريج كلية 
التجارة والتســويق، وكاتب رواية 
»عــام على وفاتــي »والتي تحمل 
عنوان آخر على غالفها »أمي في 
جسمي ورم سرطاني«، أنه وكأي 
شــاب جزائــري يواجــه تحدياتــه 
الــذي  التحــدي  أّن  إال  الخاصــة، 
كان مــن نصيبه، جــّد ملفت للنظر 
ومستوجب للوقوف عنده، وواصل 
أن النســخة الحقيقيــة مــن زكرياء 
خواطبة ككاتب وعالقته بالكتابة لم 
تكن لها قصة معينة جعلته يكتشف 
موهبتــه ظنّا منه أن مــا يكتبه هو 
ناجــم عن فطرة يكتســبها الجميع، 
وكأن الكتابــة هــي مــن بدأته ولم 

يباشرها هو في فترة معينة.
وأوضــح محدثنــا أن رواية »عام 
على وفاتي« هي رواية سيرية أي 

من نوع الســيرة الذاتية تنقل وقائع 
حقيقية تدور أحداثها حول مواجهة 
الكاتــب لمرض الســرطان، اختار 
أن تكــون في قالــب روائي يجمع 
بين التجربة وفن الكتابة والســرد، 
ويضيف أن هذه الرواية مكونة من 
أربعة فصول، ولكل فصل مرحلة 

خاصة من المرض. 
ووظــف زكرياء في روايته الحس 
الدرامي والتراكيــب التراجيدية و 
فة للكوميديا  الكوميدية منهــا الموظِّ
الســوداء بســخرية تضفي عنصر 

المتعة للقارئ أثناء المطالعة.
وأكد أن الروايــة تحمل في طياتها 
حســا آخــر وهــو مــا يشــعر بــه 
المريض ويعيشــه بــكل التفاصيل 
التــي تكســر موقف مــن يعتبرون 
مــن  طابــو  الســرطان  مــرض 
الطابوهــات التي ال يجب الخوض 
فيها، مشيرا أنها تخلو من الخيال.

وأضــاف أن نســج الروايــة كان 

متقطعا من فتــرة ألخرى، فبعض 
سطورها كتب على سرير الفاجعة 
بالمستشفى حســبه، بينما صفحات 
أخرى كتبت بالمنزل أثناء الصراع 
مــع تأثيــرات الكيمــاوي الجانبية، 
وهــذا مــا جعــل القصــة مشــبعة 
بالمشــاعر الحقيقية التــي أصابت 
القراء ووضعتهم في المشهد كأنّهم 
يعيشــون الــدور لحظــة بلحظــة، 

حسب آراء القراء في الرواية.
وعن شــعوره وهو يــروي رواية 
تصف مــا بداخله من ألــم قال أنه 
كمثــل ذلــك الثقــب الــذي يُنّفــس 
الِقدر عند درجــة الغليان، فيصّدر 
بمختلــف  خارجــه  الضغــط  كل 
قــد  التــي  الداخليــة  الصراعــات 
يعيشــها مريــض الســرطان أثناء 

صراعه. 
مشيرا أن القارئ حين يغوص في 
كل المخاوف التي عاشــها الكاتب 
ومــا راوده من توتــر وهواجس، 
ثــم يــدري عــن كيفيــة تجاوزها 
وتخطيهــا، ال ينهي قــراءة الكتاب 
إاّل وقــد ُزرعت فيه روح التحدي، 
قائال: معــروف أن التحدي عدوى 
ممكن أن تصيب أي انســان منا«. 
لذلــك قــال أن الروايــة موّجهــة 
للمريــض وغيــر المريــض، ألن 
االنســان يكون على شــاكلتين: إّما 
مريُض سرطان، أو قريُب مريٍض 
بالســرطان )صديقــا كان أو مــن 
األهل(، أما عن الرسالة التي أراد 
توجيههــا للقراء حبــذ اختزاله في 
اقتباس من روايته قائال: »إن كنَت 
مريضا بالسرطان، أحزن وأمسح 
دموعك بالذكــر والرجوع هلل، أّما 
إذا لــم تكــن مريضــا بالســرطان 
فينطبــق عليــك نفس الــكالم، ففي 

كلتا الحالتين أنت في الدنيا«.

زكرياء خواطبة

قصة شاب هزم السرطان ونقل تجربته 
في رواية » عام على وفاتي «

بريطانية من أصحاب متالزمة داون 
تقتحم عالم األزياء

n بــدأت العديد من بيوت 
الســنوات  األزيــاء خــالل 
الماضية تستعين بعارضي 
أزيــاء مــن ذوي الهمــم، 
الذين أثبتوا جدارة فى هذا 
المجال مثل بيــث ماثيوز، 
 22 العمــر  مــن  البالغــة 
عاًما، من سوانزي بويلز، 

وهــي فتاة من أصحاب متالزمة 
داون، نجحــت فــى توقيــع عقد 
مــع وكالة عرض أزيــاء كبرى 
وهي »زيبيدي«، وفقاً لما ذكره 
موقــع صحيفــة »ديلــى ميل« 

البريطانية.
بدأت بيث عملها فى مجال عرض 
األزياء عندما بدأت عائلتها تالحظ 
موهبتهــا فى هذا المجــال، وبدأت 
فــى البحــث لها عــن فرصــة لها 
لتســتطيع إثبات موهبتهــا، وقالت 
والــدة بيــث، والتــى تدعــى فيونا 
ماثيوز، لشــبكة الـ«بي بي ســى« 
اإلخباريــة: »أنــا مســرورة جــًدا 
ألن ابنتي ســتكون جزًءا من عالم 
عارضات األزيــاء.. عندما ولدت 
بيث، كانت تجربة ســلبية ألن كان 
دائمــاً يقال لنا بأن حياتها ســتكون 
صعبة للغاية، لكن بيث كانت تقول 

إن العكس هو الصحيح«.
وأضافــت: »أعتقــد أننــا مررنــا 
بلحظــات مثل أي آبــاء لديهم طفل 

صغير، لكن بشكل عام، تجاوزت 
بيــث التوقعــات، دائًمــا لــم نضع 
أي حواجــز أمام تعلمهــا ويمكنك 
رؤيتهــا اليوم، لقد تحولت للتو إلى 

سيدة شابة رائعة«.
وقالــت إيال ســينجلتون-ريدموند، 
 « بوكالــة  موظفــة  وهــي 
رائعــة  »بيــث   «  Zebedee
أمــام الكاميرا، ويمكــن رؤية ذلك 
فــى الصــور التــى التقطهــا لهــا 
المصــور جراهــام ســميث، وهي 
مرتديــة أوشــحة جوتشــي، وثوًبا 
أحمر اللــون، باإلضافة إلى بعض 

الصور الطبيعية«.
وأضافت إيال أن هدفهم كشــركة، 
أنهــم يتطلعون للتأكد مــن أن بقية 
وســائل اإلعــالم يمكنهــا أن تفعل 
الشيء نفســه وتمثل السكان بشكل 
صحيح، وتابعت »على الرغم من 
أن هنــاك طريًقــا طويــاًل لنقطعه، 
لكن بدأ النــاس يدركون التحريف 
فــى وســائل اإلعالم لدينــا وبدأت 

األمور تتغير«.

افرتس الماشية مدة 80 عاما.. 
اصطياد أكرب تمساح عىل اإلطالق

فــي  صحفيــة  تقاريــر  ذكــرت   n
الواليــات المتحــدة، أن صيــادا مــن 
والية ميسيسيبي تمكن من صيد أكبر 
تمســاح على اإلطالق، خــالل اآلونة 
األخيرة، فيمــا أظهرت صور متداولة 
علــى المنصــات االجتماعيــة الحجم 

المذهل للحيوان.
وبحســب صحيفة »ديلــي ميل«، فإن 
طول التمساح يزيد على أربعة أمتار، 
فيمــا بلــغ وزن الحيــوان نحــو 410 

كيلوغرامات.
وتم اصطياد هذا التمســاح في جنوب 
واليــة فلوريــدا بعدمــا ظــل يفتــرس 
الماشية في المنطقة طيلة ثمانين عاما.
علــى  يعثــر  أن  الصيــاد  واســتطاع 
التمساح في بحيرة خاصة بعدما أطلق 
عليــه رصاصــة فــي أعلــى الرأس، 
من خالل اســتخدام بندقيــة من طراز 

.»STW«
وبعــد إصابــة التمســاح فــي الرأس، 
تم ســحب الحيــوان من البحيــرة إلى 
الخارج، في صيد ُوصف بـ »الُمثير«.

وفي مرحلة موالية، قام الصياد بوضع 
رأس التمســاح علــى الجــدار بمثابــة 
ديكــور حتى يذكره برحلة الصيد التي 
ال تُنسى، في حين تمت معالجة اللحم.
وعندمــا قام الصيــاد بنشــر الصورة 
علــى المنصــات االجتماعيــة، حظي 
بتفاعل واسع كما تمت مشاركة صور 

الحيوان آالف المرات.
لكن صــور هذه الحيوانات وهي أيدي 
الصيادين ال تثير اإلعجاب فقط، وإنما 
تخلف ســخطا في بعــض األحيان، ال 
ســيما وســط النشــطاء المدافعين عن 

حقوق الحيوان.
قتــل  وينتقــد نشــطاء اإلقــدام علــى 
حيوانــات من أجل التســلية، أو اتخاذ 
أجزائهــا بمثابــة ديكور، فــي حين ال 
توجــد حاجــة إلــى تنــاول لحومها أو 

االستفادة منها بشكل حيوي.
لكــن المدافعيــن عن صيد التمســاح، 
يقولــون إن الصيــاد أســدى معروفا، 
ما دام قد خلص المزارعين من شــبح 

الحيوان الذي يفترس الماشية.  

دالل بوعالم 

دببة قطبية تقيم بمحطة أرصاد جوية روسية مهجورة منذ 30 عاما

التقــط مصــور للحيــاة البرية صــوًرا رائعة 
تظهــر دًبــا قطبًيــا يعيش في محطــة أرصاد 
جوية مهجورة على جزيرة روسية، وحسب 
ما نقلتــه صحيفة »ديلي ميــل« البريطانية، 
ســافر ديمتري كوخ، أكثر من 12000 ميل 
حول ســاحل تشوكوتكا من أجل الوصول إلى 

جزيــرة رانجيل الروســية المهجــورة اآلن، 
وهي محمية طبيعية تحت حماية اليونســكو، 

والمعروفة بأعداد الدببة القطبية الكبيرة.
لكــن بعد ما قابله من ســوء األحوال الجوية، 
ســلك المصــور منعطًفا واقتــرب من جزيرة 
Kolyuchin الصغيــرة، التــي تقع في بحر 

Chukchi، وهنا اكتشف مجموعة من الدببة 
القطبيــة المقيمــة اآلن داخل محطــة الطقس 
الســابقة بالجزيــرة والتي كانــت تعمل خالل 

الحقبة السوفيتية قبل أن تغلق عام 1992.
وتمكــن مصــور الحياة البريــة، الذي أمضى 
عامين في التخطيط لرحلته، من التقاط صور 
للحيوانات التي جعلت المبنى منزلها منذ ذلك 
الحين، باســتخدام طائرة بــدون طيار مزودة 

بمراوح خاصة منخفضة الضوضاء.
وقــال المصور، إنه كان هناك حوالي 20 دًبا 
قطبًيــا، معظمهم من الذكــور يتجولون حول 
المبنــى المهجور، الذي تم بناؤه في ثالثينيات 
القــرن الماضــي، في مشــاهد وصفهــا بأنها 

»حالة تحدث مرة واحدة في العمر«.
كتب المصور في مدونته: »كنت أرغب دائًما 
فــي الحصول علــى بعض اللقطــات اللطيفة 
للدببة القطبية، وكان هذا هو الهدف الرئيسي 
لرحلتنــا.. توقعنا أن نلتقي بهم في الغالب في 
جزيرة رانجيل المشــهورة فــي جميع أنحاء 
العالــم بكونها موطًنا للعديــد من الدببة.. لكن 

الطبيعة ترسل لك دائًما شيًئا ال تتوقعه«.
وتُظهــر الصــور التــي التقطهــا المصــور 
دًبــا قطبًيا جالًســا خــارج محطــة األرصاد 
المهجــورة تنظر بفضول إلى كاميرا الطائرة 
بدون طيار بينما شــوهد آخرون يحدقون من 

نافذة مفتوحة.
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مكتب االستاذ عليوي فؤاد محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
 مقابل المحكمة الجديدة برج بوعريريج  الهاتف:035.79.45.07

حي 05 جويلية شارع »ف«
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن عن البيع بالمزاد

العلني ألعلى عرض

طبقا للمادة :,750.749.748 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بطلب بالمتابعة و السعي من السيدة 

:ورثــة عابــد الذوادي بــن محمد وهم : أرملته: ســداوي زينب بنــت الدراجي, أبناؤه وهــم : عابد دليلة, 
عابــد فايــزة, عابــد لويزة, عابد كفية, عابد عبد الغاني, عابد نور الســدات, عابد دلولــة, عابد نور الدين, 

عابد الحسين, فارس.
العنوان :

بلدية بئر قاصد علي.
نحن األستاذ / عليوي فؤاد محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج   

المقيم مكتبه بالعنوان أعاله و الموقع أدناه.
-بناء على أحكام المواد 748,749,750 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

-قمنا بإيداع قائمة شــروط البيع التي بموجبها ســوف يباع بجلســة البيع بالمزاد العلني للعقار المبين أدناه 
بقاعة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج

بتاريــخ 25/12/2019, تحــت رقــم: 101/2019 طبقا للمواد 737الى787  مــن قانون اإلجراءات 
المدنية واإلدارية. 

بناءا على الســند التنفيذي المتمثل في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج’ الغرفة العقارية, 
بتاريــخ: 28/02/19, فهــرس رقــم : 00471/19 , جــدول رقــم :02045 /18 , الممهور بالصيغة 

التنفيذية المسلمة بتاريخ : 24/04/2019 تحت رقم : 473/2019.
-بنــاء علــى أمر تحديد جلســة البيــع بالمزاد العلنــي الصادر عن الســيد رئيس محكمة بــرج بوعريريج 

بتاريخ:06/02/2020 تحت رقم 269/2020
تعيين العقار :

عقار مشاع المتمثل في القطعة األرضية المنتمية لمجموعة ملكية 15 قسم 18 البالغ مساحتها 18 هكتار 
63 آر و 50سنتآر الواقعة بالمكان المسمى عين التراب ببلدية سيدي امبارك.

السعر االفتتاحي :
  تم تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني ألعلى عرض  و آخر مزايد يوم:

09/01/2022
مالحظة 

معلومات أكثر و لالطالع على قائمة شــروط البيع يرجى االتصال بمكتب األســتاذ عليوي فؤاد محضر 
قضائــي لدى اختصــاص مجلس قضاء برج بوعريريــج الكائن مكتبه بالعنوان المذكــور أعاله أو بأمانة 

ضبط محكمة رأس الوادي .
وإثباتا لما ذكر أعاله و تحت سائر التحفظات حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا.

تأشيرة رئيس أمناء الضبط لمحكمة رأس الوادي.
المحضر القضائي

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون االسرة علنيا حضوريا في اول درجة
في الشكل قبول الدعوى

فــي الموضــوع : اعتمــاد تقرير الخبرة المنجــزة من طرف الخبير دقيش اســماعيل ,المودعة لــدى امانة ضبط 
المحكمة بتاريخ:05-01-2022 تحت رقم ايداع 10-22 وبالنتيجة 

-1 توقيــع الحجــر علــى المرجع ضده بن كشــيدة عباس المولــود بتاريخ 27-01-1963 ببــرج زمورة ,ابن : 
احمد و خليفي مباركة.

-2 تعييــن المرجع بن كشــيدة حســين مقدما عليه لرعايته و القيام بادارة شــؤونه الماليــة واالدارية و تمثيله امام 
مختلف الهيئات االدارية و القضائية مع ضرورة استئذان المحكمة في التصرفات التالية:

1. بيع عقار المحجوز عليه وقسمته ورهنه واجراء المصالحة
2. بيع منقوالت المحجوز عليه ذات االهمية الخاصة

3. استثمار اموال المحجوز عليه باالقراض او االقتراض او المساهمة في شركة
4. ايجار عقار المحجوز عليه  لمدة تزيد عن ثالث سنوات 

-3 األمر بنشر هذا الحكم بجريدة محلية يومية   صادرة باللغة العربية بسعي من المرجع
-4 األمر التأشير بمنطوق )افتتاح التقديم( على هامش عقد ميالد المحجوز عليه بسعي من النيابة.

 - تحميل المرجع بالمصاريف القضائية بما فيها الرسم القضائي المقدر ب:450 دج 
بــذا صدر الحكم و نطق به علنيا بالجلســة المنعقدة بالتاريــخ المذكور اعاله و بصحة امضي اصله من قبلنا نحن 

الرئيس)ة( وأمين)ة(  الضبط

 حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا حضوريا 
ابتدائيــا في الشــكل قبول إرجــاع الدعوى بعد الخبــرة في الموضوع 
بالحجــر علــى المدعى عليه مشــري رفيق بن احمد لخضر ومســعي 
فطيمــة المولود في 16 فيفري 1984 بتبســة تعيين المدعية مســعي 
فطيمــة بنــت بلقاســم ودرمونة بنت محمــد المولودة فــي 12 أكتوبر 
1949 بأوالد سيدي عبيد كوصية على المحجور عليه لرعايته والقيام 
مقامه بكل شــؤونه اإلدارية والقانونية والمالية مع األمر بنشر منطوق 
هــذا الحكم لإلعالم لحين صيرورته نهائيا تحميل المدعية المصاريف 
القضائيــة بذا صدر الحكم وأفصح به جهارا بالجلســة العلنية المنعقدة 
بالتاريخ المذكور أعاله وأمضينا أصله نحن الرئيس وأمين الضبط .

حكمــت المحكمــة حــال فصلها في قضايا شــؤون األســرة علنيــا ابتدائيا 
حضوريا في الشــكل قبول الدعوى شــكال في الموضــوع بتعيين المدعية 
جالل حــدة المولودة بتاريخ 1945/02/09 بلدية الشــريعة البيها صالح 
وامها جالل عائشــة مقدما على المدعى عليه جالل محسن المولود بتاريخ 
1980/02/01 بتبســة البيــه لحبيــب وامــه جــالل حدة بدال مــن المقدم 
المتوفي جالل لخميسي لرعايته والقيام بشؤونه القانونية واالدارية والمالية 
وفقــا للقانــون مع االمر بنشــر هذا الحكم فــي االعالم علــى نفقة المدعي 
والمصاريف القضائية بما فيها الرســوم المقدرة بأربعمائة وخمسون دينار 
جزائــري 450 دج على عاتق المدعي بذا صدر الحكم وصرح به جهارا 
بالجلسة العلنية المنعقدة بالمكان والزمان المذكورين  اعاله  وامضينا نحن 

الرئيس وامين الضبط على النسخة االصلية لهذا الحكم.

نادي الرياضي للهواة لمستخدمين الوالية برج بوعريريج
إلى السيد: مدير الشباب و الرياضة

إشعار  
الموضوع: اشــعار بعقد الجمعية العامة لنشــاط ســنة 2020 و التحضير للجمعية العامة االنتخابية 

لنهاية العهدة األولمبية
يسر النادي الرياضي  للهواة لمستخدمين الوالية ان يشعركم بعقد الجمعية العامة العادية لنشاط سنة 

2020 و التحضير للجمعية العامة االنتخابية و ذلك يوم 16/12/2021 على الساعة: 14:00
جدول األعمال: 

-قــراءة و المصادقة على الحصيلتين األدبيــة و المالية للفترة الممتدة مابين 01 جانفي 2020 الى 
غاية 31 ديسمبر 2020.

- قراءة تقرير محافظ الحسابات.
- قراءة و المصادقة على برنامج العمل والميزانية التقديرية 2021.

يســر النادي الرياضي للهواة لمســتخدمين الوالية أن يشعركم بعقد الجمعية العامة االنتخابية لنشاط 
ســنة 2020 و تحضيــرا للجمعيــة العامــة االنتخابيــة و ذلك يــوم 30/12/2021 على الســاعة 

:14:00 بمقر الجمعية.
جدول األعمال : انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.



n أثر الرسول في تربيته وأهم مالمح 
شخصيته 

ِة  ٍة أَِمْيًنا، َوأَِمْيــُن َهِذِه اأُلمَّ »إِنَّ لِــُكلِّ أُمَّ
مازلنــا مــع أميــن األمــة أحد العشــرة 
المبشــرين بالجنة ،واليــوم لنا وقفة مع 
أثر الرســول صلى هللا عليه وســلم في 
تربيته ومالمح شــخصية هذا الصحابي 

الجليل .
قصــة نــزع الحلقتين اللتيــن دخلتا في 

وجِه رسول هللا يوم أحد 
ُروي أّن رســول هللا -صلّــى هللا عليــه 
وسلّم- سقط في غزوة أحد ودخلت حلقتا 
مغفره -معــدن على قدر الــرأس يُلبس 
تحت القلنســوة- في وجنتيه الّشريفتين، 

وكان أبــو عبيــدة -رضي هللا عنه- حاضــراً؛ إذ إنَّه من 
الّصحابة الّذين ثبتوا إلى آخر الغزوة، وقام عندها بنزع 
هاتيــن الحلقتيــن من وجه رســول هللا -صلّــى هللا عليه 
وســلّم- بأســنانه، فســقطت وأصبح أهتمــاً؛ وهي صفة 
تطلق على من انكســرت أسنانه األمامية، لكّن هذا زاده 
جمااًل وحســناً، فلم يكن أجمل هنــاك من هتم أبي عبيدة 

-رضي هللا عنه.
أثر الرسول في تربية أبي عبيدة بن الجراح:

من هذه المواقف التي تدل على مدى تأثره بتربية النبي 
صلى هللا عليه وسلم له:

ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى هللاَّ في السنة الثامنة للهجرة َبَعَث َرُسوُل هللاَّ
اَلِسِل ِمْن َمَشاِرِف  َوَســلََّم َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص إِلَى َذاِت السَّ
ِ َوَمْن َيلِيِهْم ِمــنْ ُقَضاَعَة -َقاَل  ، َوَعْبِد هللاَّ ــاِم ِفي َبلِــيٍّ الشَّ
ا  َبْيِر: َبنُو َبلِيٍّ أَْخَواُل اْلَعاِص ْبِن َواِئٍل- َفلَمَّ ُعــْرَوُة ْبُن الزُّ
ِه، َفَبَعَث إِلَى َرُسوِل  َصاَر إِلَى ُهَناَك َخاَف ِمْن َكْثَرِة َعُدوِّ
ِ َصلَّى  ُه، َفَنَدَب َرُسوُل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتِمدُّ ِ َصلَّى هللاَّ هللاَّ
لِيَن، َفاْنَتــَدَب أَبُو َبْكٍر  َم اْلُمَهاِجِريــَن اأْلَوَّ ُ َعلَْيــهِ َوَســلَّ هللاَّ
ُ َعْنُهْم  َوُعَمُر ِفي َجَماَعٍة ِمْن َسَراِة اْلُمَهاِجِريَن، َرِضَي هللاَّ
َم  ُ َعلَْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى هللاَّ َر َعلَْيِهْم َرُســوُل هللاَّ أَْجَمِعيَن، َوأَمَّ
ا َقِدُموا  اِح . َقاَل ُموَســى ْبُن ُعْقَبَة: َفلَمَّ أََبا ُعَبْيَدَة ْبَن اْلَجرَّ
 ِ َعلَى َعْمٍرو َقاَل: أََنا أَِميُرُكْم، َوأََنا أَْرَسْلُت إِلَى َرُسوِل هللاَّ
ُه ِبُكْم. َفَقاَل اْلُمَهاِجُروَن: َبْل  َم أَْسَتِمدُّ ُ َعلَْيِه َوَســلَّ َصلَّى هللاَّ

أَْنَت أَِميُر أَْصَحاِبَك، َوأَبُو ُعَبْيَدَة أَِميُر اْلُمَهاِجِريَن.
ــا َرأَى َذلَِك أَبُو  َفَقــاَل َعْمٌرو: إِنََّما أَْنتُــْم َمَدٌد أُْمِدْدتُُه. َفلَمَّ
يَمِة، َقاَل: َتَعلَّْم  ُعَبْيَدَة، َوَكاَن َرُجاًل َحَســَن اْلُخلُِق لَيَِّن الشِّ

ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى هللاَّ َيا َعْمُرو أَنَّ آِخَر َما َعِهَد إِلَيَّ َرُســوُل هللاَّ
َوَسلََّم أَْن َقاَل: إَِذا َقِدْمَت َعلَى َصاِحِبَك َفَتَطاَوَعا َوإِنََّك إِْن 
َم أَبُو ُعَبْيــَدَة اْلَِماَرَة لَِعْمِرو ْبِن  َعَصْيَتِني أَلُِطيَعنََّك. َفَســلَّ

اْلَعاِص]8[.
 ومن أثر الرســول صلى هللا عليه وســلم في تربيته هذا 
الموقــف البــارع؛ فعن عبد هللا بن شــوذب قــال: جعل 
أبــو أبي عبيــدة يتصدى ألبــي عبيدة يوم بــدر، وجعل 
اح  أبــو عبيدة رضي هللا عنه يحيــد عنه، فلما أكثر الجرَّ
قصــده أبــو عبيدة فقتله؛ فأنــزل هللا فيه هــذه اآلية: ﴿اَل 
ِ َواْلَيْوِم اآَلِخِر يُــَوادُّوَن َمْن َحادَّ  َتِجــُد َقْوًما يُْؤِمنُــوَن ِباللَّ
َ َوَرُســولَُه َولَْو َكانُوا آََباَءُهْم أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو إِْخَواَنُهْم أَْو  هللاَّ
َعِشــيَرَتُهْم أُولَِئَك َكَتَب ِفي ُقلُوِبِهُم اِليَماَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح 
ِمْنُه َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها 
ِ أاََل إِنَّ  ُ َعْنُهــمْ َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحــْزُب هللاَّ َرِضــَي هللاَّ

ِ ُهُم اْلُمْفلُِحوَن﴾ ]المجادلة:22[]9[. ِحْزَب هللاَّ
وما كان ألبي عبيدة رضي هللا عنه أن يعزم هذه العزمة 
إال بــروح مــن هللا، تنفض عن قلبه الطاهر الســليم كل 
َعــَرٍض من أعــراض الدنيــا الفانية، وتجــرده من كل 

رابطة وآصرة إال رابطة العقيدة.
 أهم مالمح شخصية أبي عبيدة بن الجراح:

كان أبــو عبيــدة بن الجراح رضي هللا عنــه قائًدا أميًنا، 
روى البخــاري بســنده عن حذيفة رضــي هللا عنه قال: 
جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول هللا صلى 
هللا عليه وســلم يريــدان أن يالعناه. قــال: فقال أحدهما 
لصاحبــه: ال تفعــل، فوهللا لئن كان نبًيّــا فالعنَّا، ال نفلح 

نحــن وال عقبنا من بعدنا. 
قاال: إنا نعطيك ما سألتنا، 
وابعث معنــا رجاًل أميًنا، 
وال تبعث معنــا إال أميًنا. 
إلَْيُكــْم  »أَلَْبَعَثــنَّ  فقــال: 
َرُجــاًل أِميًنا َحــقَّ أِميٍن« 
َفاْسَتْشــَرَف لََهــا أْصَحاُب 
عليــه  هللاُ  ـى  َصلّـَ النبــيِّ 
وســلََّم، فقــاَل: »ُقــْم يا أبا 
ا  اِح«، َفلَمَّ ُعَبْيَدَة بــَن الَجرَّ
ِ صلَّى  قاَم، قاَل َرسوُل هللاَّ
هللاُ عليه وسلََّم: »هذا أِميُن 

ِة«.]10[ هِذه اأُلمَّ
وكان رضي هللا عنه محًبا 
ومدافًعــا عن رســول هللا 
صلى هللا عليه وسل، عن 
عائشــة رضي هللا عنها قالت: سمعت أبا بكر رضي هللا 
عنه يقول: لما كان يوم أُحد وُرمي رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من 
المغفــر، فأقبلت أســعى إلى رســول هللا صلى هللا عليه 
وســلم وإنســان قد أقبل من ِقبل المشــرق يطير طيراًنا، 
فقلــت: اللهم اجعلــه طاعة حتى توافينا إلى رســول هللا 
صلى هللا عليه وســلم. فإذا أبو عبيدة بن الجراح رضي 
ِ َيا أََبــا َبْكٍر إاِلَّ  هللا عنــه قــد بدرني، فقال: »أَْســأَلَُك ِباللَّ
ُ َعلَْيِه  ـى هللاَّ ِ َصلّـَ َتَرْكَتِنــي َفأَْنِزَعُه ِمْن َوْجَنِة َرُســوِل هللاَّ
َوَســلََّم«. قال أبو بكر رضي هللا عنه: فتركته. فأخذ أبو 
عبيــدة بثنية إحــدى حلقتي المغفر فنزعها وســقط على 
ظهره، وســقطت ثنيَّة أبي عبيدة رضي هللا عنه، ثم أخذ 
الحلقة األخرى بثنيٍَّة أخرى فســقطت، فــكان أبو عبيدة 

في الناس أثرم.
 وكان رضــي هللا عنه موصوًفا بحســن الخلق وبالحلم 
الزائد والتواضع، َقاَل ُعَمُر لُِجلََساِئِه: َتَمنَّْوا. َفَتَمنَّْوا، َفَقاَل 
ُعَمــُر: لَِكنِّي أََتَمنَّى َبْيًتــا ُمْمَتلًِئا ِرَجااًل ِمْثَل أَِبي ُعَبْيَدَة بِن 

اِح. الَجرَّ
 وكان رضــي هللا عنــه مــن القــادة الذين يستشــيرون 
رجالهم في كل خطوة يخطونها، وعندما تحتشــد الروم 
الســتعادة أرض الشــام استشــار أصحابه، فأشار عليه 
األكثريــة بقبــول الحصار في حمص، أما خالد فأشــار 
عليــه بالهجوم على جموع الروم، ولكــن أبا عبيدة أخذ 

برأي األكثرية.

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، واغنني 
بفضلك عمن سواك ..ربي إني أعوذ بك من 
زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، 

وجميع سخطك.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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لَِك َخْيــٌر أَْم َجنَُّة اْلُخْلِد الَِّتي ُوِعَد  n  قــال تعالى :) ُقْل أََذٰ
اْلُمتَُّقوَن ۚ َكاَنْت لَُهْم َجَزاًء ومصيًرا(

 اآلية 15 من سورة الفرقان 

n  قال الرســول صلى هللا عليه وســلم : » الربا ثالثة وســبعون 
بابا ، أيســرها مثــل أن ينكح الرجل أّمــه،وإن أربى الربا عرض 

الرجل المسلم » رواه عبد هللا بن حنظلة  

n الربا شــرعا : ما ُيزاد على أصل البيع، أو الدَّين من مال 
دون حّق، أو ما ُيزاد بعد مّدة معّينة من الوقت بال مقابل

n   رأيت كثيًرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة 
وال يتحاشون من غيبة ويكثرون من الصدقة وال يبالون 
بمعامــالت الربــا ويتهجدون بالليل ويؤخــرون الفريضة 

عن الوقت                              
                                             ابن الجوزي

 

مــن عبدالعزيــز بن عبدهللا بن بــاز، إلى من يطلع عليه من المســلمين: وفقني هللا وإياكم للتذكر 
واالعتبــار، واالتعــاظ بما تجــري به األقــدار، والمبادرة بالتوبــة النصوح مــن جميع الذنوب 
واألوزار.. آمين، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أما بعد: فإن هللا عز وجل بحكمته البالغة، 
وحجته القاطعة، وعلمه المحيط بكل شــيء، يبتلى عباده بالســراء والضراء، والشــدة والرخاء، 
وبالنعم والنقم، ليمتحن صبرهم وشــكرهم، فمن صبر عند البالء، وشــكر عند الرخاء، وضرع 
إلى هللا ســبحانه عند حصول المصائب، يشــكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه، أفلح 
كل الفالح وفاز بالعاقبة الحميدة، قال هللا جل وعال في كتابه العظيم: )الم)1( أََحِسَب النَّاُس أَْن 
ُ الَِّذيَن َصَدُقوا  ُيْتَرُكــوا أَْن َيُقولُــوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتُنوَن)2( َولََقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفلََيْعلََمنَّ هللاَّ

َولََيْعلََمنَّ اْلَكاِذِبيَن( العنكبوت1إلى 3
والمقصــود بالفتنة في هذه اآلية االختبار واالمتحــان حتى يتبين الصادق من الكاذب، والصابر 
والشاكر، كما قال تعالى: )َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم لَِبْعٍض ِفْتَنًة أََتْصِبُروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصيًرا (الفرقان:20.
رِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنًة َوإِلَْيَنا ُتْرَجُعوَن (األنبياء:35 وقال تعالى: ) َوَبلَْوَناُهْم   قال تعالى:  )َوَنْبلُوُكْم ِبالشَّ

يَِّئاِت لََعلَُّهْم َيْرِجُعوَن ( األعراف:168. ِباْلَحَسَناِت َوالسَّ

والحســنات هنــا هي النعم من الخصب والرخاء والصحة والعــزة، والنصر على األعداء ونحو 
ذلك، والســيئات هنا هي المصائب، كاألمراض وتســليط األعداء والزالزل، والرياح العاصفة 
والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك، وقال عز وجل: )َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت 
أَْيــِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم َيْرِجُعوَن (الروم:41، والمعنى أنه ســبحانه قدر 
ما قدر من الحســنات والســيئات وما ظهر من الفساد، ليرجع الناس إلى الحق، ويبادروا بالتوبة 
مما حرم هللا عليهم، ويســارعوا إلى طاعة هللا ورســوله، ألن الكفر والمعاصي هما ســبب كل 

بالء وشر في الدنيا واآلخرة.
وأما توحيد هللا واليمان به وبرسله، وطاعته وطاعة رسله، والتمسك بشريعته، والدعوة إليها، 
والنــكار علــى من خالفها فذلك هو ســبب كل خير فــي الدنيا واآلخرة، وفــي الثبات على ذلك 
والتواصــي بــه والتعــاون عليه، عز الدنيا واآلخــرة، والنجاة من كل مكــروه، والعافية من كل 
َ َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت أَْقَداَمُكْم (محمد:7م                                                               فتنة، كما قال سبحانه: )َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َتنُصُروا هللاَّ
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مع المبشرين في الجنة 

من هم العشرة المبشرين بالجنة

الجزء الثاني : 

تفقه في دينك
وجوب الرجوع إلى اهلل والضراعة 

إليه عند نزول المصائب

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

أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين األمة

الجزء األول 



21عين على القانون األحد 06 فيفري 2022 م
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األعذار القانونية المخففة للعقوبة

صفحة أسبوعية تعني 
بشؤون القانون

سلوك  إليه  دفعه  مجرما  فعال  الجاني  يرتكب  عندما 
المجني عليه، فقد يرتكب ذلك الجرم تحت ثورة الغضب 
والتي  عليه،  المجني  سلوك  انطالق  لحظة  به  تلم  التي 
ال يمكن له أن يتفادى أو يتجنب ردة فعله، باعتبار أن 
في  التحكم  على  القدرة  الشخص  يفقد  الحاد  الغضب 
الذي  المعنوي  اإلكراه  بفعل  إرادته  تأثر  نتيجة  تصرفه 
اإلرادة  لديه  تتوافر  المكره معنويا  أن  ذلك  له،  تعّرض 
واختيارها   حريتها  كبير  بقدر  ينتقص  أو  ينفي  ولكن 
وهي  الجنائية،  المسؤولية  شروط  أحد  أن  يعني  مما 
الفعل. بهذا  خدشت  االختيار  حرية  أو  اإلرادة   حرية 
تكبيل حرية  إلى  المؤدي  الظرف  ينطبق على هذا  وما 
ينطبق  الجرم،  ارتكاب  إلى  ويدفعه  للشخص،  االختيار 
أيضا على الشخص الغير مدرك أو الفاقد للتمييز ونقصد 
الصبي  بين  يتأرجح  السن  فصغر  السن،  صغير  بذلك 
المسؤولية  سن  غاية  إلى  التميز  سن  وبين  مميّز  الغير 
الجنائية أو الرشد الجنائي المحددة د 18 سنة، فالقاصر 
الذي لم يكمل 18 سنة من عمره يفتقد إلى شرط اإلدراك 
 13 سن  دون  القاصر  بين  يختلف  اإلدراك  أن  بل   .
كاملة. سنة   18 غاية  إلى  السن  هذه  يفوق  والذي   سنة 
ذلك ما أدى بالتشريع الجنائي إلى التدخل حماية للحقوق 
وتقويما لمضمون العدالة التي هي أساس وجوده وحفاظا 
على استقرار المجتمع، من خالل تحديده لألعذار التي 
الجريمة  وبماديات  الجاني  بسلوك  ترتبط  أن  من شانها 
في نفس الوقت وهي أعذارا محددة استقاها المشرع من 
تقلّل  أعذار  أنها  المجتمع وقدر  داخل  األفراد  سلوكيات 
مخففة  قانونية  أعذارا  إذن  فكانت  الجاني  مسؤولية  من 

واجبة التطبيق يستفيد منها الجاني متى توافرت لديه.
: الجزائري   التشريع  في  الخاصة  القانونية   األعذار 
بعض  الجزائري،  العقوبات  قانون  تضمن 
سبيل  على  الخاصة،  المخففة  القانونية  األعذار 
االستفزاز،  عذر  اإلطالق  على  وأهمها  الحصر، 
قانون  في  االستفزاز  حاالت  إلى  التطّرق  وقبل 
حيث   ، العذر  بهذا  التعريف  أوال  ينبغي  العقوبات، 
أنه :   على  عموما  مخفف  كعذر  االستفزاز   يعّرف 
 (ارتكاب الجريمة في حالة توتر ينشأ عن رؤية حادثة 
ارتكاب  إلى  الجاني  دفع  إلى  يؤدي  كالم  سماع  أو 
الجريمة، فالجاني في هذه الحالة ليس له الوقت الكافي 
به(. يقوم  الذي  الفعل  عواقب  في  والتدبير   للتفكير 
حرية  على  المؤثرة  العوامل  من  االستفزاز  وأعتبر 
اإلدراك، فهو ال يؤثر على اإلدراك تأثيرا يعتد به في 
المجال العقلي وال النفسي، وال من أمراضه وإنما يؤثر 
على حرية اإلرادة باعتباره عامال من العوامل التي ال 
يملك الجاني حيالها السيطرة على نفسه، وإنما هي التي 
تسيطر على عقله وتقيد حرية اختياره، فهو يشكل ضغطا 

على اإلرادة تحرم الشخص من فرصة التروي والتفكير 
معيارين : على  يقوم  إنما  االستفزاز  عذر  فأن   ولذلك 
: مخفف   عذر  االستفزاز  اعتبار  معيار   :  أ( 
تناولها  التي  األسباب  أكثر  االستفزاز  عامل  يشكل 
أعطى  بذلك  وهو  للتخفيف  عذرا  واعتبره  المشرع 
القانونية،  منظومته  ضمن  خاصة  مكانه  العذر  لهذا 
االستفزاز  عليه  يقوم  الذي  األساس  عن  البحث  فوجب 
معيار  هو  ما  بمعنى  العقاب،  من  مخفف  كعنصر 
؟ الجاني  مسؤولية  من  مخففا  عذرا  االستفزاز   اعتبار 
 وفي هذا اإلطار ظهرت نظريتان تحكمان عامل االستفزاز:
: األولى   -النظرية 
تكافؤ  أساس  على  تقوم  التي  الموضوعية   النظرية 
فالشخص  به،  والمنار  لالستفزاز  المثير  بين  األخطاء 
واإلنصاف  العدل  ومن  األول،  المذنب  هو  المستفز 
عليه  المعتدى  الجريمة من خطأ  فاعل  يطرح خطأ  أن 
أخف  الجاني  مسؤولية  فتصبح  المقاصة،  بقاعدة  عمال 
. فاعتبار لحظة استفزازه تدفعه إلى ارتكاب الجريمة، 
عليه  المجني  تحميل  هو  منطقي  مبدأ  أساس  وعلى 
الجاني  ارتكبها  التي  الجريمة  المسؤولية عن  من  جزء 
عديدة  االستفزاز  حاالت  أن  غير  األول  المذنب  ألنه 
االستفزاز  ويختلف  حصرها،  يمكن  وال  ومختلفة 
فقد يستفز  ذاته،  الشخص في حد  الدافع وحسب  حسب 

قد  التصرف  نفس  أن  حين  في  شخصا  معين  تصوف 
أنه  يعني  مما  آخر،  شخص  لدى  عاطفة  أي  يثير  ال 
وإعطائها  االستفزاز  حاالت  جميع  حصر  يمكن  ال 
بها المنار  نفسية  في  تحدثها  التي  اإلنارة  درجة   نفس 
: الثانية   -النظرية 
النظرية الشخصية التي تعتبر أن االستفزاز يثير في نفس 
 الشخص الذي تعرض له ثورة من الغضب الشديد والجامح
فتندفع  تفكيره  قوة  وتخف  لديه  اإلدراك  ميزان  ويختل 
تحمله  أهلية  من  ذلك  فيقلل  هوجاء  بصورة  إرادته 
. يرتكبها  التي  الجريمة  عن  الجنائية   للمسؤولية 
: االستفزاز  خطورة  مدى  قياس   ب)معيار 
حاالت  وتفصيل  تحديد  على  الجنائي  التشريع  عمل 
االستفزاز، محددا الحاالت التي رأى أنها تشكل أكثر من 
غيرها أعذارا تستوجب التخفيف من العقاب على سبيل 
التطبيق  واجبة  قانونية  نصوص  عليها  ونص  الحصر 
من طرف القاضي الجنائي راسما له الحدود التي تلزمه 
بأن ينزل من خاللها بالعقوبة إلى ما دون الحد األدنى 
في  أي سلطة  الجنائي  للقاضي  فليس  للجريمة،  المقرر 
تطبيق هذه األعذار إال في المجال والنطاق الذي حدده 
المشرع، وذلك لقطع الطريق عن فرضية استغالل هذا 
الجرائم  لتبرير  مدعاة  فقد يصبح   ، العذر على طالقته 
ليكون بذلك عامال مهددا الستقرار المجتمع ألمنه .وذلك 

االستفزاز  خطورة  مدى  قياس  في  ارتكازه  خالل  من 
 ومدى تأثيره على الجاني على معيارين أساسيين وهما :
: الشخصي   المعيار   :  -أوال 
يكون  أن  يجب  عدمه،  من  االستفزاز  وجود  لمعرفة 
النظر  انه يجب  بمعنى  ذاتيا شخصيا،  تقدير االستفزاز 
إلى الشخص المستفز لمعرفة إن كان هناك استفزاز أو 
ال، وذلك من خالل االستناد إلى تكوينه وسنه ومركزه 
االجتماعي وظروفه الخاصة كما أنه باإلضافة إلى ذلك 
يجب  وإنما  فقط  االعتداء  نتيجة  على  التركيز  يجب  ال 
أن ينظر إلى تأثير هذا االعتداء على المعتدى عليه وما 
المعيار  هذا  يعتمد  حيث  نفسه.  في  صدى  من  له  كان 
عليه  وقع  من  نفسية  في  االعتداء  خطورة  أثر  على 
بحيث يصبح المعتدي عليه في حالة ال يستطيع السيطرة 
الجريمة بارتكاب  االعتداء  لرد  ويندفع  نفسه   على 
 : الموضوعي   المعيار   :  -ثانيا 
يعتمد هذا المعيار على نوع االعتداء ودرجة خطورته 
المادية  الحالة  ناحية  من  العادي  الشخص  على 
العادي  بالشخص  والمقصود  والنفسية  والصحية 
السيطرة  ويفقد  وعقله  جسمه  في  طبيعيا  يكون  أن 
ومباشر. ومستفز  مثير  موقف  إلى  يتعرض  ما   عند 
نفسه  على  السيطرة  العادي  الشخص  يفقد  وميال 
ال  أنه  غير  زنى،  حالة  في  زوجته  بنفسه  أكتشف  إذا 
الشخص  أن  آخر  بمعنى  بذلك،  سمع  إذا  كذلك  يكون 
نفسه  على  بالسيطرة  االحتفاظ  يستطيع  العادي 
الواقعية. الظروف  في  الجماح  كبح  من  درجة   ويظهر 
الذي  العادي  الشخص  هو  المعيار  هذا  قوام  فأن  لذلك 
الذي  النحو  على  يتصرف  جعلته  بظروف  أحيط 
العادي  الشخص  افتراض  يجب  هنا  ومن  به،  تصرف 
وأثرت  بالجاني  أحاطت  التي  الظروف  بنفس  محاطا 
األخذ  يجب  عذرا  يعتبر  فأنه  ذلك،  كان  ومتى  فيه، 
به يأخذ  وال  يستبعد  فأنه  العكس  كان  إذا  أما   به، 
أحد  على  االعتماد  حول  االختالف  الفقه،  وساد 
والرأي  كليهما  على  االعتماد  على  أو  المعيارين 
بصورة  المعيارين  كال  على  االعتماد  هو  الراجح 
العادي مضاف  الشخص  بمعيار  األخذ  بمعنى  مجتمعه 
محاطا  العادي  )الشخص  الشخصي،  المعيار  إليه 
الجاني(.  استفزاز  إلى  أدت  التي  الخاصة   بظروف 
الجزائري: التشريع  في  االستفزاز  أعذار   ثامنا 
تجد أعذار االستفزاز تطبيقا لها في التشريع الجزائري 
من خالل ما نص طيه قانون العقوبات في مواده: -277 
أدرجها  أعذار  وهي   ،294  -  280  -  279  -  278
رأى  كلما  محددة  جرائم  أو  بجريمة  مقترنة  المشرع 

ضرورة لذلك.
يتبع

محافظ البيع بالمزايدة ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويوضع مكتبه تحت رقابة 
وكيل الجمهورية لمكان تواجده، ويمتد االختصاص اإلقليمي له إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له.

النصوص القانونية المنظمة للمهنة: - القانون رقم 07-16 المؤرخ في 3 غشت سـنة 2016، المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
- المرسوم التنفيذي رقم 291-96 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1996 المحدد لشروط االلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها االنضباطي 

والضابط لقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
- المرسوم التنفيذي رقم 33-97 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997، المنظم لمحاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع األتعاب مقابل خدماتهم.

شروط االلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة: 
يشترط لاللتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة ومتابعة التكوين التي ستحدد مدته مستقبال بموجب 
النصوص التنظيمية للقانون رقم 07-16 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، إال أن أنه و استثناء وطبقا لهذا القانون 
ستنظم وزارة العدل مسابقة واحدة االلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة وسيتابع الناجحون في هذه المسابقة 

 تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب محافظي البيع بالمزايدة مدته تسعة  أشهر .
يشترط في المترشح لمسابقة االلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة الشروط اآلتية:

• التمتع بالجنسية الجزائرية،
• حيازة شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو االقتصاد أو شهادة معادلة،

• بلوغ سن 25 سنة على األقل،
• أن ال يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ولم يرد اعتباره،

• التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
– يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة بصفتهم حافظي بيع بالمزايدة بقرار من وزير العدل، حافظ األختام.

– يؤدي محافظ البيع بالمزايدة قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه اليمين القانونية
مهام محافظ البيع بالمزايدة: 

 يضطلع بالعديد من المهام من بينها:
 – يتولى السيما:

• تقييم المنقوالت واألموال المنقولة المادية،
• التقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقوالت واألموال المنقولة المادية،

• بيع المنقوالت واألموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة،
• بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخالف ذلك،

• بيع المنقوالت المحجوزة في المزاد العلني طبقا للتشريع المعمول به،
• تقديم استشارات في حدود اختصاصاته،

– القيام بالمزايدات المتعلقة باإليجار وبالبيوع بالمزاد العلني بطلب من اإلدارات والمؤسسات العمومية
– القيام بعمليات التقييم والبيوع بالمزايدة التي تدخل في مجال اختصاصه بالتماس من الخواص.

محافظ البيع بالمزايدة  وظائف ومهن العدالة

والوثائق  المعلومات  على  الحصول    :51 المادة 
للمواطن .  مضمونان  ونقلها   واإلحصائيات 
الغير  بحياة  الحق  هذا  ممارسة  تمس  أن  ال   يمكن 
الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات 

وبمقتضيات األمن الوطني . 
يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق .       

دستور 2016

من الدستور 
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إستراحة

n قابله أحدهم الشيخ ابن عثيمين في المستشفى، 
فسأله: ماذا تفعل هنا يا فضيلة الشيخ؟ 

قال الشيخ: أحلّل السكر. 
فقال السائل: كلنا نعرف أن السكر حالل، ابحث لنا عن شيء آخر وحلّله لنا.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

شيخ الطريقة العالوية أحمد بن مصطفى العالوي
يف رحاب العلم واإلميان  

n الشــيخ أحمد بن مصطفى العالوي المســتغانمي، 
إليه تنتســب الطريقة العالويــة الصوفية، وحامل لواء 
الجهاد ضد المستعمر الفرنسي، )1291 هـ - 1351 

هـ(. 
ولــد الشــيخ أحمــد العلوي ســنة 1291هـ فــي مدينة 
مســتغانم الجزائرية وحيــداً بين أختين، وقبل حمل أمه 
به رأت رســول هللا محمــد في منامها وبيده الشــريفة 
زهرة نرجس، فابتســم في وجهها وألقى بالزهرة إليها، 
فقبلتهــا منه على اســتحياء، ولما أفاقــت قّصت الرؤيا 
على زوجها فأّولها بأن هللا اســتجاب دعاءه الذي طالما 
دعا هللا به »رب ال تذرني فرداً وأنت خير الوارثين« 
وبعــد أيام حملت األم به فاستبشــر األهــل بهذا الحمل 
الــذي أعقب الرؤيــا، وتمم هللا فرحتهــم بوالدته، فأخذ 

األب يغذيه بالتربية والعلم. 
أخذ الشــيخ أحمد العالوي العلم عــن علماء وقته حتى 
تضلّــع، ثم اجتمــع بالمربي الكبير الشــريف محمد بن 
الحبيــب البوزيدي، الشــاذلي الدرقاوي فربــاه بأنواع 
الرياضــات علــى طريقــة الصوفية حتى فــاق أقرانه 
علماً وأدباً، ولما انتقل الشــيخ لجوار ربه أجمع الفقراء 
على توليه إمارة الزاوية بعد شــيخهم، فقام بهمة وعزم 

صادقين. فأنشأ الطريقة العالوية سنة 1909م. 
نشاطه

مما كان يقلق الشيخ أحمد العالوي تنفيذ فرنسا برنامجها 
الخطير وهو فرنســة الشعب الجزائري، فأدرك بثاقب 
فكره خطورة الموقف، وما أقامه هللا به من المسؤولية 
العلميــة، فتصدى لهــذا الخطــر الداهم بتعليــم أتباعه 
وبثهــم دعاة في أرجاء الجزائر، وشــيّد الزوايا لتكون 
صروحــاً علمية، وأقام الندوات الفكرية والمحاضرات 
والمؤتمرات، وأنشــأ الصحف وكانت باللغتين العربية 
والفرنســية حتى تصــل الكلمة لكافة قطعات الشــعب، 
فأنشــأ صحيفة البالغ، ولما رأت فرنســا خطورة هذه 

الصحيفة على مخططاتها في الجزائر أغلقتها، ثم أنشأ 
بعدهــا صحيفة المرشــد، وقــام خليفته الشــيخ عدة بن 
تونس بإنشــاء صحيفة لسان الدين، وفعاًل وصلت هذه 
الكلمة التي خرجت من قلٍب صادٍق حريٍص على إنقاذ 
هذه األمة، فثــاب الناس إلى دينهم وتمســكوا بأهدابه، 
وأمــوا زوايا الشــيخ، حتى ما مضى ســنوات عدة إال 

وأتباعه يعدون بالماليين. 
لــم يقتصر نشــاطه داخل الجزائر، يل تعــداه إلى كافة 
أرجــاء أوروبا وغيرها، فكانت له الزوايا في بريطانيا 
وهولندا وفرنسا، والحبشة والحجاز وفلسطين وسوريا 
والمغــرب األقصى، حتى صار بحــق مجّدد التصّوف 

في القرن الرابع عشر الهجري. 
مؤلفاته

خلّف األستاذ ثروة علمية قيّمة سواء على صعيد العلماء 
الذين تخّرجوا في زواياه، أو الكتب التي صدرت عنه، 
وقــد اســتقصيت كتبه ومقاالته فــي الصحف فحّصلت 
منها ما يقارب ســتة عشــر مؤلفاً وقد قامــت المطبعة 
العالوية التابعة لزاويته بنشر تراثه، من هذه الكتب: 

القــول المعروف في الــرد على من أنكر   •
التصوف.

مفتاح الشهود في مظاهر الوجود.  •
المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية.  •

الناصــر معــروف فــي الــذب عــن مجد   •
التصوف.

القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول.  •
البحر المسجور في تفسير القرآن بمحض   •

النور.
مبادئ التأييد.  •

الرسالة العلوية.  •
األنموذج الفريد المشير لخالص التوحيد.  •

دوحــة األســرار في معنــى الصالة على   •

النبي المختار.
المنح القدوســية بشــرح المرشــد المعين   •

على طريقة الصوفية.
ديوان شعر.  •

األلفية في الفقه المالكي.  •
األبحاث العلوية في الفلسفة اإلسالمية.  •

مناهل العرفان في تفســير البسملة وسور   •
من القرآن.

لباب العلم في تفسير سورة النجم.  •
نور اإلثمد.  •

مفتــاح علــوم الســر في تفســير ســورة   •
والعصر.

وفاته
توفــي الشــيخ أحمــد العالوي ســنة 1351 هـــ ودفن 
بزاويته في مستغانم، وأقيم عليه مقام يؤمه الزوار من 

مختلف األرجاء. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن الشمس أكبر من األرض بمقدار 300000 مرة.
*أن درجة الحرارة في الفضاء تبلغ حوالي 270.45 

درجة مئوية .
عام 1986، *أن مذنب هالي شوهد آخر مرة في النظام الشمسي الداخلي 

وسيكون مرئيا مرة أخرى من األرض في وقت ما في عام 2061 .
*أن كوكب الزهرة هو الكوكب األكثر سخونة في نظامنا الشمسي، مع درجة حرارة 

سطح تزيد عن 450 درجة مئوية.
*أن النظام الشمسي تشكل قبل حوالي 4.6 مليار سنة.

1817 - القائد األرجنتيني خوسيه دي   •
سان مارتين يعبر جبال األنديز مع جيشه لتحرير تشيلي 

من االحتالل اإلسباني.
1819 - السير توماس ستامفورد رافلز   •

يؤسس سنغافورة.
1820 - جمعية االستعمار األمريكية ترسل   •
أول 86 أمريكي أسود إلنشاء مستعمرة فيما أصبح الحًقا 

يعرف باسم ليبيريا وذلك في بداية موجة إلعاده السود ألفريقيا.
1840 - نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.  •

1922 - التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح   •
البحري لكل من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.

1952 - األميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة   •
والدها الملك جورج السادس.

طفل صغير سأل أمه: كيفاش جيت للدنيا؟ 
قالت له: حطيت شوية سكر تحت السجادة 
القيتك جيت… راح الطفل وحط سكر تحت 

السجادة… وبعد يومين القى صرصار فقال له: لو 
ماكنتش إبنى كنت قتلتك. 

إذا تحدثت الى رجل بلغة يجيدها فإنك ستدخل إلى عقله، أما إذا 
تحدثت إليه بلغته فإنك ستدخل إلى قلبه.           

                                                     نيلسون مانديال

يِستاهل الربد من ضيع عبايته

يضرب هذا المثل في من ال يجيد الحفاظ على النعم.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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الفيلسوف املتصّوف أبو حيان التوحيدي  

n أبــو حيان التوحيدي فيلســوف متصوف، مســلم 
وأديــب بارع، من أعالم القــرن الرابع الهجري، عاش 

أكثر أيامه في بغداد وإليها ينسب. 
هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي البغدادي، كنيته 
»أبو حيان«، وهي كنية غلبت على اســمه فاشــتهر بها 
حتى أن ابن حجر العسقالني ترجم له في باب الكنى. 

كانت والدة أبي حيان في بغداد سنة 310 هـ؛ أما وفاته 
فكانت في شــيراز ســنة 414 هـ وفي هذين التاريخين 
خالف؛ والمقطوع به أنه كان حيا ســنة 400 هـ حسب 

ما تفيد بذلك بعض رسائله. 
اختلفــت اآلراء وتعددت حول أصل أبي حيان، فقيل أن 
أصله من شــيراز وقيل من نيســابور ولكن الراجح أنه 

عربي األصل.

 وقــد امتاز أبو حيان بســعة الثقافة وحدة الذكاء وجمال 
األســلوب، فهــو رجل موســوعي الثقافة، ســمي أديب 
الفالسفة وفيلســوف األدباء كما، امتازت مؤلفاته بتنوع 
المــادة، وغــزارة المحتــوى؛ فضال عمــا تضمنته من 
نوادر وإشــارات تكشــف بجالء عن األوضاع الفكرية 
واالجتماعية والسياســية للحقبة التي عاشها، وهي -بعد 
ذلك- مشــحونة بآراء المؤلف حــول رجال عصره من 

سياسيين ومفكرين وكتاب. 
نشــأ أبو حيان في عائلة من عائالت بغداد الفقيرة يتيما، 
يعانــي شــظف العيش ومــرارة الحرمان؛ ال ســيما بعد 
رحيــل والــده، وانتقاله إلى كفالة عمــه الذي لم يجد في 
كنفــه الرعاية المأمولة، فقد كان يكره هذا الطفل البائس 

ويقسو عليه كثيرا. 
وحين شب أبو حيان عن الطوق، امتهن حرفة الوراقة، 
ورغم أنها أتاحت لهذا الوراق الشــاب التزود بكم هائل 
من المعرفة جعل منه مثقفا موســوعيا إال أنها لم ترِض 
طموحــه ولم تلِّب حاجاتــه فانصرف عنها إلى االتصال 
بكبــار متنفذي عصره من أمثــال ابن العميد والصاحب 
بــن عباد والوزيــر المهلبي غير أنــه كان يعود في كل 
مــرة صفــر اليدين، خائــب اآلمال، ناقمــا على عصره 

ومجتمعه. 
هذه اإلحباطات الدائمة، واإلخفاقات المتواصلة؛ انتهت 
بهــذا األديب إلى غاية اليأس فأحرق كتبه بعد أن تجاوز 
التســعين من العمر، وقبل ذلــك ّفر من مواجهة ظروفه 
الصعبة إلى أحضان التصّوف عســاه يجد هنالك بعض 

العزاء فينعم بالسكينة والهدوء. 
يظهر أبو حيان التوحيدي من خالل كتبه كمثقف متنوع 

المصادر واســع االطالع، على وعــي بالحركة الثقافية 
واتصال ببعض رموزها في عصره؛ كما يظهر كأديب 

يمتاز أسلوبه بالترسل والبعد عن المحسنات البديعية. 
مؤلفاته 

-اإلمتاع والمؤانســة وهو من الكتب الجامعة وإن غلب 
عليه الطابع األدبي.

-البصائر والذخائر وهو عبارة عن موسوعة اختيارات 
ضخمــة، تقع في عشــرة أجزاء، انتخبهــا أبو حيان من 

روائع ما حفظ وسمع وقرأ.
-الصداقة والصديق وهو عبارة عن رسالة أدبية تشتمل 
على الكثير من أخبار األدب المتعلقة بموضوع الصداقة 
واألصدقاء، كما تشــتمل على شــيء من آراء أبي حيان 

التوحيدي وإلماحات إلى حياته.
-أخالق الوزيرين ويســمى أيضا مثالب الوزيرين: وهو 
كتاب نادر في موضوعه، جمع فيه أبو حيان مشــاهداته 
ومســموعاته عــن الوزيريــن: ابن العميد وـــالصاحب 
بن عبــاد وكان قد اتصل بهما فحرمــاه ومنعاه ولم يجد 

عندهما ما كان يؤمله من حظوة وصلة وإكبار.
المقابسات  •

الهوامل والشــوامل وهــو عبارة عن   •
كتابين في كتاب واحد، حيث تمثل الهوامل أسئلة 
بعث بها التوحيدي إلى مســكويه، والشوامل هي 

إجابات مسكويه عن أسئلة التوحيدي.
تقريظ الجاحظ  •

اإلشــارات اإللهيــة وهو عبــارة عن   •
خواطر ومناجيات صوفية بعيدة في أســلوبها عن 

أساليب المتصوفة المعروفة.

الشيخ ابن عثيمني 



n أتضررت منحوتة لتخليد ذكرى البطل 
الوطني الجزائري األمير عبد القادر بشــكل 
كبيــر فــي جزئها الســفلي ،جــراء تعرضها 
للتخريب قبل تدشــينها الســبت في فرنســا، 
وفق مــا ذكــرت وكالــة األنباء الفرنســية. 
يذكــر أن المنحوتــة عرضت في بلدة أمبواز 
)وســط( حيث تم اعتقال األميــر عبد القادر 
مــع عدد مــن أفراد عائلته مــن 1848 إلى 

.1852
أفــاد صحافيون مــن وكالة األنباء الفرنســية 
أن منحوتــة لتخليــد ذكــرى البطــل الوطني 
الجزائــري األميــر عبــد القــادر تعرضــت 

للتخريب قبل تدشــينها السبت في فرنسا.
وقــد تضرر الجــزء الســفلي مــن المنحوتة 
بشــكل كبير. وهي معروضة في بلدة أمبواز 
)وســط( حيث تــم اعتقال األميــر عبد القادر 
مــع عدد من أفــراد عائلته مــن 1848 إلى 

.1852
وقبــل حفــل التدشــين بقليل، اكتشــف المارة 
لألميــر  الفنيــة  اللوحــة  أن  والحاضــرون 
المنحوتــة علــى صفيحــة حديدية مــن إنجاز 
الفنان ميشــال أوديــار، تعرضــت للتخريب 
وأصيب الجزء الســفلي منها بأضرار كبيرة.
وفــي تعليق أرســله لوكالة األنباء الفرنســية 
نــدد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 
يوحدنــا،  مــا  »لنتذكــر  وقــال  بالتخريــب. 
فالجمهوريــة لــن تمحــو أي اســم أو أثر من 
تاريخهــا ولن تنســى أيــا مــن إنجازاتها. لن 

تزيل أي تمثال«. 
ولــم يتم تغييــر موعد تدشــين المنحوتة التي 
أعــرب تياري بوتار رئيس بلدية أمبواز عن 
»ســخطه« لتخريبها. وقال بوتار: »شعرت 
بالعــار للتعامل مع قطعة فنية وفنان على هذا 
النحو. والشــعور الثاني بالطبع هو الســخط. 
إنــه يوم توافق من شــأنه التوحيــد ومثل هذا 

السلوك 
بــدوره، دعــا ســفير الجزائــر فــي فرنســا 
محمــد عنتــر داود إلــى »مزيد مــن الحوار 

والتفاهم«.
وصــرح رئيس فرقة الدرك هــوج لويز بأن 
»اللوحــة كانــت في حالة جيــدة منذ وضعها 
قبــل عشــرة أيــام. وعاينت الشــرطة صباح 
أمــس التخريــب مــن دون تســجيل أي تبــن 
للعمليــة«. وأشــار إلــى أن شــرطة البلديــة 
الحظت الضرر بعد الســاعة السابعة بتوقيت 

غرينتش.
وأعلــن النائب العــام لمدينة تــور غريغوار 
دوالن، فتــح تحقيــق مــن أجــل »تخريــب 
خطير لملك المصلحة العامة وملكية شــخص 

عمومي«.
ويعــد األميــر عبــد القــادر بن محــي الدين 
)1883-1808( شخصية بارزة ومحورية 
فــي تاريخ الجزائر. ولعــب الرجل الملقب بـ 
»أفضل عدو لفرنسا« دورا كبيرا في رفض 
الوجود االســتعماري الفرنســي في الجزائر. 

وهو من مؤسســي الجزائر الحديثة.
وبعد استســامه، ســجن في تولــون )جنوب 
شــرق( وبــو )جنوب غــرب( ثم في شــاتو 
دامبــواز مــن 1848 حتى إطاق ســراحه 
في 1852. وقد عاش في المنفى في دمشــق 
حيث تميز في 1860 بالدفاع عن مســيحيي 
ســوريا الذين كانوا يتعرضــون لاضطهاد. 
هــذا الموقف جعله رمــزا للتســامح. فكافأته 

فرنســا بتقليده وسام جوقة الشرف.
                                   ق.و

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 16/ 02
الجزائر : 16/ 06
وهران : 17/ 07 

الفجر  : 06.03
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.42
املغرب  : 18.05
العشاء : 19.27

مواقيت الصالة 
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ع.ق

تخريب منحوتة لألمير عبد القادر الجزائري قبل تدشينها بفرنسا 

التاريخ لن يمحى بتدنيس أو طمس

تمثــل القمــة اإلفريقيــة الـــ 35، التــي تجري 
أشــغالها على مــدى يومين، منذ أمس الســبت، 
بأديس أبابا، فرصة لألفارقة من أجل تشخيص 
المشــاكل األمنية و السياســية و التنموية، التي 
تثقــل كاهلهــا، و كــذا التحديــات، و الرهانات 
العديــدة و المصيريــة، التي تنتظرها؛ الســيما 
فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب، الذي بات يشــهدا 
تمــددا متزايــدا، و كــذا مكافحــة األمراض، و 
األوبئــة، التي غطى عليها وبــاء كورونا؛ فيما 
تعانــي دول كثيرة من نقص حاد في اللقاحات، 
عــاج  ببروتوكــوالت  المتعلقــة  األدويــة  و 

كورونا.
و يــزداد المشــهد قتامــة لــدى عدد مــن بلدان 
القــارة الســمراء، مع تفاقم الفقــر و البطالة، و 
هشاشــة األوضاع االجتماعية ألغلبية الســكان 

البلدان. بتلك 
و على المســتوى السياســي، ظلــت القارة على 
مــدى عقــود مســرحا لانقابــات العســكرية، 
التي توفر لهــا أنظمة الحكم غيــر الديمقراطية 
مناخــا مواتيا لتكــرار حدوثهــا. و كان آخرها 
في بوركينافاســو، و قبلها في مالي و السودان.
و يبقــى مــن أخطــر مــا يتهــدد األفارقــة في 
الوقــت الحالــي، هــو كل هذه االنقســامات في 
صفوفهــم، و التــي تشــجعها و تغذيهــا أجندات 
جيوسياســية لدول مــن خارج القارة. و قد بدت 
هذه االنقســامات أوضح مــا تكون في المواقف 
المتناقضــة من قضية صفة عضو مراقب، التي 
كان رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، موســى 
فكــي، قــد أقرها فــي جويليــة الماضــي لفائدة 
إســرائيل دون فتح نقاش أو استشــارة موســعة 

بين أعضاء االتحاد. بشأنها 
و كان منتظرا، أن يقود المغرب حملة الترويج 
كعضــو  باالتحــاد  إســرائيل  التحــاق  لصالــح 
مراقب،األمــر الــذي تكــرس أكثر مــع صفقة 

األخيرة. التطبيع 
و بالمقابل، كان من البديهي، أن تكون الجزائر 
فــي مقدمــة الــدول التــي عارضــت و تصدت 
لقرار موســى فكي. وكانــت الجزائر قد نجحت 
فــي مســعاها المتمثــل فــي إدراج ملــف طرد 
إســرائيل من عضوية االتحــاد األفريقي بصفة 
مراقــب، على رأس الئحــة الملفات المطروحة 
للنقــاش فــي قمــة الرؤســاء األفارقــة، وذلــك 
بدعــم من عــدد من الــدول األفريقيــة كجنوب 
أفريقيــا، ودول عربيــة كمصــر وتونس،رغم 
أن اإلســرائيليين خاضــوا حــرب كواليــس مع 
حلفائهم و أصدقائهم في االتحاد من أجل إفشال 

الجزائرية. المساعي 
و قــد جــدد وزيــر الخارجية و شــؤون الجالية 
الوطنية في الخــارج، رمطان لعمامرة، رفض 
الجزائــر لقرار منح إســرائيل عضوية مراقب 
باالتحاد اإلفريقي »دون مشــاورات مع الدول 
األعضــاء ،مــا أدى إلــى انقســام فــي االتحاد 

اإلفريقي«.
اإلفريقــي  البيــت  أن  المؤكــد  الــكالم..  آخــر 
المتصــدع، قد يتعــرض لمزيد من التصدعات، 
في حال فشــل المساعي المبذولة من أجل تذليل 
الخافات، و تغليب مصالح شــعوب القارة على 
المصالــح الضيقة لعدد مــن األنظمة، ما يجعل 
هــذه القمــة بمثابــة اختبــار حقيقــي لألفارقة و 

القاري. لتكتلهم 

                          محمــد مصبــاح              

إفريقيا.. وقفة 
مع الذات

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  
العثور عىل جثتي  مسنة ببرئ العاتر 

معلقة بقطعة حبل وشيخ عىل 
حافة الطريق بتبسة 

ثانويــة للحمايــة المدنية  n تدخلــت الوحــدة ال
بدائــرة بئــر العاتر يوم اول أمــس الجمعة   ألجل 
تحويــل جثة عجــوز تبلغ من العمــر حوالي 83 
ســنة، عثر عليها جثة هامدة معلقة بحبل ،الحبل 
ــق بــدرج بالطابــق األرضــي بمنزلهــا بحي  معل
الكاهنــة ببلدية بئــر العاتر،تم تحويــل الجثة من 
ــى متن ســيارة اإلســعاف إلى  طــرف مصالح عل
مصلحــة حفظ الجثث بمستشــفى بئر العاتر كما 
تدخلت نفــس المصالح خــال ذات الفترة  بدائرة 
مرســط ألجل تحويل جثة شــخص يبلغ من العمر 
حوالي 67 سنة، الشخص المتوفي من جنس ذكر 
عثــر علية جثة هامدة ممدة بجانب الطريق على 
مســتوى حي 104 سكن ببلدية مرسط، تم تحويل 
الجثة من طرف مصالح الى مصلحة حفظ الجثث 

بمستشفى مرسط.
                                        هواري غريب  

  تمكنــت، أول أمس،مصالــح األمــن 
الحضــري الثامــن في ســكيكدة، من 
توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم 
بخصــوص  ســنة   45 و   18 بيــن 

محاولة السرقة .
ــى تلقــي   تعــود حيثيــات القضيــة إل
مصالح األمن الحضري الثامن شكوى 
مواطن حول تعرضه لمحاولة الســرقة 
من قبل مجموعة من األشــخاص على 
مستوى شــاطئ بكيني ســطورة ، أين 
ــده بالســاح األبيــض و  قامــوا بتهدي
يتم  أخــذ حقيبة يد زوجتــه و الفرار ، ل
تكثيــف األبحــاث عــن المشــتبه بهما 
ــم نشــر أوصافهمــا ويبلغان  ــذان ت ل ال
مــن العمــر 18 و27 ســنة ، أيــن تم 
ــى متــن دراجــات نارية  رصدهمــا عل

بسطورة و توقيفهم و . 
مــن جهتهــا تمكنــت الفرقــة الجنائية 
من توقيف مشــتبه بــه بالغ من العمر 
45 ســنة ، إثــر اعتدائــه بالضرب و 
الجرح العمدي بواســطة ســاح أبيض 
ــى أحــد المواطنين ،  قاطــع ورق، عل
ــه عجزا عــن العمل لمدة  مما ســبب ل
70 يوما حســب شــهادة طبيــة للطب 

الشرعي . بعد إتمام إجراءات التحقيق 
فــات  مل فيهــم  المشــتبه  ضــد  أنجــز 
ــة الســرقة »  قضائيــة حــول » محاول
بالنســبة للقضيــة األولى و » الضرب 
و الجــرح العمدي بالســاح األبيض » 
ثانية ، تم بموجبه  بالنســبة للقضيــة ال
نيابــة المختصة لدى  تقديمهم أمــام ال

سكيكدة. محكمة 

يمتطون دراجات نارية 

توقيف المعتدني عىل زوجني بشاطئ 
بكيني يف سكيكدة  

مرصع فالح يف انقالب جرار 
يف السبت بسكيكدة

n توفــي ، صبــاح أمس، فاح فــي عقده الرابع 
انفاســه األخيــرة في منطقة فرنانة ببلدية الســبت 
جنوبي والية ســكيكدة، و هــذا عقب انقاب جرار 

فاحي و هذا اثناء أدائه لمهامه .
و بحسب مصادرنا، فإن الضحية كان يؤدي مهامه 
اليومية قبل أن ينحرف به الجرار و ينقلب بصورة 
مفاجــأة حيث تدخلــت مصالح الحمايــة المدنية 
لدائرة عزابة شــرقي الوالية من اجل انتشــال جثة 

الضحية و تحويلها على مصلحة حفظ الجثث .
سكيكدة : نورالدين .ب

..ومقتل شاب يف أم الطوب 
n لقي  ، أمس، شاب يدعى »خ. ع« في عقده 
ثالــث  مصرعــه على مســتوى قريــة بوطمينة  ال
ببلدية أم الطوب غربي والية سكيكدة، و هذا عقب 
تعرضــه لطعنــات خنجر من قبل شــاب آخر في 
ــة، حيث  فضل الفرار من  ظــروف ال تزال مجهول
مســرح الجريمة قبل أن تتدخــل مصالح الحماية 
المدنيــة و االمن المختصة لتحويل جثة الضحية 
على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمالوس مع 

فتح تحقيق في مابسات القضية.        
                                                         نورالدين ب
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