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شبان يشتكون غياب المسابح وغالء تذكرة 

الدخول ألماكن الرتفيه عند الخواص  

جيجل                                                             
بعد زيارة الرئيس تبون ..الرشكة 
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الرئيس تبون يكلف الوزير األول بإنهاء ملفات االستثمارات العالقة و يكشف

مشاريع استثمارية ضخمة 
مع قطر والكويت

حوايل 80 متعامال قدموا طلبات لالستثمار يف مجال 

الطاقات الشمسية
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دعت أعضاء جاليتنا إىل توخي أقىص درجات الحيطة والحذر

وزارة الخارجية تؤكد 
وفاة رعية جزائرية

 يف أوكرانيا

بحسب آخر إحصائيات للسلطات هناك 

أزيد من3 آالف 
جزائري يقبعون يف 
السجون الفرنسية
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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 

99  باملائة من إنتاج الكهرباء 
بالجزائر مصدره الغاز الطبيعي

»مواجهة السد 
املزدوجة ضدّ 

منتخب الكاميرون 
هي األهم في 

مسيرتي« 
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املسيلة                                           

15 جريحا يف انقالب حافلة لنقل 
المسافرني تعمل عىل خط 

قسنطينة - بشار     

بناء مستشفى عصري بشراكة جزائرية – قطرية –ألمانية

التحضيرات لنهائيات كأس إفريقيا لألمم 2021 
كانت فوضوية

» عزلة مونديالية «.. أوروبا تضع روسيا 
في موقف صعب بالتصفيات 

سوناطراك تقر مخطط استثمار 
بـ 8 ماليري دوالر لهذا العام

الرئيس تبون يؤكد دعم الجزائر الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
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بلماضي يعترف  بمسؤوليته  في إخفاق » الخضر » في » الكان« ويؤكد : 
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اإلثنين 28 فيفري 2022 م
 الموافق لـ 27 رجب 1443 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة

باليوم  عام  كل  من  فيفري   27 في  يحتفل العالم 
الجميع  يحبها  التي  الفاكهة  تلك  للفراولة،  العالمي 
الكبار والصغار، ويعود تاريخ االحتفال بهذا اليوم 
أمريكا  إلى  هدية  تشيلي  منحتها  عندما  العالمني 
الثامن  القرن  خمسينيات  في  وفرنسا  الشمالية 
النبات  هذا  أن  الدول  بعض  واستكشفت  عشر، 
سهل النمو إلى حد ما، وال يبدو أنه يتعارض مع 
االحتفال  ويتم  العالم،  في  أي مكان  في  االزدهار 

به في 27 فبراير من كل عام.
تاريخ الفراولة 

نمت الفراولة في البرية منذ آالف السنين، وكان 
إلى  الفاكهة  هذه  جلب  من  أول  هم  الفرنسيون 

في  للزراعة  حدائقهم 
عشر،  الرابع  القرن 
قصير،  بوقت  ذلك  بعد 
األساقفة  رئيس  ابتكر 
توماس  اإلنجليزي 
المحلي  المزيج  وولسي، 
والقشطة،  الفراولة  من 
األطعمة  من  فأصبحت 

التي يشتهيها الناس.
فوائد الفراولة 

أغنى  الفراولة من  تعتبر 
»سي«  بفيتامين  الثمار 
فتناول 200 غرام فقط من الفراولة يغطي احتياج 
كامل.  ليوم  سي  لفيتامين  البالغ  الشخص  جسم 
»سي«  فيتامين  نسبة  في  الفراولة  تتفوق  وبهذا 

حتى على البرتقال والليمون.
األحماض  من  بالعديد  الجسم  الفراولة   وتمد 
والحديد  الكالسيوم  نسبة  أن  كما  للحوامل  المفيدة 
والزنك فيها، تجعلها من مصادر التغذية المهمة.

البكتين  مثل  الغذائية،  باأللياف  الفراولة  غنى 
والسليولوز التي تحفز من عملية الهضم، يجعلها 
في  مشكالت  من  يعاني  لمن  الفواكه  أنسب  من 

المعدة.

عالية  نسبة  على  الطازجة  الفراولة  حتوي 
من  اإلجمالي  محتواها  فإن  لذا  الماء،  من 
الكربوهيدرات منخفض جًدا، أقل من 8 جرامات 

من الكربوهيدرات لكل )100 جرام(.
محتوى الكربوهيدرات الصافي القابل للهضم أقل 

من 6 جرامات في نفس حجم الحصة.
التوت  في  الموجودة  الكربوهيدرات  معظم  تأتي 
من السكريات البسيطة، مثل الجلوكوز والفركتوز 
والسكروز ولكنها تحتوي أيًضا على كمية مناسبة 

من األلياف.
تحتوي الفراولة على درجة 40 على مؤشر نسبة 

السكر في الدم )GI( وهي منخفضة نسبًيا.
والمغنيزيوم،  بالبوتاسيوم  غنيّة  فاكهة  الفراولة 
الذي  الدم،  ضغط  خفض  في  يساهمان  وكالهما 
يرتفع بسبب الصوديوم وعوامل اإلجهاد األخرى، 
ارتفاع  من  يعانون  لمن  مناسباً  غذاًء  تعتبر  لذلك 

ضغط الدم.
الهرمونات  تشكل  على  الفراولة  تساعد  كما 
الخاصة بالسعادة )الدوبامين(، وهو مادة كيميائية 
اإلحساس  في  دوراً  وتلعب  الدماغ  في  تتفاعل 
أحد  )السيرتونين(  و  واإلدمان،  والسعادة  بالمتعة 
الناقالت العصبية التي تلعب دوراً مهماً في تنظيم 

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

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

قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

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

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

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

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

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

في يوم الفراولة العالمي: أبرز فوائدها للجسم والصحة

األوكراني،  البرلمان  في  النائبة  ونشرت 
حسابها  على  صورة  روديك،  كيرا 
منزلها  داخل  من  »تويتر«،  على 
تؤكد  الكالشينكوف،  تحمل سالح  وهي 
صفوف  إلى  لالنضمام  استعدادها 
االجتياح  من  بالدها  لحماية  المقاتلين 

الروسي.
روديك:  كيرا  األوكرانية  النائبة  وكتبت 
الكالشينكوف،  استخدام  »تعلمت 
عن  نساؤنا  وستدافع  للتجنيد،  ومستعدة 

رجالنا«. مثل  أرضهن 
هي  عاًما   36 العمر  من  البالغة  والنائبة 
وعضوة  الصوت  حزب  في  عضو  حالًيا 
وفي   ،2019 عام  منذ  البرلمان  في 
قالت  إن«،  إن  »سي  لشبكة  حديثها 
إلى  وستقاتل  كييف  في  إنها  روديك 
سماعها  استمرار  مؤكدة  طاقمها،  جانب 
العاصمة  في  النار  إطالق  أصوات 

األوكرانية.

السعودية تفتتح أول قرية 
للحفاظ على الشعب المرجانية 

في البحر األحمر

نائبة 
الكالشينكوف

عين  ببلدية  الوطني  للدرك  نجحت،أمس،الفرقةاإلقليمية 
توقيف  سكيكدة،من  والية  شرقي  عزابة  في  شرشار 
النحاسية  الكوابل  بسرقة  تلبس  حالة  في  شخصين 

العمومية. الكهرباء  بشبكة  الخاصة 
تفاصيل القضية تعود إلى شكاوى تلقاها عناصر الدرك 
الكوابل  بسرقة  مجهولة  لعصابة  انتشار  بخصوص 
النحاسية الخاصة بشبكتي الكهرباء والغاز في عدة نقاط 
التحري  و  البحث  عمل  عزابة،وبتكثيف  دائرة  إقليم  من 
تم ضبط شخصين في حالة تلبس يقومان بسرقة الكوابل 

يقومان  ضبطهما  تم  شرشار،حيث  عين  بلدية  مستوى  على  ،وهذا  الكهرباء  بشبكة  الخاصة  النحاسية 
تلك  تخريب  و  المواطنين  على  التيار  يقطع  قام  بعدما  العالي  الضغط  كوابل  من  كبيرة  أمتار  بسرقة 

الكوابل،حيث حاوال نقلها عن طريق شاحنة الى وجهة مجهولة ..
تقديم  تم  حيث  القضية،  في  تحقيق  وفتح  ضدهما  القانونية  التدابير  كل  باتخاذ  قامت  الدرك  مصالح 

بحبسهما. أمرت  التي  المختصة  النيابة  أمام  المتورطين 
نورالدين ب   

عصابة الكوابل النحاسية في شباك األمن
بعين شرشار في سكيكدة

أعلنت السعودية عن افتتاح أول قرية للمعززات الحيوية 
إشراف  تحت  العالم،  في  المرجانية  )البروبيوتيك( 
التقنية )كاوست(،  للعلوم  الملك عبد  مختصين من جامعة 

حسب ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.  
الحيوية  المعززات  قرية  على  القائمون  واعتبر 
دائما  طبيعيا  مختبرا  يمثل  المشروع  هذا  أن  المرجانية، 
المرجانية  بالشعاب  المتعلقة  لتطوير األبحاث  تم تصميمه 

عليها. الحفاظ  وآلية 
كاوست  رئيس  نائب  برادلي،  دونال  البروفيسور  وقال 
التنويع  مفاتيح  أحد  هو  األحمر  البحر  »إن  لألبحاث، 

للمملكة في نيوم ومشروع أماال«. االقتصادي 
في  والهندسية  العلمية  التحديات  بأن  برادلي،  أفاد  كما 
البيئات البحرية، تحفز الخبراء من علوم األرض والبيئة 
للتركيزعلى  المتعددة  التكنولوجيا  ومنصات  البحرية 
حماية الموائل التي تحتاجها الشعاب المرجانية في العالم 

وترميمها.
 وقالت البروفيسورة راكيل بيكسوتو، األستاذة المشاركة 
مجموعتنا  »أثبتت  »كاوست«:  في  البحرية  العلوم  في 
يمكن  المرجانية  بالشعاب  المرتبطة  المفيدة  البكتيريا  أن 
الحراري  اإلجهاد  عن  الناجمة  اآلثار  من  تخفف  أن 

واألمراض، بل وتمنع موت الشعاب المرجانية«.
البحرية  العلوم  أستاذ  برينارد،  رستي  الدكتور  وأوضح 
في »كاوست« ورئيس االستدامة البيئية في شركة البحر 
مستوى  على  المرجانية  الشعاب  أن  للتطوير:  األحمر 
 50% بنسبة  أدى النخفاضها  تدهورا حادا،  تشهد  العالم 

الماضية. الخمسين عاما  تقريبا على مدى 
عكاظ صحيفة 

نزوح محتمل لالجئني األوكرانيني



كلــف رئيــس الجمهوريــة، عبــد المجيــد 
تبــون، األحــد خالل ترؤســه اجتمــاع مجلس 
الــوزراء، الحكومــة بإنشــاء لجنــة تحضيــر 
اســتثمارية  لمشــاريع  يوميــة،  ومتابعــة 
ــر  ــي قط ــي دولت ــركاء ف ــع الش ــة، م ضخم
لجــان  ضمــن  الشــقيقتين،  والكويــت 
ــي قطاعــات الصناعــة  ــرى، ف مشــتركة كب
والفالحــة والســياحة والنقــل والســكن. كمــا 
كلــف  الوزيــر األول بالتنســيق بيــن وزيــر 
ــر  ــاء آخ ــة إلنه ــيط الجمهوري ــة ووس المالي
ملفــات االســتثمارات العالقــة فــي أقــرب 
العمــل  وقــت ممكــن كمــا كلــف وزيــر 
تســتجيب   عــن صيغــة مالئمــة  بالبحــث 
يتعلــق  بالخــارج فيمــا  النشــغال جاليتنــا 
ــه  ــاد ب ــبما أف ــد حس ــن التقاع ــتفادتهم م باس

بيــان لرئاســة الجمهوريــة.
ــراء  ــة إث ــة بمواصل ــا، الحكوم ــر أيض وأم
والســمعي  اإلعــالم  قانــون  مشــروعي 
البصــري  مــن خــالل تعزيــز ضمانــات 
حمايــة حريــة التعبيــر وتدقيــق المفاهيــم 
الخاصــة بهــا وخاصــة مــا يتعلــق بمنــح 
ضمــان  و  المحتــرف  الصحفــي  صفــة 

شــفافية تمويــل وســائل اإلعــالم , 
وجــاء فــي البيــان تــرأس الســيد عبــد المجيد 
تبــون رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى 
ــي  ــاع الوطن ــر الدف ــلحة وزي ــوات المس للق
ــاول  ــوزراء تن ــس ال ــا لمجل ــد اجتماع األح
يتعلقــان  قانونيــن  مشــروعي  بالدراســة 
البصــري  الســمعي  والنشــاط  باإلعــالم 
الشــؤون  بقطاعــي  خاصيــن  وعرضيــن 
الخارجيــة والصحــة باإلضافــة إلــى مســائل 
ــد  ــغاالت المواطــن , وبع ــة بانش ذات الصل

افتتــاح الجلســة مــن قبــل الســيد رئيــس 
عــرض  الــى  واالســتماع  الجمهوريــة 
نشــاط  حصيلــة  حــول  األول  الوزيــر 
ــدم  ــن ق ــبوعين األخيري ــي األس ــة ف الحكوم
الســيد وســيط الجمهوريــة تقريــره الــدوري 
ــن حــول تطــور وضــع  ــق عــرض محي وف
خــالل  العالقــة  االســتثمارية  المشــاريع 
يلــي:  مــا  فيــه  جــاء  األخيــرة  األســابيع 
رفــع القيــود عــن 18 مشــروعا اســتثماريا 
ــز  ــر حي ــروعا آخ ــول 21 مش ــا دخ إضافي
بدخــول  إجمــاال  ذلــك  ســمح  االســتغالل 
431 مشــروعا اســتثماريا حيــز االســتغالل 
تقديمهــا  تــم  التــي  بالوضعيــة  مقارنــة 
ــر  ــوزراء األخي ــس ال ــاع مجل ــالل اجتم خ
والتــي كانــت 410 مشــروعا ممــا خلــق 
عــالوة  إضافــي  شــغل  منصــب   1083
علــى تنصيــب خليــة اليقظــة لمنــع اســتيراد 
المــواد المنتجــة محليــا حمايــة للصناعــة 
الوطنيــة. وعقــب ذلــك أســدى الســيد رئيــس 
الجمهوريــة األوامــر والتوجيهــات وهــي 
تكليــف الوزيــر األول بالتنســيق بيــن وزيــر 
ــر  ــاء آخ ــة إلنه ــيط الجمهوري ــة ووس المالي
ملفــات االســتثمارات العالقــة فــي أقــرب 
آخــر  إزالــة  خــالل  مــن  ممكــن  وقــت 
ــا.  ــة منه ــيما البنكي ــا وال س ــات أمامه العقب
خارطــة  حــول  نهائــي  تقريــر  تحضيــر 
المشــاريع االســتثمارية التــي رفعــت عنهــا 
وفــق  الوطــن  واليــات  كل  فــي  القيــود 
التخصصــات  لمجــال  دقيقــة  إحصائيــات 

المســتحدثة. الشــغل  ومناصــب 
و بخصــوص عــرض وزيــر الخارجيــة 
حــول زيــارة الســيد رئيــس الجمهوريــة 
الشــقيقتين  والكويــت  قطــر  دولتــي  إلــى 
ارتياحــه  عــن  الرئيــس  الســيد  أعــرب 

ــات  ــه العالق ــذي بلغت ــز ال ــتوى المتمي للمس
الثنائيــة مــع هذيــن البلديــن الشــقيقين اللذيــن 
التــي  اإلرادة  علــى  باســتمرار  يؤكــدان 
تحدوهمــا للرقــي بالتعــاون الثنائــي إلــى 
أعلــى المســتويات حيــث  كلــف الرئيــس 
ــة  ــر ومتابع ــة تحضي ــاء لجن ــة بإنش الحكوم
ــع  ــة م ــتثمارية ضخم ــاريع اس ــة لمش يومي
والكويــت  قطــر  دولتــي  فــي  الشــركاء 
ــرى  ــتركة كب ــان مش ــن لج ــقيقتين ضم الش
فــي قطاعــات الصناعــة والفالحة والســياحة 
ــر  ــك أم ــل ذل ــن أج ــكن , وم ــل والس والنق
الســيد الرئيــس كال مــن وزيــر النقل بإطالق 
الدراســات التقنيــة فــورا لمــد خطوط الســكة 
الحديديــة وتوســيع شــبكتها مــن الشــمال إلى 
الجنــوب الكبيــر بيــن العاصمــة وتمنراســت 
الرئيــس  الســيد  لبرنامــج  طبقــا  وأدرار 
الســكن  وزيــر  كلــف  كمــا  االنتخابــي. 
مــن  فــورا  التقنيــة  الدراســات  بإطــالق 
ــدف  ــط به ــات للتخطي ــب دراس ــالل مكت خ
البحريــة  الواجهــة  تجديــد  فــي  الشــروع 
للعاصمــة وتحديــث النســيج العمرانــي لــكل 
ــة وقســنطينة ووهــران  مــن ســكيكدة وعناب
فيمــا كلــف وزيــر الفالحــة بتحضيــر أحســن 
اســتثمارية  مشــاريع  لتجســيد  الظــروف 
واعــدة مــدرة للثــروة ومناصــب الشــغل 
فــي شــعب متعــددة منهــا إنتــاج الحليــب 

واللحــوم الحمــراء والزيــوت والســكر
كمــا تــم  تكليــف وزيــر العمــل بالبحــث عــن 
ــا  صيغــة مالئمــة اســتجابة النشــغال جاليتن
مــن  باســتفادتهم  يتعلــق  فيمــا  بالخــارج 
التقاعــد تنفيــذا اللتــزام الســيد الرئيــس مــع 
الجاليــة الوطنيــة التــي التقاهــا فــي كل مــن 

ــت. ــس ومصــر وقطــر والكوي تون
بناء مستشفى عصري بشراكة جزائرية 

– قطرية – ألمانية
 كمــا أكــد الســيد رئيــس الجمهوريــة علــى 
لبنــاء مستشــفى  عصــري  االســتعدادات 
ألمانيــة   - قطريــة   - جزائريــة  بشــراكة 
باإلضافــة إلــى مشــاريع أخــرى فــي قطــاع 
الموانــئ والســيما توســيع مينــاء جــن جــن 
بجيجــل. ثمــن الســيد الرئيــس فتــح خــط 
بفتــح  أمــر  بحــري مــع موريتانيــا كمــا 
ــة  ــع داكار العاصم ــل م ــري مماث ــط بح خ
الســينغالية فــي أقــرب اآلجــال وثمــن الســيد 
فــي  إحــرازه  تــم  الــذي  التقــدم  الرئيــس 
التحضيــرات لأللعــاب المتوســطية داعيــا 
إلــى تكثيــف الجهــود مــن أجــل إشــراك 
المجتمــع المدنــي المحلــي بوهــران ومــا 
جاورهــا فــي مختلــف التخصصــات الفنيــة 
الرياضيــة  التظاهــرة  إلنجــاح  وتهيئتــه 
وإبــراز ســمعة الجزائــر وقدراتها الســياحية 

ــرة ــذه التظاه ــالل ه ــن خ م
الصحــة  وزيــر  عــرض  بخصــوص  و 
امــر  المستشــفيات  وإصــالح  والســكان 
نظــام  إقــرار  بضــرورة  تبــون  الرئيــس 
ــي  ــفيات يول ــل المستش ــث داخ ــيير حدي تس
ــفائية  ــة االستش ــات االجتماعي ــة للخدم أهمي
ويتجــاوب مــع تطلعــات المواطنيــن حمايــة 
ــون  ــي أن تك ــة ينبغ ــي أولوي ــن الصح األم
الفاعليــن  مختلــف  بيــن  مشــتركة  مهمــة 
ومــن زوايــا مختلفــة وإيجــاد صيــغ جديــدة 
للتعــاون فــي مجــال التكفــل الطبــي ببعــض 
الحــاالت التــي يصعــب عالجهــا وهــذا مــن 
خــالل اســتقدام أطبــاء ضمــن بعثــات طبيــة 
مــن دول متطــورة جــدا الســتفادة أكبــر 

ــرة. ــاب الخب ــى واكتس ــن المرض ــدد م ع
مواصلة إثراء مشروعي قانونين لإلعالم 

والسمعي البصري
ــالم  ــن لإلع ــروعي قانوني وبخصــوص مش
الســيد  أعــرب    , البصــري  والســمعي 
رئيــس الجمهوريــة عــن ارتياحــه لمســتوى 
التقــدم الــذي عرفــه مســار إعــداد هذيــن 
عمليــة  فــي  المحورييــن  القانونيــن 
تشــهدها  التــي  الديمقراطــي  اإلصــالح 
ــذا  ــي ه ــف ف ــث كل ــنتين حي ــذ س ــا من بالدن
ــن  ــراء هذي ــة إث ــة بمواصل ــدد الحكوم الص
ــات  ــز ضمان المشــروعين مــن خــالل تعزي
حمايــة حريــة التعبيــر وتدقيــق المفاهيــم 
الخاصــة بهــا وخاصــة مــا يتعلــق بمنــح 
صفــة الصحفــي المحتــرف ومعاييــر ترقيــة 
جــودة الخدمــة اإلعالميــة وبنــاء خطــاب 
ضمــان  عــن  فضــال  مســؤول  إعالمــي 

شــفافية تمويــل وســائل اإلعــالم
مجلــس  صــادق  الجلســة  اختتــام  وقبــل 
ــي يرخــص  ــوم رئاس ــى مرس ــوزراء عل ال
التكويــن  بمســاهمة الجزائــر فــي إعــادة 
ــي  ــدوق الدول ــوارد الصن ــر لم ــي عش الثان
عــدد  إلــى  باإلضافــة  الزراعيــة  للتنميــة 
ــن  ــة بالتعيي ــة المتعلق ــرارات الفردي ــن الق م
وإنهــاء المهــام فــي وظائــف عليــا فــي الــد
ولــة.                                    رـ م
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الرئيس تبون يكلف الوزير األول بإنهاء ملفات االستثمارات العالقة و يكشف

مشاريع استثمارية ضخمة 
مع قطر والكويت

الجزائر :ربيع  محيوت

أعربــت وزارة الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
الوطنيــة بالخــارج  فــي بيــان لهــا عــن أســفها 
الشــديد لتســجيل وفــاة رعيــة جزائريــة بمدينــة 
خاركيــف يــوم أمــس 26 فيفــري 2022، 
ــا الدبلوماســية جاهــدة،  ــث تعمــل مصالحن حي
فــي إطــار الســبل المتاحــة، لنقــل جثمــان 

ــى أرض الوطــن. ــد إل الفقي
وأعــرب وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
ــة  ــازي لعائل ــص التع ــة بالخــارج بأخل الوطني
المرحــوم وذويــه، راجيــا مــن اللــه العلــي 
القديــر أن يتغمــد الفقيــد برحمتــه الواســعة 
ويلهــم أهلــه وذويــه جميــل الصبــر والســلوان.
ــة  ــا ألعضــاء الجالي ــوزارة نداءه ــددت ال وج
أقصــى  توخــي  إلــى  البلــد  بهــذا  الوطنيــة 
درجــات الحيطــة والحــذر وااللتــزام التــام 
والســالمة  األمــن  وإرشــادات  بتوجيهــات 
المعمــول بهــا والبقــاء فــي تواصــل دائــم مــع 
ســفارتنا بكييــف وكــذا مــع بعثاتنا الدبلوماســية 
بــكل مــن وارســو و بوخارســت للذيــن عبــروا 
الحــدود األوكرانيــة باتجــاه بولنــدا ورومانيــا.
الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  بيــان  وأكــد 
حــرص  بالخــارج  الوطنيــة  والجاليــة 
فــي  العمــل،  علــى  الجزائريــة  الســلطات 
ــم  ــل تنظي ــن أج ــة، م ــروف الصعب ــذه الظ ه
عمليــات إجــالء نحــو الجزائــر وتدعــو كافــة 
المواطنيــن المعنييــن بالتواصــل مــع ســفارات 
ــام  ــر أرق ــر بوارســو وبوخارســت عب الجزائ

اإللكترونــي البريــد  وعناويــن  الهاتــف 
ربيع ـ م  

 

الوزير األول يستعرض 
مع سفرية الواليات 
المتحدة سبل تعزيز 

العالقات الثنائية
عبــد  بــن  أيمــن  األول,   الوزيــر  اســتقبل 
الرحمــان,  األحــد, ســفيرة الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة بالجزائــر, إليزابيــث مــور أوبيــن, 
حيــث تــم اســتعراض واقــع وآفــاق العالقــات 
بيــن البلديــن وســبل تعزيزهــا, حســب مــا أفــاد 

ــر األول. ــح الوزي ــان لمصال ــه بي ب
وجــاء فــي البيــان اســتقبل الوزيــر األول, 
الســيد أيمــن بــن عبــد الرحمــان,  األحــد 27 
الســيدة  الحكومــة,  بقصــر   2022 فيفــري 
الواليــات  ســفيرة  أوبيــن,  مــور  إليزابيــث 
ــد ســمحت  ــر  وق ــة بالجزائ المتحــدة األمريكي
المصــدر--  ذات  يضيــف   -- المحادثــات 
ــة  ــات الثنائي ــاق العالق ــع وآف باســتعراض واق
الشــراكة  تعزيــز  ووســائل  ســبل  وكــذا 

االقتصاديــة بيــن البلديــن.
ربيع م

وزارة الخارجية تؤكد وفاة 
رعية جزائرية يف أوكرانيا

هنــأ رئيــس الجمهوريــة، عبــد المجيــد 
العربيــة  الجمهوريــة  رئيــس  تبــون، 
ــام  ــن الع ــة األمي ــة الديمقراطي الصحراوي
غالــي  إبراهيــم  البوليســاريو   لجبهــة 
والشــعب الصحــراوي بمناســبة االحتفــال 
تأســيس  إلعــالن   46 الـــ  بالذكــرى 
الجمهوريــة الصحراويــة الديمقراطيــة.
وقــال الرئيــس تبــون فــي رســالة التهنئــة 

إن تأســيس الجمهوريــة الصحراويــة فــي 
27 فيفــري 1976 كان محطــة هامــة 
ــراوي  ــعب الصح ــاح الش ــى درب كف عل
حقوقــه  اســترجاع  أجــل  مــن  الباســل 

الوطنيــة المشــروعة.
وتابــع: “لقــد كشــف الشــعب الصحــراوي 
احترامــا وتأييــدا واســعين على المســتوى 
الدولــي نظيــر إصــراره علــى االســتمرار 

ــره  ــر مصي ــن اجــل تقري ــي النضــال م ف
وبســط ســيادته علــى أرضــه”.

أود   ” الجهموريــة:  رئيــس  وأضــاف 
لكــم  ألؤكــد  المناســبة  هــذه  اغتنــم  أن 
تضامــن الجزائــر الدائــم مــع قضيتكــم 
ــعب  ــق الش ــت لح ــا الثاب ــة ودعمه العادل
الصحــراوي المشــروع وتقريــر مصيــره 

واالســتقالل.”

إلــى  رســالته  تبــون  الرئيــس  وختــم 
لكــم  “أجــدد  الصحــراوي:  الرئيــس 
ــا الراســخ علــى العمــل ســويا مــن  عزمن
أجــل تدعيــم العالقــات األخــوة والتعــاون 
يحقــق  لمــا  الشــقيقين  البلديــن  بيــن 
طموحــات شــعبينا فــي الســلم واألمــن 

والرفــاه.” والتقــدم 
ق ـ و

الرئيس تبون يؤكد دعم الجزائر الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

بناء مستشفى عصري بشراكة جزائرية – قطرية – ألمانية
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االستهالك  مدير  توقع   n
الطاقوي  االنتقال  بوزارة  الذاتي 
اإلنتاج  يصل  أن  شيخي،   مراد 

المتجددة  الطاقات  الطاقوي من 
 30 إلى   2030 حدود  في 
الجزائر  أن  اعتبر  بالمائة، 
إلى   اليوم  أمام حتمية االنتقال 
الطاقات المتجددة وخاصة منها 

الطاقة الشمسية. 
خالل  أمس،  شيخي،  وأوضح   
القنوات  بأحدى  استضافته 
حوالي  أن  الخاصة،  تلفزيونية  ال
طلبات  قدموا  مستثمرا   80

الطاقات  مجال  في  لالستثمار 
الجزائر  أن  اعتبر  و  الشمسية، 
االنتقال  حتمية  أمام  اليوم 
الطاقة  أن  إلى  وأشار  الطاقوي، 
الشمسية هي األقل تكلفة وتحكما 
مقارنة بالطاقات األخرى، وتوقع  
من  الطاقوي  اإلنتاج  يصل  أن 
حدود  في  المتجددة  الطاقات 

2030 إلى 30 بالمائة. 
المسؤول  كشف  آخر،  جانب  من 
اإلنتاج  من   %  43 أن  ذاته 
ستهلك  يُ الجزائر  في  الطاقوي 
يا، وأن 80  بالمائة من  هذا  محل
السكن  لقطاعي  يوجه  اإلنتاج  
ضرورة  على  شدد  و  والنقل، 
االستهالك  تقليص  و  ترشيد 
المحلي من الغاز الطبيعي، سيما 
إلنتاج  األساسي  المصدر  وأنه 
الكهرباء، حيث أشار إلى أن 99  
يا  بالمائة من إنتاج الكهرباء حال

مصدره الغاز الطبيعي. 
إلى  ذاته  المتحدث  وتطرق   
و  الجزائر،  في  الطاقة  أسعار 
اعتبر أنها معقولة، و أنها أسعار 

مدعمة من طرف الدولة. 

حوايل 80 متعامال قدموا طلبات لالستثمار يف مجال الطاقات الشمسية

99  بالمائة من إنتاج الكهرباء بالجزائر مصدره 
الغاز الطبيعي

ألف   200 أزيد من  التحق    n
يوم  جديد،  ومتمهن  متربص 
التكوينية  بالمؤسسات  األحد، 
على المستوى الوطني، بمناسبة 
فيفري  لدورة  التكويني  الدخول 
تسخير  تم  حيث   ،2022-2021
والمادية  البشرية  الوسائل  كل 
ما  حسب  الدخول،  هذا  إلنجاح 
والتعليم  التكوين  وزارة  من  علم 

المهنيين.
يم  تعل وال التكوين  وزير  واشرف 
المهنيين، ياسين مرابي، من والية 
االنطالق  مراسم  على  بجاية، 

لدورة  المهني  التكوين  لدخول  الرسمي 
فيفري2022 .

الوزارة  وفرت  لدخول،  هذا  وبمناسبة 
في  جديد  بيداغوجي  مقعد   283.991
المستوى  على  التكوين  أنماط  مختلف 
الوطني، من بينهم 398 مقعد بيداغوجي 
لمعاقين  ل المهني  التكوين  مراكز  في 
أنماط  طبيعة،  حسب  موزعين  حركيا، 

تأهيلية. وأجهزة التكوين والمستويات ال
المقاعد  لهذه  االجمالي  العدد  بين  ومن 
الوزارة  وفرت  الجديدة،  بيداغوجية  ال
التكوين  نمط  في  جديد  مقعد   11.060
بيداغوجي  مقعد  و97.013  الحضوري 
وكذا  التمهين  طريق  عن  التكوين  في 

29.699 آخر في التكوين عن بعد.
توفير  أيضا  تم  الدخول،  لهذا  ا  تحسب و 
نمط  في  بيداغوجي  مقعد   16.725
المسائية،  الدروس  طريق  عن  التكوين 
الريفي،  الوسط  في  آخر  مقعد   5.403
جديد  تكوين  مقعد   21.442 الى  اضافة 
كذا  و  البيت،  في  الماكثة  المرأة  فائدة  ل
في  جديد  بيداغوجي  مقعد   8.046
الخاصة  المعتمدة  بالمؤسسات  التكوين 
الى جانب 9.285 مقعد بيداغوجي جديد 
 330 المعابر،  طريق  عن  التكوين  في 

مقعد في جهاز محو األمية.
الممنوحة،  بالتخصصات  يتعلق  وفيما 
لقطاع  ل بيداغوجي  ال البرنامج  يتضمن 
مهنية  شعبة   23 تغطي  تخصصات 
المهنية  الشعب  مدونة  في  موجودة 
وتخصصات التكوين المهني، حيث تمت 
برمجة تخصصات ألول مرة في عدد من 

أنظمة  بصيانة  بعضها  تتعلق  الواليات، 
النفطية  الصناعات  والسوائل،  الطاقة 
مجال  في  تخصصات  و  والمعلوماتية 
استغالل محطات تطهير المياه واستعادة 
في  أخرى  و  تدويرها،  وإعادة  نفايات  ال
الطبية  نباتات  ال استخالص زيوت  مجال 

واألعشاب العطرية.
توجه  على  القطاع  سياسة  وتؤكد 
التكوينية  والعروض  التخصصات 
األولوية  ذات  القطاعات  نحو  المفتوحة 
الوطني،  باالقتصاد  النهوض  اطار  في 
وبهدف تسهيل ادماج خريجي القطاع في 
تتماشى  معايير  وفق  وذلك  الشغل  م  عال
يد العاملة  مع متطلبات المؤسسات من ال
لكل  ية  المحل والخصوصيات  المؤهلة 

منطقة والتطورات التكنولوجية الحديثة.
ومن هذا المنظور، ركز القطاع من خالل 
تتعلق،  شعب  على  التكوين  عروض 
السياحة  واالطعام،  فندقة  ال ب سيما، 
بيئة،  وال المياه  يدية،  تقل ال والصناعة 
كذا  و  المتجددة  والطاقات  الرقمنة 
الغذائية  بالصناعة  تتعلق  تخصصات 

بناء واألشغال العمومية. والفالحة وال
كورونا  جائحة  من  الوقاية  اطار  وفي 
وأسرة  المتربصين  صحة  على  وحفاظا 
التكوين المهني، اتخذت الوزارة جملة من 
تدابير االحترازية من أجل احترام تدابير  ال
تباعد وتوفير وسائل الوقاية من كمامات  ال
اليومي  تعقيم  ال برمجة  مع  ومعقمات، 
بيداغوجية  ال المرافق  كافة  وتطهير 

واإلدارية و الخدماتية والتجهيزات.
                                    ق ـ و

العام  المدير  الرئيس  أكد   n
أن  حكار  توفيق  لسوناطراك, 
موثوقا  ممونا  سيبقى  المجمع 
للغاز بالنسبة للسوق االوروبية 
شركائها  لدعم  مستعدة  هي  و 
االوروبيين في األوقات الصعبة, 
مضيفا أن هذا التموين االضافي 
بوفرة  مرتبط  يبقى  المحتمل 

كميات من الفائض.
ليومية  ل حوار  في  حكار  وقال 
أن  »ليبرتي«  بالفرنسية  الناطقة 
سوناطراك ستبقى شريكا و ممونا 
للسوق  بالنسبة  للغاز  موثوقا 
لدعم  مستعدة  دائما  و  األوروبية 
شركائها على المدى الطويل في 
االوقات الصعبة ,و ردا على سؤال 
انتشار المجمع  بخصوص اعادة 
الوطني في سوق الغاز االوروبية 
أكد  األوكرانية,  األزمة  سياق  في 

لها  سوناطراك  أن  حكار  السيد 
انبوب  على  مستغلة  غير  قدرة 
)الرابط  للمتوسط  العابر  الغاز 
التي  و  يا(  ايطال و  الجزائر  بين 
حجم  لزيادة  استغاللها  يمكن 

التموين للسوق األوروبية.
أن  العام  المدير  الرئيس   و يرى 
تموين  في  سوناطراك  مساهمة 
يمكن  بالغاز  األوروبية  السوق 
ال  التي  الدول  لتشمل  تتوسع  ان 
تمر عبرها انابيب الغاز الرابطة 
بين الجزائر و أوروبا عن طريق 
المميع,  الطبيعي  الغاز  صفقات 
القرب  و في معرض حديثه عن 
الجغرافي, أشار السيد حكار الى 
اوروبا تشكل »سوقا طبيعية  ان 
الطاقوية  للمنتوجات  مفضلة« 
الجزائر  أن  مذكرا  الجزائرية, 
من  بالمئة   11 حدود  في  تساهم 

اجمالي واردات أوروبا من حيث 
السوق  تموين  أن  مبرزا  الغاز 
األوروبية يتم عبر شبكة األنابيب 
التي تتوفر على طاقة دفع تقدر 
من  مكعب  متر  مليار  ب42 
المميع  الغاز  و  الطبيعي  الغاز 
 50 تتجاوز  انتاج  طاقة  بفضل 
الغاز  من  مكعب  متر  مليون 
الطبيعي المميع و أسطول مكون 

من 6 ناقالت.
هذا  في  حكار  السيد  أشاد  و   
التجارية  بالعالقات  الصدد 
و  سوناطراك  التاريخيةبين 
سيما  ال  األوروبيين  الشركاء 
االسبان و اإليطاليين, مشيرا الى 
البترولي  المجمع  يعتبرون  انهم 
فاعال  و  موثوقا  ممونا  الوطني 
هاما و استراتيجيا في سوق الغاز  
المدير  الرئيس  أكد  ذلك  ومع 

هذا  أن  سوناطراك  لمجمع  العام 
الغاز  في  االضافي  التموين 
الطبيعي  الغاز  أو  و/  الطبيعي 
توفر  على  متوقفا  يبقى  المميع 
الكميات الفائضة بعد تلبية طلب 
التزاماتها  وعلى  الوطنية  السوق 

التعاقدية تجاه شركائها األجانب
السيد  تطرق  أخرى,  ناحية  من   
حكار إلى األهداف المسطرة لعام 
2022 في مجال التصدير حيث 
البترولي  المجمع  أن  الى  اشار 
يعتزم وضع أي فائض في سوق 
يا  حال يتميز  الذي  الفوري  الغاز 
حيث  من  مواتية  ظروف  ب 

األسعار.
مخطط استثمار بقيمة 8 ماليير 

دوالر لسنة 2022
 و استرسل نفس المسؤول يقول أن 
مخطط االستثمار المسطر لسنة 
2022 يتضمن ميزانية قدرها 8 
مليار دوالر سيتم رصدها لتحقيق 
األمر  يتعلق  و  عديدة.  مشاريع 
الغاز  حقول  تطوير  بمشاريع 
والنفط على غرار تقرت وحاسي 
بي ركايز و جنوب بركين بالنسبة 
 TFT لبترول و حقول إيزارين و ل
بالنسبة  الجنوب-الغربي  و 
قدرات  تطوير  عن  فضال  للغاز 
سوناطراك  تعتزم  كما  التكرير 
البتروكيمياء  مجال  تطوير 
ميثيل  إنتاج  وحدة  خالل  من 
 )MTBE( إيثر  بوتيل  تيرت 
ينيير  ل إنتاج  وحدة  و  أرزيو  في 
ألكيل بنزين )LAB( في سكيكدة 
البوليبروبيلين في  إنتاج  ومركب 
أرزيو في اطار شراكة مع توتال 
اينرجي )Total Energies(. و 
حسب قوله دائما فانه من المتوقع 
أيضا تنفيذ مشاريع هيكلة تتعلق 
بعصرنة عمليات المجمع مؤكدا 
أن المجمع سيقيم كل فرصة في 

العالم يمكن أن تدر القيمة.
                                         ربيع م

قال أنها ستبقى ممونا موثوقا حكار يؤكد :

سونطراك مستعدة لدعم رشكائها األوربيني يف األوقات الصعبة

الربوفيسور يف المدرسة الوطنية للزراعة، أرزقي مقليش:

باإلمكان تقليص واردات الجزائر من الحبوب 
باالعتماد عىل الزراعة بالمناطق الصحراوية

المدرسة  في  البروفيسور  اعتبر   n
الوطنية للزراعة، أرزقي مقليش، أنه ال 
الجزائر  اعتماد  تقليل  الممكن  من  يزال 
يتم  أن  شريطة   ، الحبوب  واردات  على 
تستند  األجل  طويلة  إستراتيجية  اختيار 
إلى المعرفة العلمية و تعتمد  اإلمكانات  

الهائلة للمناطق الجنوبية. 
اة  قن ل  وأوضح مقليش، أمس، في تصريح ل
الثة لإلذاعة الوطنية، أنه و على الرغم  ث ال
للجزائر  يمكن  إنه  الصعب،  السياق  من 
باالعتماد  الحبوب،  من  وارداتها  تقليل 
لمناطق  ل الهائلة  اإلمكانيات  على 
إستراتيجية  اختيار  شريطة  بالجنوب، 
ومعارف  أسس  إلى  تستند  األجل  طويلة 
الجنوبية  المنطقة  وقال«إن  علمية، 
لتحسين  لغاية  ل مشجعة  إمكانات  تضم 

فتوفر  الوطنية...  الحبوب  إنتاج  غلة 
وغياب  والمناخ  الشمسية  والطاقة  المياه 
األمراض التي تهاجم هذه المحاصيل كلها 

عوامل يجب تقديرها«.   
الجزائر  فإن  ذاته،  المتحدث  وحسب 
من   60٪ إلى   50٪ بين  ما  تستورد 
ال  إنتاج  مع   ، القمح  من  احتياجاتها 
 3.95( طن  ماليين   4 حوالي  يتجاوز 
قال  و   ،)2020-2019 بين  طن  مليون 
الديموغرافي  النمو  نسبة  ارتفاع  مع  انه 
المادة  هذه  من  الوطنية  فاالحتياجات 
ترتفع، كما أن سعرها في السوق العالمية 
ية  يرتفع أيضا، وأضاف أن األسعار الحال
االرتفاع  هذا  ويعد  كبير  بشكل  ارتفعت 
العالمية  األسواق  شهدته  ارتفاع  ألكبر 
و  روسيا  أن  إلى  أشار  كما   ،2008 منذ 
 30 من  أكثر  تنتجان  لوحدهما  أوكرانيا 

المائة من االحتياجات العالمية.  ب

بمناسبة الدخول التكويني لدورة فيفري 2022-2021

أزيد من 200 ألف مرتبص ومتمهن جديد 
يلتحقون بمؤسسات التكوني المهني

الجزائر: سناء-م

الجزائر: سناء-م



أدانت  محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة األحد، 
بغلق  للمتهمين  نافذان  شهران  منها  حبسا  عام  بعقوبة 
دنيا  غابة  مستوى  على  العاصمة  السيار غرب  الطريق 
بارك باعالي الجزائر العاصمة خالل األسبوع الفارط .

وجاء النطق بهذه العقوبة في القضية التي أثارت اهتمام 
كبير من قبل مواقع التواصل االجتماعي بعدما كان وكيل 

الجمهورية بذات المحكمة قد التمس توقيع عقوبة عامين 
حبسا نافذا في حق جميع المتهمين الموقوفين ال14 عن 

تهمة تعريض حياة الغير للخطر، اعاقة الطريق العام.
الجهات  على  المتهمين   هؤالء   إحالة  تم  فقد  لإلشارة 
االمن  مصالح  قبل  من  توقيفهم  عقب  القضائية  
على  الفارط  فيفري   4 بيوم  أنه  تبين  بعدما  بالعاصمة. 

كانوا  مركبات  أصحاب  قام    السريع  الطريق  مستوى 
بالرقص  احتفاال  السريع  الطريق  بغلق  زفاف   موكب 
وسط الطريق، مما تسبب في اختناق مروري كبير عطل 
الرابط  السريع  للطريق  المستعملين  المواطنين  مصالح 

بين الجزائر وزرالدة.
ربيع م

اعتبارا مـن يوم 6 مارس القادم

نقابة عمال الوكالة الوطنية للتشغيل 
تقرر الدخول في إضراب وطني مفتوح

  عين على الحدث
5 اإلثنين 28 فيفري 2022 م

 الموافق لـ 27 رجب 1443 هـ

بحسب آخر إحصائيات للسلطات الفرنسية

أزيد من 3 آالف جزائري 
يقبعون يف السجون الفرنسية

السجون  في  القابعين  الجزائريين  عدد   يبلغ 
بين  من  جزائري   3472 حوالي  الفرنسية  
69 ألف و173 شخص أجنبي معتقل في هذه 

السجون. 
الفرنسية،  للسلطات  وحسب آخر اإلحصائيات 
فيمثل السجناء األجانب في السجون الفرنسية، 
حالًيا 69 ألفا و173 شخص، من بينهم حوالي 
9793 سجين من األفارقة أي معا يعادل 56 
بالمائى من مجموع السجناء، منهم 3472 من 
من  و1117  المغرب  من  و2220  الجزائر 
تونس، ونحو 2984 من بقية البلدان األفريقية، 
أكثر  أوروبيين،  معتقلين   5109 جانب  إلى 
من نصفهم أي ما يعادل 2983 من مواطني 
السجون  تأوي  حين  في  األوروبي،  االتحاد 
ونحو  آسيا  من  معتقل   880 حوالي  الفرنسية 
1308 من األميركتين، ومعظمهم من أمريكا 
السجناء  المجموعة من  الجنوبية.  وتضم هذه 
بعض المئات من األشخاص عديمي الجنسية، 
السجون  إدارة  مسؤولي  أحد  أكده  ما  حسب 
للصحيفة، مشيرا أن هذا الرقم أقل من الواقع 
، وأن هناك عددا أكبر بكثير لم يتم التحقق من 
بيانات الجنسية، والعديد من المعتقلين يرفضون 
التصريح بأصولهم، وغالبا ما تعرف جنسيتهم 
وأضاف  الوقت،  مرور  ومع  االحتجاز  أثناء 
هؤالء  من  فقط  ضئيال  جزءا  أن  المسؤول 
بلدانهم  إلى  ترحيلهم  يتم  األجانب  السجناء 
يتم  الذي  األشخاص  عدد  أن  مبرزا  األصلية، 
شخًصا   15 يتجاوز  ال  بلدانهم  إلى  ترحيلهم 
احتجاز  تكلفة  وتقدر  حد.  كأقصى  السنة  في 
نشرته صحيفة  تقرير  الواحد –حسب  السجين 
»لوفيغارو« الفرنسية- بحوالي 110 أورو في 
اليوم، بما في ذلك الوجبات وتكاليف الموظفين 
بالمباني  تلحق  التي  األضرار  أيًضا  وتتضمن 
السجناء  بين  الخالفات  أو  العمل  وحوادث 
هذا  اإلدارة، وبضرب  تجاه  أو  بعضا  بعضهم 
الرقم في عدد السجناء األجانب، تكون التكلفة 

اإلجمالية حوالي 700 مليون أورو سنوًيا. 
إلعادة  قانونية  آليات  فهناك  الصحيفة  وحسب 
لكن  األصلية  بلدانهم  إلى  األشخاص  هؤالء 
إجراءاتها معقدة للغاية، واألمر متروك إلدارة 
السجن لتكوين ملف وإرساله إلى النيابة، حيث 
يجب على القاضي المكلف باالتصال بالسفارة 
المحتجز  للشخص  األصلي  البلد  في  الفرنسية 
على  يتعين  وأخيرا  الترحيل،  عملية  ينظم  أن 
نقل  عن  المسؤولة  الوطنية  التحويل  خدمة 

المحتجزين القيام بذلك. 
سناء-م

محكمة برئ مراد رايس بالعاصمة

إدانة المتهمني بغلق الطريق الرسيع خالل حفل زفاف بعام حبسا منها شهران نافذان

للمؤسسات  منحت  التي  المهلة  فيفري،   اليوم28  تنتهي 
الصيدالنية للتصنيع، لتسوية اعتماداتها. 

الجزائر:سناء-م 
يوم9  أعلنت  قد  الصيدالنية  الصناعة  وزارة  كانت  وقد 
فيفري الجاري، عن فتح مواعيد إضافية لفائدة المؤسسات 
تسوية  طلب  ملفات  إيداع  أجل  من  للتصنيع  الصيدالنية 
وضعيتهم و الحصول على اعتمادات جديدة ابتداء من 13 

إلى 28 فيفري الجاري. 
للمؤسسات  موجهة  للوزارة  تعليمة  في  ذلك  جاء  و 

الصيدالنية للتصنيع المرخص لها من طرف مصالح وزارة 
الصحة والتي لم تودع بعد ملفات طلب تسوية اعتماداتها، 
و يتعين - حسب التعليمة الوزارية - على المديرين التقنيين 
لهذه المؤسسات أخذ موعد، في أقرب اآلجال، عبر الرابط 

 ./www.miph.gov.dz/mipform
للتصنيع  الصيدالنية  المؤسسات  اإلجراء  هذا  يخص  و 
الراغبة في تسوية وضعيتها و الحائزة على اعتماد مسلم 
التنفيذي  للمرسوم  تبعا  ذلك  و  الصحة  وزارة  من طرف 
رقم -21 82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 

23 فبراير سنة 2021 المتعلق بالمؤسسات الصيدالنية و 
شروط اعتمادها و للقرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 
لعناصر  المحدد   2021 يونيو سنة   22 الموافق   1442
ملف طاب اعتماد المؤسسات الصيدالنية للتصنيع و كيفية 

معالجة الملف و كذا قائمة التعديالت الجوهرية. 
كما ذكرت الوزارة أنه بعد يوم 28 فيفري الجاري  لن 
يكون أي اعتماد غير ذلك الصادر عن المصالح المختصة 

للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدالنية ساري المفعول. 
س-م

حسبما كانت قد أعلنت عنه  وزارة الصناعة الصيدالنية

املهلة املمنوحة ملؤسسات التصنيع الصيدالني لتسوية اعتماداتها تنتهي اليوم

سناء-م  الجزائر: 

الوطنية  الوكالة  عمال  نقابة  قررت 
وطني  إضراب  في  الدخول  للتشغيل 

مارس   6 يوم  مـن  اعتبارا  مفتوح، 
القادم، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهل 
المرفوعة.  لمطالبهم  المعنية  السلطات 

العمل  لوزير  رسالة  النقابة  وجهت 

يوسف  االجتماعي  والضمان  والتشغيل 
مطالبها  تجسيد  إلى  فيها   دعته  شرفـة، 
العمال  إدماج  إعادة  في  المتمثلة 
لطريقة  رفضها  و  تعسفا،  المفصولين 

كشريك  النقابة  مع  اإلدارة  تعامل 
اتخاذ  على  وإصرارها  اجتماعي 
في  سيما  فردي،  بشكل  القرارات 
األفقية،  الترقيات  بتطبيق  يتعلق  ما 
في  االستقرار  استمرارية  لضمان 

للتشغيل.  الوطنية  الوكاالت 
المديرية  تعليمة  أن  النقابة  ترى 
بتاريخ  الصادرة   29 العامة تحت رقم 
شقها  في  »غامضة   ،20/02/2022
الممكن  غير  مـن  إذ  التعويضي«، 
تعويض  دون ضمان  تطبيقها  -حسبها- 
اإلضافية.كما  الساعات  عن  العمال 
للنظام  الفوري  بالتغيير  النقابة  طالبت 
أكدت  كما  صياغته،  وإعادة  الداخلي 
رأت  التي  المواد  من  للكثير  رفضها 
أن فيها »تسلط لإلدارة«، في مقـدمتها 

 .121 المادة 
التشغيل  وكاالت  عمال  نقابة  وحددت 
للتفاوض  كشروط  األربعة  مطالبها 
منذ  الضائعة  العمال  حقوق  حول 
ضرورة  على  وأكدت   ،2014 سنة 
العمل  لوزير  مباشرة  تسليمها 
ضمن  االجتماعي  والضمان  والتشغيل 
بضمان  كفيل  وتحقيقها  مطلبية،  الئحة 
الوكالة  في  االستقرار  استمرارية 

للتشغيل.  الوطنية 
س-م

يف ثاين قضية يتابع فيها

محكمة برئ مراد رايس تؤجل محاكمة الدركي 
الفار إلسبانيا ليوم 6 مارس

 
أجلت محكمة بئر مراد رايس أمس األربعاء محاكمة الدركي السابق الذي فر 
إلى إسبانيا, المتهم محمد عبد هللا, لتاريخ 6 مارس القادم في قضية تانية تتعلق 
بتهم ذات صلة بالمساس بالوحدة الوطنية وترويج  اخبار كاذبة  والمساس 

بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص .
كما يحاكم نفس المتهم الذي كان يشتغل دركي بوحدات الطيران قبل ان يفر 
الى اسبانيا يوم 9 مارس القادم على مستوى محكمة بئر مراد رايس أيضا 
في  االنخراط  جناية  منها  تهم  بعدة  آخرين,  متهمين  رفقة  أخرى  قضية  في 
وجناية  الوطنية  والوحدة  الدولة  أمن  تستهدف  بأفعال  تقوم  إرهابية  جماعة 

تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة
الفارط مذكرة  لإلشارة فان محكمة بئر مراد رايس قد أصدرت في مارس 
توقيف ضد محمد عبد هللا وهو دركي سابق في وحدات الطيران  وقد سلمته 
السلطات اإلسبانية للجزائر في أغسطس الفارط ليودع الحبس المؤقت بالسجن 

العسكري للبليدة.
 ربيع م 

متابعون بتهم تبيض األموال واستغالل النفوذ والتمويل الخفي لألحزاب

انطالق جلسة االستئناف يف قضية
 اإلخوة نب حمادي

 
انطلقت بعد ظهر يوم األحد بمجلس قضاء الجزائر جلسة االستئناف في 
قضية اإلخوة بن حمادي, مالكي مجمع كوندور, المتابعين بتهم »تبيض 
األموال واستغالل النفوذ والتمويل الخفي لألحزاب«. وقد  سبق للقطب 
االقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أحمد أن أصدر في ديسمبر 2021 
حكما ب 5 سنوات حبسا منها سنتان موقوفة النفاذ ضد عمر بن حمادي 
ومليون دينار جزائري غرامة مالية بتهمة »إبرام صفقات مخالفة للقانون 
بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة«. كما أدين عبد الرحمان بن 
حمادي بأربع سنوات منها سنتان موقوفة النفاذ ومليون دينار جزائري 
بدفع  الزامه  نافذا إلسماعيل بن حمادي مع  مالية وسنتان حبسا  غرامة 

نفس الغرامة المالية.
فارما« و »التراكو«,  بي  إلزام شركات »ترافوكوفيا«, »جي  تم  وقد 
وهي فروع مجمع كوندور, بدفع 4 ماليين دينار جزائري كغرامة مالية 

لكل واحدة منها مع دفع 10 آالف دج بالتضامن للخزينة العمومية.
ق ـ و

محافظة الغابات لوالية سيدي بلعباس

إبرام  اتفاقية رشاكة الستعمال طائرة دون طيار يف 
مكافحة حرائق الغابات

وتعاون  شراكة  اتفاقية  مؤخرا  بلعباس  سيدي  لوالية  الغابات  محافظة  أبرمت 
طيار  بدون  طائرة  استعمال  بهدف  التقنية  والدراسات  للهندسة  محلي  مكتب  مع 
»الدرون« في مجال مكافحة حرائق الغابات والتشجير حسبما كشفت عنه  األحد  
ذات المحافظة. وأوضح محافظ الغابات رشيد فتاتي في هذا الصدد أن استغالل 
هذه التقنية سيكون األول من نوعه بالوطن وستمثل وسيلة لمراقبة وحماية الغابات 
وإتمام حمالت التشجير. وأشار الى أنه يمكن للطائرة بدون طيار أن توفر عدة 
حلول إلخماد الحرائق منها اإلخماد المباشر للحرائق بقدرة إخماد 20 بؤرة حريق 

قطر كل بؤرة 8 أمتار عن طريق قذف كرات من مسحوق لإلطفاء.
 كما يمكن استغاللها إلنجاز حواجز تضبط النيران على مسافات مدروسة توضع 
طيلة أيام السنة استعداد لحملة مكافحة حرائق الغابات و يمكنها كذلك تطويق رقعة 
الحريق ومنع توسعه. أما في مجال التشجير كشف ذات المصدر أنه سيتم استغالل 
تقنية »الدرون« في عملية التشجير وإعادة التشجير السيما بالمناطق الجبلية سواء 
بقذف الشتالت أو البذور من الجو حيث يمكن للطائرة من دون طيار الواحدة أن 
تقوم بتشجير مساحة إجمالية قدرها 6 آالف هكتار في السنة.              ربيع م 



دعت خمس دول غربية األطراف في ليبيا إلى الحفاظ 
على »الطبيعة غير السياسية« للمؤسسة الوطنية للنفط 

النفط الذي وصفت  التوتر بين الرئيس ووزير  في ظل 
وزارته الدعوة بأنها تدخل في شؤون ليبيا.

المتحدة  الواليات  من  كل  حضت  مشترك،  بيان  وفي 
احترام  على  وبريطانيا،  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا 
الطبيعة  على  والحفاظ  واالستقالل  والنزاهة  »الوحدة 

غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط«.
المؤسسة  »التزام  بـ  الدول  تلك  سفارات  ورحبت 
وحذرت  المالية«،  الشفافية  بتحسين  للنفط  الوطنية 
تقوضها« وشددت على »ضرورة  التي  »من األعمال 
تجنب مثل هذه األعمال التي قد تشكل تهديدا لسالم ليبيا 
مجلس  قرارات  مع  يتماشى  بما  واستقرارها«،  وأمنها 
األمن الدولي. وأعربت وزارة النفط الليبية عن »شديد 

استنكارها« لبيان الدول الخمس، ووصفته بأنه »تدخل 
سافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية«.

وأضافت الوزارة في بيان أن »التهديد الحقيقي على أمن 
قبل  من  شؤونها  في  المستمر  التدخل  هو  ليبيا  وسالمة 
أطراف تحاول أن تملي إرادتها على اإلرادة الوطنية«.

وجاءت الدعوة الغربية على خلفية توتر شديد بين رئيس 
النفط محمد عون  المؤسسة مصطفى صنع هللا ووزير 
صنع  توقيف  األخيرة  األشهر  في  مرارا  حاول  الذي 
المحلية،  الصحافة  وفق  مؤخرا،  واتهمه  العمل  هللا عن 
»بالتجسس على مكتبه« والتعامل مع أموال النفط »كما 

لو كانت أمواله الخاصة«.
ق ـ د

الجرندي  عثمان  التونسي  الخارجية  وزير  عقد 
اجتماعا مع سفيري أوكرانيا وبولندا والقائم بأعمال 
تسهيل  منهم  وطلب  تونس،  في  رومانيا  سفارة 
إجالء التونسيين من أوكرانيا. وجاء هذا االجتماع 
أوكرانيا  في  األمني  الوضع  تطورات  إثر  على 
وتأمين  التونسية  الجالية  أفراد  لسالمة  وضمانا 
انشغال  عن  الوزير  وأعرب  البالد.  إلى  عودتهم 
تونس العميق للتصعيد الميداني األخير، وال سيما 
التونسية  الجالية  أوضاع  على  تداعياته  حيث  من 
الدبلوماسيين  وأطلع  األوكرانية.  األراضي  بكامل 
مواطنينا  إجالء  لتأمين  الجارية  االستعدادات  على 
المجال  إغالق  وإثر  السياق  هذا  وفي  وعائالتهم. 
الدولي،  المدني  الطيران  أمام  األوكراني  الجوي 
طلب الوزير من السفراء التنسيق مع سلطات دولهم 
عبر  التونسيين  المواطنين  عبور  تسهيل  أجل  من 
مسالك آمنة باتجاه المنافذ الحدودية البرية الممكنة 
اإلجراءات  واتخاذ  ورومانيا،  بولونيا  دولتي  مع 
الالزمة لتمكينهم من دخول أراضي هاتين الدولتين 
التي  الجوية  الرحالت  عبر  إجالؤهم  يتسنى  حتى 
وزارة  أن  أكد  كما  للغرض.  تونس  ستخصصها 
خالل  من  أو  المركزية  باإلدارة  سواء  الخارجية 
ستظل  وبوخارست،  بفرصوفيا  تونس  سفارتي 
االعتماد  دول  سلطات  مع  مستمر  تواصل  على 
إلحكام  بتونس  المعتمدة  المعنية  البعثات  ومع 
اإلجالء.  عملية  بتفاصيل  وموافاتها  معها  التنسيق 
التام  استعدادهم  السفراء عن  ومن جانبهم، أعرب 
دولهم  سلطات  ومع  التونسي  الجانب  مع  للتنسيق 
إجالء  عمليات  لتيسير  الضرورية  التدابير  التخاذ 
الجالية التونسية في أقرب اآلجال عبر منافذ آمنة. 
تنسيقي  اجتماع  الخارجية  وزارة  بمقر  انعقد  كما 
للصليب  الدولية  اللجنة  مكتب  من  كل  مع  عاجل 
المنظمة  ومكتب  بتونس  األحمر  والهالل  األحمر 
لشؤون  السامية  المفوضية  للهجرة ومكتب  الدولية 
ضمان  على  الحرص  إطار  في  وذلك  الالجئين، 
وتأمين  بأوكرانيا  التونسية  الجالية  أفراد  سالمة 

إجالئهم عبر منافذ آمنة.

نائب رئيس حزب التجمع الوطني لإلصالح 
والتنمية يف موريتانيا:

الفساد بدأ يتجّذر  ويمارس 
عىل نطاق واسع يف البلد

 
لإلصالح  الوطني  التجمع  رئيس حزب  نائب  قال 
بدأ  الفساد  أن  حمديت  حبيب  )تواصل(  والتنمية 
فيما   البلد  في  واسع  نطاق  على  ويمارس  يتجذر  
ينتهج النظام سياسة تدوير المفسدين حسب تعبيره. 
وأضاف ولد حمديت الذي كان يتحدث  في لقاء مع 
أطر حزبه مساء أول أمس، على مستوى العاصمة 
االقتصادية نواذيبو أن النظام  يشجع المفسدين ولم 
على  للقضاء  حملة  وال  عملية  إجراءات  أي  يتخذ 
الفساد وهو ما يسبب ضعف األمل لدى المواطنين 
لكبح جماح  ملموسة  إجراءات عملية  بحكم غياب 
الحزب  رئيس  نائب  وانتقد  تعبيره.  حسب  الفساد 
المواطنين  حياة  على  وانعكاساتها  األسعار  غالء 
وانعدام   ، المنمين  تأخر األعالف عن  إلى  إضافة 
إلى  النظام  داعيا  والسرقة   النهب  وتفشي  األمن 
االستماع الى هذه المشاكل والبحث لها عن حلول 

سريعة بغية تحسين ظروف المواطنين.
الحريات   أن  تواصل  حزب  رئيس  نائب  واعتبر 
القمع  أن  إلى  مشيرا   ، ملحوظا  تراجعا  تشهد 
واعتقال المدونين لمجرد تدوينات بسيطة بات يثير 
بجو  منوها  البلد  في  الحريات  مستقبل  على  القلق 
الحريات في النظام السابق.                   ق ـ د
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العام  المال  لحماية  المغربية  الجمعية  رئيس  حذر 
يلوح في األفق  الغلوسي، من أن وضعا صعبا  محمد 
في  أخنوش  حكومة  فشل  ظل  في  المغاربة  وينتظر 
االقتصادي  بالوضع  المتعلقة  المشاكل  مع  التعاطي 
التطمين«  »خطاب  من  بالرغم  المعقد،  واالجتماعي 
»استباقية«  وسياسات  لبرامج  وتسويقها  أطلقته  الذي 
التي  المعضالت  مختلف  حل  إلى  تهدف  أنها  قالت 

المعيشية. حياتهم  في  المغاربة  تواجه 
حسابه  على  نشرها  تدوينة  في  الغلوسي  وقال 

المياه  »ندرة  أن  )فيسبوك(  موقع  على  الشخصي 
ما  وكثيرا  المؤرقة،  القضايا  إحدى  هي  والجفاف 
ظل  في  لكن  الماء  واقتصاد  سياسة  عن  الحديث  تم 
وضع  استراتيجي،  غير  بعقل  الظاهرة  مع  التعاطي 
وتسويقيا  إعالميا  واستهلك  األخضر  المخطط 
وصرفت له مبالغ مالية عمومية كبيرة لكن مع مرور 
المتوخى منه وتراجع الضجيج  الوقت لم يظهر األثر 
حوله وتوارى المشرفون الحكوميون عليه إلى الخلف 

دون أن يقدموا أي حساب حوله«.

و استشهد الغلوسي، بوضعية الفالحين الذين تعرضوا 
منتقدا  السنة،  هذه  الجفاف  جراء  جسيمة  ألضرار 
إنقاذهم  على  يقَو  »لم  الذي  األخضر«  »المخطط 
األخرى«  البرامج  من  غيره  ال  و  تحصينهم  وال 

السلطات. قبل  المطروحة من 
أزمة  ألقت   ، الجفاف  ظاهرة  عن  فضال  أنه  تابع  و 
عن  ناهيك  العام،  الوضع  على  بظاللها  كورونا 
المغرب  منها  »سيتضرر  والتي  أوكرانيا  في  الحرب 
 - قال  كما   - االقتصادي  المستوى  على  محالة«  ال 
ما  »وهو  والقمح  البترول  سعر  ارتفاع  مع  خاصة 

المواد األساسية«. سيؤثر على مستوى أسعار 
ونبه في هذا اإلطار، إلى أن الوضع »معقد وصعب 
الحكومة على ضرورة  حاثا  به«،  االستهانة  يجب  ال 
أن تشتغل » وفق تصور وبرنامج استعجالي متكامل 
برنامج  إلى  اليوم،  لحدود  عنه  معلن  هو  ما  يتجاوز 
والفرص  اإلمكانات  كل  يستثمر  طموح  وطني  إنقاذ 

الصعبة«. المرحلة  هذه  لتجاوز 
وتوقع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن 
»خطاب التطمين الذي لجأت اليه الحكومة ال يصمد« 
تفيد  التي  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  ظل  في 
اجتماعية«  بتوترات  تنذر   « بأنها  المؤشرات  كل 
ستساهم في رفع منسوب االحتقان االجتماعي وتفجير 

متنوعة. احتجاجية  حركات 
ورأى محمد الغلوسي أن تجاوز هذا الوضع الصعب 
أن  معتبرا  الثقة«،  الجراح وتعزيز  يتطلب » تضميد 
الصحفيين  سراح  بإطالق  يتم  ذلك  لتحقيق  »المدخل 
ونشطاء /حراك الريف/ وتوسيع مجال حقوق اإلنسان 
والحريات واحترامها ومكافحة الفساد والرشوة وربط 
،كما  الداخلية  الجبهة  لتوحيد  بالمحاسبة  المسؤولية 

قال.
ق ـ د

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلويس:

حكومة أخوش فشلت في التعاطي
مع المشاكل االقتصادية واالجتماعية

وزير الخارجية التونيس 
يطلب من سفراء 3 دول 

تسهيل إجالء التونسيني 
من أوكرانيا

عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  أعلنت 
اضراب  في  مجددا  دخولها  عن  المغرب,  في  التعاقد 
مرفوق  أسبوع,  ولمدة  االثنين  اليوم  من  اعتبارا  وطني 
الوصية  الجهات  تجاهل  على  احتجاجا  وطني  بإنزال 
لمطالبهم, وعلى رأسها إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في 

أسالك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري.
وأوضحت التنسيقية -وفقا لما نقله اإلعالم المغربي - أنها 
تعتزم خوض إضراب وطني و لمدة أسبوع في الفترة من 
القادم, يتخلله  السادس من مارس  إلى غاية  28 فيفري 
مارس  و4  2و3  أيام  الرباط,  بالعاصمة  وطني  إنزال 
المقبل, إضافة إلى إضراب آخر لمدة ثالثة أيام من 21 

إلى 23 مارس بمشاركة تنسيقيات جهوية أو إقليمية.
تنديدا  تأتي  لالحتجاج  عودتها  أن  التنسيقية  وأوضحت 
بتجاهل الجهات الوصية لمطالبها, واستمرار المتابعات 
والمحاكمات بحق عدد كبير من األساتذة, الذين اعتقلوا 
عقب اإلنزال الوطني الذي نظموه شهر أفريل المنصرم.
االستمرار  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  أكد  كما 
وكل  مسار«  »برنامج  في  النقاط  إدخال  مقاطعتهم  في 

ما يتعلق به, والزيارات التي يقوم 
المهني  والتأهيل  المفتشون,  بها 
وغيرها. وشددت التنسيقية تشبثها 
واإلدماج  التعاقد  مخطط  بإسقاط 
العمومية  الوظيفة  أسالك  في 
»الممارسات  بعض  مستنكرة 
الصادرة  والتعسفات  الالتربوية 
عن بعض المفتشين بمجموعة من 

المديريات اإلقليمية«.
التي  المحاكمات  أدانت,  كما 
و«القمع  أعضاؤها  لها  يتعرض 
على  الممارسين  والحظر« 
بمدينة  التنسيقية  احتجاجات 
إجراء  أي  رافضة  خنيفرة,  

مع  تضامنها  عن  عبرت  كما  األساتذة,  ضد  انتقامي 
معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين.

وكانت قوات االمن المغربية اعتقلت شهر أفريل الماضي 
 , بالرباط  احتجاجية  مسيرة  في  شاركوا  استاذا,   19

في  األساتذة  كافة  وإدماج  التعاقد  نظام  بإسقاط  للمطالبة 
القطاع  شهده  الذي  االحتقان  ووقف  العمومية,  الوظيفة 
الوصية  الوزارة  تجميد  ظل  في  خاصة   , أشهر  طيلة 

للحوار مع هؤالء األساتذة.
ق ـ د

األساتذة املتعاقدون يف املغرب يستأنفون 
احتجاجاتهم هذا االثنني

دول غربية تدعو لتجنيب قطاع النفط الليبي الصراعات السياسية
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االقتصاد  من  جديد  شكل  مع  للتعامل  روسيا  ستضطر 
بعد  االستهالكية  سوقها  نصف  اختفاء  حد  إلى  يصل 

حرمان بنوكها الكبرى من نظام سويفت العالمي.
وحسب تحليالت الخبراء، ستعمل العقوبات الجديدة التي 
فرضتها واشنطن وحلفاؤها األوروبيون فجر اليوم على 
من  كبيرا  قدرا  وتنسف  الروسي،  الروبل  قيمة  ضرب 

وارداتها.
من  »مختارة«  مجموعة  بفصل  القرار  شأن  من  كذلك، 
الدولية  للمدفوعات  سويفت  شبكة  عن  الروسية  البنوك 
فهو  ذلك  لروسيا، ومع  اقتصادية معوقة  أن يوجه لطمة 
الوقت  في  وبنوكها  أوروبا  بشركات  كبيرا  أذى  سيلحق 

نفسه.
البنوك  بين  العالمية  المالية  االتصاالت  جمعية  وتمثل 
المدفوعات  لضمان  للتراسل  مؤمنة  شبكة  )سويفت( 
لتمويل  أساسية  آلية  أصبحت  وقد  الحدود  عبر  السريعة 

التجارة العالمية.

من  االستفادة  من  المحرومة  الروسية  البنوك  وستجد 
األخرى  البنوك  مع  التواصل  في  شبكة سويفت صعوبة 
على المستوى الدولي حتى في دول صديقة مثل الصين 
كلفة  من  ويزيد  التجارة  حركة  إبطاء  إلى  سيؤدي  مما 

المعامالت.
على  قيود  بفرض  أيضا  توعدوا  الذين  الحلفاء  أن  غير 
البنك المركزي الروسي للحد من قدرته على دعم الروبل 
لم يعلنوا حتى اآلن أسماء البنوك المستهدفة وقال خبراء 
خطوة  يمثل  ذلك  إن  مصرفيون  وخبراء  العقوبات  في 

حاسمة لقياس أثر القرار.
وقال إدوارد فيشمان خبير العقوبات االقتصادية في مركز 
أوراسيا بمجلس األطلسي في تغريدة على تويتر إنه إذا 
شملت العقوبات أكبر بنوك روسيا مثل سبير بنك وفي.

تي.بي وجازبروم بنك فسيكون أثرها »هائال جدا«.
وسبق أن قال سبير بنك وفي.تي.بي إنهما مستعدان ألي 

تطورات.

شبكة  من  البنوك  بعض  استبعاد  قرار  إن  خبير  وقال 
سويفت وليس كلها قد يدفع بعض الكيانات الروسية إلى 
التحول لبنوك ومؤسسات كبرى متعددة الجنسيات غير 

خاضعة للعقوبات.
ومثل هذا التحول قد يسبب مشكلة للبنوك العالمية.

وقال كيم مانشستر الذي تقدم شركته برامج تدريب على 
في  خنجر  فعال  »هو  للمؤسسات  المالية  االستخبارات 

قلب البنوك الروسية«.
اختفاء نصف السوق

للبنك  السابق  الرئيس  نائب  اليكساشينكو  سيرجي  قال 
الواليات  في  اآلن  يعيش  والذي  الروسي  المركزي 
بالروبل  العقوبات  تضر  أن  المرجح  من  إن  المتحدة 
الروسي بشدة عندما تفتح األسواق يوم االثنين بما يؤدي 

الختفاء كثير من الواردات المتجهة إلى روسيا.
وأضاف »هذه هي النهاية لشطر رئيسي من االقتصاد. 

فنصف السوق االستهالكية سيختفي«.
لكن من الممكن التخفيف من حدة التداعيات إذا اقتصرت 
عقوبات  عليها  المفروض  البنوك  على  المعنية  البنوك 
بالفعل وأتيح للبنك المركزي الروسي وقتا لنقل أصول 
لجهات أخرى حسب ما قاله مصرفي روسي كبير سابق 

اشترط عدم نشر اسمه.
وقد استهدفت العقوبات األمريكية السابقة عددا محدودا 
من البنوك الروسية بما فيها سبير بنك وفي.تي.بي القسم 
قيمتها  األجنبي  الصرف  في  يومية  تعامالت  من  األكبر 
مالية روسية.  تنفذها مؤسسات  مليار دوالر   45 حوالي 
كل  من  المئة  في   80 حوالي  العقوبات  تلك  واستهدفت 

األرصدة المصرفية في روسيا.
بها  خاصة  شبكة  روسيا  أنشأت  سويفت  لشبكة  وبديال 

اسمها نظام نقل المراسالت المالية.
هذه  على  المراسالت  عدد  إن  المركزي  البنك  ويقول 
ُخمس  حوالي  أي   2020 في  مليونين  نحو  بلغ  الشبكة 
البنك  ويستهدف  الروسية  الداخلية  التراسل  حركة 

المركزي رفع النسبة إلى %30 في 2023.
غير أن الشبكة الروسية التي تقيد عدد المراسالت وتعمل 
فقط واجهت صعوبة في ضم  األسبوعية  العمل  أيام  في 

أعضاء أجانب إليها.
ق ـ إ

بدائل روسية لنظام »سويفت« العالمي 
للتعامالت المالية

الذهاب  استعدادهما  وأوكرانيا  روسيا  إبداء  مع 
عبر  بينهما  الحالي  للصراع  حل  إليجاد  بكين  إلى 
محركات  بيدها  الصين  أن  لنا  يتكشف  الحوار، 

المشهد.
بدا  الذي  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  عكس  على 
مذهواًل تجاه العملية العسكرية التي شنتها روسيا في 
وتفضيله  مستمرة،  تزال  وال  األوكرانية  األراضي 
مع  سيتشاور  كان  إذا  ما  على  التعليق  عدم  أيًضا 
بكين لرأب الصدع والبحث عن حلول عاجلة، دعا 
الروسي  نظيريه  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس 
باتت  الصين  لمفاوضات عاجلة، وكأن  واألوكراني 
هي دولة النفوذ األقوى سياسًيا واقتصادًيا في العالم، 

وبيدها إعادة السالم للمحور الشرق أوروبي.
تميل  طرف  أي  إلى  ُملًحا:  تساؤاًل  يظهر  هنا  لكن 
أم  روسيا،  إلى  الحالي؟  الصراع  في  الصين  كفة 
ما  هذا  المتحدة؟..  والواليات  األوروبي  االتحاد 
التالي  الموجز  العرض  عبر  عنه  اإلجابة  سنحاول 
للعالقات االقتصادية للصين مع روسيا، وكذلك مع 

االتحاد األوروبي وأمريكا.
اقتصادًيا للصين أوروبا وأمريكا األكثر أهمية 

رسخت  الصين؛  إلى  للطاقة  مهم  مورد  أنَّها  بما 
العقد  خالل  بكين  مع  التجارية  عالقاتها  روسيا 
االقتصادية  األهمية  فإنَّ  ذلك؛  وبرغم  الماضي. 
التي  الغربية،  الدول  مع  بالمقارنة  تتضاءل  لروسيا 
أنَّها  كما  للصين،  بكثير  أكبر  تصدير  زبائن  تعتبر 
وتتحكم  واالستثمار،  للتكنولوجيا  أساسية  مصادر 
أيضاً في وصول الصين إلى نظام الدوالر الدولي.

األول  العالمي  التجاري  الشريك  الصين  وتعد 
التجاري  التبادل  بلغ حجم  لالتحاد األوروبي، حيث 
تعد  فيما   .2021 في  دوالر  مليار   828.1 نحو 
للصين،  األول  التجاري  الشريك  المتحدة  الواليات 
البلدين  بين  تجارًيا  تباداًل   2021 عام  سجل  وقد 

بنحو 755.6 مليار دوالر
فنلندا  »بنك  معهد  رئيس  كورهونين،  إيكا  قال 

تحليل  في  والمتخصص  الناشئة«،  لالقتصاديات 
الصين وروسيا: »على صعيد الصين؛ تعتبر العالقة 
أكثر أهمية بكثير  االقتصادية مع االتحاد األوروبي 
اتخاذ  العالقات مع روسيا«. ويدعم ذلك عملية  من 

القرار الحذر حيال ما يجري في أوكرانيا«..
باإلبقاء  الصين  وعدت  الراهن،  الوقت  في 
روسيا  من  كل  مع  طبيعية  بصورة  التجارة  على 
الواليات  قبل  العقوبات من  تشديد  برغم  وأوكرانيا، 
وكذلك  آخرين،  غربيين  وحلفاء  وأوروبا،  المتحدة، 
اليابان  غرار  على  آسيوية  اقتصادات  قبل  من 

وتايوان.
رواج التجارة بين الصين وروسيا منذ 2014

أكثر  أرضية  على  الثنائية  عالقتهما  البلدان  أسس 
سيادتها  روسيا  فرض  عقب   2014 عام  في  متانة 
فالديمير  الرئيسان  اتفق  القرم.  جزيرة  شبه  على 
على  التوقيت  ذلك  في  بينغ  جين  وشي  بوتين 
الشاملة  االستراتيجية  الشراكة  من  جديد  »عهد 

اتفاقيات  توقيع  على  عالوة  وروسيا«،  الصين  بين 
والطيران،  والكهرباء،  الطاقة،  بقطاعات  متعلقة 
السلكية والالسلكية، ومجاالت أخرى. واالتصاالت 

من  الصينية  الواردات  حققت  الوقت؛  ذلك  منذ 
 79 بقيمة  قياسي  مستوى  إلى  لترتفع  قفزة  روسيا 
في  مدعوماً  الماضية،  السنة  خالل  دوالر  مليار 
سوقاً  الصين  تعتبر  الطاقة.  بمشتريات  األغلب 
%17 من  رئيسية بالنسبة لروسيا، إذ قامت بشراء 
فقط  أوروبا  بعد  لتأتي   ،2020 سنة  في  صادراتها 

الترتيب. في 
تحقيق  روسيا  إلى  الصينية  الصادرات  شهدت  كما 
روسيا  أنَّ  برغم  الماضية،  السنة  قياسي خالل  رقم 
نفس  تمثل  الشحنات، وهي  %2 من  تمثل سوى  ال 
بكثير  أقل  نسبة  وهي  أستراليا،  تشتريه  الذي  القدر 

.17% من حصة الواليات المتحدة التي تبلغ 
وقت  في  وبوتين  شي  بين  جمع  اجتماع  وخالل 
قال  بكين؛  في  ُعقد   2022 فيفري  شهر  من  سابق 

محاولة  عليهما  يتعيّن  البلدين  إنَّ  الصيني،  الرئيس 
زيادة التجارة الثنائية لتصل إلى 250 مليار دوالر 
السنة  خالل  سجلتها  دوالر  مليار   140 من  بداًل 

الماضية.
برغم ذلك، فيما يتصل باالستثمار األجنبي المباشر؛ 
متراجعاً  روسيا  إلى  الصينية  التدفقات  حجم  كان 

تماماً بصفة عامة.
للصين روسيا مورد طاقة استراتيجي 

فيفري  عقد  الذي  وبوتين  شي  اجتماع  وأثناء 
لتدعيم  صفقات  مجموعة  الزعيمان  وقَّع  الجاري؛ 
جانب  إلى  والنفط،  الغاز  من  الروسية  اإلمدادات 

القمح.
طويلة  غاز  ثاني صفقة  »غازبروم«  شركة  وقَّعت 
لشحن  الصينية  الوطنية  البترول  مؤسسة  مع  األمد 
25 سنة  10 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 
الشرق  منطقة  من  يمتد  حديث  أنابيب  خط  عبر 
ذلك  قيمة  تسوية  وسيجري  روسيا.  إلى  األقصى 
الدوالر، بحسب  اليورو عوضاً عن  باستخدام عملة 
المحلية.  الصينية  اإلعالم  وسائل  نشرتها  تقارير 
في  الحاضر  الوقت  في  »غازبروم«  شركة  دخلت 
عبر  اإلمدادات  توفير  حيال  الصين  مع  محادثات 

ثالث. مسار 
»روسنفت«  شركة  توصلت  ذلك؛  غضون  في 
التفاقية لشحن 100 مليون طن من النفط الخام إلى 
عبر   )CNPC( الصينية  الوطنية  البترول  مؤسسة 

كازاخستان خالل 10 أعوام.
ق ـ إ

إلى أين تميل كفة الصين اقتصاديا في األزمة األوكرانية؟

ألوكرانيا،  دعمه  عن  ماسك  إيلون  الملياردير  أعلن 
التي تقع تحت هجوم من روسيا، وذلك بتفعيل خدمته 

ستارلينك لإلنترنت عبر األقمار االصطناعية.
وكتب ماسك عبر صفحته على منصة تويتر للتواصل 
في  حاليا  تعمل  ستارلينك  خدمات   « االجتماعي 

أوكرانيا. المزيد من المحطات في الطريق«.
ميخائيلو  األوكراني  الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
فيدوروف إن خطوة ماسك جاءت استجابة لطلب من 

وزير الرقمنة األوكراني.
تويتر،  عبر  مباشرة  ماسك  مع  فيدوروف  وتواصل 
ماسك  فيه  يحاول  الذي  الوقت  في  أنه  إلى  مشيرا 

»استعمار المريخ« تحاول روسيا احتالل أوكرانيا.
تهبط  صواريخك  أن  حين  »في  فيدوروف:  وقال 
الروسية  الصواريخ  تهاجم  الفضاء،  من  بنجاح 

المدنيين األوكرانيين«.
بمحطات  أوكرانيا  تزود  أن  منك  »نطلب  وتابع 

ستارلينك ومخاطبة عقالء روسيا التخاذ موقف«.
وتسمح ستارلينك، التي تديرها حالًيا شركة استكشاف 
الفضاء SpaceX، لألشخاص باالتصال باإلنترنت 

عبر طبق القمر الصناعي.
ومشروع Starlink هو مشروع كثيف رأس المال 
للشركة لبناء شبكة إنترنت مترابطة مع آالف األقمار 
الصناعية والمعروفة في صناعة الفضاء باسم كوكبة، 
مصممة لتقديم إنترنت عالي السرعة للمستهلكين في 

أي مكان على هذا الكوكب.
وأطلقت شركة سبيس إكس الخدمة ألول مرة ببرنامج 
تجريبي لمستهلكين محددين مقابل 99 دوالًرا شهرًيا.
ستكون  ستارلينك  إن  سابق،  وقت  في  ماسك  وقال 

مصدًرا مهًما لتمويل بعض خططه األخرى.
حيث  المشروع  ماسك  أطلق  الماضي،  واألسبوع 
يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط القرى 
بركاني  انفجار  منذ  انقطعت  التي  تونغا  في  النائية 

مدمر وتسونامي في جانفي الماضي.
ق ـ إ

يف خطوة لكرس عزلتها

الملياردير إيلون ماسك 
يدعم أوكرانيا بخدمة 

"ستارلينك" مجانا



   

n تــم ، أمس ، االفتتاح الرســمي لدورة 
فيفري 2022 للتكويــن والتعليم المهنيين 
بالمعهد الوطنــي المتخصص في التكوين 

المهني محمد عياش ببلدية الخروب.
وقــد بلغ عدد المســجلين في هــذه الدورة 
أزيد من 3000 متربص من بين 5600 
مقعدا بيداغوجيا في مختلف التخصصات 
، كذلك تــم ادراج تخصصات جديدة منها 
تصميــم الخرائــط مســتوى 05 بالمعهــد 
الوطنــي المتخصص فــي التكوين المهني 
زرزارة ،وتســيير تجارة التجزئة مستوى 
05 بالمعهــد الوطنــي المتخصــص فــي 
التكويــن المهني علــي منجلــي، و تربية 
االســماك فــي االحــواض مســتوى 01 

بمركز التكوين المهني و التمهين الدقسي.
كمــا تدعم القطاع خالل هذه الدورة بمعهد 
وطنــي متخصــص فــي التكويــن المهني 
ببلدية زيغود يوسف بطاقة استعاب 300 
مقعد بيداغوجي اضافي و 120 سرير،و 
خــالل هذا الدخــول التكوينــي و تم ابرام 
اتفاقيات مع االتحاد الوطني ألرباب العمل 

و المقاولين مكتب قسنطينة .
والكشــافة االســالمية الجزائرية .وشركة 
التكييــف  و  التبريــد  أنظمــة  تركيــب 
ECRC.وشــركة PROCLIM ، مــع 
امكانيــة التوظيــف المباشــر للمتكونيــن 
المتخرجين في حدود االمكانيات المتاحة.

                   مريم بن جامع 

عين على الشرق 8

تخصصات جديدة وأزيد من 3000مرتبص يف 
التكوني المهني لدورة فيفري 2022 بقسنطينة

متفرقات  

اإلثنين 28 فيفري  2022 م
الموافق لـ 27 رجب 1443 هـ

الشركة الجزائرية – القطرية تصبو لرفع اإلنتاج الى 4 مليون طن 

زيارة الرئيس الى قطر تثمر بتوسعة مركب » بالرة « للحديد والصلب 

n تم مــن أيام قليلة  بالعاصمة 
القطريــة الدوحــة التوقيــع على 
بإنجــاز  تتعلــق  تفاهــم  مذكــرة 
دراســة جــدوى توســيع مركــب 
الجزائرية-القطريــة  الشــركة 
منطقــة  فــي  والصلــب  للحديــد 
بالرة )جيجل(.وتــم التوقيع على 
هذه االتفاقية علــى هامش زيارة 
الدولــة التــي يقــوم بهــا رئيــس 
الجمهورية, الســيد عبــد المجيد 
تبون, منذ الســبت إلى دولة قطر, 
بدعوة من أميرها الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.
   ووقعــت االتفاقيــة بمقر وزارة 
التجــارة والصناعــة القطرية, من 
طرف ســفير الجزائر بدولة قطر 
مصطفــى بوطورة, عــن الجانب 
الجزائري, ورئيــس مجلس إدارة 
»قطر ستيل انترناشيونال«, خالد 
بــن حمــد العبيدلي, عــن الجانب 
القطــري, بحضور وزيــر الطاقة 
والمناجــم محمد عرقــاب, ووزير 
التجارة والصناعة القطري الشيخ 

محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني.
 ومن المرتقب أن تنتقل قدرة إنتاج 
المصنع, بفضل مشروع التوسيع, 
مــن 2 مليــون طن إلــى 4 مليون 
طن ســنويا. وتدخل هــذه االتفاقية 
فــي إطــار تعزيــز الشــراكة بين 

البلدين في الجانب االقتصادي.
وكانت الشركة الجزائرية القطرية 
للصلــب بمنطقة بــالرة قد نظمت 
احتفالية مؤخرا بمناســبة حصولها 
علــى شــهادة نظــام إدارة الجودة 
رقــم  وتحقيــق   ،ISO  2001
مليون ســاعة عمل دون حوادث، 
مــا يــدل علــى االرتقــاء  بعمال 
الشــركة عبر التقيــد بنظام الكفاءة 
مع جعل الصحة والسالمة والبيئة 
مــن أولويــات إدارة المصنــع من 
مرحلة البناء والتشــييد الى مرحلة 

اإلنتاج.
وأكد المدير العام للشركة القطري 
الســيد يوســف أحمد المهندي بأن 
نظــام إدارة الجــودة دليــل علــى 
أحســن  بتقديــم  اإلدارة  التــزام 
األعمال حسب المتطلبات العالمية 
واالرتقاء بعمال الشركة عبر التقيد 
والكفاءة،معتبــرا  الجــودة  بنظــام 
صحــة العمــال وســالمتهم ،وكذا 
البيئة من األولويات  لدى مسؤولي 
المســؤول  أكــد  ،كمــا  المصنــع 
القطــري أن ما تحقــق يعد إنجازا 
كبيــرا لعــدم وقــوع حــادث رغم 
مرور مليون ساعة عمل مهنئا في 
الوقت ذاته اإلداريون وكذا العمال 
على سالمتهم وهو ما يعتبر حسب 
رأيه بأن مصنــع الحديد والصلب 
لنظــام  نموذجــا  صــار  بالميليــة 

الجودة العالمية .
ومن جانبه ،أوضــح مدير الجودة 
والســالمة  والبيئــة بالمصنع لـ » 
عيــن الجزائر »  بأن هذه الســنة 
تعد خاصة للشركة بالنظر للنتائج 
المحققــة غيــر المتوقعة ،الســيما 
بخصوص ضمان ســالمة الشركة 
علــى المــدى الطويل مبــرزا بأن 
إحترافيــة التســيير تفــرض على 
اإلدارة العمل على إزالة المخاطر 
مــن مصادرهــا حتى يتــم تجنب 

الحوادت والمكروهات على غرار 
التصريــح بالعمل وتقييم المخاطر 
التوعويــة  المنشــورات  وتوزيــع 
وتفتيــش أماكــن العمــل وفي هذا 
الســياق قــال » النقبــل أي إنتاج 
حتى وإن كان مرتفعا إذا كان ذلك 
ال يراعــي الســالمة والصحة وال 
يحافــظ على البيئة فاهتمامنا يتمثل 
في جعل أماكن عملنا غير خطيرة 

.«
ومن جانــب آخر،أوضــح المدير 
العام المساعد للشــركة الجزائرية 
القطرية الســيد سفيان شايب ، بأن 
هنــاك مناصــب تحتاج الــى جهد 
بدنــي ،وهــو مــا يتطلب تســقيف 
العمر ،وفيمــا يتعلق باإلنتاج ،أكد 
بأنه تجاوز 1.2 مليون طن  خالل 
ســنة 2021 ،مبرزا بــأن حوالي 
400 عامــل مثبــت فــي منصبه 
فيما يشتغل اآلخرون بنظام التعاقد 
،وأشــار الــى تصدير  مــا يقارب 
300 الــف طــن نحــو الخــارج 
و100 الــف طــن خــالل الثالثي 
األخير معترفا بإبرام اتفاقيات بهذا 

الشأن مع ثالث بلدان أجنبية .
وفي سياق ذي صلة، كشف سفيان 
شــايب بأن اإلدارة تتبع توصيات 
وزارة الصحــة بخصوص تطبيق 
البروتوكول الصحي مع اســتفادة 

العمــال مــن التلقيــح فــي حــدود 
الممكن .

يشــار إلــى الشــركة الجزائريــة 
القطريــة للصلــب  قــد أوصلــت 
المصنــع الــى درجــة كبيــرة من 
بعــد دخــول  الجاهزيــة لإلنتــاج 
وحــدة االختزال المباشــر  مرحلة 
االســتغالل ، وهــذا بعــد االنتهاء 
مــن مراحــل التجــارب األوليــة 
والنهائية، يكــون المصنع قد دعم 
بالقلــب النابض له بطاقــة إنتاجية  
تقدر بـ2.5 مليون طن ســنويا من 
الحديــد المختــزل بنوعيــه البارد 
الوحــدة   هــذه  والســاخن،وتأتي 
لتدعيــم  باقــي وحــدات المصنــع 
،التــي تم اســتالمها الواحــدة بعد 
األخرى مند شــروع المركب في 
مرحلة اإلنتاج الفعلي خالل شــهر 
اكتوبر2017،حيــث تســمح هذه 
التقنيــة األمريكيــة فائقــة التطور 
)ميدركــس( الفريــدة مــن نوعها 
فــي العالم بإنتــاج حديــد مختزل 
ذو جــودة عالية بنســبة نقاوة 94 
بالمائة،كما تســمح بخفــض تكلفة 
اإلنتــاج مــن خالل توفيــر الطاقة 
والحفاظ على البيئة ،وتقدر الطاقة 
اإلنتاجيــة  لهــذه الوحــدة 7500 
طــن يوميــا بمعــدل تشــغيل يقدر 

ب8000ساعة  في السنة.

مدير الصحة يطمنئ  

مرىض بمستشفى عزابة يشتكون من غياب التدفئة بسكيكدة  

المرضــى  أمــس،  جــدد،   n
المؤسســة  ــي  ف مرافقيهــم  و 
االستشــفائية العموميــة محمــد 
دندان بعزابة في والية ســكيكدة، 
الســلطات الوالئيــة، التدخل من 

يــة  أجــل توفيــر التدفئــة الداخل
ــي ظل تعطل التدفئــة المركزية  ف
للمصالــح االستشــئفائية، حيث 
يمكثون مثلمــا قالوا في ظروف 
صعبة للغاية وسط بارد قارس لم 
يعد بإمكاننا، يضيفون، تحمله، 
معربين عن استيائهم من تماطل 

ــي معالجة  المصالــح المعنيــة ف
الوضع.

الذيــن  المرضــى  بعــض  وذكــر 
ــون فــي المستشــفى، عين  يمكث
الجزائر، أن البرد جعلهم يعيشون 
يوميات قاســية زادت من قلقهم و 
تأثــروا كثيــرا بهذا الوضــع الذي 
قالوا بشأنه أنه ال يحتمل، خاصة 
يــة أو في الصباح  ل ي ل فــي الفترة ال
باكــر، أما عند تســاقط األمطار،  ال
فإن الحال يشــتد أكثر، حسبهم، و 
حتى البطانيات ال تجدي نفعا، ما 
جعل البعض مــن العائالت تلجأ 
لجلــب أجهزة التدفئــة من الحجم 
الصغيــر لمرضاهــم، و هو الحل 
الكفيــل بمواجهــة هذه المشــكلة 
يوميــة  مأســاة  صنعــت  تــي  ال
ــح  المصال بمختلــف  للمرضــى 
االستشفائية، الســيما كبار السن 

الذين ال يتحملون البرد.
و أثنــاء زيارتنا لمصلحة الرجال 
المرضــى،  أحــد  ــة  ل عائ رفقــة 
ــاة التي  ــا على حجــم المعان وقفن
أن  و  خاصــة  هــؤالء،  يواجههــا 
التدفئة المركزية معطلة منذ مدة 
طويلة و ال تعمل، حيث استغرب 

المعنيون تماطل إدارة المستشفى 
فــي معالجــة الوضع و اإلســراع 
في معالجة المشــكلة التي سببها 
ــى مســتوى المضخة،  عطب عل
حســب ما ذكــره المرضــى، لكن 
األمر طــال وال حل في األفق رغم 
أنهم في كل مرة يجددون نداءاتهم 
لإلدارة و تذكيرها بالمشــكلة، كما 
اشــتكى المرضــى مــن الرطوبة 
جراء قدم مساكة مبنى المستشفى.
مديــر الصحة و الســكان الســيد 
محــي الديــن تبــر، أوضــح بــأن 
مصالحه قامت بجميع اإلجراءات 
قانونيــة و اإلدارية في ما يخص  ال
معالجــة مشــكلة التدفئــة ،و كذا 
تجديد مســاكة مبنى المستشفى، 
موضحا بأن المشكلة يعود سببها 
إلى حــدوث عطب فــي المضخة 
،و كذلك قدم في القنوات، مشــيرا 
إلى أن األمــوال الخاصة بتصليح 
التدفئة على مســتوى المؤسسات 
االستشــفائية محمد دندان بعزابة 
و القل، تم رصدهــا، لكن مديرية 
العموميــة صاحبــة  التجهيــزات 
م تباشــر األشغال لحد  المشروع ل

اآلن.

100 عداء يف سباق نصف ماراطون 
الحماية المدنية بقسنطينة 

n نظمــت، أمــس الحمايــة المدنيــة 
لوالية قسنطينة  سباق نصف ماراطون، 
و ذلــك في إطار احتفاالت باليوم العالمي 
للحمايــة المدنية ، ،حيث شــارك في هذه 
المنافســة 100 عداء من أعوان الحماية 
المدنية بمختلــف الرتب. نقطة اإلنطالقة 
كانــت من أمــام مقبــرة الشــهداء بالكلم 
الســابع إلى غاية المركز المتقدم للحماية 
المدنيــة مصنــف عبــد الرحمــان بلديــة 
قســنطينة ،وبعــد التنافــس بيــن العدائين 

أسفرت النتائج على ما يلي:
المرتبــة األولى العريف تريكي ســكندر 

من وحدة عين أعبيد
المرتبة الثانية العون بوجالل محمد عبده 

المركز المتقدم باب القنطرة 
أما المرتبة الثالثة كانت من نصيب للعون 

زبيلح باديس المركز المتقدم بومعزة عبد 
المجيد وسط المدينة.

 و فــي الســياق ذاتــه ودائمــا فــي إطار 
اإلحتفال باليــوم العالمي للحماية المدنية، 
و تحــت شــعار الحماية المدنيــة وادارة 
الســكان المرحليــن فــي زمــن الكوارث 
الطبيعيــة واألزمــات ودور المتطوعين 
ومكافحة األوبئة ، برمجة الوحدة الثانوية 
للحمايــة المدنيــة ابــن زيــاد أمــس على 
مســتوى متوســطة مســيلي عبد الســالم 
المالحــة بلديــة إبن زياد ،يوما تحسيســيا 
توعويا حول الوقايــة من خطر الغازات 
المحروقــة ،الحــوادث المنزليــة وتقديــم 
شــروحات في اإلســعافات األولية لفائدة 

تالميذ المدرسة.
                         مريم .ب

جيجل : نصرالدين دربال 

انطالق عملية إحصاء الطرائد بعمرية 
اراس بميلة

n في إطار مواصلة البرنامج المسطر 
من طــرف محافظة الغابــات لوالية ميلة 
على مســتوى مختلف مقاطعاتهــا الغابية 
إلحصاء الطرائد وفقا لألراضي المقترحة 
للكــراء بالمزارعة، تم يــوم الخميس 24 
فيفــري 2022 جــرد الطرائــد المختلفة 
على مســتوى منطقة عين بشــعير التابعة 
لبلدية عميــرة آراس، وذلك بإشــراك كل 
من الفدراليــة الوالئية للصيادين و جمعية 

الصيــد وحماية الحياة البرية لبلدية عميرة 
آراس،و جمعية الصيد لبلدية ترعى بينان.
و تتواصــل هــده العمليــة حســب مديرية 
الغابــات لواليــة ميلــة لتشــمل المناطــق 
الجبلية المعنية  بالصيد البري مثل االرنب 
و الحجــل و  بعض انواع الطيور و تمكن 
هــذه العملية من مراقبة الثــروة الحيوانية 
و حمايتها في زمن افتتاح موسم الصيد. 
                           محمد .ب

سكيكدة : نورالدين .ب 
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n   أشــرفت، أمــس، الســلطات المحلية 
لوالية سطيف على مراسم افتتاح الدخول 
 2022 المهنــي دورة فبرايــر  للتكويــن 
،وهــذا بمركــز التكوين المهنــي علواش 
مهني، الواقع بمدخــل حي عين الطريق، 
فــي الضاحيــة الجنوبيــة لعاصمــة والية 

سطيف.
ويلتحق في هذه الــدورة اكثر من 4900 
متربــص ألول مــرة بمؤسســات التكوين 
تــم  المناســبة  ،وبهــذه  للواليــة  المهنــي 
االشــراف علــى التوقيــع علــى اتفاقيات 
بيــن مديريــة التكويــن المهنــي والتمهين 
مــع العديــد مــن المؤسســات االقتصادية 
العمومية والخاصة،وهذا لبعث نشــاطات 
التعاون والتنســيق فيما بينهــا خدمة لعالم 

التكويــن والتربــص والتمهين والشــغل ، 
وقــد اعتبرها المدير المعنــي قليلة بالنظر 
الــى حجم الوالية مــن الناحية االقتصادية 
والســكانية، بعــد التوقيــع علــى خمــس 
اتفاقيــات في نفس اليــوم ،في الوقت الذي 

يعد فيه الوالية مئات المستثمرين.
وقــد اعتبــر الوالــي ان التكويــن المهني 
يخــرج متربصين يســاهمون في اإلقالع 
االقتصادي الذي وضعته السلطات كهدف 

أساسي في المرحلة الحالية.
نشــير إلــى أن عــدة تخصصــات جديدة 
وعددهــا تســعة قد ادرجــت ضمن فروع 
التكويــن المعمــول بهــا في هــذه الدورة 
تخصصــا  ال160  تجــاوزت  والتــي   ،

مضمونا.

4900 مرتبصا يلتحقون بمؤسسات 
التكوني المهني بسطيف

متفرقات 
نقص فادح في مرافق الترفيه ببسكرة                   

شبان يشتكون غياب المسابح وغالء تذكرة الدخول ألماكن الترفيه عند الخواص        

n تشــهد واليــة بســكرة كغيرها 
مــن واليات الجنــوب ،خاصة خالل 
فصل الصيف  من كل ســنة ،ارتفاع 
كبيــرا فــي درجــة الحــرارة ،هــذه 
الوضعيــة تنتــج عنها كارثــة بيئية 
خطيــرة اضافــة الي االنقطــاع التام 
لألمطــار  خــالل الســنوات االخيرة 

بهذه المناطق . 
 هذه الظاهرة تصحبها غياب شبه تام 
لمرافق الســياحة والترفيه في العديد 
مــن بلديــات الواليــة ،خاصــة تلك 
الموجهة لفئة الشباب مما يجعل نسبة 
كبيرة منها تشد الرحال الي الواليات 

الشــمالية التي تتوفر علي الشواطئ 
البحريــة والمناظر الخالبة كالغابات 
واماكن  التســلية والترفيــه . ورغم 
انجــاز العديد من  المســابح وخاصة 
المغطــاة منهــا من طــرف الجهات 
الشــباب  لقطــاع  التابعــة  الوصيــة 
والرياضة والموجهــة لهذه الفئة من 
الشباب اال انها مخصصة  للنشاطات 

الرياضية . 
فــي حين تمت عمليات ترميم لبعض 
الحدائــق العموميــة مثــل حديقــة 5 
زيــدان  أبراهيــم  وحديقــة  جويليــة 
وســط مدينــة بســكرة ،وحديقة لندن 
التــي يعــود انشــاؤها ابــان الحقبــة 
االســتعمارية ،وحديقــة أول نوفمبر 

التي انجزت مؤخرا والكائنة بجانب 
مديرية الحماية المدنية شــمال مدينة 
بســكرة ،وفتحهــا أمــام المواطنيــن 
والمواطنــات اال انهــا ال تلبي طلب 
ساكنة والية بسكرة  التي قارب عدد 

سكناها المليون نسمة . 
مديــر الغابات لوالية بســكرة صرح 
لنا أن مصالحه وبالتنسيق مع مصالح 
البلديــة وواليــة بســكرة والعديد من 
القطاعــات ذات الصلــة قامت  ومنذ 
شــهر أكتوبر2021 الي غاية شهر 
فيفــري 2022  العديد من العمليات 
التطوعية تم غرس حوالي 25000 
شــجيرة من كافة االنــواع ، مضيفا 
أن الهــدف منهــا تجديــد االشــجار 

المتلفــة اعطاء صورة جميلة للمدينة 
تلطيف الجو واخيرا ايجاد أماكن ظل  
للعائالت البســكرية وابناؤهم ،ويبقي 
العدو األول لهذه الشجيرات هو عدم 
المتابعة وغياب عمليات السقي التي 
ال تتحملهــا مصالــح مديرية الغابات 
لواليــة بســكرة لوحدهــا ،مــا جعل 
نســبة كبيرة منها تموت من العطش 
وارتفــاع درجــة الحــرارة، أمــا اذا 
تكلمنا عــن أماكن التســلية والترفيه 
الخــواص  طــرف  مــن  المنجــزة 
والموجهة للعائالت البسكرية فحدث 
وال حــرج ،فارتفــاع ثمــن تذكــرة 
الدخــول لهذه المنتزهــات في غياب 
تــام لمصالــح الرقابــة ،اضافــة إلى 
الغــالء الكبيــر للمصاريــف داخلها  
كالمشــروبات واالطعام وثمن تذكرة 
اجنحة االلعــاب الموجهة لألطفال . 
مما اثقل كاهل ميزانية هذه العائالت 
الدخــل  ذوي  أصحــاب  ،خاصــة 

الضعيف  والمتوسط .
 المسؤولون المحليون بوالية بسكرة 
وعلــي راســهم والي والية بســكرة 
لــم يتحركــوا في هذا الوقــت بالذات 
وتسطير العديد من البرامج، والسعي 
إليجاد حلول مستعجلة إلنجاز مسبح 
فــي كل بلديــة ، وتســييج محيطــه 
بغــرس االشــجار ذات النوغية التي 
تعطــي ظــال وفيرا  .كمــا تكون من 
النوعية التي تتحمل العطش . اضافة 
الــي التفكير من انجاز أماكن للراحة 
والتسلية والترفيه ،للعائالت وخاصة 
الشــباب مــع انجاز اجنحــة لأللعاب 

تخص االطفال . 

بسكرة : حسان درنون 
n   تحيي مصالح الحماية المدنية لوالية 
ســطيف ،غدا،وعلــى غــرار نظيراتهــا 
عبر باقــي واليات الوطن، وكــذا الدول 
األعضاء فــي المنظمــة العالمية للحماية 
المدنية، يومهــا العالمي المصادف الفاتح 
مــارس من عــام ، والــذي اختــارت له 
الهيئة التنفيذية للمنظمة شــعار » الحماية 
المدنية وإدارة السكان المرحلين في زمن 
الكوارث واألزمــات .. دور المتطوعين 

ومكافحة األوبئة« 
قــد تــم تســطير برنامــج متنــوع بهدف 
تحســيس وتوعية أفــراد المجتمــع أكثر 
وترقية إدراكهم بمختلــف المخاطر التي 
تهدد أمنهم وسالمتهم وسبل الوقاية منها، 
وكيفية التصدى لها، ســواء المتعلق منها 
بالحــوادث اليوميــة، الحــوادث الكبرى 
أو الكــوارث، ويشــمل على الخصوص، 

تنظيــم أبــواب مفتوحــة علــى الحمايــة 
العمليــة  الوحــدات  كل  عبــر  المدنيــة، 
بالوالية، من الفاتح إلى الثالث من شــهر 
مارس، تنفيذ منــاورات وتمارين عملية، 
حــول مواضيع مختلفــة، تقديم مداخالت 
تحسيســية لفائدة التالميذ في المؤسســات 
التعليمية أو أثناء زيارتهم لوحداتنا،تنظيم 
منافســات رياضيــة بيــن أفــراد الحماية 
المدنيــة لكل وحدات الوالية،الســيما في 
الرياضــة المكيفــة الخاصــة بمهنة عون 
الحماية المدنية، منافســة السباحة، دورة 
فــي كــرة القــدم باســم »المرحــوم نور 
الديــن عيســاوي« ومنافســة فــي الكرة 
الحديدية،مع تنظيم حفل رســمي تكريمي 
بمقــر الوحدة الرئيســية للحمايــة المدنية 

امبارك صحراوي . 
                         نورالدين بوطغان

مديرية الحماية المدنية بسطيف تسطر 

برنامجا احتفاليا يف اليوم العالمي  

ضبط المراحل النهائية للعمليات التضامنية 
لشهر رمضان  بوالية تبسة 

االســبوع   نهايــة  أشــرف   n
الماضــي والية تبســة داحاج 
محمد البركة ورئيس المجلس 
الشــعبي الوالئي حمزة توات  
رفقة الجهــات المعنية بقاعة 
ــى  عل للواليــة  االجتماعــات 
ــة  ّي النهائ المراحــل  ضبــط 
ّية الخاّصة  ــة التضامن ّي للعمل
ــم  المعّظ رمضــان  بشــهر 
تطهير  بإجــراءات  قة  والمتعلّ
ــداع  وإي المســتحقين  ــم  قوائ
بحســاباتهم  اإلعانــة  منحــة 

البريدّية الجارّية .

قــاء  اإلّطالع  ل كمــا تضمــن ال
على واقع وآفاق قطاع الموارد 
خــذة  المتّ تدابيــر  وال ــة  يّ المائ
الّصيــف  لموســوم  ــبا  تحّس
والشهر الفضيل هذا االجتماع 
بلديات  الذي حضره رؤســاء ال
والدوائر استّهل بتقديم عرض 
حــول حصيلة تطهيــر مدّونة 
المشاريع المسّجلة على عاتق 
ــة  تنميّ ل البرنامــج القطاعــي ل
ة  تنميّ ل ل ة  بلديّ ال والمخّططــات 
قّدمه مديــر البرمجة ومتابعة 
ّسيد الوالي  ة، ليشّدد ال يّ الميزان
ات  يّ ــق العمل على ضرورة غل
اآلجــال  أســرع  فــي  قــة  العال

بلديات الجدد  وتبليغ رؤســاء ال
ة  التنمويّ المشــاريع  بمختلف 
ــا  موصي بلدياتهــم  ل تابعــة  ال
اهــم الحرص والســهر على  إيّ
تجسيدها للمس ثمارها ميدانيا 
تــي مــن  وتحقيــق نتائجهــا ال
ــاة المواطن  شــأنها تنميــة حي
المعيشــي،  إطــاره  وتحســين 
ّم تســطير برنامج  ــدا أنه ت مفي
رؤســاء  فائــدة  ل تكوينــي 
بلديــة  ال الشــعبية  ــس  المجال
ينطلق األسبوع المقبل.        

ــق بمنحــة اإلعانة  ل ّع وفيمــا ت
الّخاصة بشــهر رمضان وبعد 
االســتماع للعــروض المقّدمة 

الهيئــة  مــن طــرف أعضــاء 
ــد  أّك العالقــة  ذات  ــة  تنفيذيّ ال
ــى تعميــق  ــي عل ــيد الوال ّس ال
ــم  قوائ لتطهيــر  التحقيقــات 
ـ  المســتفيدين والتي ارتفعت ب
11000 مســّجل جديد مقارنة 
ة  مّما سّجل  مع السنة الماضيّ
عجزا كبيرا فــي تغطية جميع 
التطبيقيــة  عبــر  المّســجلين 
ــم  يت ل للغــرض  المخّصصــة 
لمســتحقيها  اإلعانــة  توجيــه 
مــع  والتنســيق  الحقيقييــن 
ــة النشــاط االجتماعــي  مديريّ
ــة  يّ ن الدي الشــؤون  ــة  ومديريّ
تفــادي ازدواجيــة االســتفادة،  ل
هذا بالتوازي مع االنطالق في 
ات  بلديّ صرفها على مستوى ال
التي ال تعاني عجزا ومشــاكل 

بخصوصها.     
ــا بخصــوص أزمــة نقــص  أّم
الّصالحــة  ــاه  بالميّ التمويــن 
ــرّي  ال مديــر  قــّدم  لّشــرب  ل
ة » حسين زكي  يّ والموارد المائ
بــن شــيخ » عرضا مصــّورا 
مفّصال حول واقع وآفاق قطاع 
ــة كمــا تّضمن   يّ المــوارد المائ
ة للقطاع مّكنت  يّ نظرة استشراف
ه  يّ من اقتــراح حلول اســتعجال
بســيطة   ــات  يّ عمل وتســجيل 
تــزّود  ال ــة  وضعيّ لتحســين 

اه الصالحة للّشرب . بالميّ

تبسة : هواري غريب 

n    أشــرف، صباح أول أمس الســبت 
السيد عبد هللا أبي نوار والي والية بسكرة 
مع الســيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي 
و بحضــور رئيــس الدائرة  و الســلطات 
األمنيــة والعســكرية مــن أفــراد الجيش 
الوطنــي و  والــدرك  الشــعبي  الوطنــي 
المدراء التنفيذيين  لقطاعات مختلفة منها 
الفالحــة و الــري و الغابات و األشــغال 
العموميــة ، و كــذا أعضاء مــن المجلس 
الشــعبي البلدي لبلدية مزيرعة ،و نشطاء 
مــن حماة الطبيعة  علــى انطالق  عملية 
تشــجير تطوعيــة بغابــة مزبــال بمنطقة 
تاجمــوت  المصنفــة ضمــن المحميــات 
الطبيعيــة الوطنية ،من أجــل إعادة الحياة 
الــى الغطــاء النباتــي الــذي لحقــت بــه 
األضرار نتيجة الحرائق المتتالية للغابات 
منذ سنة 2012 حتى أصبحت شبه جافة 

و تطل على الصحراء ،
العمليــة  كانت باســم ابن المنطقــة الفقيد 
الباحــث و األكاديمي جمال نحالي رئيس 
قســم اللغــة و الثقافة األمازيغيــة بجامعة 
الحــاج لخضر باتنة 01 ، حيث تم غرس 
حوالي 600  من شتالت أصناف مختلفة 
حسب خصوصية المنطقة، منها الصنوبر 
الحلبــي و الفســتق األطلســي و الحلبــي 

والزيتــون و الخــروب و الزبــوج ، كما 
تكفل أفراد الجيش الوطني الشعبي بغرس 
شــتالت األرز األطلســي بأعالــي منطقة 

كاف إيفرور على ارتفاع 1534 م  
وتــم غــرس شــتالت  نباتات وأشــجار  
تقــاوم الظــروف المناخيــة كالجفــاف و 
الحرارة منها  األكاسيا بنوعيها ، الطلح، 
والتيلوتيكا ، الفســتق األطلســي والحلبي 
، الخــروب ، الجوجوبــا ، األرغــان ، 
الهجليــج ، الزفــزاف ، الصنوبر الثمري 

والحلبي. 
كما تم سقي األشــجار الجديدة واألشجار 
التي تم غرسها في مناسبات سابقة.و قبل 
االنتهــاء مــن الحملة بدأت بشــائر الخير 

بسقوط الغيث على الجهة. 
و ما يالحظ أنه رغم تسخير مصالح بلدية 
مزيرعــة  لــكل اإلمكانيــات الضرورية 
لنجاح العملية منها توفير صهاريج المياه  
وحافــالت لنقــل المتطوعين ،مــع إعداد 
وجبــات اإلطعــام ،إال أن اقبــال ســاكنة 
المنطقــة لم  يكن بالعــدد  الكبير المتوقع 
له في هذه الحملة، األمر الذي  تأســف له  
رئيس البلدية ،متمنيا أن تكون االستجابة 

مستقبال إيجابية و فعالة .
                          األخضر رحموني

عملية تشجري بمنطقة تاجموت وبرمجة 

مشتلة نموذجية بمزيرعة يف بسكرة  
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معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  يستعاد 
مقتله  منذ  عديدة  مناسبات  في  القذافي 
متجددة  قراءات  في   ،2011 عام  في 
آلرائه ومواقفه. والالفت أنه كان أولى 
روسيا  بين  باإلشكاليات  خاصا  اهتماما 

وأوكرانيا.
بتصريحات  أدلى  قد  القذافي  وكان 
 ،2009 أوت   14 يوم  إعالم  لوسائل 
شمال  حلف  تحقيق  أن  من  فيها  حذر 
التوسع  الى  الرامية  لخططه  األطلسي 
على  مباشرا  يشكل خطرا  الشرق  نحو 

مصالح وأمن روسيا.
وقال معمر القذافي بهذا الشأن إن«حلف 
الجمهوريات  جر  اليوم  يحاول  الناتو 
السوفيتية السابقة الى مدار نفوذه، األمر 
الذي ال يمكن ان نصفه إال بكونه يشكل 

خطرا واقعيا على روسيا.«
القذافي  أعرب  ذاتها،  المناسبة  وفي 
عن قلقه من توتر العالقات بين روسيا 
»اقتنعت  ذلك  عن  وقال  وأوكرانيا، 
خالل زيارتي ألوكرانيا بوجود مشاكل 
الدولتين.  بين  العالقات  في  خطيرة 

القيادة  سعي  هي  المشاكل  هذه  وإحدى 
الناتو«،  الى  االنضمام  إلى  األوكرانية 
الحلف  الى  تنظر  كييف  أن  إلى  مشيرا 
»األمر  ألمنها،  ضامنة  جهة  باعتباره 
لدى  القلق  يثير  أن  إال  يمكن  ال  الذي 

روسيا«.
نفس  من  أبريل  في  نشرها  مقالة  وفي 
العام، تطرق إلى وضع روسيا التاريخي 
والمعاصر وما وصفه بمحاوالت زحف 
الغرب نحو الشرق، حيث أشار إلى أن 
»توسعا  سماه  لما  هدفا  كانت  روسيا 

غربيا«.
هذا  أن  مقاله  في  القذافي  وشرد 
االستهداف بدأ في مستهل القرن التاسع 
إلى  الوصول  نابليون  بمحاولة  عشر 
هتلر  محاولة  تلته  الروسية،  الثروات 
تحقيق   الثانية  العالمية  الحرب  أثناء 

الهدف نفسه بجيوشه الجرارة.
بأن  اعتقاده  الليبي عن  الزعيم  وأعرب 
بتوسعه  يسير  األطلسي  شمال  حلف 
نابليون وهتلر  الشرق على خطى  نحو 
مستغال تفكك االتحاد السوفيتي والفراغ 

الذي خلفه، وذلك ألن الغرب 
في  انتصارا  حقق  أنه  يعتقد 
الحرب الباردة على المعسكر 
االشتراكي وبالتالي فإن ذلك 
يدفعه إلى سد الفراغ المحيط 
الطوق  إلحكام  بروسيا 

حولها ومحاصرتها.
استنتاج  إلى  القذافي  ويصل 
نحو  الحلف  تمدد  أن  مفاده 
لبلدان  وضمه  الشرق 
وسعيه  أوروبا  شرق 
جميع  من  روسيا  لمحاصرة 
استفزازا  يعد  الجهات، 
لتطويقها  ومحاولة  خطيرا 

واخضاعها.
روسيا  »أن  على  يشدد  الخاتمة  وفي 
وهزيمتها  حصارها  يمكن  ال  دولة 
التاريخ  وقائع  ذلك  أثبتت  كما  بسهولة 

البعيدة والقريبة«.
إلى  السياق  هذا  في  العقيد  ويتطرق   
التي  الروسية  العسكرية  اإلمكانات 
بفضل  المنال  صعبة  تجعلها  أنها  يرى 

امتالكها الثالوث النووي، أي الصواريخ 
المدى  بعيدة  والقاذفات  االستراتيجية 

والغواصات النووية.
ويرى القذافي أن تهديد روسيا ومحاولة 
تطويقها يزج بالبشرية في مغامرة جديدة 
العالمية  الحرب  مغامرة  عن  تختلف 
الثانية في كونها تعرض البشرية قاطبة 

هذه المرة لإلبادة والدمار.

القذايف حّذر عام 2009: 

تهديد روسيا ومحاولة تطويقها يعرض البشرية لخطر الدمار

ذخائر  باستخدام  األوكرانية  القوات  روسيا  اتهمت 
الفوسفور المحظورة دوليا بكثافة في ضواحي كييف.
طيف  يرى  األوكراني  الروسي  الصراع  بدء  ومنذ 
الرئيسي  موسكو  هدف  أن  المراقبين  من  واسع 
السيطرة على العاصمة األوكرانية وإزاحة حكومتها.
الروسية  القوات  تقدمت  الماضيين  اليومين  وخالل 
صوب كييف وحاصرت المدنية من الغرب واقتربت 
تدور معارك عنيفة في  فيما  منها على عدة محاور 

ضواحيها.
الهدف  السلطات األوكرانية بكييف إلفشال  وتتمسك 

الروسي من بدء الصراع المسلح.
فالديمير  الروسي  الرئيس  أمر  متصل،  سياق  في 
بوتين، يوم األحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع 

االستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.
مع  اجتماعه  الروسي خالل  الرئيس  أوامر  وجاءت 
وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس األركان العامة 

فاليري غيراسيموف.
على  ردا  تأتي  الخطوة  هذه  أن  على  بوتين  وشدد 
خطوات  باتخاذ  يكتفوا  »لم  الذين  الغرب  مسؤولي 
عدائية اقتصادية وحسب... بل أدلى مسؤولوهم في 

حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا«.
للقدرات  أساسا  االستراتيجية  الردع  قوات  وتمثل 
لـ  وتتخصص  الروسية،  المسلحة  للقوات  القتالية 
العدوان ضد روسيا وحلفائها وكذلك هزيمة  »ردع 
العدو، »بما في ذلك في حرب تستخدم فيها أسلحة 

نووية.
الردع  قوات  تنقسم  الروسية،  الدفاع  لوزارة  ووفقا 
االستراتيجية  الهجومية  القوات  إلى  االستراتيجية 

والقوات الدفاعية االستراتيجية.
ضمنها  )ومن  االستراتيجية  النووي  القوات  وتشكل 
للقوات  أساسا  االستراتيجية(  الصواريخ  قوات 
أنظمة  على  تعتمد  التي  االستراتيجية  الهجومية 
عالية  أسلحة  للقارات  عابرة  وجوية  صاروخية 
الدقة بعيدة المدى. كما تضم القوات الهجومية أيضا 
على  )المعتمدة  النووية  غير  االستراتيجية  القوات 
قاذفات استراتيجية وبعيدة المدى وغواصات وسفن 
عالية  المدى  طويلة  للصواريخ  حاملة  وطائرات 

الدقة(.
أما القوات الدفاعية االستراتيجية فتعتمد على القوى 
ووسائل التابعة لقوات الدفاع الجوفضائي التي تضم 
ومنظومة  الصاروخي  باالعتداء  اإلنذار  منظومة 
المضادة  والدفاعات  الفضائي  المجال  مراقبة 

للصواريخ والوسائل الفضائية والطائرات.
ق ـ د

يعيش آالف الطالب األفارقة أوضاعا صعبة في أوكرانيا، 
من  العديد  وأطلق  وروسيا.  بينها  الحرب  استمرار  وسط 
منصات  عبر  استغاثة  نداءات  وممثلوهم  الطالب  هؤالء 
التواصل االجتماعي موجهة إلى سلطات بلدانهم، من أجل 
في  دراسته  بها  معظمهم  يتابع  التي  البالد،  من  إخراجهم 

تخصصات مختلفة.
األجانب  الطالب  فإن  األوكرانية،  التعليم  وزارة  بحسب 
 150 أكثر من  ينحدرون من  أوكرانيا  يدرسون في  الذين 

دولة، ونسبة %20 منهم أفارقة.
وتعتبر المملكة المغربية ونيجيريا ومصر، من ضمن الدول 
العشر األكثر طلبة في أوكرانيا، حيث يصل عدد الطالب 
نيجيري،  طالب  آالف   4 مقابل  طالب،  آالف   8 المغاربة 

و3500 طالب مصري.
 كما يوجد لدى غانا أزيد من 1000 طالب في أوكرانيا، 
ونفس عدد الطالب تقريبا يوجد لدى تونس، فيما يقدر عدد 

طالب موريتانيا بالعشرات.
مختلفة،  جنسيات  من  الطالب  من  أخرى  أعداد  وتوجد   
والكونغو  برازافيل،  والكونغو  والسنغال،  الجزائر،  بينها  

الديمقراطية، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وغيرها. 
وتشكل أوكرانيا وجهة مفضلة للكثير من الطالب األفارقة، 
نتيجة اعتبارات عديدة، بينها أن تكاليف التعليم هناك ليست 
فضال  الجامعات،  في  القبول  سهولة  إلى  إضافة  باهظة، 
عن انخفاض تكاليف العيش، ما يسمح للعديد من الطالب 

باالعتماد في الدراسة على جهوده الذاتية. 
األوكرانيين  الالجئين  وتدفق  األوضاع،  في ظل صعوبة   
نحو بلدان الجوار، حيث استقبلت بولندا أزيد من 100 ألف 
أوكراني عبروا الحدود باتجاهها، منذ بدء الهجوم الروسي 
على أوكرانيا، يتردد الكثير من الطالب األفارقة في مغادرة 

أوكرانيا، خوفا من فصلهم من الدراسة.
 ويشكل هذا الشعور هاجسا خصوصا لدى الطالب الذين 
هم على عتبة التخرج، بل إن بعض الجامعات األوكرانية 
انتهاء  تعني  المغادرة  أن  من  صريح،  بشكل  حذرتهم 

الدراسة، وعدم السماح بالتسجيل مجددا مستقبال.
عالقون،  هم  أو  بإرادتهم  سواء  الطالب  هؤالء  بقاء  لكن   
وقد  أوضاعهم،  من  يصعب  الحرب،  استمرار  ظل  في 
تناقلت وسائل إعالم إقليمية ودولية، مناشدات لبعض الطلبة 

األفارقة للمساعدة، واصفين أوضاعهم المادية بالصعبة.
ق ـ د

االتحاد اإلفريقي يحذر من 
»نزاع عالمي« ويدعو روسيا 

لوقف إطالق النار
 

حذر االتحاد اإلفريقي من »مخاطر تدهور األوضاع نحو 
نزاع عالمي«، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، 

داعيا إلى »وقف فوري إلطالق النار«.
 وأعرب كل من الرئيس السنغالي ماكي صال، الذي يرأس 
اتشادي موسى فقي  دوريا االتحاد اإلفريقي، والدبلوماسي 
البالغ«  »قلقهما  عن  االتحاد  مفوضية  يرأس  الذي  محمد، 

إزاء هجوم موسكو على كييف.
القانون  بـ«احترام  روسيا  اإلفريقيان  المسؤوالن  وطالب   
الدولي وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها«، واصفين الوضع 
بأنه »خطير للغاية« ويجب إيجاد حل له عبر »مفاوضات 

سياسية« برعاية أممية.
فجر  أطلق  قد  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وكان 
جوية  مع ضربات  أوكرانيا،  في  عملية عسكرية  الخميس 

وتوغالت برية، خصوصا باتجاه العاصمة كييف.
 وأوقع الهجوم خالل ساعات قليلة عشرات القتلى والجرحى 
وفق وزارة الصحة األوكرانية، وأثار موجة إدانات دولية 

واسعة.
ق ـ د

فيما تتهم روسيا أوكرانيا باستخدام ذخائر الفوسفور المحظورة دوليا

بوتين يأمر بوضع قوات الردع االستراتيجي 
الروسية في حالة تأهب خاصة

آالف الطلبة األفارقة 
تحت القصف

رافضون  متظاهرون  رفع 
علم  اتشاد،  في  الفرنسي  للوجود 
 ، نظموها  مسيرة  خالل  روسيا 
مناهضة  شعارات  فيها  ورددوا 
في  الفرنسي  وللوجود  لفرنسا، 

البالد، وفي إفريقيا.
من  بدعوة  المسيرة  ونظمت   
»واكيت  المعارضة  منصة 
كثيفة  قوة  بهم  وأحاطت  تاما«، 
هتافات  ورددوا  الشرطة،  من 
معادية للمجلس العسكري الحاكم 
إدريس  محمد  برئاسة  البالد  في 

ديبي إتنو، واتهموا فرنسا بدعمه 
المجلس  اتهموا  كما  وحمايته، 

بتعطيل الحريات العامة.
كتب  الفتات  المحتجون  ورفع   
تشاد«،  خارج  »فرنسا  عليها 
لروسيا«  نعم  لفرنسا  »ال  و 

و«نريد روسيا كما في مالي«.
التظاهرة  منظمو  ربط  كما 
بسيارة  فرنسا  علم  االحتجاجية 
األرض،  على  بجره  قامت 
عليه،  بالدوس  يقوموا  أن  قبل 
من  عدد  رفع  فيما  وتمزيقه، 

إلى  الروسي،  العلم  المتظاهرين 
جانب العلم اتشادي.

 ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
»واكيت  باسم  المتحدث  عن 
أمام  قوله  لولنجر  ماكس  تاما« 
في  الشر  »أصل  إن  الحشد 
بقوله:  مردفا  عسكري«،  تشاد 
»نرى أن فرنسا تستخدم الجيش 
المتظاهرون  وطالب  لقتلنا«. 
بتنظيم حوار جدي، بعد فترة من 

تأجيله.
ق ـ د

مظاهرة رافضة للوجود الفرنسي في تشاد ترفع علم روسيا
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الدين  تاج 

المنتخب  مدرب  أكد 
بالماضي  جمال  الجزائري 
مسؤولية  يتحمل  بأنه 
أمم  كأس  ونكسة  اإلخفاق 

لكاميرون.  با إفريقيا 
الوطني  المدرب  أوضح  و 
ندوة  خالل  بلماضي،  جمال 
بالمركز  نشطها  صحفية 
موسى  بسيدي  الوطني  الفني 
شهر  حوالي  قبل  بالجزائر، 
المزدوجة  المواجهة  من 
للمونديال  المؤهلة  الفاصلة 
بلتين  المقا تين  ها ان«: 
مشواري  في  االهم  ستكونان 
في  اقل  م  ل اذ  الرياضي 
حياتي و حياة كل العب )...( 
لدي  يكن  لم  العبا  كنت  فلما 
كاس  منافسة  لعب  في  الحظ 
بالمشاركة  م  احل وأنا  لم  العا

كمدرب.«  فيها 
أمس  بالماضي  وتحدث 
مشاركة  عن  بالجزائر  األحد 
في  الجزائري  المنتخب 
»أتحمل  قائاًل:  الـ«كان« 
والنكسة  اإلخفاق  مسؤولية 
إفريقيا  أمم  كأس  في 
أتهرب  ولن  لكاميرون  با
هذا  مسؤولية  تحمل  من 

لتعثر«.  ا
المنتخب  مدرب  وأضاف 
»إلغاء  قائاًل:  الجزائري 
غامبيا  أمام  الودية  المباراة 
أمم  كأس  في  المشاركة  قبل 
السلبي  األثر  له  كان  إفريقيا 

الفريق«.  تحضيرات  على 
نستطيع  »كنا  قائاًل:  وأردف 
في  لية  مثا انطالقة  تحقيق 
لكننا  سيراليون،  مباراة 
لم  والحكم  للظلم،  تعّرضنا 
شرعية،  جزاء  ضربة  يمنحنا 
المنتخب  على  كما يجب 
على  يلعب  أن  الجزائري 
نظراً  مناسبة  ميدان  أرضية 

الالعبين« لمستوى 

إلى  بالماضي  وأشار 
المسار:  تصحيح  ضرورة 
الحلول  بإيجاد  لبون  »مطا
مهمة  استحقاقات  هناك  ألن 

مستقباًل«.  تنتظرنا 
بأن:  بالماضي  وأكد 
باً  ذها الكاميرون  »مباراتي 
في  األهم  ستكونان  اً  ب ا وإي
لم  عا دخلت  أن  منذ  حياتي 

القدم«.  كرة 
الوطني  الناخب  ووصف 
أن   ، بلماضي،  جمال 
التي  المزدوجة  المواجهة 
بمنتخب  »الخضر«  ستجمع 
يوم  با  )ذها الكاميرون 
 29 يوم  با  ايا و  مارس   25
مقابالت  لحساب  مارس(،  
كاس  تصفيات  من  السّد 
 ،)2022 )قطر  لم  العا
ستكون »المحطة األهم« في 
ومشوار  الرياضية  مسيرته 

الذين  الالعبين  بعض 
في  مشاركتهم  تبقى 

م  حل المونديال 
يراودهم  كبير 

الصغر. منذ 
أضاف  و 
 ، بلماضي 
شهر  منذ 

من  سبتمبر 
 ،2019 سنة 

بلوغ  م  حل كان 
هو  المونديال 

و  لي  المحفز  الهدف 
بما  األهمية  من   )..( لالعبين 
حاضرين  نكون  أن  نا  ل كان 
الذي  العالمي  العرس  في 
الفرصة  بة  بمثا سيكون 
في  الالعبين  لبعض  األخيرة 
كاس  منافسة  في  التواجد 
ذلك  أن  محذرا   ،« لم  العا
»يمر بأداء مباراة قوية وفي 
نراه  لم  وجها  وربما  القمة 

الساعة«. حد  إلى 
قال  متصل  سياق  في  و 
ينا  عل يتعين   »: بلماضي 

اجل  من  الهدف  هذا  تحقيق 
لمشاهدة  التواق  شعبنا 
في  أخرى  مّرة  منتخبه 
شعب  لدينا   )...( المونديال 
في  مجحفا  يكن  ولم  رزين 
حقنا، رغم مرارة اإلخفاق في 
كاس إفريقيا 2021 )..( كان 
استيائه  يبدي  أن  حقه  من 
من مردود المنتخب، لكنه لم 
منحتها  التي  للفرحة  يتنكر 
طيلة  المجموعة  هذه  إياه 

األخيرة«. الثالثة  السنوات 
رياض  قائد  ال زمالء  يلتقي  و 
»األسود  تشكيلة  محرز، 
يوم  المروضة«  غير 
المقبل  مارس   25 الجمعة 
بمدينة  »جابوما«  بملعب 
)00ر18(  من  ابتداء  دواال 
لقاء  ضمن  الجزائر،  بتوقيت 
العودة،  مباراة  أما  الذهاب. 

 29 الثالثاء  يوم  فستكون 
بملعب   2022 مارس 
بليدة  ل ا ب تشاكر  مصطفى 

)30ر20(. بداية من 
الذهاب،  بلة  مقا قبل  و 
الناخب  ستجري«كتيبة« 
بلماضي،  جمال  الوطني 
ابتداء من 21 مارس المقبل، 
قا،  مغل تحضيريا  تربصا 
االستوائية(،  )غينيا  بماالبو 
بالعاصمة  االلتحاق  قبل 

للكاميرون  االقتصادية 
المنتخب  لمواجهة  »دواال« 
بملعب  الكاميروني 

مبوما. جا

كأس  ئيات  لنها تحضيراتنا 
كانت   2021 لألمم  إفريقيا 

ية فوضو

الوطني  المنتخب  مدرب  أكد 
القدم،  لكرة  الجزائري 
االحد  يوم  بلماضي،  جمال 
تحضيرات  اّن  بالجزائر، 
كاس  لنهائيات  »الخضر« 

لألمم)2021(، افريقيا 
يتها  ل فعا جرت  التي   -
الى  يناير   9 لكاميرون من  با
»فوضوية  كانت  فبراير-،   6
لمنافسة  تماما  مالئمة  وغير 

المستوى«  هذا  من 
الناخب  أوضح  و 
خالل  الوطني، 
صحفية  ندوة 
ها  عقد

كز  لمر با
لفني  ا
بسيدي  الوطني 
)الجزائر(،  موسى 
المواجهة  من  شهر  قبل 
المؤهلة  الفاصلة  المزدوجة 
2022 ، ضّد  لمونديال قطر 
 25( الكاميرون  منتخب 
على  المقبل  مارس   29 و 
تحضيرات  ان   »: التوالي( 
لكاس  الوطني  المنتخب 
»فوضوية«  كانت  افريقيا 
»انا  بلماضي  وقال   ..
الجزائر  منتخب  عن  اتحدث 
المنتخبات  تحضيرات  الن 

انا   )..( تعنيني  ال  االخرى 
 « مضيفا  بشؤوني«،  اهتم 
في  نجحنا  االخيرة  السنوات 
لما  بية  إيجا نتائج  تحقيق 
المناسبة،  الظروف  توفرت 
كان  الكاميرون  واخفاق 
غير  لظروف  حتمية  نتيجة 

سبة«. منا

أصيبوا  العبا   23
فترة  خالل  ـ”كورونا”  ب

لكان”! “ا

أن  الوطني  الناخب  أكد  و 
من  فقط  عناصر  »خمسة 
بفيروس  تصب  لم  التشكيلة 
االمر  »كوفيد19-«  كورونا 
كبيرة  تعقيدات  نا  ل الذي خلق 
م  ول التشكيلة،  تحديد  في 
التعداد  مجموع  على  نتوفر 
يعني  ما   . المنافسة«  طيلة 
لوباء. 23 العبا أصيب با أن 
اوضح  الخوص  بهذا  و 
يتعين  الوطني:«  الناخب 
ينا في المقام االول االشادة  عل
بها  قام  التي  بالمجهودات 
للمنتخب  الطبي  الطاقم 
الوضعية  كانت  لقد   )...(
نخضع  كنا  و  صعبة  جّد 
الختبارات  صباح  كل  في 
كوفيد19-«  عن«  الكشف 
مّرة  كل  بنا  ينتا الخوف  وكان 
عناصر  خدمات  فقدان  من 
الفيروس،  هذا  بسبب  أخرى 
واضح  التعب  بدا  لقد  مضيفا 
لم  الذين  الالعبين  على 
على  حتى  القدرة  لهم  تكن 
حينها  بلغوا  لقد  الركض  
ية  للغا متدني  بدني  مستوى 
في  يا  جل بدا  االمر  هذا  و 

التدريبية«. الحصص 

بالده  تاريخ  يعرف  ال  ديلور 
أي العب  أتسامح مع  ولن 
الوطن مع  حدوده  يتجاوز 

 
التي  الصحفية  الندوة  خالل 
الناخب  تحدث  اليوم  عقدها 
عن  بلماضي  جمال  الوطني 
نيس  نادي  مهاجم  قضية 

ديلور أندي  الفرنسي 
في  بلماضي  وقال 
صحفي  “ليس   : ته  تصريحا
rmc من يخبرني عن ”عودة 
تاريخ  اليعرف  فهو  ديلور 
بالده و لديه مشكل في قلبه”
أنا   ”  : قائال  حديثه  وتابع 
أدافع عن قيم وطني و ال أحد 
يتعلق  عندما  حدوده  يتجاوز 
يمكنني  وال  بالوطن  األمر 
بعض  يقوله  ما  عن  القول 
الجنسية  مزدوجي  العبي 

معهم” تحدثنا  الذين 
ثالثة   ”: قائال  حديثه  ليختتم 
ديلور  قرار  قبل  بيع  اسا
له  قلت  و  معه  تحدثت 
عليك  سأعتمد  النني  استعد 

.“ كأساسي 

سليماين ينقذ سبورتنغ 
لشبونة من الهزيمة

إسالم  الدولي  الجزائري  المهاجم  أنقذ 
فخ  من  لشبونة  سبورتنج  فريقه  سليماني 
الهزيمة، وقاده إلى تعادل ثمين 1 / 1 مع 
بالمرحلة  السبت  اليوم  ماريتيمو  مضيفه 
والتي  الدوري،  من  والعشرين  الرابعة 
على  فاماليكاو  فوز  أيضا  اليوم  شهدت 

تونديال 2 / 1.
 58 إلى  رصيده  لشبونة  سبورتنج  ورفع 
نقاط  بفارق خمس  الثاني  المركز  نقطة في 
رصيد  وارتفع   ، المتصدر  بورتو  خلف 
ماريتيمو إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

سجله  للغاية  مبكر  بهدف  ماريتيمو  وتقدم 
تشاداس ألميدا في الدقيقة الخامسة ، وتعادل 
بهدف سجله سليماني في  لشبونة  سبورتنج 

الدقيقة 38.
الدوري  في  صحوته  فاماليكاو  وواصل 
البرتغالي بفوزه الثمين 2 / 1 على تونديال 
، ورفع فاماليكاو رصيده إلى 26 نقطة في 
انتصاره  حقق  بعدما  المسابقة  جدول  وسط 
وتجمد   ، المسابقة  في  التوالي  على  الثالث 
المركز  في  نقطة   20 عند  تونديال  رصيد 
الرابعة  بالهزيمة  مني  بعدما  السادس عشر 

على التوالي في المسابقة.
بالتعادل  وانتهى الشوط األول من المسابقة 
وجواو  بانزا  سيمون  سجل  ثم  السلبي 
 67 الدقيقتين  في  فاماليكاو  هدفي  تيكسييرا 
و71 فيما أحرز دانيال دوس أنجوس هدف 

تونديال الوحيد في نهاية المباراة.

نب دبكة يهز شباك 
مبولحي

تمكن سفيان بن دبكة من تسجيل هدف في 
مباراة ناديه الفتح ضد نادي االتفاق ضمن 

مباريات الدوري السعودي.
وسجل بن دبكة الهدف بعد لقطة جميلة على 
الجهة اليسرى ، أين تقدم مهاجم الفتح ويفتح 
مررها  الذي  زميله  رأسية  لقيت  عرضية 

على طبق لبن دبكة ليسجل الهدف.

نب زية يوقع هدف عالمي  
يف الدوري الرتكي

ياسين بن زية من  الجزائري  الدولي  تمكن 
تسجيل هدف في مباراة ناديه هاتاي سبورت 
مباريات  سبورت ضمن  مالطيا  نادي  ضد 

الدوري التركي.
رونالدو  وكريستيانو  ميسي  طريقة  وعلى 
بعد  على  مخالفة  من  الهدف  زية  بن  سجل 
25 مترا من مرمى الحارس ، ولقي إشادة 

كبيرة بزمالئه.
جمعها : تاج الدين

تواجه روسيا »عزلة مونديالية«، تهدد فرصها 
الغزو  2022،بسبب  العالم  لكأس  بالوصول 
األراضي  على  العسكرية  قواتها  شنته  الذي 
التشيكي  االتحاد  وأعلن  أيام.  قبل  األوكرانية 
لكرة القدم، األحد، رفضه مواجهة منتخب بالده 
المؤهل  األوروبي  الملحق  في  الروسي  لنظيره 
لمونديال قطر 2022 ،على خلفية غزو روسيا 
السويدي  نظيريه  إلى  بذلك  ألوكرانيا،لينضم 
والبولندي اللذين اتخذا القرار ذاته مساء السبت.

»المنتخب  إن  بيان  في  التشيكي  االتحاد  وقال 
التشيكي لن يلعب، مهما كان، مباراة محتملة ضد 
روسيا في تصفيات كأس العالم«، في إشارة الى 
الملحق األوروبي الذي وضع منتخب بالده في 
في  السويدي  نظيره  يلتقي  حيث  الثاني  المسار 
مع  منهما  الفائز  يتواجه  أن  على  مارس،    24
روسيا أو بولندا في النهائي من أجل بطاقة التأهل 

الى نهائيات قطر 2022.

الذي اتخذته أيضا بولندا السبت  القرار  لكن مع 
برفضها مواجهة روسيا، على غرار السويد التي 
استبقت إمكانية مواجهة الروس في النهائي، بات 
مصير هذا المسار من الملحق القاري في مهب 
الريح. وكان مقررا أن تستضيف روسيا بولندا 
في 24 مارس والسويد التشيك في اليوم عينه، 
على أن يتواجه الفائزان في روسيا في 29 منه.

واستبقت االتحادات الثالثة أي قرار من االتحاد 
الدولي )فيفا( بشأن هذا الملحق برفضها مواجهة 
روسيا التي أطلق رئيسها فالديمير بوتن عملية 
عسكرية ضد الجارة أوكرانيا دخلت األحد يومها 
»من  بالتقدم  قواتها  موسكو  أمرت  وقد  الرابع. 
جميع االتجاهات«، في حين رد الغرب في وقت 
بفرض عقوبات تسعى  السبت  متأخر من مساء 

الى شل القطاع المصرفي الروسي.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن 198 مدنيا، بينهم 
بدأ  الذي  الروسي  الغزو  منذ  قتلوا  أطفال،   3

البولندي  االتحادين  قرار  الخميس.وبعد  صباح 
بيتر  التشيكي  االتحاد  رئيس  قال  والسويدي، 
فوشيك السبت إنه سينتظر خطوة الفيفا قبل اتخاذ 
لروسيا،  منتخبه  مواجهة  بشأن  النهائي  القرار 
يكون  يكاد  الظروف،  هذه  ظل  »في  موضحاً 
ومن  المباراة،  سنلعب  أننا  تخيل  المستحيل  من 
لكن  والسويد،  بولندا  خطوتي  نتبع  أن  المرجح 
ال يمكننا تجاوز الخطوات اإلجرائية«.وأصدرت 
مطالبة  الخميس،  موحدا  بيانا  الثالثة  االتحادات 
التي  روسيا  من  الملحق  مباريات  بنقل  فيفا 
ويبدو  العالم.  كأس  أعوام  أربعة  قبل  استضافت 
أن التشيكيين حسموا أمرهم األحد، وانضموا إلى 
السويد وبولندا من دون انتظار قرار صادر من 
االتحاد الدولي الذي لم يتخذ حتى اآلن أي تدبير 
رئيسه  إن  بالقول  الخميس  مكتفياً  روسيا،  حيال 
»المأساوي  الوضع  من  »قلق«  إنفانتينو  جاني 
مؤتمر صحفي:  في  إنفانتينو  وقال  والمخيف«. 
بعد  األوروبي(  الملحق  )في  األولى  »المباراة 
ذلك  قبل  المسألة  حل  في  نأمل  بالطبع  شهر، 
بوقت طويل... لكن مكتبنا يمكنه اتخاذ قرار في 
أي وقت«. وفي تطور منفصل، قالت الحكومة 
الـ27  الدول  إقناع  ستحاول  إنها  السويدية 
حظر  بفرض  األوروبي  االتحاد  في  األخرى 
غزو  أن  »طالما  روسيا  على  شامل  رياضي 
مقاطعة  السويديون  مستمر«.ويقترح  أوكرانيا 
وعدم  روسيا  تستضيفها  التي  المسابقات  جميع 
على  بالمنافسة  روسي  رياضي  ألي  السماح 
أراضي دول االتحاد األوروبي.ومن المتوقع أن 
يعلن الفيفا نقل مباريات الملحق من روسيا إلى 
بولندا، أو إلى أرض محايدة، على أقل تقدير.وفي 
أسوأ »سيناريو« للروس، سيتم استبعاد المنتخب 
الروسي من المشاركة في الملحق األوروبي، مما 

يعني زوال فرصة التأهل لكأس العالم 2022.

األول  الفريق  مدرب  إقالة  عن  اإلنكليزي  يونايتد  ليدز  نادي  أعلن 
األحد. أمس  بييلسا  األرجنتيني مارسيلو 

انفصل  النادي  أن  التأكيد  يونايتد  لليدز  له: »يمكن  بيان  النادي في  وذكر 
66 عاماً«. العمر  البالغ من  المدرب  عن 

ونصف  سنوات   3 من  ألكثر  الفريق  في  األمور  زمام  بييلسا  وتولى 
.2018 يونيو  منذ  وتحديداً 

وقال رئيس ليدز يونايتد، أندريا رادريزاني: »كان هذا هو أصعب قرار 
اضطررت إلى اتخاذه خالل فترة واليتي في ليدز يونايتد، مع األخذ في 

النادي«. في  مارسيلو  حققه  الذي  النجاح  كل  االعتبار 
النادي على أرض  الذي »َغيََّر حظوظ  األرجنتيني  بالمدرب  ليدز  وأشاد 
)في   ...3-1 سيتي  ستوك  على  بشهرين  بعدها  الكبير  الفوز  منذ  الملعب 
أول  في  الفاصل  الملحق  إلى  الفريق  ليقود  الثاني(،  المستوى  دوري 

الفريق«. له مع  كامل  موسم 
النادي  وقاد  سبقه،  من  فشل  حيث  بييلسا  نجح  الثانية،  حملته  »في  وتابع 
إلى  بالعودة  لنا  ما سمح  أقرب مالحقيه،  نقاط عن   10 بفارق  اللقب  إلى 

عاماً«.  16 منذ  األولى  للمرة  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري 
تاسعاً،  الموسم  ليدز  أنهى  الكبار،  بين  العودة  بعد  األول  موسمه  وفي 
2000- موسم  منذ  حديثاً  صاعد  لفريق  النقاط  من  عدد  أكبر  محققاً 
وقد  صعٌب  بأنه  أثبت  الموسم  هذا  »لكن  مضيفاً  النادي،  وفق   2001
الممتاز«،  اإلنكليزي  الدوري  في  فقط  انتصارات  خمسة  الفريق  حقق 
منطقة  عن  فقط  نقطتين  بفارق  السادس عشر  المركز  في  قابعاً  جعله  ما 

مباراة.  26 بعد  الهبوط 
بأنه »سنصدر  لتكريم مارسيلو«، كاشفاً  بأن »الخطط جارية  ليدز  وأفاد 

)اإلثنين( اليوم  بييلسا(   )خليفة  الجديد  التعيين  بشأن  إعالناً 

الدوري اإلنجلزيي الممتاز 

ليدز يونايتد يقيل مدربه 
األرجنتيني بيلسا

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022

»عزلة مونديالية«.. أوروبا تضع 
روسيا في موقف صعب بالتصفيات

في خضم الحرب.. مالك 
تشلسي يتخذ خطوة كبيرة

أعلن الروسي رومان إبراموفيتش، مالك تشلسي اإلنجليزي، السبت، أنه سلّم 
»إدارة ورعاية« النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية، وفق ما جاء في 

بيان نشره.
لسان إبراموفيتش:  عن  اللندني  للفريق  الرسمي  الموقع  على  بيان  في  وجاء 
»خالل قرابة 20 عاًما من ملكية نادي تشلسي، كنت دائًما أنظر إلى دوري 
بصفتي حارًسا للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما نحن اليوم، 

باإلضافة إلى البناء للمستقبل ولعب دور إيجابي في مجتمعاتنا«.
وتابع: »لطالما اتخذُت القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء. ما 
زلت ملتزًما بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم ألمناء مؤسسة تشلسي الخيرية 

إدارة ورعاية نادي تشلسي«.
النادي والالعبين  وختم: »أعتقد أنهم حالًيا في أفضل وضع لرعاية مصالح 

والجهاز والمشجعين«.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا وتداعياته على عالم 

الرياضة.
بيين سبورت

مبابي سعيد بمعادلة رقم إبراهيموفيتش

الفرنسي  طلب نويل لوغريت، رئيس االتحاد 
فرصة  روسيا  منتخب  منح  بعدم  القدم،  لكرة 
المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022.
ورأى لوغريت الذي توج منتخب بالده بلقب 
 2018 العالم عام  الماضية من كأس  النسخة 
لعالم  يمكن  أنه »ال  الروسية،  على األراضي 
الرياضة، السيما كرة القدم، أن يبقى محايداً. 
من  روسيا«  طرد  أعارض  لن  بالتأكيد  أنا 

نهائيات مونديال قطر 2022.

اآلن،  حتى  النهائيات  الى  روسيا  تتأهل  ولم 
ضمن  األوروبي  بالملحق  المرور  عليها  بل 
بولندا  منتخبات  يضم  الذي  الثاني  المسار 
والسويد وتشيكيا التي رفضت جميعها مواجهة 

المنتخب الروسي.
السويد  عن  الصادر  القرار  لوغريت  وساند 
وبولندا وتشيكيا، معتبراً أنه »في هذه الظروف 
لعب  أن يتصور  يمكن ألحد  المأساوية، كيف 

كرة القدم ضد هذا البلد«.

لوغريت: »يجب عدم منح منتخب روسيا فرصة المشاركة
 يف المونديال«

 ...  أخبــار محرتفينا 

بغداد تحتضن مباراة العراق 
واإلمارات

قال رئيس االتحاد العراقي لكرة 
إّن مباراة  القدم عدنان درجال 
المصيرية  واإلمارات  العراق 
العالم  تصفيات كأس  ضمن 
FIFA قطر 2022™ ستقام 

في العاصمة العراقية بغداد.
وأوضح درجال في تصريحات 
نشرها الحساب الرسمي لالتحاد العراقي لكرة القدم عبر تويتر يوم 
األحد: »منتخبنا الوطني سيالقي شقيقه اإلماراتي في بغداد على 
ملعب المدينة الدولي ضمن التصفيات اآلسيوية المؤهلة لمونديال 
قطر 2022«. ومن المقرر أن تلعب المباراة في الرابع والعشرين 
من أذار/مارس المقبل في إطار مباريات المجموعة األولى ضمن 

الدور الثالث من التصفيات اآلسيوية المؤهلة للمونديال.
ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس بخمس نقاط خلف منتخب 

اإلمارات الثالث بتسع نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات.
بطاقة  اقتناص  عن  واإلمارات  ولبنان  العراق  من  كل  ويبحث 
المباشر  التأهل  وإيران  الجنوبية  كوريا  ضمنت  بعدما  الملحق 

إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

رقم  بمعادلة  سعادته  عن  مبابي  كيليان  جيرمان  سان  باريس  نجم  عبر 
إبراهيموفيتش معتبراً أن هذا يضعه في معايير عاليٍة وضمن دائرة ضيقة.

وبات مبابي المنقد لفريق باريس سان جرمان ،  والهداف األول دون منازع ، 
وهو الذي يرجح كفة الفريق وتكون اهدافه حاسمة ، كما حدث أول أمس ضد 
سانت إيتيان ، حيث سجل مبابي هدفين من تمريرتين حاسمتين لزميله ميسي قبل 

أن يغادر في الدقائق األخيرة تاركا مكانه إليكاردي.

بينو يسجل »سوبر هاتريك« ويقود فياريال 
للفوز على إسبانيول

حقق فياريال فوزاً كبيراً على ضيفه إسبانيول 1-5 اليوم األحد في الجولة 26 
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

و45  و20   14( بينو  يريمي  من  كل  الصفراء«  »الغواصات  أهداف  وسجل 
و53( والسنغالي بواليي ديا )86( فيما دّون كايدي باري هدف إسبانيول الوحيد 

في الدقيقة 65. 
للبطوالت  المؤهلة  المراتب  إحدى  للمنافسة على  ثابتة  فياريال بخطوات  ويتقدم 

األوروبية .
تاج الدين



عين على الرياضة

أكد اإلسباني المخضرم رافايل نادال 
أنه وضع خلفه اإلصابة التي أبعدته 
من  األخيرة  الخمسة  األشهر  عن 
عالمات  وطرحت  الماضي  الموسم 
مالعب  في  مستقبله  حول  استفهام 
كرة المضرب، وذلك بإحرازه اللقب 
الثالث توالياً في بداية الموسم الجديد 
كاميرون  البريطاني  فوزه على  بعد 
نوري 4-6 و4-6 السبت في نهائي 

دورة أكابولكو.
نادال  توج   ،2020 عام  فعل  وكما 
أن  دون  من  أكابولكو  دورة  بلقب 
عندما  حتى  مجموعة،  أي  يخسر 
اصطدم في نصف النهائي بالروسي 
دانييل مدفيديف الذي سيصبح اإلثنين 
المصنف أول عالمياً، رافعاً رصيده 
أربعة  إلى  المكسيكية  األراضي  في 

مباريات  خمس  أصل  من  ألقاب 
نهائية في ست مشاركات.

حسمه  بعد  عاماً  الـ35  ابن  وقال 
دقيقة  و54  ساعة  في  النهائي 
مميزاً  المكان  هذا  كان  »لطالما 
التي  »الطاقة  مضيفاً  لي«،  بالنسبة 
المكسيكي  الجمهور  إياها  يمنحني 

فريدة من نوعها«.
خامساً  المصنف  نادال،  ويحقق 
عالمياً ورابعاً في هذه الدورة، أفضل 
رفع  بعدما  مسيرته  في  موسم  بداية 

انتصاراته المتتالية الى 15.
بـ15  الفوز  لإلسباني  يسبق  ولم 
الموسم،  مستهل  في  متتالية  مباراة 
بل وصل إلى 11 عام 2014 قبل 
أن تنتهي السلسلة على يد السويسري 
نهائي  في  فافرينكا  ستانيسالس 

بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرز 
نادال لقبها الشهر الماضي بفوزه في 
النهائي على مدفيديف، منفرداً بالرقم 
القياسي لعدد األلقاب الكبرى )21( 
السويسري  مع  يتقاسمه  كان  بعدما 
نوفاك  والصربي  فيدرر  روجيه 

دجوكوفيتش.
بعد  األسترالية  البطولة  نادال  دخل 
 3( ملبورن  دورة  بلقب  تتويجه 
تحسب  أن  دون  من  انتصارات 
مباراة ربع النهائي النسحاب منافسه 
قبل اللقاء بسب اإلصابة(، ثم واصل 
انتصاراته في أولى بطوالت الغراند 
خمسة  يضيف  أن  قبل   )7( سالم 
السبت  آخرها  أكابولكو،  في  أخرى 
في النهائي حين وضع حداً لمسلسل 
على  ثمانية  عند  نوري  انتصارات 

ديلراي  دورة  من  امتداداً  التوالي، 
بيتش التي أحرز فيها لقبه الثالث.

المباريات  في  متتالياً  انتصاراً   11 
النهائية         

بعد  أكابولكو  في  الرابع  وبتتويجه 
2005 و2013 عندما كانت الدورة 
تقام على أرض ترابية و2020 بعد 
رفع  الصلبة،  األرض  إلى  انتقالها 
ابن مايوركا رصيده إلى 91 لقباً في 
له  سيسمح  ما  االحترافية،  الدورات 
بالصعود اإلثنين إلى المركز الرابع 

في تصنيف »أيه تي بي«.
وكان فوز السبت الحادي عشر توالياً 
التي  النهائية  المباريات  في  لنادال 
وصل عددها إلى 128 في مسيرته، 
مبقياً على سجله الخالي من الهزائم 
منذ الدور الثالث لدورة واشنطن في 
الخامس من أوت الماضي حين سقط 
هاريس،  لويد  إفريقي  الجنوب  أمام 
المالعب  عن  بعدها  يغيب  أن  قبل 

بسبب اإلصابة.
وعانى نادال منذ خسارته في نصف 
في  غاروس  روالن  بطولة  نهائي 
في  إصابة  بسبب  الماضي،  جويلية 
قدمه وغاب عن العديد من البطوالت 
أبرزها ويمبلدون والواليات المتحدة 
دورة  في  يعود  أن  قبل  المفتوحة، 

واشنطن ويخوض مباراتين. 
دورة  في  وشارك  بعدها  عاد 
استعراضية في أبوظبي في ديسمبر 
الفائت، أصيب على إثرها بفيروس 
قبل  بالده  إلى  عودته  لدى  كورونا 
ملبورن  الى  ويتوجه  يتعافى  أن 
دورة  منذ  األول  بلقبه  توج  حيث 
روما األلف نقطة للماسترز في ماي 

الماضي.

اإلثنين 28 فيفري 2022 م
الموافق لـ 27 رجب 1443 هـ 

رايل السويد.. 
الفنلندي روفانبريا يحرز الفوز 

الثالث يف مسريته

14
دورة أكابولكو للتنس :تنس 

نادال يواصل موسمه المثالي 
بلقب ثالث والفوز الـ15 تواليًا

فوزه  عاما   21 لبالغ  ا روفانبيرا  كالي  الشاب  لفنلندي  ا أحرز 
الجولة  السويد  رالي  بإنهائه  ليات  للرا العالم  بطولة  في  لثالث  ا

الصدارة. في  العالم  بطولة  من  لثانية  ا
تويوتا  في  وزميله  منافسه  انسحاب  من  روفانبيرا  واستفاد 
يحسم  لكي  األخير،  لثالث  ا ليوم  ا في  يفانز  إ لفين  إ البريطاني 
الماضي  العام  أحرزهما  للذين  ا بعد  مسيرته  في  لثالث  ا الفوز 

ليونان. وا إستونيا  راليي  في 
السويد: رالي  في  األوائل  الخمسة  ترتيب   -

)تويوتا(. روفانبيرا  كالي  لفنلندي  ا  -  1
)هيونداي(. نوفيل  تيري  لبلجيكي  ا  -  2

)تويوتا(. البي  إسابيكا  لفنلندي  ا  -  3
)تويوتا(. كاتسوكا  تاكاموتو  لياباني  ا  -  4

فورد(. سبورت  )ام  غرينسميث  غوس  البريطاني   -  5
ليات: للرا العالم  لبطولة  العام  الترتيب   -

نقطة.  46 )تويوتا(  روفانبيرا  كالي  لفنلندي  ا  -  1
نقطة.  32 )هيونداي(  نوفيل  تيري  لبلجيكي  ا  -  2

نقطة.  27 فورد(  سبورت  )ام  لوب  سيباستيان  الفرنسي   -  3
 20 فورد(  سبورت  )ام  غرينسميث  غوس  البريطاني   -  4

. نقطة
نقطة.  19 )تويوتا(  أوجيه  سيباستيان  الفرنسي   -  5

ب ف  أ  المصدر: 

حقق كايري إيرفينغ عودة موفقة إلى ملعب »فايسرف 
مضيفه  على  للفوز  نتس  بروكلين  وقاد  فوروم« 
في  السبت   126-123 اللقب  حامل  باكس  ميلووكي 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، وذلك بتسجيله 

38 نقطة.
ملعب  على  إليرفينغ  األولى  السبت  مباراة  وكانت 
باكس منذ أن تعرض اللتواء في كاحله األيمن خالل 
أوف«  لـ«بالي  الثاني  الدور  من  الرابعة  المباراة 
المنطقة الشرقية الموسم الماضي، ما أدى الى غيابه 
عما تبقى من السلسلة، وهو األمر الذي أدى إلى عودة 
باكس من بعيد بعدما كان متخلفاً 2-0، للفوز 3-4 في 

طريقه الى إحراز اللقب.
بسبب  البيتية  المباريات  من  المحروم  إيرفينغ  وقال 
إنه  كورونا،  لفيروس  المضاد  اللقاح  تلقي  رفضه 
»كان بالتأكيد أمراً عاطفياً بالنسبة لي أن أتحضر لهذه 
المباراة بسبب ذلك )ما حصل العام الماضي(. لم أعد 

الى هذا المبنى منذ حينها«.
شعرت  مشاعري...  أظهر  أال  جاهداً  »أحاول  وتابع 
هنا،  الى  بمجرد عودتي  ُرِفَع عني  أن حماًل  بالتأكيد 
الفوز،  على  الحصول  متعافياً،  أكون  أن  بمجرد 

احتمالية  بوجود  اإلدراك  مع 
األدوار  )في  مجدداً  مواجهتهم 

اإلقصائية هذا الموسم(«.
مباراته  يخوض  إيرفينغ  وكان 
الموسم  هذا  فقط  عشرة  الخامسة 
لقاح  تلقي  رفضه  تبعات  بسبب 
التعويض  يحاول  لكنه  كورونا، 
في كل مباراة يخوضها خارج نيويورك وأبرز دليل 
أنه سجل 27 نقطة على األقل في كل من مشاركاته 

األربع األخيرة.
سكة  الى  نتس  عودة  في  السبت  أداؤه  وساهم 
فوزه  وتحقيق  متتاليتين،  هزيمتين  بعد  االنتصارات 
باستمرار  متأثراً  مباراة،   16 آخر  في  فقط  الثالث 
غياب نجمه اآلخر كيفن دورانت منذ منتصف كانون 
الثاني/يناير الماضي بسبب إصابة في الركبة، وعدم 
جاهزية الوافد الجديد األسترالي بن سيمونز القادم من 
األخير  حصول  صفقة  في  سيسكرز  سفنتي  فيالدلفيا 

على جيمس هاردن.
في  الفريقين  من  ألي  يذهب  أن  الفوز  بإمكان  وكان 
ظل تقارب النتيجة التي كانت 116-119 لصالح نتس 
حين ارتكب إيرفينغ بالذات خطأ على غرايسون ألن 

خالل محاولة لألخير من خارج القوس.
خط  من  والثالثة  األولى  محاولتيه  في  ألن  ونجح 
بفرصة  الثانية، مفرطاً  لكنه فشل في  الحرة  الرميات 

إدراك التعادل قبل 14.6 ثانية على النهاية.

 2.1 قبل  أخرى  فرصة  على  اللقب  حامل  وحصل 
ثانية على النهاية لكن المحاولة الثالثية للنجم اليوناني 
يانيس أنتيتوكونمبو لم تجد طريقها الى السلة، ليتلقى 
مباراة   61 في  والعشرين  الخامسة  الهزيمة  فريقه 
رغم جهوده الشخصية )29 نقطة مع 14 متابعة و6 
تمريرات حاسمة( وجهود بوبي بورتيس )30، بينها 
 25( ميدليتون  متابعة( وكريس   12 ثالثيات، مع   8

نقطة(.
مورانت ينهي مسلسل انتصارات بولز            

وفي المقابل، برز بجانب إيرفينغ كل من الوافد الجديد 
سيث كوري )19 نقطة( وأندري دروموند )17 مع 
براون  وبروس  حاسمة(  تمريرات  و5  متابعة   12
من  حاسمة  سلة  سجل  الذي  متابعات(   7 مع   15(
خارج القوس قبل دقيقة و38 ثانية على النهاية وضع 
في  ذلك  بعد  عنها  يتنازل  ولم  المقدمة  في  فريقه  بها 

طريقه للفوز الثاني والثالثين هذا الموسم.
ممفيس  أنهى  موارنت،  جا  من  نقطة   46 وبفضل 
بولز  شيكاغو  مضيفه  انتصارات  مسلسل  غريزليز 
عند 6 مباريات متتالية بالفوز عليه 110-116، في 
لقاء سجل فيه نجم المضيف ديمار ديروزن 31 نقطة 
العاشرة  للمباراة  أكثر  أو  نقطة  الثالثين  الى  ليصل 
من  لالعب  بالنسبة  نوعه  من  أول  إنجاز  في  توالياً، 
فريقه منذ أن حقق ذلك األسطورة مايكل جوردن بين 
25 كانون األول/ديسمبر 1990 و14 كانون الثاني/

يناير 1991.

الذي  هيت  ميامي  صالح  في  الهزيمة  هذه  وصبت 
انفرد بصدارة المنطقة الشرقية بفوزه على ضيفه سان 
أنتونيو سبيرز 129-133 بفضل الثالثي بام أديبايو 
)36 نقطة مع 7 متابعات( وجيمي باتلر )27 نقطة( 

وتايلر هيرو )27 أيضاً(.
وثأر بوسطن سلتيكس من مضيفه ديترويت بيستونز، 
مباراة،   12 آخر  في  عشر  الحادي  انتصاره  محققاً 
براون  جايلن  بقيادة   113-104 عليه  بالفوز  وذلك 

)27 نقطة( وجيسون تايتوم )26 مع 11 متابعة(.
وكانت الهزيمة الوحيدة لسلتيكس في سلسلة المباريات 
خرج  حين  بالذات  بيستونز  يد  على  األخيرة  الـ12 
األخير منتصراً من ملعب منافسه 111-112 في 16 

شباط/فبراير الحالي.
للنجم  الـ«تريبل دابل« رقم 16 هذا الموسم  وبفضل 
تمريرة   11 نقطة مع   18( يوكيتش  نيكوال  الصربي 
مونتي  من  حاسمة  وثالثية  متابعات(  و10  حاسمة 
ثانية، حقق دنفر ناغتس فوزه   28 موريس في آخر 
الثاني على ساكرامنتو كينغز في غضون ثالثة أيام، 
رافعاً انتصاراته الى خمسة توالياً و35 هذا الموسم، 

وذلك بنتيجة 115-110.
وقاد تراي يونغ بنقاطه الـ41 مع 11 تمريرة حاسمة 
تورونتو  ضيفه  على  للفوز  هوكس  أتالنتا  فريقه 
كافالييرز  كليفالند  فاز  فيما   ،127-100 رابتورز 
على ضيفه واشنطن ويزاردز 86-92 رغم تألق كايل 
كوزما في صفوف األخير )34 نقطة مع 13 متابعة(.

الدوري األمريكي للمحرتفني 

عودة إيرفينغ الموفقة تقود بروكلين نتس القتناص 
الفوز من معقل باكس



لفرقـة  المتواصلـة  الجهـود  مكنـت 
التدخـل فـي األماكـن الوعـرة التابعـة 
وعناصـر  للبليـدة  المدنيـة  للحمايـة 
التـي  الشـعبي  الوطنـي  الجيـش 
السـبت  أمـس  أول  مسـاء  باشـروها 
منـذ اإلعـان عـن تائهيـن إثنيـن على 
مسـتوى الحظيـرة الوطنية للشـريعة، 
مـن العثـور عليهما في حدود السـاعة 
السادسـة صباحا، حسـبما أكدته أمس 

المدنيـة. الحمايـة  مصالـح  األحـد 
العثـور  تـم  أنـه  المصـدر  وأوضـح 
علـى الشـابين التائهيـن اللذيـن يبلغـان 
مـن العمـر 33 و44 سـنة فـي حـدود 
السـاعة 6 سـا صباحـا بعـد 12 سـاعة 
مـن البحـث الفتـا إلـى أنهمـا فـي حالـة 

"جيـدة". صحيـة 
وأضـاف أنـه تـم العثـور عليهمـا فـي 
منطقـة واد الكبيـر التابعـة لبلديـة حمام 
الشـريعة  بلديـة  ملـوان جنـوب شـرق 
علـى مسـافة حوالـي 15 كلـم مـن مقر 

البلديـة.
للتذكيـر، فقـد أطلقـت مصالـح الحمايـة 
السادسـة  السـاعة  حـدود  فـي  المدنيـة 
عمليـة  أمـس  مسـاء  مـن  دقيقـة  و38 
علـى  تائهيـن  شـخصين  عـن  بحـث 
للشـريعة  الوطنيـة  الحظيـرة  مسـتوى 
بعـد تلقيهـا اتصـاال مـن أحـد التائهيـن 
بسـيارة  بذلـك  مدعمـة  النجـدة  لطلـب 

لوازمهـا. بـكل  إسـعاف 
                                   ع.ج
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... متفرقات ... بعد 12 ساعة من البحث    

أمن جيجل يوقف شخصني ويحجز أسلحة العثور على الشابين التائهين بالحظيرة الوطنية بالشريعة 
بيضاء محظورة

n     إثر عملية قام بها عناصر 
األمــن الحضري الخامس بأمن 
ــى مســتوى  واليــة جيجــل عل
قطاع االختصــاص، تم توقيف 
أحــد األشــخاص محل شــبهة، 
يــة التلمس  بعــد إخضاعه لعمل
الجسدي الوقائية ضبط بحوزته 
خنجــر مــن الحجم المتوســط 
ليتم حجزها وتحويل  وســكين، 
المعني للمصلحة وفتح تحقيق 
في القضية، يتعلق األمر بشاب 
مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 

24 سنة.
 وبعــد اتخــاذ كافــة اإلجراءات 
ــم تقديمه  قانونيــة فــي حقه ت ال
القضائيــة  الجهــات  أمــام 
المختصة بتهمة حمل أســلحة 
بيضــاء محظورة مــن الصنف 

الســادس بدون مبّرر شــرعي، 
إذ صدر في حقــه حكم بعامين 
حبــس نافذ وغرامة مالية قدرها 
مليونــي ســنتيم مع أمــر إيداع 

المؤسسة العقابية بجيجل.
 وفي ســياق آخــر، تمكنت ذات 
أحــد  توقيــف  مــن  العناصــر 
ــدى  ل المطلوبيــن  األشــخاص 
العدالة، يتعلق األمر بكهل يبلغ 
من العمر 51 سنة، هذا األخير 
محل أمــر بالقبض عــن تهمة 
جنحة الســرقة بالتعــدد، وبعد 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
في حقه تم تقديمه أمام الجهات 
القضائيــة المختصة أين صدر 
ضــده أمــر إيــداع بالمؤسســة 

العقابية بجيجل.
                  نصرالدين – د 

عـرف عـدد السـاعات التـي تخصصهـا 
المأجـورة  غيـر  للنشـاطات  النسـاء 
األورو- المنطقـة  فـي  ارتفاعـا  للمنـزل 
متوسـطية منـذ ظهور وبـاء كوفيد19-، 
االتحـاد  عـن  الصـادرة  األرقـام  حسـب 

المتوسـط. أجـل  مـن 
عليهـا  المتحصـل  النتائـج  وتشـير 
والمندرجـة فـي إطـار أول تقريـر منتظم 
أجـري خـال الوبـاء حول تطـور حقوق 
سياسـية  توصيـات  ولصياغـة  النسـاء 
الجنسـين،  بيـن  الفجـوة  سـد  شـأنها  مـن 
إلـى "تأثيـر هـذه االزمـة الصحيـة علـى 

االتحـاد. حسـب  النسـاء"، 
النسـاء  أن  التقريـر  أوضـح  كمـا 
كـن  األوروبـي  اإلتحـاد  فـي  األجيـرات 
قبـل الوبـاء يكرسـن حوالـي 3.9 سـاعة 
يوميـا لنشـاطات غيـر مأجـورة للمنـزل، 
فـي حيـن كان الرجـال يخصصـون 2.6 
يوميـا، مؤكـدا أن هذه األرقام قد سـجلت 
للنسـاء  بالنسـبة  ارتفاعـا   2020 فـي 
األجيـرات مـع أطفـال أقل من 12 سـنة، 
و4.5  يوميـا  سـاعة   7.7 إلـى  لتصـل 
سـاعة يوميا مـع أطفال بالنسـبة للرجال.

وأضـاف ذات المصـدر، أن تعميـم نظام 
العمـل عـن بعـد خـال الوبـاء قـد تزامن 
مـع ارتفـاع العمـل غيـر المأجـور لـدى 
فـي  النسـاء  أن  إلـى  مشـيرا  النسـاء، 
منطقـة شـمال إفريقيـا والشـرق االوسـط 
6 اضعـاف الوقـت فـي العمـل  يقضيـن 
قبـل  حتـى  المأجـور  غيـر  المنزلـي 

الوبـاء.
وحسـب مـا جـاء فـي بيـان لاتحـاد مـن 
أجـل المتوسـط، فـإن أول تقريـر لآلليـة 
أجـل  مـن  لاتحـاد  الدوليـة  الحكوميـة 
المتوسـط حـول المسـاواة بين الجنسـين، 
سينشـر يـوم 5 مـارس المقبـل، في إطار 
المـرأة  لحقـوق  العالمـي  اليـوم  إحيـاء 

المصـادف لــ 8 مـارس.
آخـر  التقريـر  هـذا  وسـيتضمن 
المعلومـات حـول المشـاركة اإلقتصادية 
والمقاوالتيـة وقيـادة النسـاء فـي المنطقة 
بـأن  التذكيـر  مـع  متوسـطية،  األورو- 
نسـبة المؤسسـات الجديـدة التـي أنشـأتها 
النسـاء فـي أوروبـا بلغـت 3.4 % وفـي 
منطقـة شـمال إفريقيـا والشـرق األوسـط 

.%  4.1

المنطقتيـن  ان  االتحـاد  اعتبـر  كمـا 
حيـث  مـن  النسـب"  "أضعـف  سـجلتا 
إنشـاء النسـاء لمؤسسـات جديـدة مقارنـة 
 ،% 5.5 بــ  المقـدر  العالمـي  بالمعـدل 
راجعـة  الوضعيـة  هـذه  أن  موضحـا 
"الـى الصعوبات المسـجلة في االسـتفادة 
المؤسسـات  ودعـم  المسـاعدات  مـن 
والماليـة  االنتاجيـة  المـوارد  ومحدوديـة 

التكويـن". فـرص  وغيـاب 
امـا فيمـا يخـص المشـاركة االقتصاديـة 
للنسـاء فـي المنطقـة األورو- متوسـطية 

فـإن االتحـاد مـن أجـل المتوسـط يشـير 
مناصـب رؤسـاء  مـن   % 10 أن  إلـى 
المـدراء  والرؤسـاء  اإلدارة  مجلـس 
العاميـن شـغلتها نسـاء فـي أوروبا خال 
و2020   2012 بيـن  الممتـدة  الفتـرة 
أمـا فـي منطقـة شـمال إفريقيـا والشـرق 
النسـاء فـي  األوسـط فـإن معـدل تمثيـل 
المؤسسـات  كبريـات  ادارة  مجالـس 
سـنة  خـال   %  4.8 بلـغ  العموميـة 

.2019
                                           وأج

تزايد العمل غير المأجور للنساء في المنطقة األورو- متوسطية

بـراء  الفلسـطينية  الباحثـة  حصلـت   
اختـراع  بـراءة  علـى  عسـاكر  أبـو 
يعالـج  أن  لـه  يمكـن  دوائـي  لمركـب 
سـرطان  مـرض  قاطـع  بشـكل 

. س يـا لبنكر ا
إعـام  وسـائل  نشـرته  مـا  وبحسـب 

أبـو عسـاكر  الباحثـة  فـإن  فلسـطينية، 
طالبـة  والمقيـدة  إسـبانيا  فـي  المقيمـة 
برشـلونة،  جامعـة  فـي  دكتـوراة 
حصلـت علـى بـراء اختـراع لمركـب 
 ”P1.3 PEPTIDOMIMETIC“
والمصمـم لارتبـاط ببروتين مسـؤول 

البنكريـاس،  سـرطان  ظهـور  عـن 
حيـث إن وظيفـة هـذا المركـب تثبيـط 

المسـرطن. البروتيـن  عمـل 
وأشـارت أبـو عسـاكر إلـى أن العـاج 
المذكـور تـم التوصـل إليـه بعـد عامين 
بحـوث  فـي  عملهـا  مـن  متواصليـن 
لكليـة  برشـلونة  جامعـة  فـي  مكثفـة 
 BIOMEDICINE /“ الطـب، قسـم
ليتـوج   ،”HOSPITAL CLINIC
بحثهـا بالتوقيـع علـى بـراءة االختراع 
فـي 18 فيفـري الجـاري، مـن شـركة 
 BOSCH I“ اإلسـبانية  األدويـة 

.”GIMPERA
وقـد حصـل هـذا العـاج علـى نتائـج 
قتـل  فـي  المئـة  فـي   80 لــ  تصـل 

الخايـا السـرطانية، إضافـة إلـى عـدم 
الطبيعيـة. الخايـا  علـى  تأثيـره 

عسـاكر  أبـو  الباحثـة  أن  إلـى  يشـار 
غـزة،  قطـاع  سـكان  مـن  فلسـطينية 
تخرجـت فـي الجامعـة اإلسـامية عام 
2016، وُعيّنـت بعـد التخـرج معيـدة 
بالجامعـة. وفـي عـام 2019 حصلـت 
جامعـة  فـي  الماجسـتير  درجـة  علـى 
فـي  معيـدة  اآلن  وهـي  برشـلونة، 

الدكتـوراه. برنامـج 
نبـأ  وعـرب  فلسـطينيون  وتـداول 
علـى  عسـاكر  أبـو  الباحثـة  حصـول 
بـراءة اختـراع على نطاق واسـع عبر 

االجتماعـي. التواصـل  منصـات 
                                               ق.م

فلسطينية تحصل على براءة اختراع لعالج سرطان البنكرياس في إسبانيا

n   تواصــل مصالح امن والية 
ياتها الناجحة في  المســيلة عمل
ضرب المجموعــات اإلجرامية 
المخــدرات وذلك في  ومروجي 
يــات متفرقة، ففي عاصمة  عمل
الواليــة تمكــن عناصــر فرقــة 
البحــث والتدخــل بالمصلحــة 
الوالئية للشــرطة القضائية من 
حجــز43 غرام مــن المخدرات 
ــج(، باإلضافة إلى  )كيــف معال
ـ 18500 د.ج  مبلغ مالي قدر ب

مع توقيف شخص واحد.
وجاءت هــذه العملية على إثر 
للمصلحــة  معلومــات  ورود 
ــوم  مفادهــا وجــود شــخص يق
بترويج المخدرات على مستوى 
أحد أحياء قطــاع االختصاص، 
حيث مكنت فريق التحقيق من 
اإلطاحة به وبتفتيش مسكنه تم 

حجز الكمية المذكورة.
يــه أمام  ــم تقديــم المشــتبه ف ت
الجهــات القضائيــة المختصة 
ــا ليصــدر فــي حقه أمر  إقليمي
إيداع بمؤسســة إعــادة التربية 
بالمســيلة عــن تهمــة الحيازة 

المشــروعة  غيــر  والمتاجــرة 
بالمخدرات )كيف معالج(.

وفــي مدينــة بوســعادة تمكــن 
القضائيــة  الشــرطة  عناصــر 
مــن  األول  الحضــري  باألمــن 
ــوس من  حجــز60 قــرص مهل
ــغ،  مل  300 يــن  ل بريقاب ــوع  ن
ــغ مالي قدر  ل باإلضافــة إلى مب
ـ 12 مليون ســنتيم مع توقيف  ب

03 أشخاص.
 العملية جــاءت على إثر تلقي 
للمصلحــة، حيــث  معلومــات 
مــن  التحقيــق  فريــق  مكنــت 
اإلطاحة بهذه الشبكة على متن 
مركبــة وحجز الكمية المذكورة 
داخــل  ــأة  مخب كانــت  تــي  ال

المركبة.
ــم تقديم المشــتبه فيهــم أمام  ت
الجهــات القضائيــة المختصة 
ــا ليصدر في حق أحدهم  إقليمي
إعــادة  بمؤسســة  إيــداع  أمــر 
التربية والتأهيل ببوسعادة فيما 
وضــع اآلخريــن تحــت تدابير 

الرقابة القضائية .
                      عبد الحليم بال  

رشطة المسيلة تكثف نشاطاتها وتطيح 
بمروجي المخدرات يف عمليات متفرقة 

ــف صباح أمس حادث  n خلّ
مرور على مستوى الطريق 
بالمــكان   46 الوطنــي 
 " الريــح  "ثنيــة  المســمى 
بالنقطــة  أمجــدل  ببلديــة 
151اصابــة  الكيلومتريــة 
15 شــخصا بجروح متفاوتة 
ــى متن  ــوا عل الخطــورة كان
حافلة لنقل المسافرين تعمل 

على خط قسنطينة بشار.
ــة انحرفت ثم انقلبت   الحافل
أيــن  المذكــور،  بالمــكان 
ــون وعناصر  هــرع المواطن
الحمايــة المدنيــة لوحدتــي 

تقديــم  ل وامجــدل  بوســعادة 
الذين  للمصابين،  المساعدة 
مستشــفى  ــى  إل نقلهــم  ــم  ت
تلقي  رزيق بشير ببوسعادة ل
العــاج، فيما فتــح عناصر 
الدرك تحقيقا في مابســات 

الحادث.
مــن جهتهــا دعــت مديرية 
المدنية بالوالية في  الحماية 
بيان لها مســتعملي الطريق 
ــى توخي الحيطــة والحذر  إل
تقيد بقانون  اثناء السياقة وال

المرور.
                         عبد الحليم بال 

15 جريحا يف انقالب حافلة لنقل 
المسافرني بالمسيلة

 خلفـت سلسـلة مـن حـوادث المـرور التـي وقعـت عبـر 
طرقـات بواليـة البليـدة خـال السـاعات األخيـرة وفـاة 
أمـس  جـاء  حسـبما  آخريـن،  سـبعة  وإصابـة  شـخص 

األحـد فـي بيـان لمديريـة الحمايـة المدنيـة.
وأوضـح ذات المصـدر أنـه تـم تسـجيل ثاثـة حـوادث 
وفـاة شـخص  خلفـت  األخيـرة  السـاعات  مـرور خـال 
يبلـغ مـن العمر 56 سـنة وإصابة سـبعة آخرين تـم نقلهم 

نحـو المصالـح اإلستشـفائية لتلقـي العـاج.
ويتعلـق األمـر بوقـوع حـادث مـرور عند منتصـف الليل 
و45 دقيقـة علـى مسـتوى الطريـق السـيار شـرق-غرب 
فـي شـطره الرابـط بيـن بلديتي بنـي مـراد وبوفاريك إثر 
إصطـدام سـيارة سـياحية بشـاحنة ذات مقطـورة خلـف 
مصالـح  تدخـل  فـور  ليتـم  بجـروح،  شـخصين  إصابـة 

الحمايـة المدنيـة نقلهمـا نحـو مستشـفى بوفاريـك.

كمـا تدخلـت وحـدة الحمايـة المدنيـة لقطاع 
الشـفة اليوم على السـاعة الخامسـة صباحا 
و38 دقيقـة مـن أجـل حادث مـرور خطير 
وقـع على مسـتوى الطريق السـيار شـرق-
الشـفة  بيـن  الرابـط  شـطره  فـي  غـرب 
فـي  اآلخـر  هـو  تمثـل  والـذي  والبليـدة 
بسـيارة  مقطـورة  ذات  شـاحنة  إصطـدام 
أشـخاص  خمسـة  إصابـة  خلـف  سـياحية 
تـم إجاؤهـم نحـو مستشـفى فرانـس فانون 

الجامعـي.
ذات  بحسـب  المميـت،  الحـادث  ووقـع 
الخامسـة  السـاعة  علـى  اليـوم  المصـدر، 

و23 دقيقـة صباحـا علـى مسـتوى الطريـق الوطني رقم 
1 الرابـط بيـن بنـي مـراد وخزرونـة باتجـاه البليـدة إثـر 

أسـفر  ممـا  وانقابهـا  نفعيـة صغيـرة  انحـراف شـاحنة 
عـن وفـاة شـخص يبلـغ مـن العمـر 56 سـنة، لينقـل 

فانـون. فرانـس  مستشـفى  نحـو  جثمانـه 

قتيل و07 جرحى في حوادث مرور خالل الساعات األخيرة بالبليدة



ســطرت وزارة الثقافــة والفنون، 
برنامجا ثريــا إلحياء اليوم العربي 
للتــراث الثقافي المصــادف لـ 27 
فيفري الذي ينظم هذه الســنة تحت 
شعار »الحلي في التراث العربي« 
مختلــف  مــع  بالتنســيق  وذلــك 
مديريــات الثقافــة على المســتوى 
الوطني، حســبما جاء على الموقع 

الرسمي للوزارة.
مختلــف  برمجــت  وبالمناســبة 
مديريات الثقافــة والفنون الموزعة 
عبر التــراب الوطني برنامجا ثريا 
ومتنوعــا إلحيــاء اليــوم العربــي 
غــرار  علــى  الثقافــي،  للتــراث 
تخصيــص مديريــة الثقافــة لعنابة 
معرضا »للحلي التقليدية« بالمسرح 
الجهــوي لعنابــة كمــا تحتضن دار 
بعيــن  مســعودي  عيســى  الثقافــة 

تموشــنت معرضا للحلــي التقليدي 
الجزائري، فيما برمج مركز الفنون 
والمعارض بتلمســان عرضا حول 
»الحلــي فــي الوطــن العربــي ... 
خيط الروح تراث وحكاية«، وبدار 
الثقافة رشــيد ميمونــي ببومرداس 
ستنظم عدة معارض للحلي التقليدية 

الفضية وللباس التقليدي العريق.
وفــي نفــس اإلطــار، يفتتــح غــدا 
بالمتحف العمومــي الوطني للفنون 
والتعابيــر الثقافيــة التقليديــة قصر 
معــرض  بقســنطينة  بــاي  احمــد 
»الحلــي التقليدي الجزائري« الذي 
سيســتمر لغايــة 3 مــارس القــادم 
الجمالــي  التنــّوع  إلبــراز  وذلــك 
للحلي التقليدي والتركيز على البعد 
االجتماعي والثقافي وترسيخ القيمة 
المعنويــة للحلي التقليديــة وتوريثه 

لألجيــال القادمــة والتحفيــز علــى 
اإلبــداع وخلــق تمنيــة اقتصادية، 

حسب القائمين عليه.
كما ســتعرف دار اإلبداع بقسنطينة 
)ملحقة دار الثقافة مالك حداد( تنظيم 
احتفاليــة تحت شــعار »التراث...
واقتصاديــات  الهويــة  إثباتــات 
ثقافيــة« تتضمن معــارض لألزياء 
جنــاح  التقليديــة،  والمجوهــرات 
شــرفي حول »عروسة ســيرتا«، 
جناح خاص بأزياء التقليدية لبعض 
الدول العربية وســيتم خاللها تنظيم 
مســابقة وطنيــة ألحســن األزيــاء 

الموشحة بالحلي التقليدية.
من جهته، ينظم المركز التفســيري 
ذي الطابــع المتحفي للباس التقليدي 
الشــعبية  والممارســات  الجزائري 
في إطار إحياء االعياد والمناسبات 

الدينية بتلمســان، معارض متنوعة 
تضــم أزيــاء تقليديــة نايلية، صور 
فوتوغرافيــة للباس والحلي النايلي، 
نــدوة علمية تحت عنــوان »الحلي 
التقليــدي الجزائــري« وذلك يومي 
27 و28 فيفــري الجــاري علــى 
مســتوى قلعة المشور كما برمجت 
مديرية الثقافة لوالية جيجل مداخلة 
»جيجيكــة  الدكتــورة  تقديــم  مــن 
ابراهيمــي« مــن جامعــة مولــود 

معمري بتيزي وزو.
وفضلت مديرية الثقافة لوالية ورقلة 
احياء التظاهرة بشــعار »الحلي في 
التراث العربي« بمشاركة حرفيين 
مــن واليتــي غرداية وتمنراســت 
وذلك على مستوى المكتبة الرئيسية 
للمطالعة العموميــة التيجاني محمد 
فيمــا ســينظم المتحــف العمومــي 
الوطني الباردو بالجزائر العاصمة 
معرضــا للحلي الجزائري بشــعار 
...هويــة  الجزائــري  »الحلــي 

وأصالة«.
للتذكيــر، تحتفــل األمانــة العامــة 
لجامعــة الــدول العربيــة يــوم 27 
فيفري باليوم العربي للتراث الثقافي 
العربي تنفيــذا لقرار مجلس جامعة 
الدول العربية بشأن اعتبار يوم 27 
فيفــري من كل عام يومــاً لالحتفاء 

بالتراث الثقافي العربي.
وقد تم اختيار موضوع »الحلي في 
التراث العربي« كشــعار الحتفالية 
عــام 2022 بهدف تســليط الضوء 
على هــذا النوع من التــراث الفني 
الحرفي المهم الذي تزخر به البلدان 
العربية ويمتد جذوره عبر التاريخ.

                                    ق/ث 
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 برنامج ثري إلحياء اليوم العربي للتراث 
الثقافي على المستوى الوطني

عين على الثقافة والفن

"مسرية راديتسكي" كيف تشابهت قصة روايئ نمساوي
 مع واقع الحرب؟

األدب ليس بمعزل عن الحياة، فهو 
توصيــف للواقع ومحاولــة للتنبؤ 
بالمستقبل، وحدث ذلك مع روايات 
وقصــص كثيرة صّورت ما آل إليه 
العالــم في الوقــت الحالي بســبب 

الغزو الروسي ألوكرانيا.
 مــن بين أصحــاب هــذه األعمال 
روث،  جوزيــف  يوجــد  الفارقــة 
وهــو روائــي نمســاوي )-1894
1939(، ولــد في مدينــة برودي، 
التــي تقع حاليًّــا بمقاطعة لفيف في 
أوكرانيــا، وقديًما كانــت جزًءا من 

اإلمبراطورية النمساوية.
لعل أبــرز روايات »روث« كانت 
»مسيرة راديتســكي« وهي رواية 
ملحميــة كتبها عــام 1932 تؤرخ 
اإلمبراطوريــة  وســقوط  تراجــع 
النمســاوية عبر قصة عائلة تروتا، 

ومــن بين تلــك الروايــات »تمثال 
اإلمبراطور »، بحســب مجلة »ذا 

أتالنتيك«.
فــي تمثــال اإلمبراطــور، يــروي 
»روث« كيــف يتعامــل الكونــت 
مورســتين )الشــخصية الرئيســية 
فــي القصة( مع فقــدان وطنه؛ لكن 
القصــة، فــي الحقيقة، تــدور حول 
خســارة أســلوب حياة عمر ونظام 

أيًضا.
ويدلل »روث« على تلك الخسارة 
لإلمبراطــور  صغيــر  بتمثــال 
النمســاوي القديم فرانــز جوزيف، 
الــذي يحتفظ به مورســتين خارج 
منزلــه الريفي في قرية بالقرب من 

مدينة »برودي«.
إلــى  بــرودي  مــرة أخــرى مــن 
خاركيــف )مــدن تعانــي حاليًّا من 

الهجوم الروسي(، يشهد العالم على 
اختبار عســير للغرب في مواجهة 

روسيا.
ويشــير تقريــر »ذا أتاالنتيك« إلى 
أنــه »مثــل )مورســتين( يجب أن 
نحسب حســاًبا للتغيير الذي يحدث 
حاليًّا، في ظل تجنُّب الكثيرين فكرة 
أن زعيًمــا سياســيًّا حديًثا يمكن أن 

يغزو بلدا أوروبيا«.
ويوضح التقرير أن »رفض العديد 
والمســؤولين  الدبلوماســيين  مــن 
المخابــرات  تحذيــرات  تصديــق 
حــول  والبريطانيــة  األميركيــة 
اقتــراب هجــوم الرئيس الروســي 
فالديمير بوتن«، ويتابع: »بالنسبة 
للكثيرين في الغرب، على ما يبدو، 
فإن الحروب العدوانية هي أشــياء 
تحــدث للبلدان الفقيرة على مســافة 

بعيدة«.
فــي تمثال اإلمبراطــور فإنَّ األمر 
ينتهــي »بمورســتين« بالعيش في 
سويســرا لفتــرة مــن الزمــن بعــد 
انهيــار اإلمبراطورية النمســاوية، 
في محاولة منه نسيان فقدان عالمه 

القديم.
ويقول الكاتب والناقــد الدنماركي، 
»يشــعر  جنســن  هــوي  مورتــن 
مورســتين بالحــرج مــن ســذاجته 
الســابقة، حينمــا بــدأ يفهــم أنه تم 
األوروبييــن،  ِقبــل  مــن  احتاللــه 
ومــن ثــّم يتصاعــد الغضــب وهو 
يشــاهد مجموعة مــن الروس وهم 
يستعرضون باستهزاء ما يزعمون 

أنــه تــاج النظــام الملكــي )يقصد 
تــاج جوزيف فرايــز، اإلمبراطور 
النمســاوي(، كان األمر كما لو أنه 

فهم، أنَّ العالم يتغيّر«.
يفّسر »جنسن« ذلك بالواقع الحالي 
قائاًل: »يبدو لي أن هذا هو مصدر 
غضبنا هنا فــي أوروبا والواليات 
المتحدة، لقد أخذنا رجل إلى الخارج 
لتدميــر عالمنا، نحن محرجون من 
سذاجتنا، خزي غبائنا وغرورنا«.

ويضيف: »ال يوجد بلد في الغرب 
فــي مأمن من هذا العــار، بعد عام 
أميــركا  عــار  أصبــح   ،2016
واضًحا، لكن الشعور ليس أقل من 
ذلك فــي أوروبا. في بريطانيا وفي 

فرنسا وفي ألمانيا«.
ويســتطرد بالقول: »لكن في جميع 
أنحــاء أوروبــا يمكن رؤيــة نفس 
القصــة في سياســي إيطالي يرتدي 
قميص بوتن، وسياســية نمســاوية 
ترقــص مــع الزعيم الروســي في 
حفــل زفافهــا، ورئيــس الــوزراء 
المجري في موســكو، يعلم الجميع 

مدى كون هذا السلوك مشيًنا«.
يوّضــح »جنســن« بالقــول: »في 
مواجهــة الواقــع لعالــم جديد، من 
الطبيعــي الــرد إمــا بالغضــب أو 
اإلنكار، فــي تمثــال اإلمبراطور، 
قــرر مورســتين أنــه ســيختار في 
النهاية العودة من سويســرا لقريته 
فــي بــرودي ليعيــش كمــا لــو أن 
اإلمبراطوريــة النمســاوية لم تمت 

أبًدا«.

لجنة مشاهدة متعددة الجنسيات 
النتقاء عروض "أيام الشارقة 

المرسحية 31 " 

n تواصــل اللجنــة العليا المنظمة 
المســرحية  الشــارقة  أليــام 
تحضيراتها الســتقبال الدورة 31 
التي تنظم برعاية الدكتور ســلطان 
بن محمد القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم الشارقة، خالل الفترة 
فــي مســارح  )25-17 مــارس( 
»قصر الثقافة« و«معهد الشارقة 
و«قاعــة  المســرحية«،  للفنــون 
أفريقيــا«، مــع تطبيــق التدابيــر 

االحترازية المتعلقة بكوفيد 19.
لجنــة مشــاهدة واختيــار  وبــدأت 
عروض الــدورة الجديــدة أعمالها 
الجمعة يوم 25 فيفري وتستمر إلى 

يوم غد الفاتح من مارس.
تنتقــي اللجنة العروض المســتحقة 
للتنافس علــى جوائز )األيام( وتلك 

الهامــش،  التــي ســتعرض علــى 
وتضم: خليفة التخلوفة )اإلمارات(، 
وحســن النفالي )المغرب(، ومحمد 

مسعد )مصر(.
تقــدم  »األيــام«  لالئحــة  ووفقــاً 
الفرق المســرحية عروضها كاملة 
مــن البداية إلــى النهاية أمــام لجنة 
»المشــاهدة واالختيار«، مع حفظ 
الممثليــن ألدوارهم مــن دون حمل 
النصــوص والقراءة منهــا، وتلتزم 
الفرق التي تم اختيارها للمشــاركة 
في المهرجان بتقديم صيغة العرض 
المشــاهدة  لجنــة  أجازتــه  الــذي 
واالختيــار بــال زيــادة أو نقصان، 
وتتنقــل اللجنــة على مدى خمســة 
أيام لتشــاهد 12 عرضاً مســرحياً 
فــي مــدن: الشــارقة، وخورفكان، 

وكلباء، ودبي، ورأس الخيمة.

دار سوثبى تطلق مزاد الفن 
الحديث والمعارص 
فى 2 مارس المقبل

n تقدم دار ســوثبي سلســلة 
مــن المــزادات مطلــع شــهر 
مــارس من هــذا العام لعرض 
األعمــال الفنيــة التــي تمتــد 
علــى مدى قــرن مــن اإلنتاج 
الفني وتعــرض خالله لوحات 
الحركات الفنية الرئيســية في 
أواخــر القرن التاســع عشــر 
والحادي  العشــرين  والقرنين 
ابتــكارات  مــن  والعشــرين 
األعمــال  إلــى  االنطباعييــن 
الشــباب  للفنانيــن  الرائــدة 
يعملــون  الذيــن  والناشــئين 

اليوم. 
ســيدات  لوحــة  اللوحــات:  ومــن 
جيفرنــى لكلــود مونيــه ويتــرواح 
مليــون  و20   15 بيــن  ســعرها 

دوالر. 
وكان عقد التســعينيات مــن القرن 
التاســع عشــر هو العقد الذي أنتج 
فيه كلــود مونيــه بعًضا مــن أكثر 
أعمالــه تأثيًرا عن أكــوام الحبوب، 
التي رســمها الفنان على عكس أي 
فنان آخــر قبله، في هذه السلســلة، 
اســتحضر مونيــه بشــكل منهجي 
التبايــن بعــد تنوع األشــكال شــبه 
المتطابقــة التــي تختلــف اختالًفــا 
كبيًرا في المظهر والمشاعر بسبب 
التأثيــرات الجويــة التــي تلتقطهــا 
ويعتبرهــا النقــاد »نقطــة التحول 

األكثــر أهميــة فــي مســيرة مونيه 
بأكملها«، العمــل الحالي هو واحد 
من ثالثة أعمال رســمها مونيه في 

عام 1894.
رسمت اللوحة في مارس 1888، 
بعد شــهر مــن وصول فــان جوخ 
إلى آرل وهو رســم حميم لعاشقين 
يمشــيان علــى طــول ضفــة نهر، 
يسيران على طول مسار القناة نحو 
»بــون دي ريجينيــل«، المعروف 

محلًيا باسم »بون لونغلوا«.
 وحاول فان جــوخ عدة إصدارات 
مــن هذا التكوين في معظمها يظهر 
المشــهد في وضح النهار مع وضع 
الجســر في مواجهة ســماء زرقاء؛ 
ومع ذلك، أراد فان جوخ دائما دمج 
التأثير الالمع لغروب الشــمس في 

اللوحة.
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سهرة فنية بسحر األنغام األفرو - أمريكية تنعش تاغيت

بحفــل  تاغيــت  جمهــور  اســتمتع   n
بالتأثيــرات  مفعــم  ســاهر  موســيقي 
الموســيقية األفرو -أمريكيــة وبتوقيع 
ثلــة مــن الموســيقيين مــن الجزائــر 
ومختلــف الــدول اإلفريقيــة والواليات 
المتحدة األمريكيــة وذلك ضمن اإلقامة 
الموسيقية »وان بيت الصحراء« التي 

تحتضنها والية بشار.
الجمهور عاش على مدار ثالث ساعات على 

وقــع األنغام الموســيقية المتنوعــة التي أبدع 
العازفون في أدائها والتي مزجت بين مختلف 
الطبوع الفنية بانســجام راق فبرزت توليفات 
مــن الديــوان والجاز والــراي والهيب هوب 
والياال يــاال أضفت عليها اآلالت الموســيقية 
التقليديــة ســحرا وبشــكل خــاص القرقابــو 

والقمبري. 
كما أمتع العازف الجزائري على آلة الباتري 
كريــم زيــاد الجمهــور بأدائــه وكــذا المالي 
قاربــة عومار تــوري الذي أبــدع في عزفه 
علــى الغيتار الكهربائي، كمــا تم التقرب من 
الجمهــور مــن طــرف المنظميــن وتعريفهم 

بهــذه اإلقامــة وجنســيات المشــاركين فيهــا 
وكذا األهــداف الفنيــة والثقافيــة التي تصبو 
لهــا وخصوصا ما تعلــق ب »تكريم التراث 

الموسيقي األفرو-أمريكي«.
بمثابــة  الموســيقية  الفقــرات  وتعتبــر هــذه 
مخرجات لورشات العمل والتأليف الموسيقي 
المشــترك التــي انطلقــت منــذ افتتــاح هــذه 
التظاهــرة االثنين الماضــي حيث تميزت كل 
فقرة بــأداء ثالثة أو أربعــة فنانين لمقطوعة 
موســيقية وغنائية مشــتركة، وقد جاءت كلها 
فــي تناســق كبير ميزهــا خصوصا تنشــيط 
هايلي سوبريم وهو من المديرين الفنيين لهذه 

اإلقامة.
وقالــت الفنانــة الموريتانيــة فامــا مبايي، أن 
»الجزائر بالد كبيرة ورائعة وأن إفريقيا هي 
المكرمــة اليوم بهذا الحفل وبهذه التظاهرة«. 
كمــا عبرت عن »ســعادتها الكبيرة« باألداء 
أمام الجمهور وشــباب تاغيــت المتذوق لفن 

الديوان وزوار المدينة.
ومن جهته رحب عازف العود البشاري قادة 
ســهلي، بالموســيقيين الجزائريين واألجانب 
وجميــع زوار المدينــة التي وصفهــا بمدينة 
»الســلم والســياحة والثقافــة«، مضيفــا أن 
»االنســانية هــي األســاس مهمــا اختلفــت 

الثقافات...

ولإلشــارة يأتــي هــذا الحفل ضمــن فعاليات 
إقامــة »وان بيت الصحراء« التي تهدف لمد 
التواصل مــع الســاكنة المحليين وخصوصا 
الفنانيــن والجمعيات وإشــراكهم في عدد من 

النشاطات الفنية واالجتماعية.
وتســتمر هــذه اإلقامة، التي تنظمها الســفارة 
األمريكيــة بالجزائــر بالتعــاون مــع وزارة 
الثقافة والفنون، ببرمجة العديد من ورشــات 
العمــل المشــترك الهادفــة للتكويــن وتبــادل 
الخبــرات والمعارف وكذا التأليف، باإلضافة 
إلى العديــد من الفعاليــات المرافقة، على أن 
تختتــم بحفل فنــي بالقــرب مــن المنحوتات 

الصخرية للمدينة.
وسينتقل بعدها الفنانون إلى الجزائر العاصمة 
أين ســيقضون أسبوعا آخر بدار عبد اللطيف 
لمواصلة تدريباتهم وورشاتهم لتختتم اإلقامة 
ككل بحفــل فني جماعي بأوبــرا الجزائر في 

11 مارس.
وتهدف هذه التظاهرة إلى توفير تكوين عالي 
المستوى للفنانين المشاركين وإنتاج موسيقى 
جديدة وأصيلــة لهم وكذا فتح آفاق عمل لهم، 
باإلضافــة إلى تســليط الضوء علــى التراث 
الموســيقي الجزائــري واإلفريقــي واألفرو-
باإلمكانيــات  أيضــا  والتعريــف  أمريكــي 

السياحية لتاغيت والجزائر، وفقا للمنظمين.

جوانا مالح تحقق نجاحا الفتا بعد عودتها 
إىل الساحة الفنية

n استطاعت الفنانة اللبنانية جوانا 
مــاح أن تحقق نجاحا الفتــا بأغنيتها 
الجديــدة »إنــت عــود«، إذ تخّطــت 
النصف مليون مشاهدة على يوتيوب، 

وذلك بعد إصدارها منذ فترة قليلة.
وأغنية »إنت عود« من كلمات وألحان 
جوانا مالح نفسها، وقد رّحب الجمهور 

بعودتها مجددا إلى الساحة الفنية.
وكانت جوانا مالح غابت عن الســاحة 
الفنيــة بعد العــام 2007، على الرغم 

مــن أنهــا كانت مــن أنشــط الفنانات، 
وفــي رصيدهــا العديد مــن األغنيات 
التــي نجحت ومنهــا »أصعب قرار«، 
»شــيناناي«، »حتفضــل فــي قلبي« 
و«عليــك عيني«، و«أنا عربية« التي 

خصصتها النفجار مرفأ بيروت.
وعلى الرغــم من أنها كانــت في أوج 
ألســباب  جوانــا  ابتعــدت  عطائهــا، 
مختلفــة، وتعيش اليــوم في بيروت مع 

عائلتها.

صوفيا فريجارا تكشف صعوبة دورها يف 

سيدة المخدرات جريسيلدا 

n كشــفت الممثلة الشهيرة صوفيا 
فيرجــارا عــن مــدى الصعوبــة التي 
تواجهها خال تحّولها ألداء شخصيتها 
الجديــدة التــي تلعب فيها دور ســيدة 
المخدرات جريســيلدا، خال مسلســل 
تليفزيوني جديد ســيعرض على إحدى 
المنصــات، إذ شــاركت متابعيها الذي 
يقــدر عددهــم بـــ 25 مليــون متابــع 
بصورتيــن لها األولي بــدون ميكاب، 
بينما الثانية خال كواليس المسلسل.

وكتبــت ســاعتين مــن أجــل التحــّول 
لشخصية ســيدة المخدرات جريسيلدا، 
في المسلســل المشّوق، الذي سيعرض 

خالل الفترة المقبلة.
كمــا أكــدت صوفيــا فيرجــارا علــى 
أنهــا بصــدد العمل علــى مفاجآت عدة 
يتضمنها المسلسل الجديد، والتي تعول 
عليــه مــن أجــل منحها فــرص عديدة 
لمفاجأة جمهورها ممن ينتظروها بهذا 

الدور.
علــى جانب آخر نشــر موقع جاســت 

جيــرد، تصريحــات النجمــة صوفيــا 
فيرجــارا، والتــي كشــفت فيهــا عــن 
الغــدة  بســرطان  إصابتهــا  كواليــس 
الدرقيــة، وهي في عمر الـ 28، وذلك 
خالل لقاء لها مع مؤسســة »ستاند آب 

تو كانسر« لدعم مرضي السرطان.
وقالت فيرجــارا، إنها كانت في زيارة 
روتينيــة للطبيــب واكتشــف كتلــة في 
الرقبة، وبعد إجــراء االختبارات تبين 
أنه ورم ســرطاني في الغــدة الدرقية، 
وأوضحــت فيرجــارا أنهــا حاولت أال 
تفقــد أعصابهــا وأال تصــاب بالذعر، 
وقــرأت عن المرض وعــن العديد من 
األشــياء لتبقي صامدة في مواجهة هذا 

المرض خاصة في سن صغير.
وكشــفت فيرجارا عــن أنها اضطرت 
إلى اســتئصال الغــدة الدرقية وتمكنت 
مــن الشــفاء التــام، ولكنهــا ال تــزال 
تتناول األدوية للوقاية من قصور الغدة 
الدرقيــة، لتؤكــد على ضــرورة القيام 

بالكشف المبكر عن السرطان.

جورج وسوف يحيى حفاًل غنائيا يف جمهورية الدومينيكان 
n يحيي سلطان الطرب الفنان الكبير جورج وسوف، حفًا 
غنائًيا في مدينة بونتــا كانا بجمهورية الدومينيكان فى الفترة 
من 4 إلى 7 مارس، ضمن سلســلة الحفات التي تجمع عدًدا 
مــن نجوم الغنــاء خال نفس الفترة، ويقدم خــال الحفل باقة 

متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يحبها جمهوره.
ويحيي ســلطان الطرب جورج وسوف حفاًل غنائًيا، في مصر 

بأحد الفنادق في طابا، يوم 13 ماي المقبل.
وكانت آخر أعمال ســلطان الطرب جورج وســوف أغنية »ياه 
ع الزمــن« التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج 

وسوف خالل الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.
وكتب األغنية الشــاعر أحمد المالكي الذي يتعاون للمرة األولى 
مع ســلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، 
حيث يصف فيها الغدر الذي يمكن أن يلحق باإلنسان من أقرب 
األشــخاص له، وكيف يمكن لمغريــات الحياة أن تبعد األحباب 

واألقارب واألصحاب مثلما يظهر مع كلمات األغنية.
األغنيــة تم تصويرها فى لبنان، وتعــاون فيها المطرب جورج 
وســوف مــع المخرج فادى حــداد، من كلمات أحمــد المالكي، 

ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمي.

أسامة الرحباين وفنانة لبنانية ينسحبان من حفل لهما يف دمشق 
n بعد مدة على إعان حفل الفنانة اللبنانية هبة طوجي 
برفقة الموســيقي أسامة الرحباني بدار األوبرا بالعاصمة 
الســورية أعلن اليوم انسحابهما من الحفل الذي كان من 

المقّرر إقامته بـ 9 و10 مارس. 
وحســب بيان خاص بمنســقي الحفل: »تم مســبقا التنسيق 
والتفاهم مع الفنانة هبة طوجي والفنان أسامة الرحباني وتم 
تحديد يومي 9 و10 من شهر مارس المقبل موعدا رسميا 
للحفليــن في دار األوبرا بدمشــق، وبــدأ كل من »طوجي 
والرحباني« نشــر بوسترات دعائية للحفل عبر حساباتهما 
الرســمية على مواقع التواصل االجتماعي، وبدورنا أعلنا 
أيضا عن إقامة الحفل بناء على التنســيق والتفاهم المســبق 

بيننا«.
وأضــاف البيان: »على ضوء ذلك بدأنا العمل على تجهيز 
كل مــا يلزم إلنجــاح الحفل من ترتيبــات وتجهيزات فنية 
ولوجســتية، وتم أيضا االتفاق مع أهم الجهات في ســوريا 
لتكون راعية للحفل، وبعد كل ذلك ومع قرابة نفاذ بطاقات 
دخول الحفلين المتفق عليهما تفاجأنا بقرار كل من طوجي 
والرحباني باالنســحاب من الحفل من دون أسباب واضحة 

ومقنعة«.
وختــم البيــان بااللتزام بـ »إعــادة ثمن البطاقــات المباعة 
كامــال مــن دون أي تأخيــر وذلك اعتبارا مــن صباح يوم 
األحد 27 فيفري2022، وذلك في دار األوبرا بدمشق«.

المطربة التونسية لمياء جمال تكشف عن تعرضها للتنمر من قبل شريني 
n كشــفت المطربة التونســية لمياء جمال نجمة المسابقة 
الغنائيــة »ذا فويــس« العربي عــن تعرضها للتنمــر من قبل 
الفنانة المصرية شــيرين عبد الوهاب، بسبب اختيارها الفنان 

كاظم الساهر في البرنامج. 
وقالت لمياء جمال خالل برنامج تلفزيوني، إنها »تتذكر موقف 
مؤلــم تعّرضت له حين كانت متســابقة ببرنامــج »ذا فويس«، 
حيث أقدمت الفنانة شــيرين عبــد الوهاب التي كانت من ضمن 
فرقة التحكيم في البرنامج، بالتنمر عليها واإلشــارة لها بطريقة 

تحمل السخرية منها«.
وأوضحت الفنانة التونســية، أنه حين تم اختيارها من قبل لجنة 
التحكيــم ببرنامج »ذا فويس« كانت تحاول شــيرين ضمها إلى 
فريقها ولكنها اختارت فريق الفنان صابر الرباعي، لتجد الفنانة 
التونســية بعد فترة من اختيارها بأن شــيرين تعاملها »بعنجهية 

وسخرية«.
وأضافت لمياء، أنها »استشعرت حينها وحتى الوقت الحالي أن 
شيرين لم تحبها كباقي المتسابقين وأنا ال اعلم السبب في ذلك«.

عين الجزائر 

ياسمينا العبد مع هند صربي وماجد الكدواين يف "فضل ونعمة"
n تشــارك الممثلــة الشــابة ياســمينا 
العبــد فى فيلــم »فضل ونعمة« مــع النجم 
ماجــد الكدوانــي والنجمــة هنــد صبــري، 
حيــث صورت العديــد من مشــاهدها األيام 
الماضيــة، وتجســد دوًرا مهًمــا ومحورًيــا 
خال األحداث، والعمل من تأليف أيمن وتار 

وإخراج رامي إمام.
وكانــت آخر أعمال ياســمينا العبد مسلســل 
»البحــث عن عال«، الــذي يناقش مواضيع 
مهمة ومتنوعة مثل عالقات اآلباء واألبناء، 
والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث 
عن الذات، ويضم المسلســل نخبة من كبار 
الفنانيــن مثل: سوســن بــدر، وهاني عادل، 
ونــدى موســى، ومحمــود الليثــي ولطيفــة 
فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل 

رمزي، وعمر شريف وكذلك قائمة من ضيوف الشرف 
تضــم نخبة مــن النجوم الكبــار واألســماء الالمعة من 

ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبد الوهاب.
يذكر أن ياســمينا العبد تشــارك في المسلسل األمريكي 
الجديــد »ذا أوديســيا« حيــث صرحــت بأنهــا ســعيدة 
وفخــورة بـــ مشــاركتها كبطلــة مصرية في المسلســل 
 ،HBO Max الجديــد الــذي ســيطرح علــى منصــة
الشــخصية التي حضرت لها فــي أكثر من عام، خاصة 
وأن المسلســل الجديد تدور أحداثه عن علم المصريات، 
وتؤدي شــخصية أميرة مصرية تســافر إلى لندن لتكمل 
دراستها.«ذا أوديســيا« يقوم ببطولته 4 ممثلين شباب، 
و جميعهم أصحاب جنســية إنجليزيــة، وهي المصرية 
الوحيدة، ولكنهــا تتحدث باإلنجليزية طوال المسلســل، 
باإلضافة إلى أن المسلسل سيعرض في أكثر من 190 
دولة حول العالم، بـ جانب دبلجته إلى بعض اللغات«.
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تجــذب عمارته المتميــزة انتباه كل من 

يتجــّول ببلدية المرســى بالعاصمة، إنه 
تامنفوســت«  »بــرج  األثــري  المعلــم 
الذي يمثــل رأس خليــج الجزائر، الذي 

يحكــي حضارات مــرت بالمكان وتركت 
بصماتهــا، من خــال القطــع التاريخية 
النادرة المتراصة ببعض أجنحة الطابق 

السفلي للبرج العتيق.
وتم تشــييد هــذا الحصــن العثماني الذي 
أصبح اليوم مزارا للســياح والشــغوفين 
بالتاريخ، وحتى الفضوليين عام 1661 
م خالل حكم إســماعيل باشا أثناء مرحلة 
األغوات في إيالــة ومملكة الجزائر ليتم 
تجديــده في وقــت الحق من قبــل الداي 

حسين ميزو مورتو في عام 1685 م.
»تامنــت  أو  تامنفوســت«  وتســمية«   
فوســت«، عبارة بربريــة تعني »الجهة 

اليمنى« 
ويعــد الحصــن واحــدا مــن بيــن أهــم 
الحصــون العســكرية التــي بنيت خالل 

الحكم العثماني لحماية مدينة الجزائر.
وشــيّد الحصن من قبل »رمضان أغا« 

وهــو على شــكل هيــكل حجــري يحاط 
بخنــدق عمقه 3 أمتار يتــم العبور فوقه 
من الناحية الجنوبية الشــرقية عبر جسر 
متحرك يبلغ طوله 5 أمتار وعرضه متر 
ونصف، اســتعملت أغلب مواد بناء هذا 
الحصن بعــد اقتالعها من أطالل المدينة 
القديمة »ريســقونيا« الواقعــة في بلدية 
المرســى، وكان مدفع هذا الحصن يعلن 
بطلقاته وصول الباشــا الجديد المعين في 
إيالة الجزائر من طرف الباب العالي في 

اسطنبول.
وخضع البرج لعمليات ترميم خالل فترة 
حكم الداي »حســين ميزو مورتو« سنة 
1685م بعــد الهجومين البحرين ســنتي 
1682م و1683م من طرف »أبراهام 
دوكاس« على مدينة الجزائر العاصمة. 
وقد تــم تصنيفه ضمن الممتلكات الثقافية 

الجزائرية سنة 1967م.

»برج تامنفوست« معلم أثري يسرد تاريخ 
قرابة 4 قرون من الشموخ

الصني تطلق قمرا صناعيا جديدا لدعم 
موارد األرض

مركــز  مــن  الصيــن  أطلقــت   n
األقمــار  إلطــاق  جيوتشــيوان 
الصناعية في شــمال غــرب الصين، 
الصــاروخ »لونــغ مارش4-ســي« 
بهــدف وضع قمــر صناعي جديد في 

الفضاء لرصد األرض.
 Ludi ويأتــي إطالق القمر الصناعي
Tance-1 01B، المعــروف أيضا 
باســم L-SAR 01B، عقب إطالق 
 Ludi Tance-1 القمــر الصناعــي
01A في نهاية شهر جانفي الماضي، 
الصناعييــن  القمريــن  تجهيــز  وتــم 
بــرادار ذي فتحــة كبيــرة ويعــد أول 
رادار صينــي جديدة في مدار أرضي 

منخفض.
لألقمــار  المعلنــة  األهــداف  تتمثــل 

فــي  تانــس«  »لــودي  الصناعيــة 
المســاعدة على مراقبة الموارد ورسم 
حيــث  الكــوارث،  وإدارة  الخرائــط 
ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء 
فــي بيــان أن القمريــن الصناعييــن 
ســيتكفالن بمهمات تقديم بيانات لدعم 
مــوارد األرض ورســم الخرائط فيما 
يتعلق بالغابات والوقاية من الكوارث 
وأعمــال اإلنقاذ، كما يعززان بشــكل 
كبير قدرات االســتجابة الســريعة في 

حال وقوع كارثة طبيعية.
وتمثــل هــذه المهمة جــزءا من خطة 
تطوير البنية التحتيــة للفضاء المدني 
الوطنــي الصيني للفتــرة من 2015 
إلــى 2025 التــي اعتمدتهــا الهيئــة 

الوطنية الصينية للفضاء.

جنوب أفريقيا تسمح بصيد وحيد القرن والفهود والفيلة
منحــت حكومــة جنــوب أفريقيا 
تصاريح صيد وتصدير ســنوية 
البريــة،  الحيوانــات  لعشــرات 
بينها عشرة حيوانات من وحيد 
القــرن األســود المهــدد بشــكل 
حرج باالنقراض وعشرة فهود.
وأعطت الحكومة كذلك تصاريح 
صيــد لعشــرات األفيال يُســمح 
بصيدها بموجب القوانين الدولية 
المتعلقة بتجــارة األنواع المهددة 
باالنقراض، مشيرة إلى أّن أعداد 
األفيــال تتزايد وأّن أقل من 0.3 

في المائة منها تُصطاد سنوياً.
وتذهــب الحصــص المخصصة 
لتصاريح الصيــد التي تصدرها 
ســنوياً الحكومة إلى المجتمعات 
الريفية المحلية المهمشة والفقيرة 

حيث تجرى عمليات الصيد.
وقالــت وزارة الغابــات والبيئة: 
»قد يُصطاد ما مجموعه عشــرة 
من حيوانات وحيد القرن األسود 

و150 فياًل«.
وأدرج االتحــاد الدولــي لحفــظ 
الطبيعــة وحيــد القــرن األســود 
ضمن الحيوانات المهددة بشــكل 
حــرج باالنقراض، فــي حين أّن 
أعــداد هــذا الحيــوان ارتفعــت 
فــي البرية إلى أكثر من خمســة 
آالف بعدما سّجلت أدنى مستوى 

تاريخي لها قبل ثالثة عقود.
أّن  الحكومــة  وأوضحــت 
التصاريــح المخصصــة لوحيــد 
القرن تستند إلى تقديرات السكان 
»التي تشير إلى اتجاه متزايد في 

الوقت الحاضر«.
ووصــل الصيــد الجائــر لوحيد 
القــرن األبيــض إلى مســتويات 
 2014 عامــي  بيــن  كارثيــة 
و2017 إذ ُقتل خالل هذه الفترة 
ألف حيوان في المتوسط سنوياً.

وانخفض هذا الرقم إلى النصف 
تقريبــاً والمس الـ451 في العام 

الماضي.
ويُقتل هذا النــوع من الحيوانات 
لالســتفادة من قرونه التي تُهّرب 
إلى آســيا حيث تســود اعتقادات 

خاطئة بأنّها تتمتّع بفوائد طبية.
وذكــرت حكومة جنــوب أفريقيا 

أّن صيــد الفهود ســيقتصر على 
تلك التي تبلغ ســبع ســنوات وما 
فــوق، وسيُســمح بــه فقــط فــي 
مناطق حيــث تكون أعــداد هذه 
الحيوانات بأكثريتها »مستقرة أو 

في تزايد«.

"التحميص المكثف" للكاكاو يقلل مرارة 
الشوكوالته الداكنة

n يمكــن لصانعــي الحلويــات الذين 
يرغبــون في تطويــر »الشــوكوالته 
الداكنــة«، تقليــل مرارتها وتحســين 
قبــول المســتهلك لهــا، عــن طريــق 
»تحميــص« حبــوب الــكاكاو لفتــرة 
أطــول وفــي درجــات حــرارة أعلى. 
جــاءت هــذه التوصيــة فــي تجــارب 
أجراهــا مركــز »التقييــم الحســي« 
في قســم علوم الغــذاء بجامعة والية 
بنســلفانيا، حيــث تضمنــت 27 عينة 
من الشــوكوالته الداكنــة المصنوعة 
مــن حبوب الكاكاو المحمصة بكثافات 
مختلفة وفــي درجات حرارة مختلفة، 
وتــم عرضهــا علــى 145 شــخصاً 
جــاءوا إلى المركــز في خمســة أيام 
متتالية، وقامــوا بتقييم خمس عينات 

مختلفة كل يوم.
وأكدت نتائج التجارب التي تم اإلعالن 
عنهــا فــي العــدد األخير مــن دورية 

»كرنت ريسيرش إن فوود ساينس«، 
الداكنــة  الشــوكوالته  »مــرارة  أن 
يمكــن تقليلها مــن خــالل )التحميص 

المكثف(«. 
وحدد الباحثون »ثالثة ظروف مختلفة 
لهذا التحميص األمثل، وهو 20 دقيقة 
عنــد 340 درجــة فهرنهايت، أو 80 
دقيقة عند 275 فهرنهايت، و54 دقيقة 
عنــد 304 فهرنهايت، حيث تســاوى 
قبــول المســتهلكين لجميــع المنتجات 

المحمصة عند هذه الدرجة«.
ويأمــل الباحثــون أن »تســاعد هــذه 
النتائــج مصنعــي الشــوكوالته علــى 
جعل المزيد والمزيد من الناس يأكلون 
النــوع الداكــن منهــا لالســتفادة مــن 
فوائدها الصحية، وغناها بشكل خاص 
بمركبــات الفالفونويــد، وخاصة نوع 
فرعــي يســمى )فالفــان 3 - أولس(، 
وهــو مكــون هام له العديــد من اآلثار 

الصحية اإليجابية«.

عين الجزائر

فرنيس يرشد عن عظام جندي من الحرب العالمية رآها وعمره 11 عاما 
تمكن مواطن فرنســي من اإلرشــاد عــن عظام جندي 
ألماني، من فترة الحرب العالمية الثانية، بفضل شهادة 
الفرنســى ريمون كــوزان، البالغ مــن العمر 88 عاما 

حاليا، و كان عمره 11 عاماً في سنة 1944.
وقال كوزان إنه في تلك الحقبة في القرية، »الجميع كان 
يعــرف أّن ثمة جندياً ألمانيــا مدفوناً في هذه الحفر التي 
خلفتها القنابــل، وبطبيعة الحال لم يعد هناك أحد غيري 
اليــوم يعرف باألمــر، كنت أعلم أنه مــازاال مدفونا فى 

المكان«، وفقا لموقع العين اإلماراتى.
ومن جهتها قالت رئيســة بلدية ليســاي، ستيفاني موبيه، 
إن كوزان »كشــف عن المــكان بدقة«، مضيفة: »كان 

موجــودا في المكان المحــدد، هذا مذهل ذاكرته ال تزال 
حيّــة منذ العام 1944 رغم حصول الكثير من عمليات 

دمج األراضي في الحقول«.
ولم يُعثــر على لوحة التعريف الخاصــة بالجندي، لكن 
ُعثر في المقابل على أحذية عسكرية كان ينتعلها الجنود 
األلمــان في تلك الحقبة إلى جانب العظام، وفق مســاعد 
رئيــس بلدية منطقة فيلــي المجــاورة آالن لولون الذي 

شارك في عمليات النبش.
ولفــت إلــى أن أعمال الحفر اســتمرت أربع إلى خمس 
ســاعات، وقــد ُعثر على الهيــكل العظمــي على عمق 

حوالي 5 أمتار.

عالج طبيعي وكريس متحرك.. أمريكية تعيد تأهيل كلبة مصابة بالشلل  
تعرضت الكلبة أوليفيا لكســر فى العمود الفقري عندما 
كانــت تبلــغ من العمــر ثاثة أشــهر ورفــض األطباء 
البيطريــون اتبــاع طريقــة القتــل الرحيم معهــا، لذلك 
عرضها أصحابها للتبني، وفًقا لما ذكره موقع صحيفة 

»مترو« البريطانية.
وقد تبنــت ماريانا كامارجــو دي أوليفيــرا، البالغة من 
العمــر 36 عاًما، أوليفيا  التى تبلغ من العمر اآلن أربع 
ســنوات وخصصت لها كرســي متحرك وردي ليسهل 
عليهــا الحركة باإلضافــة إلى ذلك، صممــت لها حمام 

سباحة خاص بها.
قالت ماريانا، التى تعيش بسوروكابا بالبرازيل: »عندما 
تبنتها، لم تستطع التحرك، لم تكن لديها القوة حتى لتجر 
نفسها وأعطى الكرسي أوليفيا األمل والكثير من الحرية 

واليــوم هي قادرة على الجري والشــعور بالرياح على 
وجهها مرة أخرى«.

ويحتوي كرســيها المتحــرك ذو اللون الــوردي الالمع 
علــى أربع عجــالت، مما يســمح لها بمواكبة أشــقائها 

الجراء الثالثة؛ سيد، صن وجيد.
وقــع حــادث أوليفيا في مارس عــام 2018 أثناء لعبها 
فــي منزلها وشــعرت ماريانا بالحزن لقــرار أصحابها 
بالتخلص منهــا حيث قالت: »لقد صدمت من قلة الحب 
والتعاطف من العائلة تجاه الكلبة، وشعرت بشيء أقوى 
منــي، كمــا لو كانت بالفعــل ملكي وبمجــّرد أن تبنتها، 

اشترينا لها الكرسي المتحرك.«
وأعيد تأهيل أوليفيا لمدة سبعة أشهر طويلة مع الخضوع 
للعــالج الطبيعي الذي ســاعدها في اكتســاب عضالت 

كافية لدعم جسدها في الكرسي.
وفــي الوقت الحاضر، تســتخدم الكرســي فــي جوالتها 
اليوميــة، لكــن يجــب على ماريانــا وزوجهــا إدواردو 
بالوتــا، 38 عاًما، رفــع الكلبة الذي يزن 30 كجم، كما 

ترتدى الكلبة حفاًضا من القماش.



إشهـــار 
19

ANEP N° : 2225000908عين الجزائرعدد: 301 / 28 - 02 - 2022  

اإلثنين 28 فيفري 2022 م
الموافق لـ 27 رجب 1443 هـ 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء سكيكدة

محكمة القل
حكم حجر

و لهده االسباب 
حكمة المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون االســرة حكما علنيا في 

اول درجة حضويا.
في الشكل .

قبول الدعوة.
في الموضوع.

األمر بافتتاح التقديم في حق المدعي عليه .كبير خليل.
إفراغ األمر الصادر قبل الفصل في الموضع عن محكمة الحل بتاريخ 

. 20/12/2021 القاضي بتعين خبيرة بالتبعية له.
اعتماد الخبرة المنجزة من قبل الخبير.زواغي اسماء و المودعة بأمانة 
الضبــط المحكمة بتاريــخ 18/01/2021 تحت رقــم 12/2022 و 

بالنتيجة له .
الحجــر على المدعــي عليه. كبير خليل بن عبد هللا و ســعدادو فطيمة 
المولــودة بتاريــخ . 1939.01.01 بــأوالد حميدش ببلديــة الزيتونة 

والية سكيكدة
تعيــن المدعــي كبيــر ســفيان بــن خليــل و بشــاغة عائشــة المولود 
12/08/1983بــأوالد حميــدش بلدية الزيتونة والية ســكيكدة مقدما 
علــى والــده المدعي برعايته و تســيير شــؤونه الماليــة و االدارية و 
تمثيلــه امام مختلــف الهيئات القضائية و اإلدارية في حدود ما يســمح 

به القانون.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية قسنطينة 
دائرة الخروب 
بلدية الخروب 

مصلحة التنظيم والشؤون العامة مكتب الجمعيات 
إنشاء جمعية بلدية

طبقــا ألحــكام القانون رقــم 12 /06 المؤرخ في 12 
ينايــر 2012 المتعلق بالجمعيات، الســيما المادة 18 

منه ، تم إنشاء الجمعية البلدية المسماة : 
الجمعية الدينية لمسجد الباسط

المعتمدة تحت رقم : 05 بتاريخ 15 /02 /2022
الرئيس )ة( العمري بولحية الذي تنتهي عهدته بتاريخ 

.2026/ 02/ 15
الكائــن مقرهــا : وج 20 حــي 900م ترقــوي مدعم 

التوسعة الجنوبية بلدية الخروب علي منجلي
الخروب في 24 فيفري 2022
رئيس المجلس الشعبي البلدي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص - 

مجلس قضاء برج بوعريريج
 05 شارع –ف- حي 5 جويلية برج بوعريريج  -
الهاتف 035.76.45.10 /0772.41.80.42

إعالن عــن بـــيــع عـــقــار بأعلى عرض
بطلــب بالمتابعــة و الســعي مــن الســيد)ة( : رزيق مبارك بن لخضر ، الســاكن بـ :  مشــتة 
فطيمــة بلديــة الحماديــة والية برج بوعريريــج . - ضد :  رزيق المســعود بن لخضر و من 
معه ، الســاكنون بـ :  مشــتة فطيمة بلدية الحمادية والية برج بوعريريج . - بناء على الحكم 
الصــادر عــن محكمة برج بوعريريج ، القســم العقــاري بتاريــخ : 19/11/2018  جدول 
رقــم : 03766/18 فهــرس رقم 05079/18 و الممهــور بالصيغة التنفيذية  الصادرة عن 
محكمة برج بوعريريج المسلمة بتاريخ : 01/07/2019 تحت رقم 1603/2019 . - بناء 
علــى محضــر إيداع قائمة شــروط البيــع بأمانة ضبــط محكمة برج بوعريريــج المؤرخ في 
:22/10/2019 تحــت إيــداع رقــم 127/19 .-  بناء على أن جلســة االعتراضات حددت 
بيوم  : 25/11/2019  . - بناء على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ : 

02/12/2019 تحت رقم : 3036/19.
– حيث انه تم تأجيل جلسة البيع ليوم  : 22/03/2022

يعلن األســتاذ طيري صالح محضــر قضائي لدى اختصاص مجلس قضــاء برج بوعريريج 
الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني ألعلى عرض و أخر مزايد للعقار 
التالــي : : قطعــة أرضية طبيعتها القانونية ملكية خاصة مســاحتها 10 آر تنتمي للقســم 02 
مجموعة ملكية 193 ببلدية الحمادية تقع بالمكان المسمى مشتة فطيمة داخل المحيط العمراني 
حسب مصالح بلدية الحمادية ، و هي عبارة عن ارض شاغرة شكلها شبه منحرف كما يوجد 
عليها ثالثة أشــجار زيتون و أشــجار الصرو ، و أن الطريق غير المعبد و هو موجود عليها 
حســب المخطط المسحي المســتخرج و المطابق الرض الواقع . حدودها : شماال القطعة رقم 
: 136 و194 ، جنوبــا القطعــة رقم : 192 ‘شــرقا القطعة رقم :191 ، غربا القطعة رقم : 
189 العقــار محــل البيع بالمزاد العلني يتوفر على متطلبات الحياة من كهرباء و غاز و مياه 

بث شرب و شبكة طرقات )غير معبدة( .                                         
- يكون البيع يوم :     22_03_2022 الساعة العاشرة صباحا ) 10:00( بقاعة الجلسات 
رقــم 02 بمقــر محكمة برج بوعريريج . - فعلى الجمهــور الراغب في المزايدة و لمعلومات 
أكثــر يرجــى االطالع علــى قائمة شــروط البيع بأمانه ضبــط المحكمــة أو االتصال بمكتب 

المحضر القضائي الكائن مكتبه أعاله.
المحضر القضائي

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين  سعدودي العمري - لسعد محمد
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

الهاتف : 03563.20.58
إعــالن عـن بيـع عقار مشاع بالمــزاد العلــــني

طبقا للمادة 749 وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
- بطلب من المدعوين - بطلب من المدعوين / -01 بوخاري عبد الوهاب بن البشير .

العنــوان / أوالد ســي احمــد عين ولمــان والية ســطيف ، والمتخذ مكتبنــا الكائن بحي اول مــاي رأس الوادي  
موطنا مختار له.

02 - بوخاري الشاللي بن علي  ، العنوان بلدية رأس الوادي.
باقي المدعين والمدعى عليهم /  

بوخاري رزيقة بنت البشير ومن معها ، بوخاري عبد الكريم ومن معه ، العنوان راس الوادي
- تنفيــــذا  للحكــم الصــادر عن محكمة راس الوادي   القســم العقاري   بتاريــخ :17/04/2019 ، فهرس رقم 
: 01071/19 ، جــدول رقــم : 00210/19 ، المرفــق بالقــرار الصادر عن مجلس قضــاء برج بوعريريج 
الغرفة العقارية بتاريخ 26/12/2019 فهرس رقم 02081/19 قضية رقم 01143/19 المرفق شهادة عدم 
المعارضــة المؤرخة في 01/03/2020 رقم 412/20 وطلب شــهادة عــدم إعادة القضية للجدول بعد صدور 
قرار عقاري قضى بعدم االســتئناف لبطالن االجراءات المؤرخة في 15/03/2020 المؤشــر عليه من طرف 
رئيس أمناء الضبط بمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 01/04/2020   و الممهور بالصيغـــة التنفيذيــــة  

مؤرخة في : 01/06/2020  تحت رقم :289 /2020 .
- بناء على قائمة شروط البيع المودعة بأمانة ضبط محكمة رأس الوادي بتاريخ: 08/12/2020 تحت رقـــم: 

67/ إ ق ش ب/ 2020 .
- بنــاء علــى اإلشــهاد الصــادر عن أميــن الضبط بمحكمــة رأس الوادي بعــدم وجود اعتراض المــؤرخ في : 

.27/01/2021
- بناء على األمر بتحديد جلسة بيع عقار مشاع بالمزاد العلني الصادر عن السيد رئيس محكمة رأس الــــوادي 

بتاريخ : 02/02/2021 ،  رقم 220/21 .
-  يعلن األستاذ لسعد محمد عضو الشركة المدنية المهنية للمحضرين  القضائيين لدى اختصاص مجلس قضاء 

برج بوعريريج الكائن مكتبنا بحي أول ماي  رأس الوادي ، بأنه سيتم البيع بالمزاد العلني /
بقاعة الجلســات بمقر محكمة رأس الـــــوادي يوم: 16/03/2022 على الســاعة الحادية عشــر صباحا للعقار 

المتمثل في :   
تعييــن العقــار: قطعة أرض مندمجة داخل المحيط العمراني لبلدية رأس الوادي ) حســب خبرة الخبير خلف هللا 
المختار ( ، تنتمي إلى قســم 22 مجموعة ملكية 83  مســاحتها 02 هكتار  ، تقع بالمكان المسمى تيطست بلدية 

رأس الوادي  دائرة محافظتها العقارية والقضائية رأس الوادي وواليتها برج بوعريريج .
- الســعر اإلفتتاحي : يبقى الســعر المراد البيع به يخضع للمزايدة  بعد انتقاص العشــر المقدر بـ/ مائة و ثمانية 

و تسعون مليون    دينار جزائري )198.000.000.00 دج ( ، و يباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض   .
 - شــروط البيع: إضافة إلى الشــروط المذكورة في قائمة شــروط البيع فإن الراسي عليه المزاد يدفع حال انعقاد 
الجلســة خمس الثمن والمصاريف والرســوم المســتحقة، ويدفع المبلغ المتبقي في أجل أقصاه ثمانية ) 08( أيام 

بأمانة ضبط المحكمة.
- ولمزيــد من المعلومات ولإلطالع على قائمة شــروط البيع االتصال بمكتب المحضر القضائي المذكور أعاله 

أو بكتابة الضبط لدى محكمة رأس الوادي.
المحضر القضائي

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيـيـن  سعـــدودي العمـــــــري لسعـــــــد مـحمــــــــد 
لـدى اختصاص مجلس قضاء  برج بوعريريج
رقـــــــــم الهـــاتــــــــــف : 035.63.20.58
إعــالن عـن بيـع عقار مشاع بالمــزاد العلــــني

طبقا للمادة 749 وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

- بطلب من المدعوين / - -01 بوخاري عبد الوهاب بن البشير .
 العنوان / عين ولمان والية سطيف ، والمتخذ مكتبنا الكائن بحي أول ماي رأس الوادي  موطنا مختار له.

باقي المدعين والمدعى عليهم /  
بوخاري رزيقة بنت البشير ومن معها ، بوخاري عبد الكريم ومن معه ، العنوان راس الوادي

- تنفيــــذا  للحكــم الصــادر عــن محكمــة راس الوادي   القســم العقاري   بتاريخ :17/04/2019 ، فهــرس رقم : 01071/19 ، جدول رقــم : 00210/19 ، المرفق بالقرار الصادر عن مجلس قضــاء برج بوعريريج الغرفة 
العقارية بتاريخ 26/12/2019 فهرس رقم 02081/19 قضية رقم 01143/19 المرفق شــهادة عدم المعارضة المؤرخة في 01/03/2020 رقم 412/20 وطلب شــهادة عدم إعادة القضية للجدول بعد صدور قرار عقاري 
قضــى بعــدم االســتئناف لبطــالن االجراءات المؤرخة في 15/03/2020 المؤشــر عليه مــن طرف رئيس أمناء الضبط بمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 01/04/2020   و الممهور بالصيغـــــة التنفيذيــــــة  مؤرخة في : 

01/06/2020  تحت رقم :289 /2020 .
- بناء على قائمة شروط البيع للعقار المعين أدناه  و المودعة بأمانة ضبط محكمة رأس الوادي بتاريخ: 30/09/2020 تحت رقـــم: 42/ إ ق ش ب/ 2020  .

- بناء على اإلشهاد الصادر عن أمين الضبط بمحكمة رأس الوادي بعدم وجود اعتراض المؤرخ في : 28/10/2020  .
- بناء على األمر بتحديد جلسة بيع بالمزاد العلني الصادر عن السيد رئيس محكمة رأس الــوادي بتاريخ : 02/12/2020 ،  رقم 2059/20 .

-  يعلن األستاذ لسعد محمد عضو الشركة المدنية المهنية للمحضرين  القضائيين لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبنا بحي أول ماي  رأس الوادي ، بأنه سيتم البيع بالمزاد العلني /
بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الـــوادي يوم: 02/03/2022  على الساعة الحادية عشر صباحا  للعقار المتمثل في :    

 تعيين العقار  :
قطعة أرض تنتمي الى قسم 22 مجموعة ملكية 18 مساحتها 21 هكتار 68 آر 12 سنتآر.

-  طبيعتها :  فالحية .
- عليها مجموعة من البنايات حسب الخبرة القضائية تتموقع على مساحة تقدر بحوالي 04 هكتارات وتتمثل في مايلي :

1 - بناية جديدة R+0 غير مكتملة ، وبناية قديمة ، ومرأب قديم عائدة لـ بوخاري عبد القادر بن الصالح
2 - بناية جديدة R+0 غير مكتملة ، وبناية قديمة ومرأب قديم عائدة لـ / بوخاري عبد الكريم .

3 - بناية جديدة R+1 غير مكتملة وبناية قديمة .، عائدة لـ / بوخاري خيرة بنت الصالح زوجة صماري
4 - بناية جديدة R+0  عائدة لـ / بوخاري جمعة ارملة بوخاري موسى بن عبد العزيز .

5 - بناية قديمة عائدة لـ / بوخاري مداني بن عمر .
6 - هيكل لبناية عائدة لـ / بوخاري لخضر بن عبد العزيز .

7 - بناية جديدة غير مكتملة R+1  غير مكتملة ومرأبين قديمين ، عائدين لـ بوخاري الربيع بن الصالح .
8 - بناية قديمة ومراب قديم عائدة لـ / بوخاري محمد بن علي .

9 - بناية جديدة R+1 غير مكتملة عائدة لـ / بوخاري نور الدين بن علي .
10 - بناية قديمة عائدة لـ بوخاري عبد العزيز .
11 - هيكل مراب عائد لـ بوخاري عبد السالم .

تقع بالمكان المسمى تيطست بلدية رأس الوادي دائرة محافظتها العقارية والقضائية رأس الوادي وواليتها برج بوعريريج
- السعر اإلفتتاحي النطالق المزايدة بعد إنتقاص العشر يقدر بـ/ مائة وواحد وسبعون مليون ومائتان وإثنان وخمسون ألف وتسعمائة دينار جزائري ) 171.252.900.00 دج ( ويباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض .

- شــروط البيع: إضافة إلى الشــروط المذكورة في قائمة شــروط البيع فإن الراســي عليه المزاد يدفع حال انعقاد الجلســة خمس الثمن والمصاريف والرســوم المســتحقة، ويدفع المبلغ المتبقي في أجل أقصاه ثمانية ) 08( أيام بأمانة 
ضبط المحكمة.

- ولمزيد من المعلومات ولإلطالع على قائمة شروط البيع االتصال بمكتب المحضر القضائي المذكور أعاله أو بكتابة الضبط لدى محكمة رأس الوادي.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية برج بوعريريج 

مديرية التقنين والشؤون العامة 
مصلحة الشؤون العامة

مكتب الجمعيات 
رقم رقم 03/ 2022

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية
طبقــا ألحــكام المادة 18مــن القانون رقــم 06/12 المؤرخ في18 صفــر 1433 الموافق ل 
12جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات. تم هذا اليوم 20 فيفري 2022 استالم مذكرة التعديالت 
المؤرخة في 2021/12/02 المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية الرابطة الوالئية المسماة 

الرابطة الوالئية لرياضة المعاقين لوالية برج بوعريريج 
المسجلة تحت رقم 2004/37 بتاريخ 2004/06/22

الكائن مقرها ب : دار الشباب خليفي الطاهر برج بوعريريج 
اسم الرئيس : سلطاني عبد القادر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية جيجل

مديرية التنظيم والشؤون العامة
مصلحة التنظيم العام

مكتب االنتخابات والجمعيات والتظاهرات العمومية .
رقم: 2022/03  م.ت.ش.ع/م.ت.ع/م.إ.ج.ت.ع/

****  تجديد الهيئة القيادية *****
طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 06-12 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لـ 12 

يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، تم تجديد  الهيئة القيادية للجمعية  المسماة:
- الجمعية الوالئية للسياحة الجبلية وتبادل األسفار للطفولة والشباب إجلجلي. 

- المعتمدة  تحت  رقم 2016/05  بتاريخ : 2016/05/18 .
- الرئيس :  جغادر  رامي   ، المولود في : 1995/04/01 عين قشرة سكيكدة. 

المقر : المركب الرياضي الجواري الشهيد دراع أحمد بن السعيد بلدية تاكسنة. 
وبالتالــي يجــب القيــام بإجراءات اإلشــهار وفقا ألحكام المــادة 18 الفقرة الثانيــة من القانون 

السالف الذكر.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري الصالح محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج05 شارع ف حي 05 جويلية

برج بوعريريج الهاتتف 035.76.45.10/0772.41.80.42  
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيدان)ة( : بودرواز رمضان بن نور الدين الســاكن ب : حي 17 أكتوبر 
شــارع –أو- رقم 14 برج بوعريريج و عمار بوجالل الهادي بن أحمد، الســاكن حي 17 آكتوبر شــارع – 

ب - رقم 30 برج بوعريريـج
-1 بناء على / عقد رهن اتفاقي محرر لدى مكتب األستاذ مسعودي مسعود الموثق ببلدية اليشير والية برج 
بوعريريـــج بتاريــخ : 23/02/2020 رقــم 2020/205 الممهــور بالصيغة التنفيذيــة . وجدول قيد رهن 

المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 02/03/2020 إيداع 65 رقم 14 مجلد 22 رقم 25  .
-2 بنــاء علــى أمــر بالحجــز علــى عقــار مرهون صادر عــن رئيــس محكمة بــرج بوعريريــج بتاريخ : 
22/07/2020 تحــت رقــم الترتيــب : 1287/20 .و المبلــغ للمحجــوز عليه بتاريــخ : 26/07/2020 
و أحيــل إلجــراءات التعليــق طبقا لنص المــادة 142 من قانون اإلجــراءات المدنية و اإلدارية و المشــهر 
بالمحافظــة العقاريــة بتاريــخ : 26/07/2020 تحت إبداع رقم 65/974 حجــم 723 رقم 01 ، اآلمر ب 
: بمباشــرة إجــراءات الحجز العقاري علــى العقار المرهون المعين أدناه الســتيفاء مبلــغ الدين المقدر ب : 

55.000.000.00 دج
بناء على محضر إيداع قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج، بتاريخ : 27/09/2020 

تحت رقم إيداع : 83/20 .
بناء على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ: 04/10/2020 تحت رقم : 2309/20 .

حيث أنه تم تأجيل جلسة البيع ليوم : 08_03_2022 بأعلى عرض
يعلــن األســتاذ طيري صالح محضــر قضائي لدى اختصاص مجلــس قضاء برج بوعريريــج الكائن مكتبه 

بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني مع إنقاص العشر للعقار التالي :
بنايــة ســكنية ذات واجهتيــن مشــيدة على طابق ارضي زائد ثالثــة طوابق علويــة ) ط + 3 ( على أرضية 
مساحتها اإلجمالية تقدر ب 229.90 متر مربع الطابق األرضي به مرائب و الطوابق  الثالثة العلوية سكنية 
و ســطح نافذ تنتمي إلى القســم 118 مجموعة رقم 03 لها .حدوده : شــماال : شــارع  جنوبا : بناية خاصة ، 

شرقا : شارع ، غربا : بناية خاصة .
تقع البناية الســكنية بتجزئة بتجزئة طيب خيرة شــارع شــلبابي بلدية برج بوعريريج ، العقار داخل المحيط 
العمراني لمدينة برج بوعريريج ، تتوفر على جميع متطلبات الحياة من كهرباء و غاز و مياه شرب و شبكة 
طرق و صرف صحي و هي قريبة من المرافق العمومية ) الوالية ، دائرة ، البريد ، قطاع الصحي ، الشرطة 
، ثانوية ، متوسطة ، ابتدائية..( نظرا لموقعها الكائن بوسط المدينة بالتقرب من ابتدائية سنوسي  الشريف ،
يكون البيع يوم   :  08/03/2022   على الســاعة العاشــرة صباحا )10:00 ( بقاعة الجلســات رقم 02 

بمقر  محكمة برج 
بوعرير يج  .

فعلى الجمهور الراغب في المزايدة و المعلومات أكثر يرجى االطالع على قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط 
المحكمة أو االتصال بمكتب المحضر الفضائي الكائن مكتبه بالعنوان المذكور وعاله.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ :  حومة عباس

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية مقابل المحكمة الجديدة  برج بوعريريج

الهاتف : 035.76.48.17/ 0772.74.62.26
مستخرج من قائمة شروط البيع

طبقا للمادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
 بطلب بالمتابعة و الســعي من :  الســادة : لحواســة عمر و لحواسة فيصل ابناء 

العياشي العنوان : تجزئة 473 قطعة حي 05 جويلية بلدية برج بوعريريج 
بنــاء على الســند التنفيــذي المتمثل في : القرار الصادر عــن مجلس قضاء برج 
بوعريريج ، الغرفة العقارية ، بتاريخ : 07/10/21 ، فهرس رقم : 1707/21 
، قضيــة رقــم 01020/21 و الممهور بالصيغــة التنفيذية المؤرخــة بتاريخ : 

02/02/2022 تحت رقم : 115/2022
 يعلن األســتاذ حومة عباس محضر قضائي  لدى اختصاص مجلس قضاء برج 
بوعريريج  بانه تم ايداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج 
بتاريخ : 22/02/2022 ، تحت رقم : 27/2022 و المتعلقة ببيع عقار المتمثل 
في بناية ســكنية تقع  بالمكان المســمى حي عبد المؤمن نهج مباركية احمد رقم 
15 برج بوعريريج تنتمي الى القسم 63 مجموعة ملكية 287 ، تقدر مساحتها 

بـ : 125 متر مربع .          
مع اعتماد مبلغ : 10.742.000.00 دج )عشــرة ماليين و ســبعمائة واثنان و 

اربعون الف دينار جزائري ( كسعر افتتاحي لعملية البيع .
حددت جلسة االعتراضات ليوم : 22/03/2022 بمحكمة برج بوعريريج  

تقدم االعتراضات بعريضة الى رئيس محكمة منصورة قبل جلسة االعتراضات 
بثالث )03( ايام و لكل االســتعالمات االتصال بمكتب االســتاذ حومة عباس او 

امانة ضبط محكمة برج بوعريريج
برج بوعريريج في : 27/02/2022.

المحضرالقضائي

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين سعدودي العمري
لسعد محمد لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

رقم الهاتف: 035.63.20.58
اعالن عن بيع حقوق عقارية محجوزة بالمزاد العلني

طبقا للمادة 748 من قانون االجراءات المدنية واالدارية
- بطلب من المدعو/ رويبح عمر بن سليمان    العنوان ب/ راس العين بلدية خليل....... دائن حاجز

-  تنفيــذا للحكــم الصــادر عن محكمة راس الوادي القســم العقاري بتاريــخ 2020/01/22 فهرس رقم 20/00174 
جدول رقم : 19/01953 , المرفق بالحكم الصادر عن محكمة راس الوادي القسم: العقاري بتاريخ :2019/05/29 
, فهرس رقم 19/01436 جدول رقم : 19/00673 المؤيد بالقرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج, الغرفة 
العقاريــة بتاريــخ 2020/12/24 فهرس رقــم : 20/02054 , قضية رقم 20/01109 الممهــور بالصيغة التنفيذية 

المؤرخة في 2021/01/03 رقم 2021/03.
- تنفيــذا ألمــر بالحجــز التنفيذي على حقوق عقارية مشــاعة  الصادر عن الســيد رئيس محكمــة راس الوادي بتاريخ 
2021/08/15 رقــم 21/1451 , المشــهر بالمحافظــة العقارية ببئر قاصد علي بتاريــخ 2021/09/19 حجم 05 

رقم 05.
-بنــاءا علــى قائمة شــروط البيع للحقوق العقاريــة المعينة ادناه و المودعــة بامانة ضبط محكمــة راس الوادي بتاريخ 

2021/12/29 تحت رقم 118/ م إ ق ش ب/21.
- بنــاء علــى امــر الفاصل في االعتــراض الصادر عن قســم البيوع العقاريــة بتاريــخ: 2022/02/01  فهرس رقم 

2022/01  القاضي برفض االعتراض
- بنــاء علــى االمر بتحديد جلســة بيع حقوق عقارية محجوزة بالمزاد العلني    الصادر عن الســيد رئيس محكمة راس 

الوادي بتاريخ 2022/02/20 رقم 22/273.
- تعيين الحقوق العقارية المحجوزة واصل ملكيتها

- تعيين الحقوق العقارية المشــاعة المحجوزة  : حقوق عقارية مشــاعة مقدرة ب 05/02 جزء في 02/01 جزء في 
قطعة  ارض عليها بنايات ســكنية متالصقة ببعضها )حســب الخبرة( تنتمي الى قســم 25 مجموعة ملكية 144 تقدر 
مســاحتها بـ 40 ار 62 ســنتار تقع بالمكان  المســمى راس العين بلدية خليل دائرتها المدنية و دائرة محافظتها العقارية 

بئر قاصد علي  و القضائية راس الوادي  وواليتها برج بوعريريج.
أصل الملكية:  االجراء االولي  لالشــهار الترقيم بالســجل العقاري ترقيم نهائي تطبيقا ألحكام المادة 14 من المرســوم 

63/76 المعدل  و المتمم تقييد2001/07/08 حجم 07 تربيعة 3565.
السعر االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني للحقوق العقارية المشاعة المحجوزة: 

الســعر االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني للحقوق العقارية المشــاعة المحجوزة  المبينة اعاله يخضع للمزايدة انطالقا من 
السعر االفتتاحي المقدر ب/ ستة مليون دينار جزائري )6.000.000.00دج( وفقا للخبرة المنجزة من طرف الخبيرة 
االســتاذة أقموم ايمان المعين بموجب االمر الصادر عن الســيد رئيس محكمة راس الوادي بتاريخ 2021/10/12 رقم 

21/1917  والمودعة بأمانة ضبط محكمة راس الوادي بتاريخ : 2021/10/31 تحت رقم 21/614.
- يعلن االســتاذ لســعد محمد عضو الشــركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين لدى اختصاص مجلس قضاء برج 
بوعريريــج  الكائــن مكتبنــا بحي اول ماي راس الوادي ’ بانه ســيتم البيع بالمزاد العلني /بقاعة الجلســات بمقر محكمة 

راس الوادي يوم 2022/03/23 على الساعة الحادية عشر صباحا للحقوق العقارية المحجوزة المذكورة اعاله
شــروط البيع:  إضافة إلى الشــروط المذكورة في قائمة شــروط البيع فان الراســي عليه المزاد يدفع حال انعقاد الجلسة 
خمــس الثمن والمصاريف والرســوم المســتحقة , ويدفع المبلــغ المتبقي في اجل أقصاه ثمانيــة )08( أيام بأمانة ضبط 

المحكمة
ولكل االســتعالمات او االطالع على قائمة شــروط البيع االتصال بالمكتب المذكور اعاله او االتصال على رقم الهاتف 

035.63.20.58 او بامانة ضبط راس الوادي.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ :  حومة عباس

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية مقابل المحكمة الجديدة  برج بوعريريج

الهاتف : 035.76.48.17/ 0772.74.62.26
 مستخرج من قائمة شروط البيع

طبقا للمادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
 بطلب بالمتابعة و الســعي من :  الســادة : لحواســة عمر و لحواسة فيصل ابناء 

العياشي العنوان : تجزئة 473 قطعة حي 05 جويلية بلدية برج بوعريريج
بنــاء على الســند التنفيــذي المتمثل في : القرار الصادر عــن مجلس قضاء برج 
بوعريريج ، الغرفة العقارية ، بتاريخ : 07/10/21 ، فهرس رقم : 1707/21 
، قضيــة رقــم 01020/21 و الممهور بالصيغــة التنفيذية المؤرخــة بتاريخ : 

02/02/2022 تحت رقم : 115/2022 
يعلن األســتاذ حومة عباس محضر قضائــي  لدى اختصاص مجلس قضاء برج 
بوعريريج  بانه تم ايداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج 
بتاريــخ : 22/02/2022 ، تحــت رقــم : 28/2022 و المتعلقــة ببيــع عقار 
المتمثــل في بناية ســكنية تقــع  بالمكان المســمى حي 05 جويليــة 473 قطعة 
بــرج بوعريريج  تنتمي الى القســم 74 مجموعة ملكية 03 ، تقدر مســاحتها بـ 

: 302 متر مربع .
 مــع اعتماد مبلغ: 40.637.352.00 دج )اربعون مليونا و ســتمائة و ســبعة 
وثالثــون الفــا و ثالثمائــة و اثنان و خمســون دينار جزائري ( كســعر افتتاحي 

لعملية البيع .
حددت جلسة االعتراضات ليوم : 22/03/2022 بمحكمة برج بوعريريج  

تقدم االعتراضات بعريضة الى رئيس محكمة منصورة قبل جلسة االعتراضات 
بثالث )03( ايام و لكل االســتعالمات االتصال بمكتب االســتاذ حومة عباس او 

امانة ضبط محكمة برج بوعريريج
برج بوعريريج في :27/02/2022

المحضرالقضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية قسنطينة 

دائرة حامة بوزيان 
بلدية حامة بوزيان 

مديرية التنظيم والشؤون العامة 
تجديد الهيئة التنفيذية 

طبقــا ألحــكام القانون رقــم 12/06 المــؤرخ في 18 صفر 
1433 الموافــق لـ  12 ينايــر 2012 المتعلق بالجمعيات ، 
السيما المادة 18 منه، لقد تم تجديد الجمعية المحلية المسماة : 

الجمعية الدينية: الجمعية الدينية لمسجد علي بن أبي طالب 
المسجلة تحت رقم : 138 بتاريخ 24/02/2022 

الرئيس : بوشويط عمار 
الذي تنتهي عهدته بتاريخ 23/02/2025 م 

المقر : مســجد علي بن أبي طالب حي بلغريب الســعيد بلدية 
حامة بوزيان 

وبالتالــي يجب القيام بإجراءات اإلشــهار وفقا ألحكام المادة 
18 الفقرة 2 من قانون السالف الذكر 

حامة بوزيان في 27/02/2022
رئيس المجلس الشعبي البلدي



n اإلســراء: هي رحلة عظيمة أكرم هللا -تعالى- بها 
نبّيه محمد -صلى هللا عليه وسلم- من المسجد الحرام 
فــي مكــة المكرمة إلى المســجد األقصــى في القدس 
بفلســطين، والمعــراج: هو ما أعقب رحلة اإلســراء 
مــن الصعــود بالنبي محمــد -صلى هللا عليه وســلم- 
إلى طبقات الســماوات العليا، والوصول إلى مستوى 
يســمع فيه صــوت األقالم، كما أخبــر بذلك صلى هللا 

عليه وسلم.
كيف صعد الرسول الى السماء ليلة االسراء والمعراج
ليلــة اإلســراء والمعــراج ..  بدأت أحــداُث المعراِج 
فة؛ إذ ســاَر جبريُل بالّرسول  خرة الُمشــرَّ بصعوِد الصَّ
صلّى هللا عليه وســّلم إليها، ثمَّ حملَُه منها على جناِحِه؛ 
نيــا، ويتجلَّى بهــا بعَد أن  ــماِء الدُّ ليصَعــَد بــِه إلى السَّ
ســوُل على بعِض أحداِث  لَع الرَّ اســتفَتح واستأذن، فاطَّ
ــماء  ــماِء األولــى، ثــمَّ ارتقى بــِه جبريل إلى السَّ السَّ
الثَّانيِة، فاســتفتَح، فأُِذَن لُه، فرأى فيها زكريا وعيســى 
بن مريَم عليهم ســام هللا جميًعــا، ثمَّ ارتقى به جبريُل 
ام، ثمَّ  ــماِء الثَّالثِة، فرأى فيها يوسف عليه السَّ إلى السَّ
ابعــِة وفيها إدريُس،  ــماِء الرَّ ارتقى به جبريُل إلى السَّ
ثــمَّ إلى الخامســِة وفيهــا هارون، ثــمَّ ارتقى بــِه إلى 
ادســِة وفيها موســى، ثمَّ إلى الّسابعة وفيها إبراهيُم  السَّ
عليهم صلواُت هللا جميًعا وسامه، ثمَّ انتهى بِه جبريُل 

َم جبريُل بالّرسول صلّى هللاُ  إلى ســدرِة الُمنتهى، تقدَّ
عليه وسلّم إلى الِحجاِب وفيِه ُمنتهى الَخلق، فاسَتلَمُه 
ـَف عنه جبريل، فارتقى بــِه الَملَُك حتَّى  َملَــٌك، وتخلّـَ
اُة  َبلََغ العرَش، فأنطَقُه هللاُ بالتَّحيَّاِت، فقال عليِه الصَّ
يَِّباُت  لََواُت الطَّ ــام: )التَِّحيَّاُت اْلُمَباَرَكاُت َوالصَّ والسَّ
اُة خمسيَن صاًة على النَّبيِّ  ِ(، وفيِه ُفِرضت الصَّ ِلَّ
ِتِه كلَّ يوٍم وليلٍة، ثمَّ َصِحبُه جبريُل فأدخلُه الجنََّة،  وأمَّ
فــرأى من َنعيمها ما ال عيٌن رأت وال أذٌن ســمعت، 
ثمَّ عرَض عليِه النَّاَر، َفَنَظَر في عذاِبها وأغالِها، ثمَّ 
أخرَجُه جبريُل حتَّى أتيا نبيَّ هللاِ موسى، فأرَجعُه إلى 
ربِِّه يســألُه التَّخفيَف، فخفََّف عنُه عشــًرا، ثمَّ أرَجعُه 
موســى فسألُه التَّخفيَف، فخفََّف هللاُ عنُه عشًرا، ثمَّ لم 
َيزْل بيَن ربِِّه وموسى حتَّى َجعلَها هللا خمَس صلواٍت 
في اليوِم واللَّيلَِة، ثمَّ أرَجَعُه موســى إلى ربِِّه يســألُه 
ــاُم  اة والسَّ ســوُل عليه الصَّ التَّخفيف، فأعَرض الرَّ
عن ذلَك؛ استحياًء من هللا تعالى وإجااًل، فناداُه ربُّه: 
ِتَك َخْمِســيَن َصاَلًة،  )إنِّــي قد فرْضُت عليَك وعلى أمَّ
ْفُت  َواْلَخْمُس ِبَخْمِســيَن، َوَقْد أَْمَضْيُت َفِريَضِتي َوَخفَّ
َعــْن ِعَباِدي(، ثمَّ عاَد بِه جبريُل إلى مضَجِعِه، وكلُّ 

ذلَِك في ليلٍة واحدٍة.
صعود الّرســول إلى الّســماء وســيلة المعراج وآلة 
الصعود إلى السماوات العا لم تثبت بحديٍث صحيٍح، 

وإنّما جاء ذكرها بأحاديث وروايات ضعيفة ال يُعتّد 
بها عند أهل العلم، خاًفا لوســيلة االنتقال في رحلة 
اإلســراء من مّكة إلــى بيت المقدس؛ فقــد ثبت أنّها 
كانــت عن طريق البُــراق وصّح بهــا الخبر، ولكّن 
الروايات الصحيحة لم تذكر أّن جبريل -عليه الّسام- 
أخــذ النبّي -صلّى هللا عليه وســلّم- على البراق مّرة 
ثانية بعد الخروج من المسجد األقصى والعروج إلى 
الّسماء، ولم تذكر تلك الروايات الثابتة أّي شيء عن 
البراق فــي محّطات رحلة المعراج إلى الّســماوات 
الُعلــى، وهناك مــن الباحثين المعاصريــن من يُؤيّد 
فكرة وجود وسيلة للمعراج غير البراق اعتماًدا على 
اســتنباط لبعض الروايات، وسّموها وسيلة المعراج 
فقد تكون كالدرج أو الّسلم الذي يُصعد به، لكنّه ليس 
كســالم الدنيا، وبالّرغم مــن افتراض هذا االحتمال 
إال أنّه ال يرقى إلى درجة القطع واليقين، ولم تشغل 
مســألة كيفيّة الصعــود من األرض إلى الّســماوات 
كتّاب السيرة والباحثين في تفاصيلها، وإنّما كان ُجّل 
ُمرادهــم أْن يثبتوا أنّها معجــزة إلهيّة جاءت تكريًما 
للنبّي -عليه الّصاة والّســام- في مرحلة حرجة من 
عمــر الّدعوة، مع ما يتبع ذلــك من الّدالالت والِعبر 
والِعظــات، واهتموا بإثبات أّن ُمجريات تلك الرحلة 
الُمعِجزة كانت يقظة وليس في المنام، وكانت بالجسد 
والّروح مًعا، وحّذروا من كتاب ُملفق يتناول أحداث 
تلك الّرحلة بأحاديــث وروايات باطلة ال يصّح منها 
شــيء، وتنســب زوًرا إلى عبد هللا بن عباس رضي 

هللا عنه، ويسّمى الكتاب بمعراج ابن عبّاس. 
اإلســراء والمعراج.. تمر علينا هذه الذكرى الطيبة 
كل عام حادثة اإلســراء والمعراج والتي هي واحدة 
من المعجزات العظيمة لسيدنا محمد -صلى هللا عليه 

وسلم- والتي ذكرها ربنا في القرآن الكريم.
وتعد رحلة اإلســراء رحلة عظيمة أكرم هللا -تعالى- 
بها نبيّه محمد -صلى هللا عليه وســلم- من المســجد 
الحرام فــي مكة المكرمة إلى المســجد األقصى في 
القــدس بفلســطين، أما المعراج هو مــا أعقب رحلة 
اإلســراء من الصعود بالنبــي محمد -صلى هللا عليه 

وسلم- إلى طبقات السماوات العليا.
 اإلســراء والمعراج جاءت الحكمة منها بعدما ســّد 
أهــل األرض األبــواب أمام دعــوة النبي -صلى هللا 
عليه وســلم- جاءت رحلة اإلســراء والمعراج لتُبيِّن 
لهم أن اآلفاق مفتوحة أمام الدعوة، وأن هللا -تعالى- 
سينصر نبيّه، باإلضافة إلى مؤانسة هللا -تعالى- لنبيّه 
وتعويضــه بعدمــا نالت قريش منه بعــد عام الحزن 
الــذي توّفيت فيــه زوجته خديجة وعّمــه أبو طالب 
الــذي كان يدافع عنه ضــد قريش، وبعد األذى الذي 

تلّقاه من أهل الطائف عند هجرته إليهم.
                                                عن صدى البلد

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللّهم إّني أعوذ بك من قلب ال يخشع، 
ودعاء ال ُيسمع ومن نفس ال تشبع، ومن 

علم ال ينفع، أعوذ بك من هؤالء األربع. اللّهم إّني 
أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة 

نقمتك، وجميع َسخطك.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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n  قــال تعالى : )إِنَّا َكاِشــُفو اْلَعَذاِب َقلِياًلۚ  إِنَُّكْم َعاِئُدوَن( ســورة 
الدخان اآلية 15

n  قــال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم: »إنَّ ِمــن أحبِّكم إليَّ 
وأقرِبُكم منِّي مجلًسا يوَم القيامِة أحاسَنُكم أخالًقا.« رواه مسلم 

n المعــراج : ُيطلــق علــى ُصعــود النبــّي -عليــه الّصالُة 
والّســالم- إلى ما فوق السماوات السبع، وُرجوعه في ُجزٍء 

من اللّيل

n    أحببــت الخيــر للخير، وكرهت الشــر للشــر، وهذا 
وحده يكفيني في التقدم به إلى هللا

                                                 محمد عمارة 

 

الســؤال: أرجو إفادتــي بالتفصيل عن صلة الرحم وهل تشــمل أهل الزوجة 
والزوج بالنسبة لبعضهم البعض أم ال؟ ومن هم األرحام؟ 

ج: هذا من البدع التي لم يشرعها هللا عند جمهور أهل العلم، وإنما المشروع 
ااإلجابــة: األرحــام: هــم األقــارب من جهــة األم ومــن جهــة األب، فاآلباء 
واألمهــات واألجــداد والجدات أرحــام، واألوالد وأوالدهم مــن ذكور وإناث 
وأوالد البنــات كلهم أرحام، وهكذا اإلخوة واألخوات وأوالدهم أرحام، وهكذا 
األعمــام والعمات واألخوال والخاالت وأوالدهم أرحام داخلون كلهم في قوله 
جل وعــا: }َوأُْولُوا اأَلْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْولَــى ِبَبْعٍض{ ]األنفال:75[، وداخلون 
فــي قوله عز وجل: متوعًدا ألهل القطيعة بقوله: }َفَهْل َعَســْيُتْم إِْن َتَولَّْيُتْم أَْن 
ُهْم  ُ َفأََصمَّ ُعوا أَْرَحاَمُكــْم * أُْولَِئَك الَِّذيَن لََعَنُهــُم هللاَّ ُتْفِســُدوا ِفــي اأَلْرِض َوُتَقطِّ
َوأَْعَمــى أَْبَصاَرُهْم{ ]محمد:23-22[، وداخل فــي قول النبي: ال يدخل الجنة 
قاطع رحم، وداخلون في قول النبي أيًضا:  »من أحب أن يبسط له في رزقه 
وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه« متفق عليه  وداخل في قوله عليه الصاة 
والســام لما خلق هللا الخلق: قامت الرحم فقالت: يا رب! هذا مقام العائذ بك 
مــن القطيعــة، فقــال جل وعال: أال ترضيــن أن أصل من وصلــك وأن أقطع 
مــن قطعك؟ فقالت: بلى يا رب، فقــال: ذلك لك، وفي لفظ قال جل وعا: من 
وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فالواجب على كل مســلم أن يعتني بالرحم، 
وأن يصــل أرحامه، وأن يحســن إلــى أرحامه وقراباته. أمــا أقارب الزوجة 

فهم أصهار وليســوا بأرحام، وكذلك أقارب الزوج بالنسبة إلى المرأة أصهار 
وليســوا بأرحام، وإنما األرحام أقاربك مــن جهة أبيك ومن جهة أمك، وهكذا 
أقــارب المرأة مــن جهة أبيها وأمها، هؤالء هم األرحــام، أما أقارب زوجتك 
فهــم أصهار وليســوا بأرحام، وهكــذا أقارب الزوج بالنســبة للزوجة أصهار 
وليسوا بأرحام، واإلحسان إليهم وحسن الصلة بهم أمر مطلوب ولكنهم ليسوا 

كاألرحام.
إعداد :  إيناس شروانة                                                 من فتاوى عبد العزيز بن باز رحمه هللا

اإلثنين 28 فيفري  2022 م
الموافق لـ 27 رجب 1443 هـ

ليلة اإلسراء والمعراج .. 
كيف صعد النبي إلى السماء 

تفقه في دينك
من هم األرحام؟ وهل أقارب الزوج 

والزوجة منهم؟



جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  

ملتقى دولي حول الحديث النبوي الشريف وآليات تحليل الخطاب

عين على الجامعة
21 اإلثنين 28 فيفري  2022 م

الموافق لـ 27 رجب 1443 هـ

جامعة الجزائر 2  
دورة تكوينية لفائدة الطلبة 

ذوي الهمم   

الماضــي  األســبوع  نظمــت   n
المكتبــة المركزية لجامعــة الجزائر 
ــي مجال االعالم  2، دورة تكوينيــة ف
االلي لصالح ضعفاء وفاقدي البصر، 
بمقــر المكتبــة المركزيــة للجامعة 

ببوزريعة.
وتهــدف هذه الدورة الى تكوين الطلبة 
من ذوي الهمم في مجال االعالم االلي 
ومساعدتهم على التحكم في أساسيات 

استخدام الحاســوب عن طريق قارئ 
الشاشــة ممــا يســاعدهم فــي اجتياز 

االختبارات دون مساعدة.
وقــد استحســن الطلبة هــذه المبادرة 
تــي مــن شــأنها أن تســاعدهم فــي  ال
يــه  عل وتســهل  الدراســي  مســارهم 
استخدام الحاسوب خاصة للبحث في 
االنترنيت والكتابة واستعمال مختلف 

البرمجيات.

n     ينظــم غــدا الثالثــاء مخبر 
بحث الدراســات اللغوية والقرآنية 
بالتنسيق مع قســم اللغة العربية 
ملتقى دولي حول »الحديث النبوي 
يــل الخطاب  الشــريف وآليات تحل
بجامعــة األمير عبد القادر للعلوم 
اإلســالمية بهــدف الوقــوف على 
الممارســات المنهجية واللسانية 
وتعزيز أغراضها باالشــتغال على 

الحديث النبوي الشريف.
تأكيــد تنوّع  ويأتــي هــذا الملتقى ل
الخطــاب  يــل  تحل إســتراتيجيات 
النبوي الشــريف وتأكيــد مقصدية 
الخطاب النبوي الشــريف واتســاع 

أبعادها بتنوعه األسلوبي والداللي، 
يــات الخطاب  والكشــف عــن جمال
فائقة في  النبوي الشريف وقدرته ال

اإلبالغ ومراعاة المتلقين.
وينقســم الملتقى إلى محاور أهمها 
الحديــث النبوي الشــريف وجهازه 
النــص،  حيــث  مــن  المفاهيمــي 

بيان. الخطاب وال
يتحــدث حــول  ثانــي  ال والمحــور 
اللغــوي  يــل  التحل يــات  آل تفاعــل 
نبــوي،  ال الخطــاب  فــي  واألدبــي 
أمــا المحــور الثالث فهــو قصدية 

الخطاب النبوي الشريف.
                                    دالل.ب

بيوتكنولوجيــا بجامعة  ــي ال n بــادر مركــز البحث ف
قســنطينة2، عبد الحميد مهري، بالتنســيق مع جامعة 
ــدر، وتنســيقيات جامعــات  ي قســنطينة3، صالــح بوبن
ــى تنظيــم  قســنطينة، نهايــة األســبوع المنصــرم ، إل
ــى شــرف المدير الســابق للبحث  يــة كبيــرة، عل احتفال
يم العالي والبحث العلمي، الدكتور  العلمــي بوزارة التعل
ــد الحفيظ أوراغ، حيث حظي بتكريم عرفانا لخدماته  عب
التي قدمها للبحث العلمي في الجزائر، و سنوات طويلة 
قضاها في مجال البحث العلمي ممارسة وإدارة وتسييرا.
االحتفالية حضرها رؤســاء جامعات قســنطينة1، 2، 3 
ــادر، ومــدراء مراكز البحــث المتواجدة  ق واألميــر عبد ال
ــدوة الجهوية لجامعت الشــرق،  ن بقســنطينة، ورئيس ال
ــى عــدد كبير مــن الحضــور، شــهدت تقديم  إضافــة إل
ــد الحفيظ أوراغ،  محاضــرة علمية من طرف األســتاذ عب
ــة لمدير مركــز البحث في  ي ب تهــا كلمــة ترحي ل كمــا تخل

ــم كلمــة مديــر جامعة قســنطينة3،  ــا، ث بيوتكنولوجي ال
يم  تعل ــوزارة ال ــى كلمة لألمين العام الســابق ل إضافــة إل
ــي والبحث العلمي، األســتاذ محمد غــراس، وكلمة  العال
للســيد رئيس الندوة الجهوية لجامعات الشــرق، األستاذ 

الدكتور محمد الهادي لطرش.
هذا، وقــد كرّمت جامعة قســنطينة3، من خالل مديرها، 
األستاذ الدكتور أحمد بوراس، األستاذ عبد الحفيظ أوراغ، 
ــم إهدائه لوحــات تذكارية، باإلضافــة إلى لوحة  حيــث ت
ثقافة، علما  ــون وال فن ية ال ــة كل ب ــه( من رســم طل )بورتري
ا تم إنجازه من طرف جامعة قســنطينة3  ائقي يلمــا وث أن ف
يحكي ســيرة األســتاذ والباحث عبد الحفيظ أوراغ تم بثه 
ية، التي شــهدت أيضا تقديم شهادات حية  خالل االحتفال
وا إلى جانبه، وبخاصة مدراء  ممن رافقوا األســتاذ، وعمل

إقليم والية قسنطينة. مراكز البحث الوطنية المتواجدة ب
                                                        دالل. ب

جامعة قسنطينة 2

مركز البحث في البيوتكنولوجيا يكرّم األستاذ والباحث عبد الحفيظ أوراغ

يــة اآلداب  n   نظمــت أول أمــس كل
واللغات بجامعة محمد خيضر ببسكرة 
من خالل قسم اإلنجليزية وبالتنسيق 
االصطناعــي  الــذكاء  مخبــر  مــع 
يــل الخطاب  للمعالجــة اللغوية وتحل
ــي حول تصميــم وبرمجة  ــى دول ملتق
اللغــة  لتلقيــن  وتماريــن  مقاربــات 
االنجليزية بتقنيــة التحاضر عن بعد 

بقاعة المناقشات التابعة للكلية.
األســتاذة  تقــى  المل رئيســة  وتحدثــت 
ــى أهــم محطــات  ســايحي حنــان عل
الملتقى منها أن فكرة الملتقى تمخضت 
بعد تشــاور ونقاشــات معمقة وتفاعل 
االفــكار بين أســاتذة قســم اإلنجليزية 
الذين توصلوا إلى ضرورة ايجاد كيفية 
ــة لبرمجة الدروس المقدمة لطلبة  فعال
ثاني  االنجليزية في الطورين االول وال
مــع التركيز على الطالب كونه الحلقة 
تلقين أي تدريس  المهمة في سلســلة ال
لغــة االنجليزيــة حســب احتياجاته  ال
انطالقا من مســتواه المعرفــي وقدرته 
فــي اســتيعاب المــادة العلميــة وذلك 
إليجــاد طــرق لمعرفة قدراتــه الحالية 
يصبــو  كذلــك  مســتقبال  لتطويرهــا 
تقــى إلى الوصــول آلليات وطرق  المل
ــدرس لكل  مناســبة لتوصيــل فكــرة ال
فئات الطلبة في قسم االدب االنجليزي.
وحســب مــا أدلت بــه رئيســة الملتقى 
لخلية االعالم واالتصال بالجامعة فإن 
الحدث شــهد مشــاركة واســعة ظهرت 

من خالل عــدد المداخــالت المتنوعة 
والثرية التي بلغت 80 مداخلة موزعة 
على 12 محورا يتم مناقشــتها في عدة 
ورشات على مدار يومين كاملين حيث 
وافقت اللجنة العلمية على 3 مداخالت 
أجنبية لباحثين مــن المملكة المتحدة 
ــا  وبولوني اذربجــان  و  البريطانيــة 
بقية مــن عدة جامعــات وطنية من  وال
أجــل التعمق في هــذا الموضوع المهم 
ــذي يمــس الطالــب بشــكل مباشــر  ال
للوصول لجملة من التوصيات يوصى 
بالعمل بها لتحســين األداء والتحصيل 

البيداغوجي واللغوي للطالب.
و أشــرف على افتتاح الحدث العلمي 
نائبــه  الجامعــة  نيابــة عــن مديــر 
العلميــة  التظاهــرات  ب  المكلــف 
والعالقات الخارجية األســتاذ محمود 
دبابــش مرفوقا بنائب المدير المكلف 
بالتكويــن الغالي في الطــور الثالث 
والتأهيــل الجامعي والبحــث العلمي 
األستاذ سليم بيطام وعميد كلية اآلداب 
واللغات األســتاذ ابراهيم كيتيري إلى 

جانب مسؤولين و أساتذة وطلبة.
الجلســة االفتتاحيــة تضمنــت كلمة 
كل مــن رئيــس قســم االدب العربــي 
ــا  وكــذا قســم االنجليزيــة حيــث ثمن
ــي المجهــودات المبذولة  ــى التوال عل
مــن طــرف أســاتذة القســم لتنظيــم 
هــذه التظاهــرة العلميــة وغيرها من 

التظاهرات المفيدة.

جامعة بسكرة 
كلية اآلداب واللغات تنظم ملتقى دويل 

بتقنية التحارض عن بعد 

n نظمــت يــوم أمــس األحــد أشــغال الملتقى 
التاريخيــة  المســارات  حــول  األول  ــي  الوطن
والتحــوالت التكنولوجيــة لإلذاعــة الجزائرية، 
احتفــاء بالذكــرى ال60لمظاهــرات 27فيفــري 
1962 بجامعــة قاصدي مرباح بورقلة بحضور 
العــام لإلذاعة الجزائرية وبالتنســيق مع إذاعة 

ورقلة ومدير الجامعة.
ـ  ــاء الذكرى ال وجــاء هــذا الملتقى من أجــل إحي
60لمظاهرات 27فيفري 1962، وخاصة أن هذا 
ــذي أجهض كافة مخططات  الحــدث التاريخي ال
اإلســتعمار الفرنســي، وكــذا دور اإلعــالم فــي 
المحافظة ذكرى الشعب الجزائري التي تعد إرث 

مجيد يجب الحفاظ عليه.

ويكتسي الملتقى األول الذي يناقش مسار اإلعالم 
الجزائــري أهميــة بالغة كون اإلعــالم الجزائري 
واكب التحوالت الكبرى التي طرأت مجال اإلعالم 

على مر السنين.
الملتقى احتوى عدة مداخالت التي أظهرت أهمية 
اإلعالم في تعزيز قيم المواطنة خاصة تلك القيم 
التي تهدف إلى توحيد الشعب الجزائري على مر 
التاريخ، من خالل إحياء مناسبات الكفاح الشعب 

من أجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني.
تــي تواجه  ــى التحديات ال كمــا ركــز الملتقى عل
اإلذاعــة الجزائرية من أجل االســتمرارية في ظل 
التكنولوجيا، والسبق الســريع الذي تعيشه اليوم 

مع بيئة مواقع التواصل اإلجتماعي.

جامعة ورقلة 

المسارات التاريخية والتحوالت التكنولوجية لإلذاعة الجزائرية موضوع ملتقى  

n انطلقــت يــوم الخميــس المنصــرم أول مســابقة 
ــوراه للســنة الجامعيــة، وهــذا عبــر 32 مؤسســة  دكت
جامعية عبر الوطن، وتســتمر المسابقات إلى غاية 20 

مارس المقبل.
ــي والبحــث العلمــي بعد  ــم العال ي تعل وأحصــت وزارة ال
ية الطعون 461901 ترشيح الجتياز مسابقة  انتهاء عمل
ــة 2022-2021، تم قبولهم،  ــوراه للســنة الجامعي الدكت
فيمــا تم تأكيد ترشــيح 401127 منهــم، يتوزعون على 
لتكويــن في  ــة ل ــة المؤهل مســتوى المؤسســات الجامعي

ثالث »دكتوراه أل أم دي«. الطور ال
وبلغة األرقام وصل عدد المترشــحين في ناحية الوســط 
ــة الغرب، أما  153793 مترشــح، و104083 في ناحي
بلغ العــدد 204025 ترشــيح، ولفتت الوزارة  بالشــرق ف
ــوراه بأنها  فــي بيان لها عشــية انطالق مســابقات الدكت
ــرة المحددة  فت ســتجرى يومي الســبت والخميس خالل ال
يفــري وتنتهي يوم 20  ــوم 24 ف قــت ي إلجرائهــا، إذ انطل
ــة، فيما جرت  ــر 73 مؤسســة جامعي مــارس، وهــذا عب
المســابقة يوم الخميس عبر 32 جامعة منها 9 جامعات 
ومركز جامعي واحد في ناحية الوســط، و3 جامعات في 

ــر 15 جامعة و3 مدارس  الغرب، في حين ســتجرى عب
يا ومركز جامعي بناحية الشرق. عل

ــغ عدد المؤسســات المعنية بالمســابقات أول أمس  ل و ب
يفــري فهي 41 مؤسســة جامعية منها 11  الســبت 26 ف
ا بالوســط، أمــا ناحية الغرب  ي جامعة وثالث مدارس عل
فتخص 8 جامعات ومركز جامعي واحد، في حين ســتتم 
ــا ومركزين  ي ــر 14 جامعة و3 مدارس عل المســابقة عب

جامعيين بناحية الشرق.
ــوراه الطور  قــت أول أمس الســبت مســابقة الدكت وانطل
ــدر قســنطينة للموســم  ي ن ــح بوب ــث بجامعــة صال ال ث ال
الجامعــي -2021 2022 حيــث أشــرف مديــر جامعة 
ــى انطالق  ــح بوبنيدر قســنطينة أحمــد بوراس عل صال
مســابقة الدكتوراه بكلية هندســة الطرائق وحســب بيان 
للصفحة الرسمية للجامعة أن المسابقة  تمت في ظروف 

حسنة.
 وصرّح مدير الجامعة لخلية اإلعالم واالتصال للجامعة 
بأن عملية ســير امتحان المســابقة جرت في ظروف جد 

حسنة وأجواء مريحة وتنظيم محكم.
                                             عين الجزائر 

انطالق مسابقة الدكتوراه بمختلف الجامعات  
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إستراحة

n * أصر أحد المهتمين باللغة العربية على أن يتحدث أوالده باللغة العربية الفصحى.
ذات يوم طلب من إحدى بناته أن تحضر له قنينة حبر.

أحضرت ابنته القنينة، وخاطبته: هاك الَقنينة يا أبي )بفتح القاف(.
فقال لها: اكسريها )يقصد كسر حرف القاف(.

فمــا كان مــن البنت إال أن رمت القنينة علــى الحائط بقوة، فتناثر الحبر ملوثــا الجدار وما جاوره من 
فرش.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالم العابد العارف باهلل »ذو النون« المصري 
يف رحاب العلم واإلميان  

n ُولــد ثوبــان بــن إبراهيم المصــري الملقب بأبي 
الفيض، في عــام 155هـ/771م مدينة إخميم بصعيد 
مصر، ألســرة نوبية عرفت بالزهــد والتقوى، فأخوه 
الملّقب بــذي الكفل كان تلميذا ألخيه ذي النون، وكان 

له أخت اشتهرت بين الناس بتقواها وتعبدها.
آثــر ذو النون الســفر لتلقــي العلوم على كبار شــيوخ 
وعلمــاء عصــره، فتتلمذ على يد اإلمــام مالك بن أنس 
)ت179هـــ( إمــام أهــل المدينــة، ومؤســس المذهب 
المالكــي، حيــث روى عنه الموطأ، وفي مصر ســمع 
من الليث بن ســعد المحدث والفقيه الشــهير، كما سمع 
مــن الفضيل بن عياض وابن لهيعة وغيرهم، بل إن ذا 
النون لم يكتِف بدراســة علوم القرآن والحديث، ليصبح 
واحــدا مــن علماء الحديث في عصــره آنذاك، بل قرر 
دراســة علوم األســرار كما كان يُطلــق عليها حينذاك، 
وهــي علــم الكيميــاء والطالســم »اآلثــار والنقوش« 
ودرس الطــب وعرفه، وترك فــي الكيمياء ثالثة كتب 
هــي »الركــن األكبر« وكتــاب »الثقة فــي الصنعة« 

وكتاب »العجائب«.

ة التــي أهلته ليلزم  ومــع هذه العلــوم والمعــارف الَجمَّ
دروسه طالب عصره وشيوخهم، آثر ذو النون أن يُفني 
حياته زاهًدا عابًدا ســائحا في أرض هللا، وكانت حياته 
خليطا غريبا من الزهد والحرص على تأســيس مدرسة 
صوفية فريدة، ولعل هذا ما دفع المستشرقة األلمانية آن 
ماري شــيمل أن تصفه بأنه أحد الشــخصيات الصوفية 
الجذابــة والمحيرة في نفس الوقت، وأنه كان واحًدا من 

أبرز الشخصيات الروحية الخفية في اإلسالم!
كان ذو النون أول صوفي في تاريخ اإلســالم يتكلم في 
المعرفة على أســاس علمّي منظم، بــل اعتبر المعرفة 
بــاهلل الغاية القصوى من الطريق الصوفي، يقول: »إنه 
بمقــدار ما يعرف العبــُد من ربّه يكون إنكاُره لنفســه، 
وتمــام المعرفــة باهلل تمام إنــكار الــذات«، والمقصود 
بمعرفــة هللا هنــا؛ إدراك العبــد أن هللا الحــق وحده هو 
الفاعل لكل شــيء، المريد لكل شــيء، القادر على كل 

شيء، وأن العبد ال فعل له وال قدرة وال إرادة.
وقــد فّصــل ذو النــون القــول فــي المعرفــة وأنواعها 
ودرجاتهــا وطــرق الوصول إليها على نحو لم يســبق 
إليــه، فمعرفــة وحدانيــة هللا طريقها الكتاب والســنة، 
ومعرفة فردانيته وقدرته طريقها الكشف، ومعرفة اسم 
هللا األعظم هبة من هللا يختص بها من يشاء من عباده. 
وكان لــذي النــون المصــري الفضل فــي تعميق فكرة 

»الباطن« كأحد الِسمات المالزمة لمفهوم التصّوف. 
كمــا كان ذو النون المصري صاحب مدرســة صوفية 
متنقلة، كثير األسفار، طلبا للقاء إخوانه ومريده للسماع 
منهم وإســماعهم، ويحكي عن نفسه حكايات كثيرة تدل 
علــى حبه للترحال والســياحة فــي أرض هللا، فقد زار 
مكة والبصرة والشــام وجبال القدس وســيناء وأنطاكية 
والعــراق وغيرهــا، وأصبح له فــي كل مدينة وبلد من 
هذه البلدان مريدين نهلوا منه، وتأثروا به، كما أنه رائد 
التعريف باأللفــاظ والمصطلحات الصوفية مثل اأُلنس 
والوجد والســماع والتوبة واإلخالص والتقوى والورع 

والتوكل والغفلة وغيرها.
ولعل غموض مصطلحاته، ولزوم طريق الصوفية من 
عــدم الوضوح الــذي ال يكاد يفهمه عــوام الناس، حدا 
بكثير مــن الناس أن يتهموه بالزندقــة واإللحاد، فُحمل 
إلى بغداد مقيّدا، والقى الخليفة العباســي المتوكل على 
هللا ت 247هـ الذي أراد أن يستكشف حقيقة هذا الرجل 
وما يُتهم به، وقد القاه ذو النون ثابتا غير هياب للخليفة 
وال مقامــه، األمــر الذي جعل المتــوكل يطلب من ذي 
النون أن يُســمعه شــيًئا من كالم الزهاد، ليرد عليه ذو 

النون بعد إطراق وتأمل قائال:
»يا أمير المؤمنين، إن هلل عباًدا عبدوه بخالص من السّر، 
فشّرفهم بخالص من شكره، فهم الذين تمر صحفهم مع 
المالئكــة فرَغــى، حتى إذا صارت إليــه مألها لهم من 
وا إليه. أبدانهم دنيوية، وقلوبهم سماوية،  ســّر ما أســرُّ
قــد احتوت قلوبهم مــن المعرفة حتى كأنهم يعبدونه مع 
المالئكة بين تلك الُفرج وأطباق السماوات، لم يخبُّوا في 
ربيــع الباطل، ولم يرتعوا في مصيــف اآلثام، ونّزهوا 

هللا أن يراهم يتواثبون على حبائل المكر … بهم يُنشــأ 
الســحاب، ويُدفــع العقاب والعذاب، وبهم يُســقى العباد 

والبالد فرحمة هللا علينا وعليهم«
أثّــر كالم ذي النون ووعظه في نفس الخليفة المتوكل، 
ولمــس فيه الصدق والعزم، كما أحــّس فيه باالطمئنان 
والراحــة، وصار المتــوكل طوال بقــاء ذي النون في 
ســجن بغداد يســتدعيه بين الفينة واألخرى ليسمع منه، 
فال يزيده ســماعه إال إيمانا واطئمنانا وراحة، حتى أُثر 
عنــه أنه قــال: »إن كان هؤالء زنادقــة فما على وجه 

األرض ُمسلم«.
عــاد ذو النــون إلى مصــر معّززا مــن الخليفة وعامة 
الناس، مشتهًرا في آفاق العالم اإلسالمي حينذاك، سيًدا 
من ســادات التصوف، ســائحا هائما على وجهه يناجي 

مواله بما يحسنه من فعل وتأمل.
وظلــت آثاره وأقوالــه المتناثرة وأشــعاره في مصادر 
الصوفيــة ذات صــدى قــوي فيمن لحقه، ال ســيما في 

إيران واألناضول.
في العــام 245هـ/ 859م، وعن عمر ناهز التســعين 
ســنة، قضاها ذو النون في جنب هللا ورضاه، توفي في 

مدينة الجيزة المصرية.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*هل تعلم أن العدد اإلجمالي للبشر الذين عاشوا على 
األرض ُيقّدر من 60 إلى 120 مليار.

الشمالي *هل تعلم أن من الصعب تحديد الوقت في الُقطب 
والجنوبي، وذلك بسبب تقاُرب خطوط الطول فيها.

*هل تعلم أن منغوليا هي أقل البالد كثافة ُسكانية، حيث يبلُغ عدد ُسكانها 2.5 مليون نسمة.
*هل تعلم أن القواعد الرسمية للعبة كرة السلة وضعت في العام 1892م، حيُث كانت ُترمى 
الكرات في ِسالل الخوخ، ثم تطّورت بعد ذلك إلى أطواق حديدية مع سلة، حتى وصلت إلى 

شكلها النهائي.

  1895 - الفرنسيون يحتلون عاصمة مدغشقر 
»أنتاناناريفو«.

  1939 - ألمانيا النازية واالتحاد السوفيتي يوقعان 
على اتفاقية القتسام بولندا.

1965 - فشل محاولة انقالب على الرئيس 
اإلندونيسي أحمد سوكارنو قامت بتواطئ بين الجيش 

والشيوعيين.   
1966 - استقالل بوتسوانا.

1991 - انقالب عسكري يطيح بالرئيس جان برتران أريستيد في هايتي.
1992 - جوزيه إدواردو دوس سانتوش يتولى رئاسة أنغوال. 

2020 - الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية في جلسة 
خاصة عقدها مجلس األمة، ليصبح أمير الكويت السادس عشر.

المدير للموظف: لو تتمكن من جعل 
الحمار يضحك ثم يبكي ثم يهرب 

سأمنحك إجازة.
فنجح الموظف في مهمته بتفّوق فسأله مديره 

كيف فعل ذلك فرد
الموظف: أول مرة قلت للحمار أنني أعمل موظف، فضحك علّي، المرة 

الثانية قلت له أنا راتبي في الشهر 100 دوالر، فبكى علّي، والمرة الثالثة 
قلت له: ما رأيك لو تتوظـّف بداًل مني ؟!

أول شربة تشربها من كأس العلوم الطبيعية ستحّولك لملحد .. 
                 لكنك ستجد اإلله ينتظرك في نهاية الكأس. 

                                                     فيرنر هايزنبيرغ 

"اليل عضو الحنش يخاف من الحبل" 

يضرب المثل فيمن يرعبه كل شيء 

       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.

اإلثنين 28 فيفري  2022 م
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ألكسندر تشوماكوف رائد نظرية العوملة  

n ألكســندر تشــوماكوف فيلسوف روسي و 
مّنظر ومنظم المجتمع العلمي، و متخصص في 

مجاالت الفلسفة ونظرية العولمة. 
كــّرس تشــوماكوف حياته المهنية في الفلســفة 
لدراســة العولمــة وألف أكثر مــن 550 عماًل 
علمًيا وســبعة كتــب علمية تم نشــرها باللغات 

الروســية واإلنجليزيــة واأللمانيــة، الفرنســية 
والصينية والبولندية والتشيكية.

وصــاغ تشــوماكوف فــي كتاباتــه، »المبادئ 
األساســية، التي تشــكل األساس الفلســفي لعلم 
العولمــة كمجــال خــاص للمعرفة الفلســفية.« 
يكشف تحليله للعولمة أنها »تمثل عملية تاريخية 
موضوعيــة وال تعتمد على النوايا اإليجابية )أو 
الســلبية( للدول أو الــدول المنفصلة.« وتركز 
علــى ثالــوث المفاهيمــي للثقافــة، حضــارة، 
والعولمــة، والــذي يعمــل فــي »وتحليلها كما 
الخصائص األساسية لمختلف النظم الحضارية 
الثقافية والخصائــص التي ترتبط ارتباطا وثيقا 

مع بعضها البعض.«
 يجــادل تشــوماكوف بــأن الحــوار الحقيقــي 
والمثمر بين الــدول المختلفة ممكن ألن الطابع 
العالمي للحضارة يعمل كعامل مّوحد للبشرية، 
»بينمــا التنــّوع الثقافي هو أســاس التمايز بين 

الدول واألمم المختلفة.« 
حصل تشــوماكوف علــى الجائزة في مســابقة 

»كتــاب العام« للناشــرين الروس لعام 2003 
فــي فئة ترشــيح »الموســوعي«. حصل على 
جائــزة لنشــر موســوعته الدولية، الدراســات 
العالميــة، التي تــم نشــرها باللغتين الروســية 

واإلنجليزية.
في عــام 2004، حصــل أيًضا علــى الجائزة 
 ،« NK Ba’bakov »الدولية التي تحمل اسم
والتــي منحتها الجمعية الدوليــة للوقود والطاقة 
)IFPA( »إلنجــازات كبيــرة في حل مشــاكل 

التنمية المستقرة لهندسة الطاقة والمجتمع«.
فــي عام 2006، حصل على دبلوم للمشــاركة 
في تأليف الطبعة الرابعة من الكتاب المدرســي 
»الفلســفة«، وهــو أحــد »أفضــل 300 كتاب 
مدرسي للتعليم العالي تكريما للذكرى الـ 300 

لسانت بطرسبرغ ».
فــي عــام 2015، أصبح تشــوماكوف دكتوًرا 
فخرًيــا من جامعة والية الباشــكيرية وفي نفس 
الســنة حصل أيًضا على جائزة جوسي الدولية 

للسالم.

أحد املهتمني باللغة العربية 



n نقــل أمــس األحــد الفنان حمزة 
»مامــا  باســم  المشــهور  فغولــي 
مســعودة« للمستشــفى الجامعي بني 

مســوس بالجزائــر العاصمــة قصــد 
اجراء فحوصات طبية معمقة, حسب 
مــا أعلنت عنه مصالح والية تيبازة.

وجاء في بيان لمصالح الوالية أنه بعد 
إصابة الفنان القدير »ماما مسعودة« 
المقيــم بمدينة تيبــازة بوعكة صحية, 
قــرر الوالي أبو بكر الصديق بوســتة 
التكفــل به و نقله للمستشــفى الجامعي 
بني مســوس إلجراء فحوصات طبية 

معمقة و شاملة.
ذاع  الــذي  الفكاهــي  الفنــان  وكان 
صيتــه من خــال أدائه لــدور »ماما 
مســعودة« فــي السلســلة الفكاهيــة« 
حديدوان »قد أصيــب بوعكة صحية 

مما اســتلزم نقله لمسشــفى تيبازة قبل 
أن يتقــرر تحويله نحو مستشــفى بني 
مســوس إلجــراء فحوصــات طبيــة 

دقيقة«. معمقة و 
وللمثــل القدير حمزة فيغولي المنحدر 
مــن والية تيارت و البالــغ من العمر 
أب  و  متــزوج  هــو  ،و  ســنة   83
لثمانية أبناء رصيــد ثري في التمثيل 
أشــهرها  الســينمائي  و  المســرحي 
»حديدوان« و »الطاكســي المخفي« 
و »شــرف القبيلة« و »كيد الزمان« 
و »رايــح جــاي« إلــى غيرهــا من 

الفنية األخرى. األعمال 
                                     ق.ث

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 04/ 01
الجزائر : 13/ 05
وهران : 14/ 04 

الفجر  : 05.41
الظهر   : 12.46
العصر  : 15.57
املغرب  : 18.26
العشاء : 19.47

مواقيت الصالة 
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ع.ق

لغرض إجراء فحوصات طبية معمقة 

الفنان »ماما مسعودة«  ينقل للمستشفى 
الجامعي ببني مسوس 

لرئيــس  األخيــرة  الخليجيــة  الزيــارة  تــدل 
الجمهورية عبد المجيد نحو قطر والكويت الى 
على تغير عدة معطيات في الســاحة السياســية 
الجيــد إلنجــاح  التنســيق  اإلقليميــة وضمــان 
القمــة العربية المقبلة ،وهــذا بغض النظر عن 
أبعادهــا االقتصادية لكونها ســتؤدي الى الرفع 
من مســتوى التعاون االقتصــادي بين الجزائر 

. الشقيقين  والبلدين 
لقــد حققت الزيارة النوعيــة لرئيس الجمهورية 
نحــو بلديــن شــقيقين لهما وزنهما في الســاحة 
العربيــة نتائــج هامــة مــن الناحيــة السياســية 
اســتراتيجية  ادراجهــا ضمــن  ،حيــث يمكــن 
الجزائــر للعــودة الــى مكانتهــا الطبيعية على 
الســاحة العربيــة باعتبارهــا رقمــا مهمــا في 
صناعــة أي قرار عربي ،حيــث تحاول بادنا 
جاهــدة الــى توفيــر كل ســبل النجــاح للقمــة 
العربية القادمة التي ســتنعقد في أواخر الســنة 
الجاريــة ،فالجزائــر تريد أن تكــون مخرجات 
هــذه القمــة فــي مســتوى طموحات الشــعوب 
العربيــة كتكريــس المصالحــة العربيــة وحل 
عديــد األزمــات القائمــة فــي الجســم العربي 
وإعادة ســوريا الى شــغل مقعدهــا ،ناهيك عن 
إدخــال إصاحــات هامة فــي هيــاكل وآليات 
عمــل الجامعــة العربية كي تواكــب ما يحصل 

من تطورات في العالم .
وخلصت زيارة رئيــس الجمهورية الى الخليج 
التوقيع على مجموعــة من االتفاقيات مع قطر 
كإقامــة المشــاورات السياســية والتنســيق بين 
وزارتــي خارجيــة البلدين والتعــاون القانوني 
والقضائي في المســائل الجنائية بين الحكومتين 
،إضافــة الى التوقيع على اتفاقيتين احداهما في 
مجــال التنمية االجتماعية  واألســرة واألخرى 
في القطــاع التربوي والعلمــي ،باإلضافة الى 
دفع عملية االســتثمار القطري في الجزائر بعد 
النجــاح الذي حققه في الســنوات األخيرة ،كما 
أدت زيــارة رئيــس الجمهورية  الــى الكويت 
الشــقيقة الى االتفاق على تشجيع االستثمارات 
بيــن  والخــاص  العــام  للقطاعيــن  المباشــرة 
البلديــن بصــرف النظــر عــن التوافــق التــام 
فــي الــرؤى والتطابــق الكامــل فــي المواقف 
الجزائريــة الكويتيــة حــول مجمــل القضايا ، 
وطمأنــت تصريحــات رئيــس الجمهورية في 
قطــر والكويــت الجاليــة الجزائريــة المقيمــة 
فــي الخارج على أســاس أنهم رقــم صعب في 
معادلــة الجزائــر الجديــدة ،حيــث أن دورهم 

اليقــل عن دور المواطنين داخل الباد
آخــر الكالم..لقــد كانــت زيــارة الرئيــس الى 
قطر والكويــت ناجحة بكل المقاييس ،سياســيا 
واقتصاديــا ،ويبــرز ذلــك مــن خــال البيان 
الختامــي بين الجزائر والبلدين الشــقيقين ،لكن 
أهم ما شــد إنتباهنا خال الزيــارة الخليجية ما 
نطق به رئيــس الجمهورية بخصوص أن أمن 
البلــدان الخليجيــة هو من أمــن الجزائر،وهي 
رســالة اطمئنــان قويــة من رئيســنا بــأن على 
عــن  بالدفــاع  يهتمــوا  أن  العــرب  األشــقاء 
مصالحهــم وقضاياهــم المبدئية دون أي خوف 
،وهــذا بفرملة عجلة قطــار التطبيع مع الكيان 
الصهيوني الذي ســلكته بعــض البلدان العربية 

دون أي مقابل.

                          نصرالديــن دربــال   

أبعاد الزيارة 
الخليجية للرئيس

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  
ثلوج مرتقبة يف 14 والية بداية 

من هذا االثنني  

n أفــادت نشــرية خاصة، يوم األحد، بتســاقط ثلوج على 
المرتفعات التي يصل علوها 900 متر وذلك على 14 والية.
ثلوج  وأفــادت نشــرية لمصالح األرصــاد الجوية أن ســمك ال

المتساقطة سيترواح بين 10 إلى 15 سم.
ثلوج على الساعة  وحســب ذات النشــرية، ســيبدأ تســاقط ال
السادسة من صباح يوم غد االثنين، وسيستمر التساقط لغاية 

الساعة السادسة مساء من اليوم ذاته.
ــة في كل مــن تيــزي وزو، بجاية،  ي ــات المعن وتتمثــل الوالي
جيجــل، البويرة، ســطيف، بــرج بوعريريــج، باإلضافة إلى 
اتنة،  بواقــي، ب ميلة، قســنطينة، قالمة، ســوق أهــراس، أم ال

خنشلة وتبسة.
                                                             ق ـ و

 تمكنــت وحــدات المجموعــة اإلقليمية 
للــدرك الوطني بقســنطينة، من تفكيك 
شبكة إجرامية تتكون من خمسة )05( 
ــراوح أعمارهم مــا بين )  أشــخاص، تت
22 و 36 ســنة( بتهمــة المتاجرة غير 

العقلية. بالمؤثرات  الشرعية 
ــى  ــة تعــود وقائعهــا إل ــات القضي ي ث حي
ــة األمــن والتدخل رقم  ل ــام أفراد فصي ي ق
04، بمداهمــة ألحد األماكن المشــبوهة 
المتواجــدة بحي بن الســبع ببلدية حامة 
ثــاث  انتباههــم  فــت  ل أيــن  ــان،  بوزي
ــرار فور مشــاهدة  ف وا ال أشــخاص حاول
يفهــم بعيــن  ــم توق ت ي ــة، ل ل ــراد الفصي أف
ــا،  ي المــكان بعــد تفتيشــهم تفتيشــا أمن
ــى  ــر عل وتمشــيط مــكان التوقيــف عث
ــة معتبرة من األقراص المهلوســة،  كمي

ــى شــكل رزم داخل كيس  موضوعــة عل
باستيكي.

ــر الفرقة  ــل المعنيين إلى مق بعــد تحوي
ــة للدرك الوطني بحامة بوزيان  يمي اإلقل
التعاون مع  ــة التحقيق معهــم ب ومواصل
ــراد الفصيلة الرابعة لألمــن والتدخل  أف
تم توقيف باقي أفراد الشــبكة، وبواسطة 
يتم  تفتيــش تم تفتيش مســاكنهم ل ال إذن ب
اقــي كمية األقراص المهلوســة،  حجز ب
التي كانت مخبأة بإحكام بين الخردوات 
فــي منزل أحدهــم، لتســفر العملية عن 
ــي  05 أشــخاص وحجــز حوال يــف  توق
يــل  ت ــوع كي ــوس ن 10 أالف قــرص مهل
ــي قــدره 10  ــغ مال ل ــام )، مب ب برومازي
ــى هواتف  يــون ســنتيم، باإلضافــة إل مل

لة. نقا

 بعــد انتهــاء التحقيــق واســتيفاء كامل 
ــم تحرير ملف  ــة، ت ي قانون اإلجــراءات ال
قضائــي ضد المشــتبه فيهــم وتحويلهم 

القضائية.  الجهات  أمام 
                                 مريم بن جامع

كانت مخبأة بأحكام داخل خردوات يف مزنل أحدهم   

حجز حوايل 10 أالف قرص مهلوس  وتوقيف 5 أشخاص 
بمنطقة عني نب سبع يف حامة بوزيان بقسنطينة 

توقيف مروج خطري للمخدرات 
بمدينة سطيف 

n تمكنت مصالح أمن والية سطيف،أمس، من شل نشاط  
شــخص خطير يحترف نشــاط ترويج المؤثرات العقلية، مع 
ـ 260 كبســولة  ، إلى  ــة هامة منها  قدر عددها ب حجــز كمي
جانــب 09 قارورات مؤثر عقلي  ،باإلضافة إلى  مبلغ مالي  

ـ 6000 دج يعد  من عائدات الترويج. فاق ال
ثالث عشر بسطيف،  ية أفراد األمن الحضري ال أطر هذه العمل
وجاءت عقب االشتباه بشخص كان متواجدا بالمحطة البرية 
ية التلمس  يه تم توقيفه وإخضاعه لعمل نقل المسافرين ، وعل ل
ية  الجسدي عثر بحوزته على 26 كبسولة  من المؤثرات العقل
ية  يابة المحل ن ، وبعد اســتصدار إذن بتفتيش مســكنه عــن ال
يقــدر عددها  ية ل ــرات العقل ــم حجز كمية هامــة من المؤث ،ت
ـ 260 كبســولة، إلى جانب 09 قــارورات مؤثر  ــي ب اإلجمال
ـ 6000 دج يعد  من  عقلي  باإلضافة إلى  مبلغ مالي  فاق ال

عائدات الترويج.
قانونية الازمة، أعدت الضبطية  وبعد استكمال اإلجراءات ال
ــا جزائيا ضد المشــتبه فيه  عــن تهمة حيازة   ف ــة مل ي القضائ
بيع بطريقة غير شــرعية ، أحيل  المؤثرات العقلية لغرض ال

بموجبه أمام الجهة القضائية المختصة.
                                                             نورالدين .ب

77 إصابة جديدة بكورونا
 و 3 وفيات يف 24 ساعة   

n سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا )كوفيد19-( 
و 3 وفيات خال ال24 ساعة األخيرة في الجزائر, فيما تماثل 
71 مريضا للشــفاء, حســب ما أفادت به وزارة الصحة, يوم 

األحد, في بيان لها.
وبذلك, بلغ العدد اإلجمالي لإلصابات 264855 حالة, بينما 
ــغ مجمــوع المتماثلين للشــفاء 177437 مصــاب والعدد  ل ب

لوفيات 6831 حالة. اإلجمالي ل
العناية المركزة, وفقا للمصدر  كمــا تم إحصاء 14 مريضــا ب

ذاته.
م تســجل بهــا أي حالة خال  ــان أن 31 والية ل ي ب وأضــاف ال
ــرة المذكورة, فيما أحصــت 16 والية من حالة واحدة إلى  فت ال
ــة واحدة )1(, 10  9 حــاالت في الوقت الذي ســجلت فيه والي

حاالت فما فوق.
وتوصــي وزارة الصحــة المواطنين بضــرورة االلتزام بنظام 
ــرام قواعد النظافة والمســافة  اليقظــة, كمــا تدعوهم إلى احت

قناع الواقي. ل الجسدية واالرتداء اإللزامي ل
كما تشــدد على أن االلتزام الصارم مــن قبل المواطنين بهذه 
ــة, إلى جانــب أخذ الحيطــة والحذر, هي  ي اإلجــراءات الوقائ

عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
                                                                       ق ـ و

 تمكنــت مصالح أمــن والية الجزائر, 
ممثلــة في فرقــة الشــرطة القضائية 
بأمــن المقاطعة اإلداريــة ببئر توتة, 
من اإلطاحة بجماعة أشــرار متورطة 
في ســرقة مركبــة بعد احتجــاز أفراد 
عائلة داخل منزلها, حسب ما أفاد به  

األحــد بيان لذات المصالح األمنية.
ــه أن عناصــر  وأوضــح المصــدر ذات
ــوا مــن توقيــف خمســة  الفرقــة تمكن

أشــخاص مشــتبه فيهم, مع استرجاع 
 270 وحجــز  ســرقة  محــل  ــة  مركب
ــر عقلي, وهذا بعــد تمديد  قــرص مؤث
مجــاورة  ــة  والي ــى  إل االختصــاص 
ــة  الضبطي ــح  مصال مــع  تنســيق  وال
القضائية لذات الوالية وبعد اســتكمال 
ــة --يضيف  ي قانون كافة اإلجــراءات ال
المشــتبه فيهــم  ــم  تقدي ــم  ت ــان--  ي ب ال
ــة  ــة بتهــم تكويــن جمعي أمــام العدال

أشــرار بغرض اإلعداد لجناية السرقة 
ــة بظرف الكســر  الموصوفــة المقترن
واالحتجاز, الضــرب والجرح العمدي 
بواســطة ســاح أبيــض مــع تعريض 
حياة طفل للخطر, ســرقة مركبة تحت 
طائلة التهديد وإخفاء أشــياء مسروقة 
ــة بغــرض  ي ل العق ــرات  ــازة المؤث وحي

المتاجرة.
                                      ربيــع.م

احتجزوا أفراد عائلة داخل مزنلها ببرئ توتة    

اإلطاحة بجماعة أرشار تحرتف الرسقة وحيازة مؤثرات عقلية بالعاصمة  


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

