
حرية و مسؤولية   العدد : 291  الثمن 20 دج اإلثنين 14 فيفري 2022 م الموافق لـ 13  رجب 1443 هـ      

ص24 
عدد الملقحني  ضد "كوفيد19 " يف الجزائر لم يتجاوز الـ 13 مليون و516 شخصا    من بينهم أزيد من ستة ماليني 

فقط أخذوا جرعتني 

AI
N E

L D
JA

ZA
IR

سكيكدة                                  
عاش 105 سنني ..وفاة  المجاهد الرمز 

يس بلقاسم يف القل  

قسنطينة                                                           
ألول مرة يف الجزائر..استخدام 

تقنية الجراحة بالمنظار
 للفتق العنقي      

ص15

ص8

خالل ترأسه الجتماع مجلس الوزراء

الرئيس تبون يجمد الضرائب ورسوم 
قانون المالية على المواد الغذائية  

وزارة الفالحة تستحسن هذا 
االنخفاض وتوضح:

ص 5

وزارة الصناعة الصيدالنية تكشف :  

فرق التفتيش سجلت االلزتام 
الصارم باإلمداد المستمر 

للصيدليات بأدوية كورونا 

فيما تّم إيداع المتهم الرئييس  الحبس المؤقت

اسرتجاع سفينة 
"امدغاسن" التي تم تهريبها 

خارج الوطن

ص 3

ص 5

رابطة أبطال افريقيا وكأس الكاف 

بيع القمح الصلب ملنتجي العجائن 
بأسعار مدعمة ساهم يف خفض 

أسعارها للنصف

»اخلضر« 
سيتربصون في 

غينيا االستوائية  
قبل مواجهة 

الكاميرون

ص 4

بطلب من بلماضي 

ص2
تبسة                                    
سيجارة مخدرات كانت السبب..اإلعدام 

لمن هشم رأس ضحية بالحجارة وأخذ 
هاتفه وأمواله        

إعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم االستهالك اليومي  للماء  بالعاصمة وهران وقسنطينة

ص12

الوفاق يعود بفوز ثمني من غينيا وسقوط 
الساورة في جوهانسبورغ

وقف تصدير النفايات الحديدية ابتداء من نهاية مارس



اإلثنين 14 فيفري 2022 م
الموافق لـ 13 رجب 1443 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
توفي  ، أمس، بمستشفى نطور في القل غرب والية سكيكدة، المجاهد الرمز سي 

بالقاسم الدريدي عن عمر قارب 105 ،و هذا عقب مرض عضال ألم به .
و يعد الفقيد أخر رجاالت ثورة التحرير المباركة في الوالية الثانية التاريخية و 

الوالية  أطروا  و  نظموا  الدين  قادتها  أبرز  أحد 
الثانية في نواحي غرب سكيكدة و أوالد أعطية 
و كان من المساهمين في إشعال الثورة و تجنيد 
ضد  المعارك  قادوا  من  ابرز  ،ومن  المجاهدين 
خيرة  من  شلة  جانب  إلى  الفرنسي،  االحتالل 
من  بحضور  شيعت  الفقيد  ...جنازة  المجاهدين 
السلطات  و  الثورية  االسرة  منتسبي  من  تبقى 
المحلية و ممثلين عن الوالية، و حشد غفير من 
المواطنين بمقبرة وادي الجبل ببلدية أوالد عطية 

مسقط رأس الراحل ..
نورالدين ب

ع س ل
لـسع 
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

عاش 105 سنني و يعد آخر رجاالت الوالية الثانية التاريخية

وفاة المجاهد الرمز سي بلقاسم في القل بسكيكدة

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، 
في  الموقوفين  إيداع  تم  إنه  مراد،  أحمد  سيد 
قضية غلق الطريق السيار خالل موكب زفاف 
تاريخ  إلى  المحاكمة  وتأجيل  المؤقت  الحبس 

الحق.
وأوضح النائب العام خالل ندوة صحفية، األحد، 
أنه تم توجيه تهمة تعريض حياة الغير للخطر 
غلق  في  تسببهم  بعد  موقوفا  شخصا   11 لـ 
والنزول  زفاف  موكب  خالل  السريع  الطريق 
الطريق،  وسط  رقصا  واالحتفال  سيارتهم  من 
معتبر مبرزا  أن  مروري  الختناق  أدى  مما 
المحققين وبعد رواج صور الحادثة عبر مواقع 
الصور  مراجعة  وبعد  االجتماعي  التواصل 
والفيديوهات وكاميرات المراقبة تم تحديد هوية 

الفاعلين وتوقيفهم.
متهم   11 توقيف  تم  أنه  إلى  المتحدث  وأشار 
موقوف وال يزال اثنان في حالة فرار، مضيفا 
أنه تم مصادرة 7 سيارات و6 درجات نارية 
ووضعها في المحشر ،كما كشف النائب العام 
أنه وبعد مالحظة عدة تصرفات من هذا النوع 
على مستوى الطرقات وتقرر التعامل بصرامة 
وزارة  وستعكف  التصرفات  هذه  ضد  تامة 
العدل وبمعية الشركاء على رسم سياسة جزائية 

خاصة بهذه التصرفات غير المسؤولة.
وكانت مصالح الدرك الوطني، قد كشفت عن 
الطريق  غلق  في  تسببوا  شخصا   11 توقيف 
اتجاه  دنيا  منتزه  الغربي على مستوى  السريع 

زرالدة خالل موكب زفاف
ربيع م 

حجز سالح ناري وذخيرة  
بتبسة وإدانة المتهم 

إيداع الراقصني يف  قضية 
غلق الطريق السيار خالل 

موكب زفاف الحبس المؤقت
علمت،أمس، »عين الجزائر«، من مصادرها المطلعة، بأن النيابة العامة بمجلس قضاء سكيكدة، أعطت 
انتشر على منصات  الذي  التسجيل الصوتي  لفتح تحقيق قضائي بخصوص ما ورد في  الضوء األخضر 
التواصل االجتماعي واليوتيوب الذي يوثق تصريحات خطيرة لشخص يدعى »ب ش« و هو قريب أحد 
المرشحين لعضوية المجلس األمة ، هو يتفق مع ما يرجح بأنها مرشحة السينا و الفائزة بعضوية السيناتور 

عن والية سكيكدة .
و بحسب نفس المصادر، فان المتصل المسمى »رضا ب« مقيم في إقليم بلدية الحروش جرى بينه و بين 
من يرجح بأنها مرشحة لسينا المحامية »ف ق ب » مقدما لها عروضا لشراء ذمم عدد من المنتخبين من 
بلديات المصيف القلي و بالتحديد بلدية أخناق مايون، وادي الزهور، كما عرض عليها قائمة ب12 منتخب 
بإمكانه إقناعهم بالتصويت عليها مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 و 6 ماليين سنتيم و هو التسجيل 
الصوتي الذي انتشرت بقوة عبر مواقع التواصل االجتماعي تحوز »عين الجزائر« على نسخة منه،نشير 

بأن الفائزة قد تمسكن عبر صفتها الرسمية في الفايسبوك بنفي تلك االتهامات .
نورالدين ب

فتح تحقيق يف قضية التسجيل الصويت لرشاء أصوات 
النتخابات " السينا" بسكيكدة 

مكافحة  فرقة  تمكنت  المنظمة  الجريمة  محاربة  إطار  في 
العقلية  المؤثرات  و  بالمخدرات  الشـــرعي  غير  االتجار 
ورود  بعد  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة 
ناري  لسالح  شخص  حيازة  حول  الفرقة  لذات  معلومات 
بعد  و  سكناه  مقر  تفتيش  تم  بالتفتيش  إذن  بعد  و  بمسكنه 
من  ناري  سالح  على  شقيقه  بغرفة  الجيد  عثر  التفتيش 
الصنف الخامس )كرابيال( و 55 كبسولة ، 50 خرطوشة 
فارغة منها 35 عيار 16ملم15-ملم-و 12 ملم، كمية من 
مادة البارود قدر وزنها بـ 750 غرام ليتم تحويل المعني و 
المحجوزات إلى مقر أمن الوالية و فتح تحقيق في القضية 
مع إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة و بعد إتمام 
اإلجراءات أنجز ملف جزائي عن جرم حيازة سالح ناري 
من الصنف الخامس )كرابيال( و ذخيرة )البارود( و عناصر 
من  ترخيص  دون  فارغة(  خراطيش  و  )الكبسول  ذخيرة 
السلطات و المؤهلة قانونا أين صدر ضده حكم يقضي بعام 

حبس نافذة دون إيداع .
هواري غريب

وفاء ناقة رأت صاحبها الذي 
باعها منذ فترة بالسعودية

 
التواصل  مواقع  على  تداوله  تم  مؤثر  فيديو  مقطع  أظهر 
رأت  عندما  فعلها  وردة  ناقة  وفاء  لحظة  االجتماعي، 

صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى مناطق السعودية.
بطريقة  تحتضن صاحبها  وهي  الناقة  المقطع،  في  وظهر 
مؤثرة، وكان الشخص الذي صور الفيديو قال إنهم حاولوا 
متمسكة  وبقيت  جدوى  دون  لكن  صاحبها  من  تخليصها 

به بسبب حبها له.

حادث مروع في أميركا.. 
قتل شقيقه ثم انتحر

بسبب دب
شهدت والية أوريغون األميركية فاجعة غير متوقعة، سببها 
دب أسود، اقتحم منزل رجل وتسبب بواقعة هزت الوالية.

ووفقا لموقع ميترو، القصة بدأت األسبوع الماضي، عندما 
اقتحم دب أسود حديقة منزل رجل أميركي، مما تسبب له 

بالذعر.
به،  يحتفظ  مسدسا  الرجل  أخرج  الشديد،  ارتباكه  وبسبب 
لقتل الدب، ولكنه أطلق النار على شقيقه أرداه قتيال، أثناء 

حشو الطلقات.
مدينة  في  بالسلطات  الرجل  اتصل  الصدمة،  إثر  وعلى 
االنتحار  على  يقدم  أن  قبل  أوريغون،  في  فالي  صني 

بنفس المسدس.
وكاالت

أطفال غزة بني الخوف والحاجة  وطلب العلم 



أســدى رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد 
تبــون، تعليمــات صارمــة للحكومــة  بتجميد 
كّل الضرائــب والرســوم، بــدءا مــن اليــوم، 
حتــى إشــعار آخــر، وال ســيما الرســوم التــي 
تضمنهــا قانــون الماليــة 2022 علــى بعض 
المــواد الغذائيــة وتتكفــل الدولــة بتغطيــة 
الفــارق، فــي األســعار الخاصــة بالمــواد 
الموجهــة للمواطنيــن , كمــا امــر ممثلــي 
اســتراتيجية  ضبــط  األمنيــة،  األجهــزة 
ُمحكمــة للحــّد الفــوري مــن تهريــب المــواد 
وعــدة  االســتهالك  الواســعة  الغذائيــة 

ــة ــرى هام ــرارات أخ ق
الجمهوريــة  رئاســة  بيــان  فــي  وجــاء 
انــه خــالل  تــرأس الســيد عبــد المجيــد 
ــى  ــد األعل ــة، القائ ــس الجمهوري ــون رئي تب
للقــوات المســلحة، وزيــر الدفــاع الوطنــي، 
تنــاول،  الــوزراء  لمجلــس  اجتماعــا   ،
البرنامــج الوطنــي  بالدراســة والمتابعــة، 
ــة  ــوق الوطني ــن الس ــاه، وتموي ــة المي لتحلي
حــول  وعرضــا  االســتهالكية،  بالمــواد 
النهــوض بالصناعــات الكهربائيــة ,وبعــد 
افتتــاح الجلســة مــن قبــل الســيد رئيــس 
ــر  ــرض الوزي ــتماع لع ــة، واالس الجمهوري
ــة نشــاط  ــة عــن حصيل ــر المالي األول، وزي
األخيريــن،  األســبوعين  فــي  الحكومــة 
قــّدم الســيد وســيط الجمهوريــة، تقريــره 
ــاريع  ــع المش ــور وض ــول تط ــدوري، ح ال
األســابيع  خــالل  العالقــة،  االســتثمارية 
األخيــرة، جــاء فيــه  رفــع القيــود عــن 
15 مشــروعا اســتثماريا جديــدا ,دخــول 

االســتغالل   حيّــز  آخــر،  مشــروعا   44
ــغل  ــب ش ــق 2680 منص ــك بخل ــمح ذل س
ــي قطاعــات الصناعــة والفالحــة  ــدا، ف جدي
والســياحة والخدمــات، علــى أن يصــل عــدد 
المناصــب المســتحدثة برفــع القيــود عــن 
647 مشــروعا، إلــى 43000 منصــب.
رئيــس  الســيد  أســدى  ذلــك  وعقــب   
والتوجيهــات  األوامــر  الجمهوريــة 
والتعليمــات اآلتيــة  مواصلــة وتيــرة العمل، 
وتذليــل  المعطلــة،  المشــاريع  إلحصــاء 
ــى حــل مشــاكل 915  ــا حت ــات أمامه العقب

تاّمــا. حــال  مشــروعا 
الوطنيــة  الســوق  تمويــن  وبخصــوص 
بالمــواد الواســعة االســتهالك  أمــر بتجميــد 
كّل الضرائــب والرســوم، بــدءا مــن اليــوم، 
حتــى إشــعار آخــر، وال ســيما الرســوم 
 2022 الماليــة  قانــون  تضمنهــا  التــي 
ــاء  ــع  إلغ ــة م ــواد الغذائي ــض الم ــى بع عل
كل الضرائــب والرســوم، علــى التجــارة 
اإللكترونيــة، والهواتــف النقالــة الفرديــة، 
الموجهــة  اآللــي  اإلعــالم  ووســائل 
لالســتعمال الفــردي، والمؤسســات الناشــئة، 
ــا   ــا كم ــة حالي ــات المقنّن ــاء بالتعريف واالكتف
باتخــاذ  الحكومــة  الرئيــس  الســيد  أمــر 
كل التدابيــر واإلجــراءات، لتفــادي آثــار 
االرتفــاع الجنونــي لألســعار، فــي األســواق 
ــنة  ــالل الس ــن، خ ــى المواطني ــة، عل الدولي

الجاريــة، إلــى غايــة اســتقرارها.
و أمــر الســيد الرئيــس أيضــا  باجتمــاع 
التجــارة  وزيــر  مصالــح  بيــن  تنســيقي، 
لضبــط  األمنيــة،  األجهــزة  وممثلــي 
الفــوري  للحــّد  ُمحكمــة  اســتراتيجية 

الواســعة  الغذائيــة  المــواد  تهريــب  مــن 
االســتهالك، عبــر كامــل الحــدود الوطنيــة، 
ــن  ــاد الوطنيي ــوق واالقتص ــد الس ــي تكبّ الت
ــة  ــة بتغطي ــل الدول ــرة , و تتكف ــائر كبي خس
الفــارق، فــي األســعار الخاصــة بالمــواد 
الموجهــة للمواطنيــن، مــن قبــل الديــوان 
الجزائــري المهنــي للحبــوب، وذلــك نظــرا 
تشــديد  دوليــا   األســعار  ارتفــاع  إلــى 
ــاع  ــي قط ــم ف ــى الدع ــر، عل ــة، أكث المراقب
الفالحــة، وتربيــة المواشــي، بمــا يخــدم 
المواطنيــن. لفائــدة  األســعار،  اســتقرار 

حجــم  وتحديــد  وتقييــم  دراســة  إعــادة 
للمــاء   الحقيقــي  اليومــي  االســتهالك 

وقســنطينة وهــران  بالعاصمــة 
لتحليــة  الوطنــي  البرنامــج  وبخصــوص 
دراســة  بإعــادة  الرئيــس  أمــر  الميــاه 
ــي  ــد حجــم االســتهالك اليوم ــم وتحدي وتقيي
الحقيقــي، للمــاء الشــروب، علــى أن تكــون 
ــن  ــكل م ــد، ل ــهر واح ــالل ش ــة، خ الدراس
واليــات العاصمــة ووهــران وقســنطينة، 
اإلنتــاج  ســقف  ضبــط  إعــادة  بهــدف 
االســتداللي  الرقــم  أن  ذلــك  والتوزيــع، 
ــي  ــه، يصــل ف ــغ في ــي، مبال ــي الحال الحقيق
ــر  ــف مت ــون و250 أل ــى ملي ــة إل العاصم
مكعــب ألربعــة مالييــن مواطــن كمــا  أمــر 
الســيد الرئيــس بالعمــل، بأقصــى ســرعة 
ممكنــة، لتوفيــر كل اإلمكانــات العقاريــة 
إنهــاء  أجــل  مــن  المالئمــة،  والظــروف 
لتحليــة  الخمــس،  المحطــات  مشــاريع 
ــائها  ــة إنش ــت برمج ــي تم ــاه البحــر، الت مي
ــوزراء  ــس ال ــي اجتماعــات ســابقة، بمجل ف
مــع  وضــع مخطــط جديــد لتوزيــع الميــاه، 

يضمــن التزويــد، بشــكل منتظــم بــدءا، مــن 
ــبا لموســم  شــهر رمضــان المبــارك، وتحّس

الصيــف.
ــداء  ــة ابت ــات الحديدي ــر النفاي ــف تصدي وق

ــة مــارس مــن نهاي
بوقــف  الجمهوريــة  رئيــس  أمــر  كمــا 
مــن  ابتــداء  الحديديــة  النفايــات  تصديــر 
نهايــة مــارس المقبــل, حســبما أفــاد بــه بيــان 

الجمهوريــة. رئاســة 
وجــاء فــي البيــان أن الرئيــس تبــون »أمــر 
بتوقيــف نهائــي لتصديــر النفايــات الحديدية, 
بــدءا مــن نهايــة مــارس المقبــل, وتوجيههــا 
نحــو الســوق الوطنيــة لدعــم الصناعــة, 
ــة  ــق دراس ــوق, وف ــط الس ــم ضب ــا يت ريثم
عميقــة للصــادرات والــواردات فــي هــذا 

ــال«. المج
التنســيق  ضــرورة  علــى  أيضــا  وأكــد 
المســتمر, بيــن قطاعــات الصناعــة والطاقــة 
وطنيــة  اســتراتيجية  لبلــورة  والتجــارة, 
متكاملــة, للنهــوض بالصناعــة الكهربائيــة, 

حســب بيــان رئاســة الجمهوريــة.
ــع  ــة  لمن ــات الكهربائي ــكل الصناع ــرد ل ج

اســتيراد كل المنتجــات المصنعــة
بالصناعــات  النهــوض  وبخصــوص   
الكهربائيــة  أمــر الســيد الرئيــس وزيــر 
إلحصــاء  فوريــة  بمباشــرة  الصناعــة، 
تعــرف  التــي  الواليــات  فــي  المنتجيــن 
مــع  بالتنســيق  قويــة،  صناعيــة  حركــة 
لــكل  وطنــي  وجــرد  الجمهوريــة،  والة 
ــاف وطبيعــة المنتجــات  تخصصــات وأصن
منــع  بهــدف  الجزائــر،  فــي  الكهربائيــة 
اســتيراد كل المنتجــات المصنعــة محليــا، 
ــل  ــد والعم ــهر واح ــي غضــون ش ــك ف وذل
ــات  ــن حاجي ــة، تضم ــق سياســة صناعي وف
الســوق الوطنيــة أوال، ثــم التصديــر ثانيــا , 
ضــرورة التنســيق المســتمر، بيــن قطاعــات 
لبلــورة  والتجــارة،  والطاقــة  الصناعــة 
للنهــوض  متكاملــة،  وطنيــة  اســتراتيجية 
بالصناعــة الكهربائيــة كمــا  توقيــف نهائــي 
مــن  بــدءا  الحديديــة،  النفايــات  لتصديــر 
المقبــل، وتوجيههــا نحــو  نهايــة مــارس 
ــا  ــة، ريثم ــم الصناع ــة لدع ــوق الوطني الس
ــة  ــة عميق ــق دراس ــوق، وف ــط الس ــم ضب يت
ــواردات فــي هــذا المجــال. للصــادرات وال
علــى  الــوزراء  مجلــس  صــادق  كمــا 
ــا،  ــر وموريتاني ــن الجزائ ــم بي ــرة تفاه مذك
بيــن  الرابــط  البــري  الطريــق  إلنجــاز 
مدينتــي تنــدوف الجزائريــة والزويــرات 
الموريتانيــة، الموقعــة بالجزائــر فــي 28 
ــام الجلســة،  ــل اختت ديســمبر 2021  , وقب
عــدد  علــى  الــوزراء،  مجلــس  صــادق 
ــن  ــة بالتعيي ــة المتعلق ــرارات الفردي ــن الق م
وإنهــاء المهــام، فــي وظائــف عليــا فــي 

الدولــة.
ر ـ م
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خالل ترأسه الجتماع مجلس الوزراء

الرئيس تبون يجمد الضرائب ورسوم 
قانون المالية على المواد الغذائية

الجزائر :ربيع  محيوت

هنــأ رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد 
األلمانــي،  نظيــره  تبــون،  المجيــد 
بمناســبة  شــتاينماير،  فرانك-فالتــر 
ــدا  ــالده، مؤك ــا لب ــه رئيس ــادة انتخاب إع
التنســيق  مواصلــة  علــى  عزمــه 
الشــعبين  يخــدم  بمــا  والتشــاور 
الصديقيــن ويوطــد عالقــات التعــاون 

. بينهمــا
رســالة  فــي  تبــون  الرئيــس  قــال  و 

انتخابكــم  إعــادة  »بمناســبة  التهنئــة: 
األلمانيــة,  الجمهوريــة  رأس  علــى 
الشــعب  باســم  لفخامتكــم  أتقــدم 
عــن  وأصالــة  وحكومتــه  الجزائــري 
التهنئــة  عبــارات  بأحــر  نفســي, 
وأصــدق التمنيــات بالنجــاح فــي أداء 
المزيــد  وتحقيــق  الســامية  مهامكــم 
للشــعب  واالزدهــار  التطــور  مــن 

الصديــق«. األلمانــي 

قائــال:  الجمهوريــة  رئيــس  تابــع  و 
شــخصكم  فــي  الثقــة  تجديــد  »إن 
قدمتمــوه  بمــا  واعتــراف  إلشــادة 
ــة  ــي خدم ــي ف ــاركم السياس ــوال مس ط
قناعــة  علــى  وإنــي  الصديــق,  بلدكــم 
ــتتيح  ــة س ــرة القادم ــى أن الفت ــة عل تام
االنجــازات  مــن  المزيــد  تحقيــق 

هنــة«. لرا ا
--يضيــف  الفرصــة  هــذه  »وأغتنــم 

بجــودة  ألشــيد  تبــون--  الرئيــس 
لكــم  وألعــرب  الثنائيــة,  العالقــات 
لمواصلــة  األكيــد  عزمنــا  عــن 
ــعبينا  ــدم ش ــا يخ ــاور بم ــيق والتش التنس
ــاون  ــات التع ــد عالق ــن, ويوط الصديقي

. » بينهمــا
أن  أود  »كمــا  بالقــول:  اســتطرد  و 
الكامــل  اســتعدادنا  عــن  لكــم  أؤكــد 
بعالقاتنــا  االرتقــاء  علــى  للعمــل 

المختلفــة  جوانبهــا  فــي  الثنائيــة 
بيــن  المتبادلــة  المصالــح  يخــدم  بمــا 

وألمانيــا«. الجزائــر 
رســالة  الجمهوريــة  رئيــس  ختــم  و 
التهنئــة قائــال: »وإذ أجــدد لكــم تهانــي 
ــة  ــوا فخام ــو أن تتفضل الخالصــة, أرج
عبــارات  أســمى  بقبــول  الرئيــس, 

واالحتــرام«. التقديــر 
ق ـ و

رئيس الجمهورية يهنئ نظريه األملاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبالده

صــرح وزيــر الداخليــة الفرنســي جيرالــد 
لوفيغــارو   لجريــدة  فــي حــوار  دارمانــان 
إن أصولــه الجزائريــة جعلــت المغربييــن 
بأنــه عميــل  يهاجمونــه بســببها ويقولــون 
ــس ســتتراجع  ــرزا ان باري ــن , مب للجزائريي
عــن قرارهــا  القاضــي بتقليــص التأشــيرات 
ــي حــال وافقــت  ــة ف ــدول المغاربي ــا ال لرعاي
الــدول المعنيــة علــى إصــدار التصاريــح 
مواطنيهــا  الســتعادة  الالزمــة  القنصليــة 

الموجوديــن بطريقــة غيــر قانونيــة.
وفــي حــوار صحفــي أوضــح الوزيــر أن 
جــده  إن  ويقولــون  ينتقدونــه  الجزائرييــن 
باعتبــاره  الجزائــر،  بــدل  فرنســا  اختــار 
ــا  ــوا فرنس ــن خدم ــى الذي ــن الحرك ــدا م واح
آنــذاك , ووصــف المتحــدث ذاتــه، األمــر 
ــه  ــى أن ــض ينس ــة أن البع ــب، خاص بالصع
قبــل كل شــيء وزيــر فرنســي وال يعتمــد 

بالضــرورة علــى أصولــه العائليــة.
ــس  ــغفه بتون ــه ش ــن حب ــر ع ــدث الوزي وتح
ــي  ــه لق ــى أن ــا إل ــر، الفت ــرب والجزائ والمغ
اســتقباال ممتــازا فــي البلــدان الثالثة,وكشــف 
المتحــدث أنــه يمتلــك حبــا مفرطــا للمغــرب 
ــه, وكان  ــه يشــعر باالنتمــاء إلي العربــي وبأن
الجزائرييــن  ســخط  آثــار  قــد  دارمانــان 
بســبب تصريحاتــه بخصــوص المغتربيــن 

ــيرات. ــح التأش ومن
ــه  ــذي اتخذت ــرار ال ــى الق ــر عل ــال الوزي وق
ســابق  وقــت  فــي  الفرنســية  الحكومــة 
التأشــيرات  عــدد  تقليــص  بخصــوص 
والمغربييــن  للجزائرييــن  الممنوحــة 
والتونســيين، بقولــه: طالمــا لــن تســتعيدوا 
مواطنيكــم، فنحــن لــن نقبلهــم عندنــا وأضاف 
ــن  ــتتراجع ع ــس س ــه أن باري ــدث ذات المتح
ــة  ــدول المعني ــت ال ــال وافق ــي ح ــا ف قراره
علــى إصــدار التصاريــح القنصليــة الالزمــة 
الموجوديــن بطريقــة  الســتعادة مواطنيهــا 
غيــر قانونيــة علــى األراضــي الفرنســية 
شــروع  عــن  ذاتــه،  المســؤول  ,وكشــف 
ــالق 06  ــراءات إغ ــي إج ــالده ف ــة ب حكوم
ــن  ــات، وحــل عــدد م مســاجد بـــ05 مقاطع
لإلســالم  ترويجهــا  بســبب  الجمعيــات، 
ــان أن  ــد دارمان المتطــرف كمــا وأكــد جيرال
ــن  ــد م ــل مزي ــر لح ــدد التحضي ــا بص فرنس

الجمعيــات.
ربيع م

 إذا وافقت هذه الدول عىل استعادة 
مواطنيها الموجودني بطريقة غري قانونية

باريس سترتاجع  عن 
تقليص التأشريات 

لرعايا الدول المغاربية
* إعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم االستهالك اليومي  للماء  بالعاصمة وهران وقسنطينة

* وقف تصدير النفايات الحديدية ابتداء من نهاية مارس
* جرد لكل الصناعات الكهربائية الوطنية  لمنع استيراد كل المنتجات المصنعة
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التحصيــل  مديــر  كشــف   n
العامــة  بالمديريــة  والجبايــة 
للجمــارك توفيــق ساســي، عن 
إدراج إجــراء  جديــد لمرافقــة 
بإجــراء  ويتعلــق  المصدريــن 
حــول  الملزمــة  »المعلومــة 
منشــأ البضائــع«  للقضاء على 
الشــكوك حول منشــأ المنتوج، 
الجمركيــة  الرســوم  إن  وقــال 
الجديدة المفروضة على الطرود 
التجــارة  إطــار  فــي  البريديــة 
تنظيــم  هدفهــا  االلكترونيــة، 
هــذه التجــارة وتحقيــق العدالة 
الجبائية، وأكد من جانب آخر أن 
الحــق اإلضافي المؤقت الوقائي  
الــذي تخضع لــه منتجات، وجد 
و  الوطنــي  المنتــوج  لحمايــة 
الحفاظ علــى احتياطي الصرف 
، وأن القائمــة غبــا مجمدة بل 
تخضع للتغيير حسب التطورات 
االقتصاديــة كما أكد أنه ال توجد 
أيــة معالجة تفضيلية لمســتورد 
على آخر أو لسلعة على أخرى، 
وقــال إن آجــال الجمركــة على 
مســتوى الموانــئ لــن تتعدى5 
المــدة  تقليــص  ســيتم  و  أيــام 

تدريجيا.  
فــي  أمــس،  ساســي،  وقــال   
تصريح لقنــاة تلفزيونية خاصة، 
بخصــوص الجدل الكبيــر الذي 
الجمركيــة  الرســوم  أحدثتــه 
الجديدة المفروضة على الطرود 
البريدية في إطار التســوق عبر 
اإلنترنــت،أن هــذا اإلجراء جاء 
لتحقيق العدالة الجبائية، ولتنظيم 
التجارة االلكترونيــة، حيث قال 
إنها تخص أي شــخص  طبيعي 
يريد عبــر التجــارة االلكترونية 
أن يقتنــي بضاعــة و يتســلمها 
عن طريق الطــرود البريدية أو 
البريد الســريع، و أشــار إلى أن 
األشــخاص المعنوييــن أيضا إذا 
أردوا اقتنــاء بضاعة عن طريق 
التجــارة االلكترونية عن طريق 
طــرود بريديــة يســتلزم عليهــم 
دفع هذه الرســوم  لكــن التعامل 
معهم يكــون بطريقة مغايرة عن 
األشــخاص الطبيعيين، وأضاف 
قائال:« إن التجــارة االلكترونية 

أو التجارة عن طريق االستيراد 
من قبــل المســتوردين هو نفس 
الشــيء  فهي تبقى تجــارة وفي 
كل دول العالــم هنــاك ضريبــة 

على التجارة« . 
وفيمــا يتعلــق بالرســم اإلضافي 
المؤقــت الوقائي، الــذي تخضع 
له عدة منتجات قال ساســي، إنه 
إجــراء  وجــد لحمايــة المنتوج 
المحلــي و ثانيــا للحفــاظ علــى 
احتياطــي الصــرف بعــد أزمة 
2014 بعــد تراجــع احتياطــي 
اإلجــراءات  فــكل  الصــرف، 
المتخذة-يضيــف ساســي- كانت 
منطقية كــون  أكثر من 90 من 
صــادرات الجزائر محروقات و 
بعــد تهاوي ســعر برميــل النفط 
كان ال بــد مــن اتخــاذ إجراءات 
كباقــي الدول لتحمــي اقتصادها 
و مواطنيهــا بإجــراءات ربمــا 
يعتبرها المواطن أ صارمة لكنها 

في الحقيقة كانت ضرورية. 
و بخصوص تطبيق هذا الرسم  - 
الحق اإلضافي المؤقت- بالنسبة 
اللوحــات  و  النقالــة  لهواتــف 
االلكترونية التي لها شريحة، قال 
ساسي إن هذه السلع تخضع لهذا 
الحــق ألنه في 2019 كان نظام 
التركيــب موجــود فــي الجزائر 
و مــن الطبيعــي أن تخضع هذه 
المنتجات للحق اإلضافي المؤقت 
الوقائي، و أشــار إلــى أن قائمة 
المنتجات التي تخضع لهذا الحق 
ليســت قائمة مجمــدة بل تخضع 
للتطورات االقتصادية في البالد 
فهنــاك لجنــة وزارية مشــتركة 
الماليــة  وزارة  مســتوى  علــى 
تقــوم بدراســة كل االقتراحــات 
و  االقتصادييــن  المتعامليــن 
اقتراحات الوزارات المعنية مثل  
وزارة الصناعة و الفالحة  لتقديم 
اقتراحات فيما يخص إخضاع أو 
عدم إخضــاع بعــض المنتجات 
للحــق اإلضافــي المؤقــت، فمن 
الممكــن أن تكــون هنــاك قائمة 
جديــدة للمنتجــات تخضــع لهذه 
الضريبــة و هذه المســألة ســيتم 
دراســتها من كل الجوانب و أكد 
أن هذه اللجنة تدرس هذه األمور 
بكل موضوعية و إدارة الجمارك 

عضــو بهــذه اللجنــة و اللجنــة 
تأخــذ بعين االعتبــار القطاعات 

اإلنتاجية و انشغاالتها. 

الرسم اإلضافي المؤقت 
الوقائي على الهواتف النقالة 

بلغ 60 بالمائة
وفي رده على سؤال حول  الجدل 
الذي شــهدته الضريبــة الخاصة 
بالحق اإلضافي المؤقت الوقائي 
على الهواتف النقالة ، قال ساسي 
المؤقــت  اإلضافــي  الحــق  إن 
الوقائــي علــى الهواتــف النقالة 
بلغــت 60 بالمائــة و ليــس كما 
تداوله البعض أنه 120 بالمائة، 
و أوضــح هنا أن  هناك رســوما 
وحقوقــا عند االســتيراد، فحاليا 
عندما يقوم المســتورد-له ســجل 

تجاري يمارس تشــاط االستيراد 
باســتيراد  شــرعية-    بصفــة 
هواتــف نقالة قصد بيعها ســوف 
يدفع لدى الجمــارك 30 بالمائة 
حقــوق جمركيــة، و 19 بالمائة 
رســم على القيمة المضافة و60 
بالمائــة على الحــق  و2 بالمائة 
»مســاهمة   تســمى  كمســاهمة  
للصنــدوق  تذهــب  التضامــن« 
الوطنــي للتقاعــد، و حين تجمع 
هــذه الرســوم و الحقــوق فهــو 
يعــادل النســبة المفروضــة في 
إطار التجارة االلكترونية و حتى 

تكون هناك عدالة ضريبية.  
 وقــال أنــه فــي منظــور الدولة 
يجــب أن تكون هنــاك ضرائب 
للخزينة ألن كل المشــاريع التي 
تتم هي نتــاج الضريبة، فمجانية 
التعليــم و الصحــة ، ومشــاريع 
طرقــات و المشــاريع األخــرى 
تتم عــن طريق هــذه الجباية، و 
أشــار إلى أن المورد األساســي 
لخزينة الدولة  في االقتصاديات 
القوية هــي الضرائب، وأضاف 
أن الدولــة حاليا تريــد أن تنتهي 
التخبط الــذي يحدث كلما تأثرت 
أســعار النفط، و تنهــي االعتماد 
على الجباية البترولية، من خالل 
االعتماد علــى الجباية العادية و 
ذلــك من خــالل تشــجيع اإلنتاج 
الوطنــي و إنشــاء المشــاريع و 

تحسين الخدمة. 

كل سلعة  تصل إلى الموانئ 

توجد أية معالجة تفضيلية  تدفع الحقوق الجمركية وال 
إدارة  فــي  المســؤول  أكــد  و 
الماليــة  وزارة  أن  الجمــارك، 
فتحــت العديد من الورشــات من 
بينهــا اإلصــالح الجبائي، و أكد 
أن هناك عمل كبير ألجل تحقيق 
العدالــة الجبائيــة، وأكــد أن كل 
مســتورد و كل ســلعة تصل إلى 
الموانئ تدفــع الحقوق الجمركية 
وفــق ما ينــص عليــه القانون و 
أن هنــاك عدالــة  جبائيــة علــى 

الجميع، وأكــد أنه حاليا ال توجد 
أية معالجــة تفضيلية لمســتورد 
أو ســلعة علــى أخــرى، فــكل 
بضاعــة تصل للمينــاء يجب أن 
يتــم التصريح  بها و تخضع لكل 
اإلجــراءات  القانونيــة، و أكد و 
إدارة الجمــارك بالمرصــاد لكل 

من يمارسون طرق ملتوية . 

إدراج إجراء »المعلومة 
الملزمة حول منشأ 

البضائع«  للقضاء على 
الشكوك حول منشأ المنتوج

وفــي رده علــى ســؤال حــول 
اإلجراءات الجديــدة التي أقرتها 
إدارة الجمارك لفائدة المصدرين، 
أكد ساســي أنــه باإلضافــة إلى 
اإلجراءات التسهيلية التي أقرتها 
الجمــارك  فــي إطــار مرافقــة 
المصدرين في عمليات التصدير 
خاصــة تصديــر مــواد خــارج 
المحروقــات هناك إجــراء جديد 
وفــق المعاييــر الدوليــة توصي 
بــه المنظمــة العالميــة للجمارك 
ويتعلــق ب  »المعلومة الملزمة 
حول منشأ البضائع«، و أوضح 
هنا أن هناك بعــض المصدرين 
عندما يريدون التصدير في إطار 
تفضيلــي مثــال  باتجــاه منطقــة 
التبادل الحــر العربية أو االتحاد 
األوروبي ،  فمن أجل أن يستفيد 
المســتورد-من  –أي  زبائنهــم 

اإلعفاءات المنصوص عليها في 
االتفاقيات المبرمة بين الطرفين،  
يجب أن يتم إصدار شــهادة منشأ 
ألن الشــرط مــن االســتفادة من 
هــذه المزايــا الجبائيــة أن يكون 
المنتــج جزائري بشــهادة منشــأ 
تثبــت أن المنتج جزائري، وهذا 
للمشــاكل  قصــد إعطاء حلــول 
التــي تحدث حول منشــأ المنتج، 
وتفادي كل الشــكوك التي تدور 
حول منشأ المنتوج، وهذا حسبه 
يســاعد علــى الترويــج للمنتوج 

الوطني و حمايته.  

آجال الجمركة على مستوى 
الموانئ لن تتعدى5 أيام  

و فــي رده علــى ســؤال حــول 
الســلع التــي تمكث فــي الميناء 
بعــد وصولهــا لعــدة أيــام، قال 
ساســي كلما تمكث البضاعة في 
المينــاء كلما كان هناك خســائر 
للمينــاء  و  البضائــع  لصاحــب 

و للدولــة، وأوضــح أن مكــوث 
البضائع في الحاويات له تكاليف 
بالعملــة الصعبة ألن كلما تمكث 
الحاويــة يجــب دفــع تكاليف، و 
بالتالي إدارة الجمارك حاليا تقوم 
بمجهودات جبارة حتى ال يتعدى 
آجــال الجمركــة 5 أيام و ســيتم 
تقليص هــذه لمــدة تدريجيا وفقا 
اإلجــراءات التي ســوف تتخذها 

إدارة الجمارك. 
مكــوث  أن  إلــى  أشــار  و   
البضاعــة فــي المينــاء ال يتعلق 
فقــط بالجمركــة ألنه لمــا تصل 
البضاعة للمينــاء هناك مدة 15 
يوما تعطي للمتعامل االقتصادي 
للتصريــح لدى الجمــارك و هذه  
المــدة مــن مســؤولية المتعامــل 
بعــض  أحيانــا  و  االقتصــادي، 
المتعامليــن تكــون لديهــم بعض 
مــن  التراخيــص  أو  المشــاكل 
بعض اإلدارات األخرى فينشغل 
بها وهذا يؤدي ما يعطل العملية.   

مدير التحصيل والجباية بالمديرية العامة للجمارك توفيق سايس يوضح:

الرسوم الجمركية الجديدة عىل الطرود الربيدية 
هدفها تحقيق عدالة جبائية

الرسم اإلضايف المؤقت يتوخى حماية المنتوج الوطني والحفاظ عىل احتياطي الرصف

وزارة الفالحة تستحسن هذا االنخفاض وتوضح:

بيع القمح الصلب لمنتجي العجانئ بأسعار مدعمة 
ساهم يف خفض أسعارها للنصف

الفاحة  وزارة  استحسنت    n
والتنمية الريفية انخفاض أسعار 
االستهاك  ذات  الغذائية  المواد 
العجائن  غرار  على  الواسع 
حيث  والكسكسى  الغذائية 
أحيانا  االنخفاض  نسبة  تصل 
كل  عبر  وذلك  بالمائة،   50 إلى 
أسباب  وأرجعت  الوطني،  التراب 
االنخفاض إلى القرار الذي اتخذته 
للديوان  بالترخيص  والمتعلق 
بيع  للحبوب  المهني  الجزائري 
العجائن  لمنتجي  الصلب  القمح 

بأسعار مدعمة. 
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، 
الرسمية  صفحتها  على  نشرته 
التكفل  بعد  أنه  فايسبوك،  على 

في  الصلب،  القمح  بيع  بملف 
تتميز  العالمية  الظروف  ظل 
ألسعار  مسبوق  غير  بارتفاع 
مصالح  موافقة  وبعد  الحبوب، 
وزارة  رخصت  األولى،  الوزارة 
لديوان  ل الريفية  والتنمية  الفالحة 
بيع  للحبوب  المهني  الجزائري 
العجائن  لمنتجي  الصلب  القمح 

بأسعار مدعمة. 
القمح  أسعار  دعم  قرار  ويأتي 
العجائن  لصنع  الموجه  الصلب 
انعقد  الذي  ثنائي  ال االجتماع  بعد 
بين وزارة الفالحة والتنمية الريفية 
و وزارة التجارة وترقية الصادرات 
و المحولين الذين التزموا بخفض 

أسعار هذه المنتجات. 

الجزائر: سناء-م

الجزائر: سناء-م
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وزارة الصناعة الصيدالنية تكشف : 

فرق التفتيش سجلت االلتزام الصارم باإلمداد 
المستمر للصيدليات بأدوية كورونا

n كشــفت وزارة الصناعــة 
الصيدالنيــة، في بيــان لها، أن 
فــرق التفتيش التابعــة للوزارة 
والفرق المشتركة خالل عمليات 
التفتيــش التي نفذتها من 5 إلى 
ســجلت  الجــاري  فيفــري   10
بالتعليمــة  الصــارم  اإللتــزام 
المســتمر  باإلمــداد  المتعلقــة 
للصيدليــات باألدويــة المدرجة 
العالجــي  البروتوكــول  فــي 

لكوفيد19-.
وأضــاف البيان أن فرق التفتيش 
التابعة للمفتشــية العامة بوزارة 
وتلــك  الصيدالنيــة  الصناعــة 
التابعة للفرق المشــتركة وزارة 
الصناعــة  وزارة  التجــارة- 

الصيدالنيــة نفــذت 30 عمليــة 
تفتيــش خالل الفترة من 05 إلى 
10فيفري الجــاري موجهة إلى 
مؤسســات التوزيع الصيدالنية، 
في واليات الجزائر، قســنطينة، 
غليــزان،  الشــلف،  وهــران، 
مستغانم وتلمسان، وذلك بالرغم 

من المنحنى التنازلي للعدوى.
وقــال البيــان أن فــرق التفتيش 
سجلت بارتياح اإللتزام الصارم 
جانفــي    18 تســخيرة  ألحــكام 
2022، وكذلك اإلمداد المستمر 
المدرجة  باألدويــة  للصيدليــات 
العالجــي  البروتوكــول  فــي 
لكوفيد19-، ومع ذلك تم توجيه 
إخطارات رسمية إلى اثنتين من 

الصيدالني  اإلنتــاج  مؤسســات 
بنــاء على طلب مديريــة اليقظة 
االســتراتيجية، لعــدم االمتثــال 
لاللتــزام باإلبالغ عــن البرامج 

التقديرية للتسليم.
وزارة  أن  المصــدر  وأضــاف 
الصناعة الصيدالنية كشفت بأن 
حمالت التفتيش ليســت ظرفية، 
وأنهــا ستســتمر إلــى مــا بعــد 
التســخيرات المتعلقة بالمنتجات 
الصيدالنية المستخدمة في عالج 
ســتتواصل  كمــا  كوفيــد19-، 
الســيما  التفتيــش،  عمليــات 
لمعالجــة الشــكاوى والتبليغ من 
قبل الصيادلة ضحايا الممارسات 
التجاريــة غيــر القانونيــة عــن 

اإللكترونــي  البريــد  طريــق 
R e q u e t e m e d i c @

miph.gov.dz
وأوضحــت أن هــذه العمليــات 
تأتــي فــي إطــار تنفيــذ برنامج 
التفتيــش الــذي وضعتــه وزارة 
الصناعــة الصيدالنيــة من أجل 
غيــر  الممارســات  مكافحــة 
واالحتكار  للمضاربــة  القانونية 
وبهــدف  المشــروط،  البيــع  أو 
المســتمر  التوفيــر  ضمــان 
الصيدالنيــة وتزويد  للمنتجــات 
الصيدليــات باألدوية التي تدخل 
العالجــي  البروتوكــول  فــي 

لكوفيد19-.
                                 ربيع م 

n  أكــد النائــب العــام لــدى مجلــس 
قضــاء الجزائــر، مراد ســيد أحمــد، يوم 
األحد بالجزائر العاصمة، أن وزارة العدل 
ســتعكف »مــن اآلن فصاعــدا« و بمعية 
شــركائها علــى رســم »سياســة جزائية 
خاصة« بالتصرفات غير المســؤولة التي 
تمس بالسكينة العامة وراحة المواطنين.

 و أوضح الســيد سيد احمد, خالل تنشيطه 
نــدوة صحفيــة حــول قضيــة ‘’المســاس 
بالنظــام العــام« و المتمثلة فــي غلق 11 
شــخصا للطريق السريع الغربي بالجزائر 
العاصمة أثناء موكب زفاف ما تســبب في 
ازدحــام مروري خانق على مســتوى هذا 
المحــور, أنه »لوحظ مؤخرا انتشــار مثل 
هذه التصرفات بالطرقات والشوارع, وهو 
ما يخل بالنظام العام«, و عليه »تقرر في 
هذا الشــأن التعامل بالصرامة الالزمة مع 
هــذه الوقائع التــي تمس بالســكينة العامة 

وراحة المواطنين«.
و أضــاف النائــب العام قائال: »ســتعكف 
وزارة العــدل من اآلن فصاعــدا, وبمعية 
شــركائها على رسم سياسة جزائية خاصة 

بهذه التصرفات غير المسؤولة«.
و عن واقعة غلق الطريق الســريع الغربي 
بالعاصمــة )منتــزه دنيــا بارك-زرالدة(, 
فبرايــر   04 »بتاريــخ  و  أنــه,  أوضــح 
الخامســة  الســاعة  حــدود  فــي   ,2022

)17:00( مســاء,على مســتوى المحــور 
المشــار إليــه, قــام بعــض األشــخاص, 
باســتعمال ســياراتهم ودراجاتهــم النارية 
أثنــاء موكب زفــاف, لالحتفال في وســط 
الطريــق, ما أدى إلى الغلق الكلي للطريق 

وإحداث اختناق مروري حاد«.
و أضاف أنه, و »بعد التحقيق واســتغالل 
ما تم تداوله من صور و فيديوهات للواقعة 
عبر مواقع التواصــل االجتماعي, تمكنت 
مصالــح الــدرك الوطني مــن تحديد هوية 
الفاعليــن, ليتــم توقيف جميــع األطراف, 
منهم 11 متهما موقوفا, فيما بقي اثنان في 

حالة فرار«.
و قــال الســيد ســيد احمــد, أنــه وبموجب 
تقديــم  تــم  الفــوري,  المثــول  إجــراءات 
المعنييــن أمــام وكيــل الجمهوريــة لــدى 
محكمــة بئــر مــراد رايــس, أيــن وجهت 
لهــم تهم تتعلــق ب«تعريض حيــاة الغير 
للخطــر« و »إعاقة الطريــق العام«, كما 
تمت مصادرة مركبــات و دراجات نارية 

وضعت بالمحشر.
كمــا قام رئيس قســم المثــول الفوري لدى 
محكمــة بئر مراد رايــس, بتأجيل محاكمة 
المتهمين, مع إصــدار أمر إيداعهم جميعا 
رهن الحبس المؤقت, يضيف الســيد ســيد 

احمد.
                                         ق ـ و

النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يوضح بشأن غلق الطريق 
الرسيع بالعاصمة:

سيتم رسم سياسة جزائية خاصة بكل ما 
يمس السكينة العامة و راحة المواطنني

فيما تّم ايداع المتهم الرئييس الحبس المؤقت

اسرتجاع سفينة "امدغاسن" التي تم تهريبها خارج الوطن

n كشــف النائــب العــام لــدى مجلــس قضاء 
الجزائــر، مــراد ســيد أحمــد، يــوم األحــد، عن 

اســترجاع سفينة »امدغاســن« التي تم تهريبها 
خــارج الوطــن في وقت ســابق بالرغــم من أنها 

كانــت محل حجز قضائي اثــر التحقيق في قضية 
فســاد، كما تم إصدار أمر بااليداع في حق المتهم 
المتورط في هذه الواقعة و وضع متهم ثان تحت 

الرقابة القضائية.
و أوضــح الســيد ســيد أحمــد فــي نــدوة صحفية 
خصصــت لعــرض تفاصيــل واقعــة تهريــب و 
اســترجاع السفينة التي تحمل تسمية ‘’امدغاسن’’, 
أن االمــر يتعلــق بقضيــة »اســترداد العائــدات 
االجراميــة الناتجــة عــن قضايا الفســاد«, مؤكدا 
أن هــذه القضيــة التــي تم تداولها بشــكل واســع 
عبــر مواقع التواصــل االجتماعي, هي محل تتبع 

السلطات العليا للبالد.
و بالتفاصيل, قال ذات المسؤول أن »قيمة الباخرة 
تقــدر ب 18 مليون دوالر وكانت محل حجز اثر 
تحقيق قضائي في قضية فســاد, و إذ بالمستفيد من 
عقــد كرائها يقــوم بتهريبها نحو الخــارج, لتكون 

محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي«.
و أضــاف النائب العــام أنه تمــت متابعة مقترفي 
هذه األفعال على »أســاس اخفاء عائدات اجرامية 
ناتجة عن قضايا فســاد و تبييض اموال« , و قام 
قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع 
بتاريــخ 23 ينايــر 2022 , تم على اثــره ايداع 
المتهم الرئيســي وهو مدير شــركة خاصة الحبس 
المؤقــت, فيما تــم وضع متهم آخر تحــت الرقابة 

القضائية’’.
و بعد سلسلة من المنازعات التجارية و المتابعات 
الجزائيــة, »تكللــت كل تلــك الجهود باســترجاع 
الباخــرة التي رســت يــوم االحد بمينــاء الجزائر 

العاصمة«, حسب ذات المصدر.
                                          ق ـ و

االســتعمارية  فرنســا  فجــرت    n
يــوم 13 فيفــري 1960 أول قنبلــة لها 
بالصحــراء الجزائريــة ال تــزال عواقبها 
جسيمة إلى حد يوم على السكان والبيئة، 
بل االسوأ من ذلك أنه بعد مرور 62 سنة 
لم تشــرع فرنســا في تطهير المواقع من 

التلوث لتبقى هذه المسألة عالقة.
 وبالفعــل، قــام الجيش االســتعماري يوم 
الســبت 13 فيفري على 7سا04 صباحا 
علــى بعــد حوالــي 50 كلــم مــن مدينــة 
حموديــة )رقان( بتفجيــر قنبلة مصنوعة 
بالبلوتونيوم وهي اقوى بخمس مرات من 

قنبلة هيروشيما باليابان.
وكان االنفجار األول المســمى »اليربوع 
األزرق« متبوعــا بتفجيــر ثــالث قنابــل 
أخــرى بموقــع رقــان وهــي »اليربــوع 
األبيــض« )يــوم الفاتح أفريــل 1960( 
ديســمبر   27( األحمــر«  و«اليربــوع 
1960( ثــم »اليربــوع األخضر« )25 

أبريل 1960(.
وفــي المجمــوع قامــت فرنســا بتفجيــر 
17 قنبلــة نوويــة جوية وباطنيــة ما بين 
فبرايــر 1960 وفبرايــر 1967 بمنطقة 
رقان وفي تجاويف سلســلة جبــال الهقار 
)تمنراســت( ضاربة عــرض الحائط أمن 

السكان المحليين والبيئة.
وأرادت فرنسا االستعمارية من خالل هذه 
التفجيرات االلتحاق بــأي ثمن الى النادي 
النــووي العالمــي دون االكتــراث لصحة 

السكان والحيوانات والنباتات .
واألخطــر مــن ذلــك، ادعــت فرنســا أن 
هذه التفجيرات وقعــت بمناطق خالية من 
الســكان وصحراوية في حين كانت تأوي 

هذه المناطق حوالي 30000 نسمة.
وال تــزال العواقــب الناجمــة عــن هــذه 
التفجيرات الذرية تلحــق أضرارا بصحة 

ســكان هــذه المناطق حيث توجد األشــعة 
فــي كل شــبر منهــا علمــا أن النفايــات 
المعدنيــة عالية النشــاط االشــعاعي على 
غــرار البراميل التي تركها المســتعمر قد 
اســتخدمها السكان ســيما البدو مما يشكل 

خطرا حقيقيا لهؤالء السكان.
فــي هذا الســياق، أشــار األطبــاء الى أن 
التفجيرات النووية خلفت أمراضا مجهولة 

يمكن مالحظتها اليوم.
هــذا وقــد حذر ممثلــو جمعيات مســاعدة 
مســتها  التــي  المناطــق  فــي  المرضــى 
التفجيــرات مــن تفاقــم »القلــق« خــالل 
السنوات األخيرة لحاالت السرطان بجميع 
أنواعــه وتشــوهات خلقية والعقــم نتيجة 
النشــاط اإلشــعاعي الناجم عــن تفجيرات 
فرنسا االستعمارية بالصحراء الجزائرية.
وقــد اعتبر باحثون فــي تاريخ جزائريون 
وأجانب أن اســترجاع االرشــيف الخاص 
بهذه التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر 
هو شــرط أساســي لتحديد انعكاسات هذه 
الجرائــم ضــد االنســانية علــى الصعيــد 

الصحي والبيئي.
ان فرنسا التي استخدمت الجزائريين حقال 
للتجارب ملزمة بإعادة األرشيف المتعلق 
بالتفجيــرات النوويــة بالصحــراء قصــد 
السماح بتحديد مواقع ردم النفايات النووية 
وتحديــد المناطــق الملوثة تفاديا لتســجيل 

ضحايا جدد.
وأمام فرنســا التي تتمســك برفــض تقديم 
خرائط طوبوغرافيــة خاصة بأماكن ردم 
النفايــات الملوثــة أو الكيميائية، لم تتوقف 
الجزائــر أبــدا علــى لســان المســؤولين 
والمجتمــع المدنــي عــن المطالبــة بفتــح 

األرشيف و »تطهير« األماكن.
                                          ق ـ و

التفجريات النووية الفرنسية يف الجزائر.. 
جرح مازال يزنف بعد مرور 62 سنة



الضوء  الليبي  البرلمان  منح  من  أيام  بعد 
ال  الحكومة،  لتشكيل  باشاغا  لفتحي  األخضر 
والفترة  الجديدة  بالسلطة  يحيط  الغموض  يزال 

االنتقالية.
أعمالها  المنتهية  الحكومة  رئيس  إعالن  ووسط 
بدأت  السلطة،  تسليم  رفضه  الدبيبة  عبدالحميد 
ويليامز  ستيفاني  ليبيا  في  األممية  المبعوثة 

األخيرة. اللحظات  مشاورات 
الدبيبة  مع  لقاء  األحد،  يوم  وليامز،  وعقدت 
التطورات  لمناقشة  الوزراء  رئاسة  بديوان 
رئيس  أكد  فيما  البالد،  في  الجارية  السياسية 
الحكومة ضرورة استكمال خارطة الطريق التي 
أقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كافة األطراف 
وطنية  انتخابات  لعقد  المناسبة  الظروف  تهيئة 
وإجراء استفتاء على الدستور خالل هذا العام.

فإن  الحكومة،  عن  صادر  بيان  وبحسب 
الفاعلين  مع  الماضية  المدة  خالل  ناقش  الدبيبة 
السياسيين والعديد من األطراف المختلفة، وضع 
االستحقاقات  إلنجاز  محدد  زمني  بإطار  خطة 
المعتمدة  الطريق  التي تضمنتها خارطة  الوطنية 

بجنيف. السياسي  الحوار  ملتقى  في 
السلطة  تسليم  مصير  الحكومة  بيان  تجاهل 
والذي  باشاغا،  فتحي  الجديدة  الحكومة  لرئيس 
بعد  المقبلة،  االنتقالية  الفترة  لقيادة  عليه  يعول 
أن منحه البرلمان الليبي، يوم الخميس الماضي، 

أعضائه. بأغلبية  الثقة 
بثها  تغريدة  في  قال  الدبيبة  عبدالحميد  وكان 
الرسمي  حسابه  عبر  أمس،  سابق  وقت  في 
بموقع التواصل االجتماعي »تويتر«، إن قطار 
االنتخابات انطلق ولن يتوقف إال بسلطة شرعية 

. منتخبة
وتابع رئيس الحكومة »أشكر وأحيي كل التفاعل 
والرافض  لالنتخابات  الداعم  الواسع  الشعبي 

للتمديد )..( استمروا في رفع الصوت عاليا«.
وكانت المبعوثة األممية في ليبيا ستيفاني وليامز 
الدبيبة،  عبدالحميد  حكومة  تغيير  على  علقت 
سيادي  قرار  إنه  صحفية،  تصريحات  في  قائلة 
المؤسسات  اختصاصات  وضمن  بالكامل، 

لليبية. ا
الليبية  المؤسسات  األممية  المسؤولة  وفيما حثت 
أصحاب  جميع  مع  وتوافق  بشفافية  العمل  على 
شددت  الصلة،  ذات  الفاعلة  والجهات  المصلحة 
حرة  انتخابات  في  قدما  المضي  ضرورة  على 
»كارثة  وصفته  بما  المخاطرة  أو  ونزيهة، 

وطنية« بال نهاية تلوح في األفق.
رئيسيا  تحديا  تواجه  ليبيا  أن  إلى  وأشارت 
البقاء  في  البالد  في  النخبة  »رغبة  من  ينبع 
كاشفة  للخطر،  ليبيا  يعرض  مما  السلطة«،  في 
الناس  بين  متصاعد«،  بـ«إحباط  وصفته  عما 

العاديين في ليبيا بعد عقد من الصراع.
األزمة  في  األممية  الوساطة  أن  على  وشددت 
األمم  لدى  أنه  مؤكدة  تماما«،  »محايدة  الليبية 
يقرب  ما  أصوات  برفع  أخالقي  التزام  المتحدة 
يريدون  ممن  مسجل  ناخب  ماليين   3 من 

ليبيا. في  االنتخابات 
ووافق مجلس النواب الليبي، األسبوع الماضي، 
باشاغا  فتحي  اختيار  على  أعضائه  بأغلبية 
إال  الدبيبة،  لعبدالحميد  خلفا  للحكومة  رئيسا 
من  االعتراضات  بعض  يجد  المجلس  قرار  أن 
مليشيات مسلحة، وترحيبا حذرا من قوى دولية.
ق ـ د

اإلثنين 14 فيفري 2022 م6
الموافق لـ 13 رجب 1443 هـ  الحدث المغاربي

البوليساريو بشدة استمرار سياسة »األرض  أدانت جبهة 
المحروقة« التي تنتهجها دولة االحتالل المغربية وما تقوم 
به مؤخرا من حملة »ترهيب وتجريد« الصحراويين من 
على  للعمل  المتحدة  لألمم  العام  األمين  داعية  ممتلكاتهم, 
وجه السرعة لوضع حد »للوحشية« و »االرهاب« اللذين 

يتعرض لهما الشعب الصحراوي.
في  البوليساريو  جبهة  ممثل  وجهها  رسالة  في  ذلك  جاء 
االمم المتحدة والمنسق مع المينورسو, محمد سيدي عمار, 
ذكر  غوتيريش,  انطونيو  المتحدة  لألمم  العام  االمين  الى 
فيها أنه »بناء على تعليمات من سلطات بلدي, أكتب إليكم 
بقلق بالغ للفت انتباهكم و انتباه مجلس األمن إلى استمرار 

االحتالل  دولة  تنتهجها  التي  المحروقة  األرض  سياسة 
الشرعي  غير  العسكري  احتاللها  بداية  منذ  المغربية 
معلن  بهدف   1975 أكتوبر   31 في  الغربية  للصحراء 
هو إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أرضه وخيراته«.
وعرض ممثل الجبهة آخر التقارير الواردة من المناطق 
الصحراوية المحتلة التي تشير إلى أن »سلطات االحتالل 
المغربية تقوم بإتباع سياسة األرض المحروقة على نطاق 
المدن  خارج  تعيش  التي  العائالت  من  العديد  واسع ضد 
الصحراوية الكبرى المحتلة«. و أبرزت جبهة البوليساريو 
انه »منذ اليوم األول من احتاللها غير الشرعي للصحراء 
القتل  أساليب  أفظع  االحتالل  قوات  استخدمت  الغربية, 

الجماعي والزالت تواصل فرض حصار عسكري وتعتيم 
تزال محاطة  التي ال  الصحراوية  المناطق  إعالمي على 
األعمال  ظل  في  والعار(  )الذل  الفاصل  الرملي  بالجدار 
ونشطاء  المدنيين  ضد  المتواصلة  واالنتقامية  الترهيبية 
الصحراوية  األراضي  في  والصحفيين  اإلنسان  حقوق 

المحتلة«.
اإلحتالل  دولة  نسفت  أن  »منذ  إنه  الجبهة  اضافت  و 
المغربية وقف إطالق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 
أنواع  جميع  المغربية  االحتالل  قوات  تستخدم   ,2020
العشرات  لقتل  المسيرة,  الطائرات  ذلك  بما في  األسلحة, 
لقتل  أيضا  و  وازع  دون  من  الصحراويين  المدنيين  من 
عبورهم  أثناء  مجاورة  بلدان  من  ومواطنين  مدنيين 

األراضي الصحراوية المحررة«.
ب«شدة«  البوليساريو  جبهة  أدانت  تقدم,  ما  على  وبناء 
دولة  تنتهجها  التي  المحروقة  األرض  »سياسة  استمرار 
المغربية وما تقوم به مؤخرا من حملة ترهيب  االحتالل 
وتجريد للصحراويين من ممتلكاتهم في المناطق المحتلة«.
للعمل  العام,  االمين  رأسها  وعلى  المتحدة,  االمم  ودعت 
»على وجه السرعة« لوضع حد »للوحشية واإلرهاب« 
اللذين يتعرض لهما يوميا المدنيون الصحراويون ونشطاء 
حقوق اإلنسان, بمن فيهم سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها, 

على يد دولة االحتالل المغربية في المناطق المحتلة.
وغير  الفوري  اإلفراج  »ضمان  إلى  الجبهة  دعت  كما 
المشروط عن السجناء السياسيين الصحراويين«, بمن فيهم 
مجموعة أكديم إزيك, المعتقلين في سجون دولة االحتالل. 
وناشدت الجبهة, االمين العام االممي ومعه مجلس األمن, 
لكم  الممنوحة  السلطة  السرعة  وجه  على  »استخدام  الى 
بموجب ميثاق وقرارات األمم المتحدة لضمان وضع حد 
ضد  المستمرة  العدوانية  المغربية  االحتالل  دولة  لحرب 
شعبنا والتي إن لم يوضع لها حد فإنها سوف تغرق المنطقة 

كلها في مزيد من العنف وعدم االستقرار«.
ق ـ د

أدانت بشدة استمرار سياسة »األرض المحروقة« لسلطات المخزن

البوليساريو تدعو غوتيريش 
لوضع حد لوحشية االحتالل المغربي 

ضد الشعب الصحراوي

فيما بدأت المبعوثة األممية ستيفاين 
ويليامز مشاورات اللحظات األخرية

غموض يحيط بالسلطة 
الجديدة والفرتة 

االنتقالية يف ليبيا

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل 
محل مجلس القضاء المنحل.

وقال سعيّد خالل لقائه رئيسة الحكومة نجالء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، إن »المجلس الجديد 
جاء ليضع حدا لحاالت اإلفالت من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد 

المطالب المشروعة للشعب التونسي«.
وأكد احترامه استقاللية القضاء، مضيفا أن »السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها«.

وشدد على ضرورة »تطهير البالد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل 
يتساوى فيه الجميع أمام القانون«.

وأوضح أن من »يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس 
األعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت«.

ق ـ د

سعّيد يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعىل مؤقت للقضاء

تعيش األوساط الجامعية ومؤسسات التعليم المغربية على 
له  تتعرض  الذي  الجنسي  التحرش  فضائح  توالي  وقع 
»جرائم  بمثابة  أضحت  والتي  أساتذتهن،  من  الطالبات 

خطيرة« تهدد فضاء التربية والتعليم في المملكة.
األخيرة،  السنوات  خالل  المغربي،  اإلعالم  أثار  و 
من  طالبات  لها  تعرضت  كثيرة  جنسي  تحرش  حاالت 
قبل أساتذتهن في الجامعات، إال أن غالبية هذه القضايا 
شكاوى  إلى  تحولت  التي  وتلك  شكاوى،  إلى  تتحول  لم 

قضائية بقيت غالبيتها من دون متابعة.
وفي هذا السياق، نددت منظمات حقوقية ونسائية مغربية 
النساء  كرامة  تمس  التي  الجنسي  التحرش  »جرائم  بـ 
فرض  أكدت »ضرورة  و  أمنهن وسالمتهن«.  وتنتهك 
عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم والقضاء على 
الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل 
الولوج إلى العدالة«. و اعتبرت هذه المنظمات فضائح 
التحرش الجنسي »جرائم خطيرة تهدد فضاءات التربية 
والتعليم، وتبعدها عن أدوارها األساسية في نشر الثقافة 

والمساواة وعدم التمييز ومناهضة كل أشكال العنف«.
مواقع  على  حمالت  إطالق  إلى  ناشطوها  وسارع 

من  شهادات  لجمع  االجتماعي  التواصل 
نساء ضحايا، وحثهن على كسر الصمت 
اللواتي  الطالبات  ب«حماية  وطالبوا 
في  حقهن  وضمان  بشكاوى  يتقدمن 

متابعة الدراسة«.
ودفعت هذه الظاهرة التي الزالت تؤرق 
شركات  إحدى  المغرب،  في  النساء 
الضحايا  شهادات  تحويل  إلى  اإلنتاج 
الى قصص مصورة بهدف كسر حاجز 
الصمت حول العنف الجنسي المسلط ضد 
ألصوات  واسع  إعطاء صدى  و  المرأة 

النساء الالتي قررن التحدث.
في  الجنسي  االبتزاز  هذا  فضائح  سلسلة  خلفية  وعلى 
السبت،  أمس  المغربي،  القضاء  أصدر  الجامعات، 
إدانته  بعد  واحد،  عام  مدة  جامعي  أستاذ  بحبس  حكما 
ب«التحرش الجنسي« بإحدى طالباته، بحسب ما ذكرت 

صحيفة »العربي الجديد«.
ونقلت ذات الصحيفة عن المحامية المغربية عائشة كالع 
إن »المحكمة االبتدائية في طنجة أدانت المتهم بالتحرش 

الجنسي، وحكمت عليه بالحبس عاما واحدا مع النفاذ«، 
األفعال  ألن  الحكم  هذا  عن  رضاها  »عدم  الى  مشيرة 

خطيرة، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية«.
أستاذ  بحق  الفارط  يناير  في شهر  الصادر  الحكم  وكان 
إطار  في  األول  )شمال(،  بطنجة  اإلسبانية  اللغة  في 
النقاط«   مقابل  »الجنس  تسمية  عليها  أطلقت  فضيحة 
)»العالمات«( تطال خمسة أساتذة جامعيين، ولم تختتم 
جلساتها بعد.       ق ـ د

فضائح التحرش الجنسي.. »جرائم خطرية« تهدد قطاع التعليم يف املغرب



قال وزير الزراعة التركي بكير باكديميرلي، إن دولة 
اإلمارات الشريك التجاري األكبر لتركيا في منطقة 

دول مجلس التعاون الخليجي.
اقتصادياً  حليفاً  تعتبر  اإلمارات  دولة  أن  وأوضح 
موثوقاً، وسوقاً استراتيجية للسلع والمنتجات التركية.
 2000 من  أكثر  هناك  أن  إلى  باكديميرلي  وأشار 
في  واألغذية  الطعام  مجال  في  تعمل  تركية  شركة 
رابطة  أقامته  مؤتمر  خالل  وذلك  اإلمارات،  دولة 
مصدري منتجات األغذية التركية مؤخراً في مركز 

مؤتمرات لو ميريديان دبي.
سوق  أهمية  »ندرك  التركي:  الزراعة  وزير  وقال 
اإلمارات؛ نقوم بأنشطة وبرامج للتعريف بالمنتجات 
من  الكثير  تحاول  حيث  اإلمارات،  في  التركية 
إكسبو  في  بمنتجاتها  التعريف  التركية  الشركات 

2020 دبي«.
الشريك  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتعتبر 
التجاري األول لتركيا في دول مجلس التعاون لدول 
بين  الثنائية  التجارة  بلغ حجم  حيث  العربية،  الخليج 
دوالر.  مليارات   8 نحو   2020 عام  في  البلدين 
وقال البروفيسور مصطفى شنطوب، رئيس الجمعية 
إن  »البرلمان«،  تركيا  لجمهورية  الكبرى  الوطنية 
التجارة خالل األشهر العشرة األولى من عام 2021 

بلغت 6.4 مليار دوالر.
دبي،   2020 إكسبو  في معرض  تركيا  تشارك  كما 
بجناح في منطقة االستدامة، وتم تصميمه تحت شعار 

»صنع المستقبل من أصل الحضارات«.
وأوضح البروفيسور شنطوب أن دولة اإلمارات هي 
أيًضا مستثمر مهم في تركيا وتحتل المرتبة الثانية بين 
االستثمار،  مجال  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
مضيًفا أن دولة اإلمارات لديها استثمارات كبيرة في 

السياحة والبنوك وكذلك الموانئ والتجزئة.
دولة  وزير  الزيودي  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  وكان 
للتجارة الخارجية بحكومة دولة اإلمارات، قد صرح 
في حوار له مع شبكة »بلومبيرج« في جانفي 2022 
بأن دولة اإلمارات تسعى إلى مضاعفة حجم التبادل 
شنطوب  أكد  ذلك  على  وتعليًقا  تركيا،  مع  التجاري 
العالقات  لتوسعة  كبيرة  إمكانات  بالفعل  هناك  »أن 

التجارية بيننا«.
 141 نفذوا  األتراك  المقاولون  أن  شنطوب  وكشف 
دولة  في  أمريكي  دوالر  مليار   13 بقيمة  مشروًعا 
استثمرت  »لقد  مضيًفا:  اليوم،  هذا  حتى  اإلمارات 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سوق  في  شركاتنا 
وتشكل جزًءا منها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث 
بلغت االستثمارات التركية في دولة اإلمارات 720 

مليون دوالر«.
وقد وقعت دولتا اإلمارات وتركيا على اتفاقية صفقة 
مقايضة تقارب 5 مليارات دوالر بالعمالت المحلية، 

جانفي الماضي.
ق ـ إ
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أكد رئيس جمهورية النيجر السابق، محمدو إيسوفو يوم 
األحد بالجزائر العاصمة، على أهمية دفاع إفريقيا عن 
االفريقي  االتحاد  أجندة  خالل  من  الخاصة  مصالحها 
لسنة 2063، مشددا على ضرورة اقامة منطقة التبادل 

الحر القارية »بشكل ملموس«.
ورافع السيد إيسوفو الذي يجري زيارة للجزائر ، خالل 
محاضرة نشطها بمقر وزارة الشؤون الخارجية تحت 
عنوان »منطقة التبادل الحر القارية والتحديات متعددة 
تدافع  أن  أجل  من  افريقيا«،  تواجهها  التي  األشكال 
افريقيا عن مصالحها، السيما من خالل مقاربة االتحاد 
لتحقيق   2063 لسنة  أجندته  في  المتضمنة  االفريقي 

»السلم واالزدهار في افريقيا«.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس النيجر السابق »نحن أكثر 
قوة معا للتفاوض من اجل اقامة شراكات. يجب تصدير 

للمواد األولية  نبقى خزانا  النهائية دون أن  المنتوجات 
التي ورثناها من االستعمار«.

أهمية وضع  على  المتحدث  أكد  الهدف،  هذا  ولتحقيق 
عدال  »أكثر  يكون  جديد  عالمي  اقتصادي  نظام 

وانسانية«.
ومن بين التحديات األخرى التي تواجهها القارة، ذكر 
السيد إيسوفو بضرورة اقامة منطقة التبادل الحر القارية 
التي تنص  المنطقة  »بشكل ملموس«، مضيفا أن هذه 
ستسمح   2063 لسنة  االفريقي  االتحاد  أجندة  عليها 
االقتصادي  النمو  من  »طموحة«  نسبة  بتحقيق  للقارة 

السنوي تقدر بسبعة )7( في المائة.
فسيمكننا  الهدف،  هذا  حققنا  ما  »إذا  بقوله  أيضا  وأكد 

مضاعفة ثروات القارة بستة عشر مرة«.
وعالوة على منطقة التبادل الحر القارية، ذكر المتدخل 

أيضا مشاريع أخرى رئيسية تنص عليها األجندة، من 
التحتية  البنى  تنمية  بمخطط  المتعلق  المشروع  بينها 
في افريقيا )طرقات وسكك حديدية وطاقة ومطارات 
الطريق  المثال  سبيل  على  ذاكرا  ورقمنة(،  وموانئ 
العابر  الحديدية  السكك  وطريق  للصحراء  العابر 

للصحراء وأنبوب الغاز نيجيريا-النيجر-الجزائر.
إيسوفو،  السيد  أيضا، حسب   2063 أجندة  وتتضمن 
مشروعين رئيسين، يرتبط أحدهما بالتنمية الصناعية 
كل  أن  مضيفا  الفالحية،  بالتنمية  واألخر  افريقيا  في 
 20 خلق  على  قادرة  لألجندة  الرئيسية  المخططات 
لفائدة  السيما  سنويا،  شغل  منصب  مليون   30 حتى 

فئة الشباب.
واعتبر المتحدث أن »منطقة التبادل الحر القارية لن 
يكون لها معنى إذا ما لم نحقق المخططات الرئيسية 

التي تبناها االتحاد االفريقي«.
بالمفاوضات  الخاصة  التطورات  بآخر  يتعلق  وفيما 
حول منطقة التبادل الحر القارية، أوضح رئيس النيجر 
السابق أن هذه المفاوضات مستمرة بخصوص تحديد 
قواعد المنشأ، السيما في قطاعات مثل شعبة السيارات 
والنسيج والسكر، متوقعا الوصول إلى اتفاقيات حول 

هذه النقطة بحلول سبتمبر 2022.
المتحدث  أفاد  فقد  الخدمات،  قطاع  بخصوص  أما 
اتفاق بحلول  إلى  المفاوضات من شأنها أن تصل  بأن 
شهر يونيو 2022، السيما حول خمس قطاعات ذات 
والخدمات  والسياحة  والنقل  االتصال  وهي  أولوية: 

المالية والخدمات التجارية.
 »2 »المرحلة  إلى  أيضا  إيسوفو  السيد  تطرق  كما 
من  معين  عدد  على  تنصب  التي  المفاوضات  من 
المنافسة  وسياسة  باالستثمار  المتعلقة  البروتوكوالت 
أن  موضحا  االلكترونية،  والتجارة  الفكرية  والملكية 
لالتحاد   القادمة  القمة  قبل  سيكون  االتفاقيات  هذه  عقد 

االفريقي في بداية 2023.
وقد استقبل السيد محمدو إيسوفو يوم الخميس من قبل 

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ق ـ إ

رئيس جمهورية النيجر السابق، محمدو إيسوفو يؤكد من الجزائر:

ضرورة إقامة منطقة التبادل الحر 
اإلفريقية بشكل ملموس

وزير الزراعة الرتكي بكري باكديمرييل:

أكرث من 2000 رشكة تركية 
تعمل يف مجال الطعام 

واألغذية يف دولة اإلمارات

الخارجية  وزير  نائب  ستيفانو  دي  مانليو  دعا 
اإليطالي إلى التقليل من اعتماد البالد على الغاز القادم 
من روسيا، وذلك عبر التوجه إلى الجزائر وأذربيجان 

وتركمانستان كمصادر بديلة.
وقال المسؤول لصحيفة »ال ريبوبليكا« يوم األحد: »كما 
هو حال سائر أوروبا، نواجه مشكلة االعتماد على عدد 
قامت  لقد  روسيا.  مقدمتها  وفي  المصادر  من  صغير 
موسكو بداية العام بتقليص تدفقات الغاز المخصص عبر 

المسار األوكراني إلى النصف تقريبا«.
وأضاف أن »هذا التهديد ألمننا في مجال الطاقة والذي 
قد يكون ناجما هو اآلخر عن اعتبارات سياسية يتطلب 

خطوات عاجلة«.
تشكل  وتركمانستان  وأذربيجان  الجزائر  أن  واعتبر 

مصادر واعدة للغاز الطبيعي بالنسبة لبالده.

دي  لويجي  اإليطالي  الخارجية  وزير  أعلن  جانبه  من 
إمدادات  في  بديل عنه  تعتبر شريكا ال  أن روسيا  مايو 

الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وأكدت روسيا على لسان نائب رئيس الحكومة ألكسندر 
إمكانية اإلمدادات اإلضافية  لدراسة  أنها مستعدة  نوفاك 
الشأن  بهذا  أي طلب  تتلق  لم  لكنها  الغاز ألوروبا،  من 

بعد.
األوروبيين  السياسيين  بعض  دعوات  نوفاك  ووصف 
»ضجة  بأنها  الروسي  الغاز  مشتريات  عن  للتخلي 

دعائية«.
وأكد أن روسيا تنفذ التزاماتها وفق كافة العقود الموقعة 
بشكل كامل، بل وزادت من حجم التوريدات إلى السوق 

العالمة بنسبة 15%
لرئيس  أكد  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وكان 

استعداد  مؤخرا،  دراغي  ماريو  اإليطالي  الوزراء 
الطبيعي  الغاز  من  مستقرة  إمدادات  لضمان  روسيا 

إليطاليا.
ق ـ إ

دعت إىل تنويع مصادر تموينها

إيطاليا تريد التقليل من االعتماد على روسيا و تتوجه أكثر إلى الجزائر

أضرارا  كورونا  جائحة  تأثيرات  أفرزت 
حيث  المغربي  االقتصاد  على  جسيمة 
اضطر ما يقارب ثلث القطاعات إلى تعليق 
النشاط لمدة 143 يوما في المتوسط خالل 
عام 2021، األمر الذي انعكس على نسبة 
حسبما  السيولة،  نقص  الى  أدى  و  البطالة 
للمندوبية  حديث  رسمي  تقرير  في  جاء 

المغربية السامية للتخطيط.
و أوضح هذا التقرير, الذي خصص لرصد 
االقتصادي  و  االجتماعي  التأثير  وتقييم 
 28 أن  المغرب,  في  كوفيد19-  لجائحة 
المغربية  القطاعات االقتصادية  بالمائة من 

اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما 
في المتوسط خالل عام 2021 و وتوقفت 
الصغر  المقاوالت متناهية  بالمائة من   30

من العمل لمدة 158 يوما في المتوسط.
فقد  والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت  أما 
حين  في  يوما   116 لمدة  توقفا  عرفت 
شاهدت المقاوالت الكبرى تعليقا عن العمل 

لمدة 107 يوم.
المقاوالت  العديد من  التقرير إن  كما ابرز 
استئناف  في  صعوبة  وجدت  المغربية 

النشاط خالل السنة الماضية.
األكثر  االقتصادية  القطاعات  بين  من  و 

تقرير  أشار  كورونا,  جائحة  من  تضررا 
و  النقل  و  البناء  قطاعات  الى  المندوبية 
التي عرفت ركودا و  الخدمات  السياحة و 

توقفا في النشاط.
كشفت  البطالة،  مستويات  يخص  فيما  و 
منصب  ألف   432 فقدان  عن  المندوبية 
معدل  انتقل  حيث  الماضية,  السنة  شغل 
البطالة من 11,9 في المائة إلى 12,3 في 
المائة على المستوى الوطني و من 15,8 
بالوسط  المائة  في   16,9 إلى  المائة  في 

الحضري.
يبقى  البطالة  معدل  فإن  التقرير،  حسب  و 

 15 بين  ما  البالغين  الشباب  لدى  مرتفعا 
و24 سنة )31,8 في المائة(، واألشخاص 
الحاصلين على شهادة )19,6 في المائة(، 

والنساء )16,8 في المائة(.
و في هذا اإلطار, كشف الخبير االقتصادي 
المغربي أوهادي سعيد, في تصريح لوكالة 
المالية  السيولة  نسبة  أن  الروسية,  اإلنباء 
المقاوالت  من  بالمائة   50 لدى  انخفضت 
من  بالمائة   49 اضطرت  فيما  المغربية, 
المؤسسات إلى تخفيض عدد العمال, األمر 

الذي انعكس على نسبة البطالة.
و يرى الخبير أن تأثير جائحة كورونا على 

المقاوالت المغربية يحتمل أن يستمر حتى 
عام 2023, في ظل الوضع الصحي الذي 
واضحة  رؤية  غياب  في  و  مقلقا  يزال  ال 

لتطور للوضعية الوبائية في العالم.
و عليه, ستواجه حكومة المخزن في األيام 
لمواصلة  مالية,  السيما  صعوبات,  المقبلة 
في  المتضررة  والشركات  المقاوالت  دعم 
سلبية  زراعية  و  اقتصادية  مؤشرات  ظل 
األمطار  هطول  تأخر  بحكم  متدهورة,  و 
واستمرار أزمة السيولة و تفاقم المديونية, 

حسب مالحظين.
ق ـ إ

االقتصاد المغربي يتكبّد خسائر جسيمة بسبب جائحة كورونا



   

n للمــرة األولى في الجزائــر وإفريقيا 
، أجرى البروفيســور محمد رشــيد حداد 
، أخصائــي جراحــة المــخ واألعصــاب 
بقســنطينة  ، برفقــة فريقــه الطبي ، أول 
تدخــل جراحي على فتــق القرص العنقي 

باستخدام تقنية الجراحة بالمنظار.
 قال البروفيســور حــداد إن هذه التقنية تم 
تقديمهــا فــي الجزائر في عــام 2017 ، 
حيث بدأ الممارسون بالممارسة الجراحية 
بالمنظــار علــى فتق القــرص الظهري ، 
مما يســمح للمريض باالستقامة بعد اليوم 

األول مــن التدخــل. انتشــر فــي القطاع 
الصحــي العــام والخــاص بعد اكتســاب 

الخبرة الالزمة.
 تظــل ممارســة العالج هــذه تقنية حديثة 
يجب تســليط الضوء على هــذه المزايا ، 
خاصــة أنها تســمح للمرضى باســتئناف 
نشــاطهم المهنــي فــي وقت قصيــر جًدا 
)21 يوًما لمريض فتق القرص الظهري 
وشــهر واحد لفتق القرص العنقي( ، بداًل 
مــن عدة أشــهر مــن التوقف مــع التقنية 

الكالسيكية
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ألول مرة يف افريقيا..استخدام تقنية الجراحة 
بالمنظار  للفتق العنقي بقسنطينة      

من هنا وهناك  

اإلثنين 14 فيفري  2022 م
الموافق لـ 13 رجب 1443 هـ

تم تأجيلها بسبب كورونا وتعرف حضور جمعية الشفاء الفرنسية 

ملتقى مرض السكري والطب الباطني يومي 17 و18 مارس بقسنطينة  

األيــام  أفــاد منظمــون أن   n
العاشرة لمرض السكري والطب 

الباطني التي ينظمها قســم الطب  
الداخلي  في مركز مستشــفى بن 
باديــس الجامعــي في قســنطينة 

ستقام يومي 17 و 18 مارس.

  وسيشــارك فــي هذيــن اليومين  
مــن  متخصصيــن  ممارســين 
مختلف المؤسسات الصحية على 
المســتوى الوطنــي ، باإلضافــة 
إلى أطبــاء ، أعضاء في الجمعية 
الجزائرية الفرنســية الشفاء ، كما 
تم توضيحه من قيل رئيس الطب 
الداخلــي بمستشــفى الجامعي ابن 
باديس ، األســتاذ ياســين كيتوني 
، حيــث قال »تأجلت هــذه األيام 
بســبب  عاميــن   منــذ   الطبيــة 
تداعيــات وباء فيــروس كورونا. 
و ســيتناول هــذا الحــدث العلمي 
»مــرض الســكري واألمــراض 
االلتهابيــة المناعيــة« و »جائحة 
كوفيد 19-« ، وستتابع النقاشات 
الجوانــب المختلفــة المتعلقة بهذه 

الجوانب الجديدة.
وأكــد األســتاذ كيتونــي أن هــذا 
الحدث العلمي الذي يستمر يومين 
بتحديــث  للممارســين  سيســمح 

معارفهم في مختلف التخصصات 
وإجراء التبادل بين المتخصصين 
الســكري  أمــراض  قســم  فــي 
واألمراض االلتهابيــة المناعية ، 
االتصــاالت و  مواضيــع أخرى 
على غرار »االبتكارات العالجية 
في مرض السكري« ، »األنشطة 
العالجيــة فــي التهــاب القزحيــة 
مــرض  »و«   2022 أخبــار 
الســكري  وكذلــك فيمــا يتعلــق 
بفيروس Covid-19 ،و  رسائل 
حول« الجوانب األخالقية  إلدارة 
جائحة Covid-19 ، و  النشاط 
البدني وإعادة التأهيل في فترة ما 
بعــد Covid-19 » الــى حاتب  
»االضطراب المناعي المصاحب 
لـــ Covid-19« علــى جــدول 
أعمــال هذا االجتماع ، وســتدور 
ورش العمــل التي تنظم بمناســبة 
هذه األيــام العلمية حول متالزمة 

االلتهاب في الطب الباطني.

رقم اليوم 
600  مواطنا يطعنون يف قائمة 

السكن بعني عبيد   
n اشتكى العديد من مواطني 
تناقضات  عيــن عبيــد مــن ال
الملحوظــة في توزيع 4000 
وحــدة ســكنية اجتماعيــة تم 
إنشاؤها مؤخرًا. وبحسب أفراد 
جمعية »اإلصالح« للمجتمع 
المدنــي نفإن األكثر اســتياء 
تقدمــوا  مرشــحا   600 هــم 
باالســتئناف وينتظرون بقلق 
شديد. سيتم اإلعالن عنها قبل 

15 أفريل
وصرح الســيد إلياس بودغان 
، رئيــس هــذه الجمعيــة ، أن 
»توزيــع البرنامــج المذكور 
مــن  الكثيــر  فــي  تســبب 

فــي  والســخط  االضطــراب 
التناقضات  بســبب  الســاحة 
قائمــة  فــي  الملحوظــة 
الحــظ  أيــن  المســتفيدين«. 
السكان ، على سبيل المثال ، 
أن األشــخاص المعروفين في 
الميدان حصلوا على مساكن 
على الرغم من أنهم أصحاب 
ا في بيع  ًي ــون حال أراض يعمل
بنــاء  الكثيــر مــن أراضــي ال
وأن هذه المعامالت تكســبهم 
ــى  يــارات. .باإلضافــة ال المل
األشــخاص الذيــن يتقاضون 
ــاً مرتفعاً قــدره 7 ماليين  راتب

اً  . سنتيم شهري

بلدية ديدوش مراد      

سكان حي بوحارة بالرتبة متذمرون من  تجاهل وكالة عدل        

n استنكر سكان حي  بوحارة 
ــد الرزاق ، المعروفة باســم  عب
»سكن 6000  عدل »  بالرتبة 
في بلدية ديــدوش مراد،الوضع 
ــي بســبب تراكم  ــي الكارث بيئ ال
المياه بكميــات كبيرة في أقبية 
ــي. هذا الوضع من العفن  المبان
أطلق رائحة كريهة تلزم السكان 
بتولي مسؤولية تجفيفهم أثناء 
بلدية  انتظار تدخــل الخدمات ال
لضمان معالجتهم الكيميائية ، 
في حيــن أن خدمات وكالة عدل 
غائبة  دائما و ال تســدي حلوال 

لسكان الحي.
عبــد  بوحــارة   ســكان  يعانــي 
الرزاق من مشــاكل كثيرة ، لكن 
أكثرها تنغيصا لحياتهم اليومية 
هــي   تراكم المياه الملوثة داخل 
األقبية ،مما يشــكل خطرًا كبيرًا 
على أساســات المبانــي الواقعة 

في منطقة االنهيار األرضي.
قــد دّق المعنيون ناقوس الخطر 
في مناســبات عديــدة ، وأصّروا 

ــى التدخــل العاجــل من قبل  عل
الســلطات المعنية التي تتجاهل 
الوضع مع عدم وجود استجابة، 
ــذا  قرر هؤالء المواطنون إفراغ  ل
ــاه الملوثة من هــذه األقبية  المي
تــي تحولــت إلى مســتنقعات  ال
، باإلضافــة إلى آثارهــا الضارة 
ــى الصحــة العامــة ، فضاًل  عل
عــن دورهــا المهــم فــي تكاثر 
الحشــرات  ، ناهيك عن كابوس 

موسم الصيف الذي ينتظرهم إذا 
استمر هذا الوضع.

ــون  المواطن هــؤالء  ويواصــل 
عمليات تفريغ األقبية باستخدام 
المضخــات مــن أجــل تســهيل 
ــة  وكال تتجاهــل  مهمتهم.فيمــا 

عدل صرخاتهم  
مــن ناحيــة أخــرى ، تســتخدم 
مــراد  ديــدوش  بلديــة  خدمــات 
ــى  عل للقضــاء  الكيماويــات 

أعشاش البعوض.
 وقد تســببت هاته المشــاكل في 
الغضب الكبير في وسط السكان 
بسبب ما يتحملونه من مضيعة 
ــك المــال  للوقــت والجهــد وكذل
ــة   يــن تدخــل وكال أيضــا ،  آمل
»عدل« لحل مشــاكلهم العديدة  
و المضي قدما في إصالح شبكة 
الصرف الصحي وكذلك شــبكة 

مياه الشرب.

اإلطاحة بعصابة رسقة  استهدفت 14 شقة 
شاغرة ببوالصوف                   

n تمكنــت قــوات الشــرطة باألمــن 
الحضري السابع من توقيف شخصين 
يبلغــان من العمر 21 ســنة لتورطهما 
في قضايا الســرقة بالكســر فــي حالة 
تلبس و التخريب العمــدي لملك الغير 
حيثيــات القضيــة تعود الى نــداء عبر 
قاعــة البــث و االرســال مفــاده بالغ 
مــن حراس أحــد العمارات الشــاغرة 
بحــي بوالصــوف بخصــوص تواجد 
شــخصين يقومــان بســرقة األنابيــب 
النحاســية ، على الـــفور تم التنقل إلى 

عيــن المــكان أين تــم اجــراء معاينة 
ميدانية فيما قام عدد من قوات الشرطة 
بمالحقــة الفاعليــن اللــذان توجها الى 
بناية اخرى لالختباء غير أن التطويق 
الجيد للمكان و التدخل الفعال لعناصر 
األمــن الحضــري مكــن توقيفهمــا  و 
تحويلهما الى مقر المصلحة  لمباشــرة 

االجراءات القانونية . 
بعــد االنتهاء من انجاز ملف اجراءات 
جزائية في حق المعنيان ، تم تقديمهما 

أمام وكيل الجمهورية . 

قسنطينة : مريم بن جامع 

حريق معمل إلنجاز أغذية األنعام بالمنطقة 
الصناعية لديدوش مراد

n تــم ،صباح أمس، تقديم إســعافات 
مــن قبل الحمايــة المدنية للوحــدة الثانوية 
حامة بوزيان و وحدة القطاع ديدوش مراد 
ببلدية حامة بوزيــان، بالمنطقة الصناعية 
ديدوش مراد، وذلك إثر حريق شب داخل 
مســتودع علــى مســتوى مصنــع ألغذية 
األنعام و صناعة األعالف، سجلنا احتراق 

مجموعة من العتاد الخاص بالمصنع، كما 
سجلنا إسوداد الجدران الداخلية و الواجهة 
األماميــة للمســتودع، الحريــق أخمد من 
طرف الحماية و منع انتشــار الحريق مع 
حماية 500 قنطار أعالف ، جناح إداري 
و 04 شاحنات مركونة في الفناء                                   
                        جمعتها : مريم .ب

انتاج أعالف الموايش و االدوية ذات الملف البيطري موضوع نقاش       

n ترأس والي والية قسنطينة 
نهايه األسبوع  اللجنة الوالئية 

فــة بمتابعة المشــاريع  المكل
م  االستثمارية المستكملة و ل

تدخل حيز االســتغالل بعد ، 
بحضور السيد رئيس الديوان 

تنفيذييــن  و كل  ، المــدراء ال
المصالح المعنية.

حيث تم دراســة ملفين االول 
خــاص بوحدة انتــاج اعالف 
الدواجن  المواشــي و  االنعام 
ثاني  ببلدية عيــن عبيد اما ال
خاص بمصنع إلنتاج األدوية 
البيطــري  االســتعمال  ذات 

ببلدية الخروب.
لإلشــارة تدخــل أشــغال هذه 
اللجنــة فــي اطــار التعليمة 
الرئاســية في رقم2021/03 
المؤرخــة فــي 01 ديســمبر 
2021 الصــادرة عــن رئيس 
الجمهورية و المتعلقة برفع 
المشــاريع  عــن  العراقيــل 
المســتكملة  االســتثمارية 
حيــز  تدخــل  ــم  ل تــي  ال و 

االستغالل.

قسنطينة : مريم بن جامع 
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n   كشــفت مديرية التجــارة وترقية 
تســجيل  عــن  بتبســة،  الصــادرات 
مصالحهــا لمئات من المخالفات، التي 
نجــم عنهــا الغلــق اإلداري، لـ 519 
محال تجاريا، بينما قدرت قيمة الســلع 
والبضائع غير المفوتــرة، بما يقارب 

690 مليار سنتيم.
وحســب ذات المؤسســة،  فــإن عدد 
التدخالت التي ســجلها أعوان الرقابة 
الســنة الماضية، قد تجــاوز 31 ألف 
تدخال، نجم عنها رفع 4387 مخالفة، 
وترتب عنها تحرير 4210 محاضر 
للمتابعــة القضائية، وأشــار المصدر 
ذاتــه، إلــى أن أغلــب التدخــالت، قد 
مســت مجال الممارســات التجارية، 
و2840  تدخــل،  ألــف   21 بنحــو 
مخالفــة، بينهــا إلزاميــة عــدم إعالم 

والتعريفــات،  باألســعار  المســتهلك 
وعدم إيــداع الحســابات اإلجتماعية، 
وممارسة أنشــطة تجارية، دون إتمام 
التجاري،  التسجيل بالسجل  إجراءات 
فضال عــن عدم فوتــرة الســلع، هذه 
األخيرة التي قدرتهــا مديرية التجارة 
بمــا يزيد عن 690 مليار ســنتيم، أما 
في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، 
فســجل 10 آالف تدخل، أسفرت عن 
1547 مخالفــة، أغلبها تمحور حول 
عدم إلزامية وســم المتنوجات، وتوج 
العمل الرقابي في هذا المجال، بحجز 
42 طنا من مختلــف المواد الغذائية، 
ومواد التنظيف، وأكياس البالســتيك، 
بحيــث بلغــت قيمتهــا 1.48 مليــار 

سنتيم.
                       منى بوعكاز

غلق 519 محال لمخالفة القوانني 
المحددة للنشاط التجاري بتبسة

متفرقات 
النقاش تركز على المشاريع الهامة المتأخرة                    

دراسة مشاكل سكان الوالية محور لقاء  برلمانيين 
مع والي جيجل

n التقــى نواب جيجل في البرلمان 
،  في جلســة عمل مــع والي الوالية 
دامــت اكثــر مــن ســاعتين ونصــف 
،وذلك لدراســة جملة من المشــاريع 
،وفــي  الواليــة  وأهتمامــات ســكان 
مقدمتها مستشــفى 60 سرير ببلدية 
زيامة  منصوريــة الذي يعرف تأخرا 
كبيــرا فــي اإلنجاز ،حيت أكــد الوالي 
بــأن الصفقــة فســخت مــع المقــاول 
وســوف يســند المشــروع لمؤسسة 

أخرى إلتمامه.
  كمــا طرح الوفد البرلماني الخميس 
الماضــي المتكــون من ســليم تبوب 
، عبــد الــرزاق تواتــي و عبد النور 
بوصبيعــة قضيــة قاعــات العــالج 
المغلقــة في العديد من البلديات،حيث 
طالب النواب بإعــادة فتحها لتقريب 
الصحة من المواطن، وفي هذا السياق 
أثيرت مشــكلة قاعة عالج إحشيشن 
التــي فتحــت فــي جويليــة الماضي 
ولمدة شــهر فقط لكنها التزال مغلقة 
الى حــد االن،إذ وعد والــي الوالية 
بالتكفل بالمشــكل شخصيا،وفي نفس 
السياق، تطرق النواب لقضية نقص 
األطبــاء االختصاصييــن وخاصــة 

في التوليد واالشــعة وامرض القلب 
،وهنا اكد الوالي على انه في اتصال 
دائم مع وزارة الصحة لتعيين اطباء 
مختصيــن لوالية جيجل مــع تأكيده 
بأنه سوف يوفر لهم سكنات وظيفية. 
وقــد دعا النائب ســليم تبــوب والي 
الواليــة التدخل العاجــل لنقل الطفل  
)ل- وائــل ( الذي تعــرض لحروق 
مــن الدرجة الثالثــة والموجود حاليا 
على مســتوى مستشــفى الميلية الى 
مستشــفى متخصــص فــي الحروق 

بالعاصمة .
وفي سياق آخر،طرحت قضية ربط 
مناطق النشــاطات بالكهرباء والغاز 
والماء في كل مــن منطقة بني احمد 
وشــوف االثنيــن ووجانة وســطارة 
،حيــث اكــد الوالــي بــأن االشــغال 
جاريــة حاليا، وكذا مشــروع ثانوية 
جيملة التي توقفت بها الدراسة بسبب 
وفاة مدير مكتب الدراســات المكلف 
بالدراســة ،إذ وعــد والــي الواليــة 
الرد على هذه المســألة كتابيا،وأشار 
النــواب الــى وضــع مســبح الميلية 
والطاهير المتوقفان و اللذان يعرفان 
تأخرا كبيرا في اإلنجاز مند 2010 
إلى جانب أشــغال انجاز دار الشباب 
خــدروش  يحــي  اوالد  بلديــة  فــي 

المتوقفة حاليــا ،وأوضح الوالي بانه 
ســوف يعقد اجتماع بحضور النواب 
مع مدير الشــباب والرياضة لدراسة 
كل مشــاكل القطاع،وخاصة الهياكل 
التــي لــم يمســها التجميــد ،وهو ما 
ينطبــق أيضا علــى القطب الجامعي 
بالعوانة الذي يعرف تأخرا كبير افي 

اإلنجاز.

بعث مشاريع  الغاز الطبيعي في 
مناطق الظل 

وبخصــوص المشــاريع ذات الصلة 
بتحســين الحيــاة اليوميــة للمواطــن 
الغــاز  مشــروع  النــواب  ،طــرح 
الطبيعــي في مناطق الظل في العديد 
من البلديات ،حيث أسندت للمقاوالت 
لكنها لم تنطلق األشغال لحد الساعة، 
الوالي اكد على متابعة هده المشاريع 
مــع مؤسســة ســونلغاز والمقاوالت 
المعنيــة باإلنجاز،فيمــا أبــرز أيضا 
برمجة مشــاريع أخــرى للغاز قريبا 
لبلديــات اوالد رابــح ،بلديــة بــرج 
الطهــر وبلديــة جيملة،وبخصــوص 
المقــر الجديــد للوالية ،أشــار والي 
الواليــة بأنــه أمر مديــر التجهيزات 
مقاولــة  الصفقــة  بفســخ  العموميــة 

اإلنجاز وإســنادها لمقاولــة أخرى، 
ورافع ممثلو ســكان جيجــل لصالح 
مشروع تهيئة وتعبيد طريق العنصر 
ميلــة مــرورا ببلدية بلهــادف وبلدية 
والمســجل  عســكر  اوالد  بوســيف 
فــي البرنامج التأهيلــي ، حيث دعوا 
والــي الوالية الى التكفل الشــخصي 
بالمشــروع بالنظــر ألهميته في فك 
العزلــة عــن عديــد البلديات،وكــذا 
مشــروع طريق شــوف اإلتنين بني 
ميمــون الذي مــازال يــراوح مكانه 
،اذ أوضــح والــي الوالية بــأن هذا 
المشــروع تــم دعمــه بغــالف مالي 

وستنطلق األشغال قريبا.
وتطــرق نــواب المجلــس الشــعبي 
التأهيلــي  للبرنامــج  الوطنــي 
1400مليار ســنتيم ،الذي استفادت 
منه الوالية في سنة 2019 ،ويعرف 
تأخرا في اإلنجاز وخاصة المشاريع 
التي تســهر على إنجازها المديريات 
المختلفة على عكس المشــاريع التي 
أنجزتهــا البلديــات ،والتــي أنجزت 
بوتيرة جيدة فــي أغلب البلديات،كما 
تم نقل إنشــغال التالميــذ في الطور 
المتوسط والثانوي بأسردون وحتمية 
توفيــر النقــل لهم مع اســتفادتهم من 
النظام نصف الداخلي ليســتفيدوا من 
وجبــة الغــداء وذلك لبعد مســاكنهم 
عــن المؤسســات التربوية،كما تمت 
اإلشارة الى مشــكلة النقل المدرسي 
فــي اغلب البلديات علــى الرغم من 
وجــود الحافــالت وكمثــال عن ذلك 
بلديــة قــاوس التي تعانــي نقصا في 
ســائقي الحافالت،هذا وقــد اعترف 
ممثلــو الواليــة فــي البرلمــان بــأن 
علــى  المطروحــة  المشــاكل  هــذه 
والــي الواليــة ماهي إال جــزء قليال 
مــن المعضــالت التــي يعانــي منها 
مواطنــو عاصمــة الكورنيش،والتي 
تتطلــب المزيد مــن الجهد بالنســبة 
آلداء مسؤولي الدولة على المستوى 
المحلي،قصــد حلحلــة العراقيل التي 
التنموية  تجابههــا أغلبية المشــاريع 
بغيــة وضعها في خدمــة المواطنين 
الذيــن ينتظــرون تحســين اطارهــم 

المعيشي.
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رئيــس  األول  قام،نهارأمــس   n
المجلس الشعبي، البلدي باديس 
حيور وبحضور أعضاء المجلس 
المنتخبين وعمال وإداريين بلدية 
ميلة بتســليم محاضر التنصيب 
للمتعاقديــن الذين اســتفادوا من 

اإلدماج المهني. 
ــم تســليم تســعة وثالثيــن  وقــد ت
محضــرا تتفــرع فيهــا المناصب 
المتصرفيــن  بيــن  المدمجــة 
اإلدارييــن ومستشــاري الشــؤون 
يــة واالجتماعية والرياضية   ثقاف ال
ــك  وغيرهم،وذل اإلدارة  واعــوان 

حسب االختصاص.   
بلدية فــي ملء  وحســب حاجــة ال
المناصب الشاغرة وتوفير المورد 
البشــري الالزم والكفء لتحسين 
وتطويرهــا  العموميــة  الخدمــة 
وتقريــب اإلدارة مــن المواطن بما 

يتماشى وتطورات الراهن. 
وتعتبــر هــذه الحصــة األكبر من 
نوعها في عمليات االدماج مقارنة 
،خاصــة  األخــرى  اإلدارات  مــع 
لدفعــة األولى   أنهــا تعــد  إدماجا ل

ــة األولى من ســيرورة  في المرحل
يــة فــي انتظــار اســتكمال  العمل
يــة االدمــاج خــالل المراحل  عمل

الالحقة.
مناصــب  اســتحداث  هــو  و 
جديــدة حســب القانون األساســي 
بلديات المؤرخ في 28ســبتمبر  ل ل
2011 تتمثــل فــي المستشــارين 
واالجتماعيــة  يــة  ثقاف ال للشــؤون 
المجــال  يفتــح  والرياضية،ممــا 
بلديــة بوصفهــا خلية أساســية  ل ل
تخــدم المواطن وترتبــط به بصفة 
مباشــرة فــي توســيع اهتماماتها 
هــذه  فــي  نشــاطاتها   وتطويــر 

المجاالت.
وقد ألقى رئيس المجلس الشــعبي 
البلدي كلمته التي تضمنت الحث 
تــزام بالجدية في  العمل  على االل
بلدية في خدمة  لتثمين مســاعي ال
ــح العام،كما ألقــى كل من  الصال
نائــب بالمجلس فــؤاد بن صالح  ال
والنائب الســيد إبراهيم حداد كلمة 
ــكل العاملين في  شــكر وعرفان  ل
بلديــة على مجهوداتهم المبذولة  ال
فــي جميــع المجــاالت مــن أجل 
تحســين وتطوير الخدمــة ودعيا 

ــى مواصلة الدرب  مــن جهتهما إل
ــادة المجهــود لكــون عامــل  وزي
بلدية هو واجهة للمواطن واإلدارة  ال
ــم بعــد ذلك تســليم  العامــة معا.ت

المحاضر للمستفيدين  من طرف 
رئيــس المجلس الشــعبي، البلدي  
وكــذا أعضائــه في  جــو احتفالي 

بهيج.

n  شــهدت واليــة ميلــة نهــار امس 
االول عملية توزيع 17000 شــجرة 
زيتون لفائدة االيتام واالرامل لمناطق 

الظل بالوالية.
 هــذه العمليــة التي كانت مــن تنظيم 
جمعيــة كافــل اليتيم الخيريــة »فرع 
قوافل الخيــر والفضيلة« انطلقت من 

بلدية فرجيوة ومست 17 بلدية .
تهدف هذه العمليــة التي حضرها كل 
مــن  رئيس دائرة فرجيوة ، رؤســاء 
المجالس الشعبية البلدية لكل من بلدية 

فرجيــوة ويحيــى بنــي قشــة ، ممثل 
الغابــات ، ممثل الحماية المدنية ، الى 
خلق مشــاريع استثمارية لفائدة االيتام 
واالرامــل والمعوزين من أجل توفير 
مداخيل ماليــة لقضاء حوائجهم.و من 
المنتظــر ان  تتواصــل هــده العملية 
خالل االيام القادمة لتشــمل مزيدا مت 
من البلديات لتمكين العائالت المعوزة 
من تنفيد برامج تساعدها علي تخسين 

مداخيلها.
                     محمد بوسبتة

توزيع 17000 شجرة زيتون لفائدة
 االيتام واألرامل  

n  أطلقــت مديرية توزيع الكهرباء 
والغاز بوالية المســيلة عملية كبرى 
لصيانة خطوط ومنطلقات الكهرباء 
وذلك من اجل تحسين الخدمة وتفادي 
االنقطاعــات المتكررة للكهرباء في 
فصل الصيف وخالل شهر رمضان 
الكريم، العملية جندت لها إمكانيات 
جميــع  وســتمس  وبشــرية  ماديــة 
المكلف  الــى  المقاطعات،واســتنادا 
بخلية االعــالم واالتصال بالمديرية 
عادل نقاز فإن العملية األولى مست 
منطلــق بلدية بلعايبة 30 كيلو فولط 
وشــملت قرى أوالد بلحوت ،أوالد 
مبــارك واوالد حديد وهــي العملية 

التي تمت بنجاح وفي ظرف قياسي 
،بمشاركة مقاطعات الكهرباء ببلدية 
المسيلة وبرهوم وسيدي عيسى،أما 
المرحلة الثانية مــن عملية الصيانة 
فقد شــهدتها مقاطعة ســيدي عيسى 
بمشــاركة مقاطعات المسيلة،برهوم 
، بوســعادة وسيدي عيسى اين تمت 
عمليــة صيانــة خــط الكهرباء 30 
كيلــو فولــط على مســتوى المنطقة 
الصناعيــة ببلديــة ســيدي عيســى 
على أن تســتمر الحملة لتشــمل كل 
مقاطعــات الكهربــاء عبــر تــراب 

الوالية .        
                           عبد الحليم بالل 

سونلغاز تطلق عملية لصيانة الخطوط والمنطلقات 
الكربى لتوزيع الكهرباء بالمسيلة 

جيجل : نصرالدين دربال    

ميلة : محمد بوسبتة 



اإلثنين 14 فيفري 2022 م10  عين على العالم 
الموافق لـ 13 رجب 1443 هـ 

ال تزال األزمة األوكرانية تلقي بظاللها على تغطيات 
البعض  حاول  العالمية،  األخبار  وشبكات  الصحف 

منها نشر السيناريوهات المتوقعة للحرب.
تقرير  في  األمريكية  إن«  إن  »سي  شبكة  وذكرت 
جندي  ألف   100 من  أكثر  حشدت  روسيا  أن  لها، 
بالقرب من الحدود األوكرانية في األسابيع األخيرة، 

لكن الغموض يكتنف نقطة بداية الغزو حال وقوعه.
وأنشأت روسيا نقاط ضغط على ثالث جهات، هي: 
شبه جزيرة القرم في الجنوب، وعلى الجانب الروسي 

من حدود البلدين، وفي بيالروسيا شماال.
1 - جبهة شرق أوكرانيا

منطقتي  على  االهتمام  معظم  يتركز  للتقرير  ووفقا 
تخوض  حيث  االنفصاليتين  ولوغانسك  دونيتسك 
من  المدعومون  واالنفصاليون  األوكرانية  القوات 

روسيا قتاال منذ 2014.
التحركات  يراقبون  الذين  للمختصين  التوقعات  أبرز 
الروسية هو أن تقوم موسكو بتعزيز القوة العسكرية 

شرق  يجعل  ما  المنطقة؛  في  بالفعل  تمتلكها  التي 
أوكرانيا أسهل موقع يمكن من خالله شن الغزو.

وأشار إلى أن صور األقمار الصناعية التي حصلت 
التي  الضخمة،  يلنيا  قاعدة  أن  تظهر  الشبكة  عليها 
كانت تحتوي على دبابات ومدفعية ومدرعات روسية 
هذه  أن  ويبدو  كبير،  حد  إلى  خاوية  باتت  أخرى، 
في  األوكرانية  الحدود  من  بالقرب  نقلها  تم  المعدات 

األيام األخيرة.
في  المديرين  كبير  وود،  ستيفن  عن  الشبكة  ونقلت 
قوله  الصناعية،  باألقمار  للتصوير  ”ماكسار“  شركة 
والدبابات  المركبات  من  كبيرا  قدرا  أن  لي  ”يبدو 
األخرى،  الدعم  ومركبات  الدفع  ذاتية  والمدفعية 
في  واآلليات  العربات  تمركز  موقع  من  غادرت  قد 

الشمال الشرقي“.
2 – جبهة بيالروسيا والقرم

من  كبير  عدد  حشد  بشأن  أيًضا  المخاوف  تزايدت 
مع  المتحالفة  الدولة  بيالروسيا،  في  الروسية  القوات 

موسكو والتي يمكن أن تشكل ممرا آخر للدخول إلى 
أوكرانيا.

يُعتقد أن انتشار موسكو في بيالروسيا هو األكبر هناك 
منذ الحرب الباردة، ووفقا لتصريح األمين العام لحلف 
الناتو ينس ستولتنبرغ في 3 فيفري »نشرت روسيا 
30 ألف جندي، وقوات العمليات الخاصة سبيتسناز، 
35- ، وصواريخ  بما في ذلك سو  وطائرات مقاتلة 
إسكندر ذات القدرة المزدوجة وأنظمة الدفاع الجوي 

إس 400-«..
التحركات  تتبع  في  الخبير  موزيكا،  كونراد  وحذر 
العسكرية قائال ”نشهد تدفًقا هائاًل للمركبات واألفراد 

في مدينة كورسك“.
فيما قال فيليب كاربر من مؤسسة بوتوماك بواشنطن، 
بالتفصيل  الروسية  القوات  تحركات  درس  الذي 
روسي  هجومي  تشكيل  ”أقوى  إن  الشبكة-  -بحسب 
وهو جيش دبابات الحرس األول الذي يتمركز عادة 
في منطقة موسكو، تحرك جنوبا لنحو 400 كيلومتر 
المثلى لشن هجوم مدرع سريع  المنطقة  واحتشد في 

على طريق غزو خورسك- كييف.«
3 – جبهة القرم

تشكل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 
نقطة انطالق طبيعية ألي عملية عسكرية جديدة. لكن 
بدء  ستحاول  موسكو  كانت  إذا  ما  الواضح  غير  من 

تحرك إلى أوكرانيا من شبه جزيرة القرم.
للقوات  كبيًرا  انتشاًرا  ماكسار  شركة  والحظت 
والمعدات، إذ قدرت أن أكثر من 550 خيمة عسكرية 
ومئات المركبات وصلت شمال سيمفيروبول عاصمة 

القرم.
اليوم  في  هذه  الجديدة  االنتشار  عمليات  وجاءت 
ذاته الذي وصلت فيه بضع سفن حربية روسية إلى 
القرم،  جزيرة  لشبه  الرئيس  الميناء  سيفاستوبول، 
فيما نشرت وزارة الدفاع الروسية ،الخميس، صورا 
ورّدت  الميناء.  في  كبيرة  برمائية  إنزال  سفن  لست 
البحرية األوكرانية بأن روسيا تواصل عسكرة منطقة 
البحر األسود، وتنقل سفن إنزال إضافية للضغط على 

أوكرانيا والعالم.
ق ـ د

لألسير  الصحية  الحالة  على  خطير  تدهور  طرأ 
األمعري،  مخيم  من  حميد،  أبو  ناصر  الفلسطيني 
المحتلة،  الغربية  الضفة  وسط  هللا  رام  بمدينة 
المرض،  بسبب  غيبوبة  حالة  في  دخل  الذي 
الفلسطينية  األنباء  وكالة  به  أفادت  حسبما 

األحد. يوم  )وفا(، 
ناجي  األسير  شقيق  عن  نقال  الوكالة,  ذكرت  و 
على  طرأ  خطيرا  »تدهورا  أن  قوله  حميد,  أبو 
نقله  جرى  وأنه  المريض,  لشقيقه  الصحية  الحالة 

.»48 الـ  أراضي  في  المستشفيات  إحدى  إلى 
حميد,  أبو  ناصر  الفلسطيني  األسير  يتواجد  و 
صحية  ظروف  في  عاما,   49 العمر  من  البالغ 
جراء  غيبوبة  في  دخل  حيث  للغاية,  صعبة 
بداء  اصابته  أعقاب  في  الصحي  وضعه  تدهور 
ناصر«,  »أم  ب  الملقبة  والدته  حسب  السرطان, 
تصريحات  في  الصهيوني,  الكيان  اتهمت  التي 

تصفيته. بتعمد  إعالمية, 
 19 في  خضع  قد  حميد,  أبو  ناصر  كان  و 
مستشفى  في  جراحية  لعملية   ,2021 أكتوبر 
أجل  من  الصهيوني,  للكيان  التابع  »برزالي« 
أن  إال  الرئتين,  في  سرطاني  ورم  استئصال 
اإلهمال  بسبب  تدهورا,  ازدادت  الصحية  حالته 
تصريحات  حسب  له,  يتعرض  الذي  المتعمد 

لحياته. حد  وضع  أجل  من  والدته, 
أشقاء   5 أحد  هو  الذي  حميد,  أبو  يتواجد  و 
سجون  في  الحياة  مدى  السجن  عقوبة  يقضون 
سنة  منذ  القضبان  خلف  الصهيوني,  الكيان 
 7 المؤبد  بالسجن  عليه  حكم  حيث   ,2002
)مدى  إضافية  عاما   50 جانب  الى  مرات, 
والمشاركة  االحتالل  مقاومة  بتهمة  الحياة(, 
المحسوبة  األقصى«  شهداء  »كتائب  تأسيس  في 

»فتح«. حركة  على 
سجون  في  األسيرة  الحركة  أن  إلى  يشار  و 
شعار  تحت  حملة  أطلقت  الصهيوني,  االحتالل 
بحق  االحتالل  جرائم  لفضح  حق«  »الحياة 
الضوء  وتسليط  المرضى,  الفلسطينيين  األسرى 
والقتل  المتعمد  الطبي  اإلهمال  سياسة  على 

السجون. هذه  داخل  البطيء 
عقد  صحفي  مؤتمر  خالل  الحملة,  إعالن  جاء  و 
هللا,  رام  في  الصحة  وزارة  مقر  في  األحد  أمس 
شؤون  وهيئة  الفلسطيني,  األسير  نادي  نظمه 
لشؤون  العليا  والهيئة  والمحررين  األسرى 
وتزامن  الصحة,  وزارة  مع  بالتعاون  األسرى, 
لإلعالن  غزة  في  عقد  صحفي  مؤتمر  مع  ذلك 
للقوى  األسرى  لجنة  من  الحملة  انطالق  عن 
في  العاملة  والمؤسسات  واإلسالمية,  الوطنية 
المريض  األسير  منزل  أمام  األسرى  مجال 

األقرع. ناهض 
فلسطينيا  أسيرا   550 من  أكثر  فإن  للعلم,  و 
بحاجة  هم  مختلفة  بدرجات  أمراض  من  يعانون 
أسرى  بينهم  حثيثة,  صحية  ورعاية  متابعة  إلى 
مختلفة,  بدرجات  واألورام  السرطان  من  يعانون 
عاما(,   82 ( الشوبكي  فؤاد  األسير  بينهم  من 

سنا. األسرى  أكبر  وهو 
ق ـ د

سيناريوهات غزو محتمل ألوكرانيا.. 
3 جبهات ضغط روسية

دخل يف حالة غيبوبة

تدهور الحالة الصحية 
لألسري الفلسطيني نارص أبو 

حميد عىل نحو خطري

لفترة  فالتر شتاينماير  فرانك  األلماني  الرئيس  انتخب 
رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات رئيسا للبالد.

جاء ذلك خالل االقتراع السري ودون مناقشة مسبقة 
من  نواب  من  المؤلّفة  الفيدرالية  الجمعية  قبل  من 
من  المعيّنين  المندوبين  من  مماثل  وعدد  البوندستاغ 

قبل األقاليم واألحزاب.
وأعلنت رئيسة الجمعية العمومية االتحادية في ألمانيا، 
بيربل باس، يوم األحد، إعادة انتخاب الرئيس فرانك-
فالتر شتاينماير لفترة ثانية حيث حصل على 1045 

صوتا من إجمالي 1437 صوتا.
الحاكم  االئتالف  ألحزاب  الكبيرة  األغلبية  وضمنت 
الخضر  وحزب  الديمقراطي  االشتراكي  )الحزب 
حزبي  إلى  باإلضافة  الحر(،  الديمقراطي  والحزب 
ميركل  أنجيال  السابقة  المستشارة  حزب  المعارضة 
الحزب  األصغر  وشقيقه  الديمقراطي  المسيحي 
الخارجية  وزير  فوز  البافاري،  االجتماعي  المسيحي 
جولة  أول  من  ثانية  والية  بفترة  عاما/   66/ األسبق 

تصويت.
ووصل عدد األصوات الصحيحة إلى 1425 صوتا 

مقابل 12 صوتا باطال.
بذلك يكون شتاينماير هو خامس رئيس ألماني يحصل 

على فترة والية ثانية.
وحظى شتاينماير بشعبية كبيرة في المجتمع األلماني 

واألوساط السياسية األلمانية واألوروبية بشكل عام.
فالتر  فرانك  األلمانية  الخارجية  السياسة  وفاز عراب 
االتحادية  الجمهورية  برئاسة  عاماً،   61 شتاينماير، 
 2017 عام  في  الماضية  االنتخابات  في  األلمانية، 
باكتساح منافسيه األربعة بواقع 931 صوتا من أصل 
والبوندسرات،  البوندستاغ  مجلسي  يمثلون   1253
ليصبح الرئيس الثاني عشر منذ نهاية الحرب العالمية 
منذ  المنصب  شغل  الذي  غاوك  ليواكيم  خلفاً  الثانية، 

عام 2012.
الديمقراطية  القيم  عن  القوي  المدافع  سمعة  واكتسب 
اليمين  األخيرة  السنوات  في  قوضها  التي  الوطنية 

المتطرف وكوفيد19-.
مرتين  عاما(   66( االشتراكي  الديمقراطي  وشغل 
السابقة  المستشارة  عهد  في  الخارجية  وزير  منصب 
منذ  الدور وتوليه  تخليه عن هذا  قبل  أنجيال ميركل، 
العام 2017 منصب رئيس الدولة الذي يُعتبر فخريا 

إلى حد كبير.
العامة«  »الجمعية  اجتماعات  أمس،  ظهر  وانطلقت 
البالد، في برلين، بمشاركة  األلمانية النتخاب رئيس 

المستشارة السابقة أنجيال ميركل.
وبدأ االجتماع في تمام الـ12 ظهرا بالتوقيت المحلي 
في  األلماني  للبرلمان  المجاور  المكاتب  مبنى  في 

برلين، بمشاركة سياسية ومجتمعية واسعة.
تشارك  آخر،  مندوبا   1،471 مع  جنب  إلى  وجنبا 
تضم  التي  االتحادية«  »الجمعية  أعمال  في  ميركل 
جميع أعضاء البرلمان »البوندستاغ«، ونفس العدد من 
البالد، وعددا من الشخصيات  ممثلي برلمان واليات 

المؤثرة بالمجتمع، النتخاب رئيس البالد.
وتجري أعمال »الجمعية االتحادية« في مبنى المكاتب 
الطويل المجاور لمقر البرلمان ألول مرة، ألن األخير 
ال يتسع لتطبيق إجراءات التباعد للوقاية من فيروس 
إعالنه  خالل  مايو/أيار  في  شتاينماير  قال  كورونا. 
إن   ،2027 العام  حتى  منصبه  في  البقاء  في  رغبته 
الدور الرئاسي الذي يؤديه هو »شرف« له وأنه يشكل 

»تحديا هائال«.
ق ـ د

إعادة انتخاب فرانك فالرت شتاينماير رئيسا ألملانيا
 لوالية ثانية
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تاج الدين  

االثنين  اليوم  القبائل  شبيبة  فريق  يلتقي  
نادي  بضيفه  بتيزي  نوفمبر  أول  بملعب 
كبير  رهان  بمثابة  يعتبر  لقاء  في  بارادو  
الوطنية  البطولة  لهداف  وخاص  للتشكيلتين 

ندير بن بوعلي 
نادي  ضيفه  القبائل  شبيبة  فريق  ويواجه 
مقابلة  في  )30ر17سا(،  وزو  بارادو، 
بها  ال17،سيسدل  الجولة  عن  متأخرة 

الستار رسميا على مرحلة الذهاب من بطولة 
الرابطة المحترفة لكرة القدم.

بعد هزيمته في المقابلة السابقة، يوم الخميس 
الجزائر)0-1(،  مولودية  أمام  المنصرم 
سيسعى فريق شبيبة القبائل )المركز التاسع 
ب25 نقطة( إلى تحقيق نتيجة ايجابية يعيد 
بها الثقة في نفوس المناصرين، خاصة في 
من  الفريق  منه  يعاني  الذي  الراهن  الوقت 
حالة الالستقرار، خاصة  بعد إعالن الرئيس 

يزيد ياريشان استقالته من رئاسة الفريق.

التي  »الكناري«،  تشكيلة  على  يتعين  و 
الدور  في  اإلقصاء  مرارة  بعد  تتجرع  لم 
كاس  من  »مكرر«  الثاني  التمهيدي 
توظيف  القدم،  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية 
جميع األوراق المتاحة من اجل تجاوز عقبة 
العديد  في  اثبت  الذي  بارادو،  نادي  فريق 
خارج  كعبه  وعلو  صالبته  المناسبات  من 
القواعد بدليل تحقيقه لمجموع 15 نقطة من 
ال24 ممكنة في المقابالت التي لعبها خارج 

ملعبه.

على  حريصة  المحلية  الشبيبة  كانت  وإن 
إحراز نقاط المقابلة من اجل تحسين موقعها 
بارادو  نادي  رغبة  فاّن  العام،  الترتيب  في 
كذلك  تكمن  نقطة(،  الثالث ب31  )المركز 
في العودة بنتيجة ايجابية تمكنها من االرتقاء 
الوقت  في  يبقى  الذي  الثاني  الصف  إلى 
ب32  الساورة  شبيبة  نصيب  من  الحالي 

نقطة.
ألبناء  جدا  مهم  الفوز،  سيكون  و 
سي  المدرب  قيادة  تحت  »األكاديمية« 
الطاهر شريف الوزاني ، باعتبار أن النقاط 
إلى  االرتقاء  من  ستمكنه  للمقابلة  الثالثة 
نقطتين  إلى  الفارق  تقليص  الثاني  الصف 
فقط عن المتصدر شباب بلوزداد الذي توج 
باللقب الشرفي لمرحلة الذهاب بمجموع 36 

نقطة.
من جهة أخرى، سيحرص أحسن هداف في 
بارادو  نادي  الوطنية حاليا، مهاجم  البطولة 
ندير بن بوعلي) 10 أهداف(، إلى تحصين 
بفضل  اعتالها  الذي  الصدارة  في  موقعه 
الجولة  في  الفريق  حققه  الذي  االنتصار 
األخيرة بقواعده على حساب سريع غليزان 

ب)2-0(.
و عليه، فان الرهان في هذه المقابلة سيكون 
سيحرصان  اللذان  للفريقين،  بالنسبة  كبيرا 
في  ايجابية  نتيجة  تحقيق  على  كليهما 
جميع  على  مفتوحة  نتيجتها  ستكون  مقابلة 

االحتماالت.
التي  ال18،  الجولة  أّن   ، اإلشارة  تجدر  و 
بطولة  من  العودة  مرحلة  بها  ستنطلق 
الرابطة المحترفة األولى، ستقام يوم الثالثاء 

22 فبراير الجاري.

إنهاء مهام المدير 
الفني الوطني وتعيني 
عبد الكريم برية مديرا 

للمنتخبات الوطنية
قرر المكتب الفيدرالي لالتحادية الجزائرية 
األحد  أمس  المنعقد  )الفاف(,  القدم  لكرة 
بالجزائر, برئاسة عمارة شرف الدين, إنهاء 
شفيق  عامر  الوطني,  الفني  المدير  مهام 
ونائبه عبد الكريم بن عودة, وفق البيان الذي 
نشرته الهيئة الفيدرالية على موقعها الرسمي 

أمس األحد.
كما قرر أعضاء المكتب »فتح باب الترشح 
لشغل منصب المدير الفني، والموعد النهائي 

لتقديم الطلب هو 28 فبراير 2022«.
جديد,  فني  مدير  تنصيب  انتظار  في  و 
أعلنت االتحادية عن »تعيين توفيق قريشي 
مديرا فينيا بالنيابة«، وهو الذي يشغل حاليا 
عبد  وكذا  باالتحادية  التكوين  مدير  منصب 
مديرا  منصب  في  سنة(   59( بيرة  الكريم 

للمنتخبات الوطنية.
وتواصلت التعيينات باختيار نور الدين ولد 
الوطني ألقل  للمنتخب  رئيسيا  مدربا  علي, 
اإلبقاء على كل من  تم  فيما  23 سنة،  من 
ارزقي  و  سالطني  مراد  السات،  محمد 
من  لكل  الفنية  الطواقم  رأس  على  رمان، 
سنة،   20 تحت  سنة،   23 تحت  منتخبات 
تحت 18 سنة وكذا منتخب تحت 17 سنة، 

على التوالي.
المكتب  أعضاء  تطرق  آخر,  جانب  من 
العامة  الجمعية  انعقاد  موعد  إلى  الفيدرالي 
حدد  حيث  لالتحادية،  المقبلة  العادية 
تقدير  أبعد  على  انعقادها  »فترة  األعضاء 
خالل النصف الثاني من شهر مارس القادم، 
النهائي  التاريخ  تحديد  سيتم  أنه  العلم  مع 

خالل االجتماع المقبل للمكتب«.
الفيدرالي  المكتب  تطرق  األخير,  وفي 
التي  للمنافسات  التحضير  ملف  إلى 
 ،2023 سنة  خالل  الجزائر  ستنظمها 
األشغال  تقدم  مدى  على  الوقوف  تم  حيث 
إفريقيا  أمم  بطولة  واالستعدادات الحتضان 
لالعبين المحليين بالجزائر2023- )8-31 
جانفي( وكأس أمم إفريقيا ألقل من 17 سنة 
مؤكدا  أفريل(،   30  8-( بالجزائر2023- 
هاتين  إنجاح  على  االتحادية  إصرار  على 

التظاهرتين البارزتين على أرض الوطن.
وأج

نور الدني ولد عيل مديرا 
فنيا للمنتخب األولمبي 

اليوم  القدم،  لكرة  الجزائري  االتحاد  أعلن 
المدير  علي،  ولد  الدين  نور  تعيين  األحد، 
األول،  الفلسطيني  للمنتخب  السابق  الفني 
 23 األولمبي )تحت  للمنتخب  مدربا جديدا 

عاما(.
وكشف االتحاد، في بيان نشره على موقعه 
التنفيذي  مكتبه  اجتماع  عقب  الرسمي 
المدير  عمارة، إقالة  الدين  شرف  برئاسة 
الكريم  عبد  ومساعده  عامر،  شفيق  التقني 
بن عودة، وتكليف نور الدين قريشي، مدير 
التكوين بخالفتهما لحين تعيين مسؤول جديد 
بعد دراسة ملفات ترشح الراغبين في تولي 
ملفاتهم  إيداع  عليهم  يتعين  الذين  المنصب 

قبل 28 فيفري الجاري.
وثبت االتحاد الجزائري محمد السات، في 
 20 )تحت  الشباب  منتخب  مدير  منصب 
عاما(، ومراد سالطني، في منصب مدرب 
رمان،  وأرزقي  عاما،   18 تحت  منتخب 

كمدرب لمنتخب تحت 17 عاما.
بيرة،  الكريم  عبد  الجزائري  االتحاد  وعين 

مديرا للمنتخبات الوطنية.

عاد ،مساء أول أمس، فريق وفاق سطيف من العاصمة الغانية كوناكري، بفوز ثمين، أمام نادي 
حافيا كوناكري بنتيجة هدف دون رد، في المقابلة التي جمعتهما، في إطار الجولة األولى من دور 
المجموعات، لمنافسة كأس رابطة ابطال افريقيا،وقد سجل الهدف الالعب قندوسي في الدقيقة 

46،اي مع بداية الشوط الثاني بهجمة معاكسة ،بعد ان انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي.
وفي نفس اليوم، وفي نفس المجموعة، تمكن فريق الرجاء البيضاوي المغربي من الفوز بالمغرب 

على منافسه  فريق امازولو من جنوب افريقيا بنفس نتيجة الوفاق.
وسيلتقي أشبال المدرب نبيل الكوكي بالرجاء البيضاوي ،بعد ايام، في إطار الجولة الثانية من 
المنافسة  ،وبالضبط يوم الجمعة المقبل، بملعب 5 جويلية بالعاصمة،على الساعة الثامنة مساء 
،بعد ان رفضت لجنة اختيار المالعب التابعة لالتحاد االفريقي لكرة القدم ملعب 8 ماي 1945 

بسطيف الحتضان المباريات ،بسبب عدم توفره على المعايير المطلوبة.
نورالدين بوطغان

بيرنلي  مضيفه  على  فوزا صعبا  ليفربول  حقق 
جمعتهما   التي  المباراة  في  مقابل  دون  بهدف 
من  الـ25  الجولة  منافسات  ضمن  األحد  أمس 
القدم  لكرة  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  عمر 

»البرينيرليغ«.
الهجومي،  »الريدز«  ثنائي  مشاركة  ورغم 
المصري محمد صالح والسنغالي ساديو ماني، 
بها زميلهما  الشباك تكفل  معانقة  مهمة  فإن 
العب الوسط البرازيلي فابينيو الذي سجل هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة الـ40.
مركز  في  رصيده  ليفربول  رفع  الفوز،  وبهذا 
مع  الفارق  مقلصا  نقطة   54 إلى  الوصافة 

المتصدر مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.
في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة 
في المركز الـ20 األخير على جدول ترتيب فرق 

»البريميرليغ«.

توج تشيلسي اإلنجليزي بكأس العالم لألندية بعد فوزه على بالميراس البرازيلي 
1-2 في المباراة النهائية التي جمعتهما مسا أول أمس  على ملعب »محمد بن 

زايد« في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي.
وتقدم تشيلسي في النتيجة عن طريق نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 
الـ55، قبل أن يعادل بالميراس من ركلة جزاء نفذها بنجاح رافائيل فيغا في 
الدقيقة الـ64. وانتهت المباراة بالتعادل اإليجابي 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين 
إضافيين. وفي الدقيقة الـ12 من عمر الشوط اإلضافي الثاني سجل تشيلسي 
هدف التقدم )القاتل( 1-2 من ركلة جزاء نفذها بنجاح األلماني كاي هافيرتز.
في  غارسيا  العبه لوان  طرد  بعد  العبين  بعشرة  المباراة  بالميراس  وأنهى 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط اإلضافي الثاني لتدخله 
العنيف على هافيرتز. وتوج تشيلسي بلقب مونديال األندية للمرة األولى في 
تاريخه، بعدما خسر النهائي في عام 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف 
دون مقابل. في المقابل، فشل بالميراس في مشاركته الثانية بالتتويج باللقب، 
بعدما حل رابعا في نسخة العام الماضي بعد خسارته أمام األهلي المصري 
بركالت الترجيح. وتشيلسي هو ثالث نادي إنجليزي يتوج بمونديال األندية بعد 

مانشستر يونايتد عام 2008 وليفربول عام 2019.
وتأهل تشيلسي إلى النهائي بعد التغلب على الهالل السعودي بطل آسيا بهدف 

دون مقابل، فيما تفوق بالميراس على األهلي بطل إفريقيا بهدفين نظيفين.
فوزه على  بعد  البطولة  في  الثالث  المركز  أحرز  المصري  األهلي  أن  يذكر 
سابق  وقت  في  جمعتهما  التي  المباراة  في  نظيفة  برباعية  السعودي  الهالل 
اليوم على ملعب »آل نهيان« بنادي الوحدة في مباراة تحديد المركزين الثالث 

والرابع.

كأس العالم لألندية 

تشيلسي اإلنجليزي يتوج 
بالكأس ألول مرة في تاريخه 

ليفربول يتجاوز عقبة بيرنلي
 بشق األنفس

بعد إقالة الهولندي فان مارفيك 

األرجنتيني أروابارينا مدربًا 
لمنتخب اإلمارات

القدم  لكرة  اإلماراتي  االتحاد  عيّن 
رودولفو  األرجنتيني  األحد 

لمنتخبه  مدرباً  أروابارينا 
بدياًل   2023 حتى  الوطني 

للهولندي بيرت فان مارفيك 
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الطاير  حميد  وقال 
المنتخبات  لجنة  رئيس 

صحافي:  مؤتمر  في 
المدرب  كان  »أروابارينا 

بعدما  للمنتخب  األنسب 
في  ناديين  على  أشرف 

األهلي  )شباب  اإلمارات 
معهما«. نجاحات   والوصل( وحقق 

أتت:  السبت  عنها  االعالن  تّم  التي  مارفيك  إقالة  أن  وأكد 
حالياً  نحتله  الذي  الثالث  والمركز  المنتخب،  مع  نجاحه  »لعدم 
آخر«. مدرب  أّي  مع  سنحققه  كنا  المونديال  تصفيات   في 
قيادة  تجربة  يخوض  الذي  ألروابارينا  األولى  المهمة  وستكون 
كوريا  ثم   ، أذار/مارس   24 في  العراق  أمام  األولى  للمرة  المنتخبات 
المجموعة  منافسات  من  األخيرتين  الجولتين  في  منه   29 في  الجنوبية 
قطر. في   2022 مونديال  إلى  المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات  من   األولى 
وبفارق  نقاط   9 برصيد  الثالث  المركز  حالياً  اإلمارات  وتحتل 
لحسم  األقرب  العراق  وتبدو  عن  و4  لبنان  عن  نقاط   3
المجموعة  ثاني  مع  آسيوي  ملحق  لخوض  المؤهل  المركز 
الجنوبية. أميركا  تصفيات  خامس  مع  عالمي  ثم   الثانية، 
في  قائمة  مازالت  اإلمارات  فرصة  أّن  عاماً(   46( أروابارينا  وأكد 
وأملك  القدم  في  كرة  مستحيل  يوجد  وال  ممكن  شيء  »وكل  التصفيات 
 تصوراً كاماًل لما يجب عمله حتى يكون المنتخب في المكان الذي يستحقه«.
 )1993-2000( األرجنتيني  جونيورز  لبوكا  السابق  الالعب  ويملك 
وفياريال اإلسباني )2007-2000( خبرة كبيرة في الدوري اإلماراتي بعدما 
 سبق له قيادة الوصل )2018-2016( وشباب األهلي )2018-2020(.
كما قاد أيضاً في المنطقة العربية الريان القطري عام 2018، وبيراميدز 

.2021 29 حزيران / يونيو  2020 حتى  المصري من أواخر 

انتزاع  فرصة  في  موناكو  فرط 
المركز الرابع ولو مؤقتا بسقوطه في فخ 
عشر  السابع  لوريان  أمام ضيفه  التعادل 
الرابعة  المرحلة  في  األحد  صفر-صفر 
لكرة  الفرنسي  الدوري  من  والعشرين 

القدم.
وفشل فريق اإلمارة في استغالل خسارة 
سان  باريس  مضيفه  أمام  الخامس  رين 
افتتاح  في  الجمعة  صفر1-  جيرمان 

المرحلة من أجل التقدم أمامه بفارق نقطتين وانتزاع المركز الرابع من 
ستراسبورغ الذي يحل ضيفا على أنجيه الحقا. واكتفى موناكو بنقطة 
واحدة أبقته في المركز السادس بفارق األهداف خلف رين وبالفارق 
ذاته أمام ليون الفائز على نيس -2صفر السبت. في المقابل، فك لوريان 
شراكة المركز السابع عشر مع متز بعدما رفع رصيده الى 21 نقطة 

مقابل 20 نقطة لألخير الذي يستضيف مرسيليا الحقا.

موناكو يفرط في فرصة
الرابع المركز  انتزاع 

أورالندو برياتس فاز عليه بهدفني لصفر 

فريق شبيبة الساورة يسقط 
في جوهانسبورغ

التي  المباراة  في  مقابل  دون  بهدف  ثمينا على ضيفه سامبدوريا  فوزا  ميالن  حقق 
جمعتهما اليوم األحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري اإليطالي لكرة 

القدم »الكالتشيو«.
ويدين »الروسونيري« بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي رافائيل لياو الذي سجل 

الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الثامنة.
وبهذا الفوز، صعد ميالن إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 55 نقطة مستفيدا من 

تعادل جاره إنتر ومضيفه نابولي 1-1 أمس السبت.
وتراجع إنتر )54 نقطة( إلى مركز الوصافة ولديه مباراة مؤجلة، كما تراجع نابولي 

)53 نقطة( إلى المركز الثالث.
في المقابل، توقف رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في المركز الـ16 على جدول 

ترتيب فرق »الكالتشيو«.

ميالن ينقض عىل الصدارة مستفيدا من تعادل إنرت ونابويل

رابطة أبطال افريقيا

الوفاق يعود بفوز ثمين من غينيا

مني مساء ، أمس ، فريق شبيبة  الساورة بهدفين لصفر أمام منافسه أرورالندو 
بيراتس لحساب كأس الكاف .

ولم يفلح هداف الساورة بلعيد حميدي )9 أهداف / 5 تمريرات حاسمة(, في هز 
شباك الخصم واإلطاحة بتشكيلة اورالندو بيراتس المتعود على المنافسة االفريقية.

وعكمس ذلك تمكن ممثل جنوب إفريقيا في الوصول إلى مرمى اسالورة مرتين 
األولى في الدقيقة الثالثة عن طريق هابي جيلي والثانية في الدقيقة الـ 66 بواسطة 

بانتديل شاندو 
نقطة,   30 إفريقيا برصيد  الثاني في بطولة جنوب  الصف  و يحتل »القراصنة« 

بفارق واسع وراء الرائد »القوي« ماميلودي صاندوانص بمجموع 47 نقطة.
أرالوندو  عقب  بلقاء  قد دخل في تربص تحضيري خاص  الساورة  فريق  وكان 
نهاية مرحلة الذهاب للبطولة بالجزائر العاصمة من أجل تحضير مقابلة اورالندو 

بيراتس. 
و التحقت بعثة ممثل الجزائر في الكأس القارية منذ يوم الجمعة بمدينة جوهانسبورغ 

بعد رحلة جوية متعبة مّرت عبر القاهرة )مصر(.
تاج الدين

أالفيس يحقق انتصارًا ثمينًا
على ضيفه فالنسيا

حقق أالفيس انتصاراً ثميناً على 
ضيفه فالنسيا بهدفين لواحد لحساب 

الجولة الرابعة والعشرين من الدوري 
اإلسباني.

وافتتح السنغالي مامادو لوم نداي 
التسجيل ألصحاب األرض قبل أقل 
من ربع ساعة على صافرة البداية، 
قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء 

لفالنسيا نفذها بنجاح البرتغالي 
غونسالو غويديس مدركاً التعادل 

 للخفافيش في الدقيقة الثانية والستين.
هذا و احتسب الحكم ركلة جزاء ألالفيس ترجمها خوسيلو إلى هدف الفوز 
في الدقيقة السادسة والسبعين ليحقق أالفيس انتصاره األول منذ بداية العام 

الحالي. 

حارس ميالن يحقق رقما غائبا عن النادي منذ 18 عاما
حقق الفرنسي مايك مايغنان حارس مرمى ميالن اإليطالي البالغ 26 عاما، اليوم األحد، رقما غائبا عن صفوف »الروسونيري« منذ عام 2006.

ونجح مايغنان في صناعة هدف ميالن الوحيد في المباراة التي فاز فيها »الروسونيري« على ضيفه سامبدوريا 0-1 ضمن الجولة الـ25 من 
»الكالتشيو«، بعد أن أرسل كرة طولية إلى زميله البرتغالي رافائيل لياو الذي انفرد بالمرمى وهز الشباك في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وذكرت شبكة »أوبتا« العالمية إلحصائيات كرة القدم، أن مايغنان أول حارس لميالن يصنع هدفا في الدوري اإليطالي منذ عام 2006، عندما قام 
حينها الحارس البرازيلي ديدا بنفس األمر ضد فريق أسكولي.

جراء أعمال عنف بعد الخسارة أمام تشيليس

قتيل و15 جريحا بين مشجعي »بالميراس« 
لقي أحد مشجعي فريق كرة القدم البرازيلي »بالميراس« مصرعه بالرصاص، خارج ملعب النادي 

أمس السبت، وسط أعمال عنف اندلعت بالشوارع بعد الخسارة أمام فريق تشيلسي بنهائي كأس العالم 
لألندية.

وأوضح محقق شرطة ساو باولو للصحفيين أن مشتبها به اعتقل في إطالق النار، الفتا إلى أن 15 
مشجعا آخرين أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة أو في اشتباكات فيما بينهم، حيث يشاهد العديد من 

مشجعي »بالميراس« مباريات الفريق خارج ملعبه في محيط ملعب النادي، كتقليد شعبي.
وتغلب تشيلسي على »بالميراس«، بفارق هدف من ركلة جزاء في األشواط اإلضافية )1-2 النتيجة(، 

ليفوز ببطولة كأس العالم لألندية، التي أقيمت في أبو ظبي، للمرة األولى في تاريخه.

»الخضر« سيتربصون في غينيا 
االستوائية  قبل مواجهة الكاميرون

بأن  متطابقة   مصادر  من  أمس  علم 
سيقيم  الجزائري  الوطني  المنتخب 
غينيا  عاصمة  في  تحضيري  تربص 
لمباراة  تحضيرا  ماالبو  اإلستوائية 
المؤهل  الفاصل  اللقاء  في  الكاميرون 

العالم . لنهائيات كأس 
التربص  إقامة  بلماضي  الكوتش  قرر  و 
الذهاب  مباراة  قبل  قليلة  أيام  غينيا  في 
يتعود  أن  أجل  من  الكاميرون  أمام 

المناخية الظروف  الالعبون على 
هزم  االستوائية  غينيا  فريق  أن  يذكر 
المنتخب الوطني في إحدى المفاجآت المدوية لنهائيات أمم أفريقيا التي احتضنتها من أسابيع 

. الكاميرون  قليلة 
جمال  الوطني  للناخب  اللوم  وجهوا  واإلخصائيين  المتتبعين  من  الكثير  أن  بالذكر  جدير 
تأقلم  على  حسبهم  سلبا  اثر  ما  »الكان«  قبل  قطر  بدولة  التربص  فضل  الذي  بلماضي 

الالعبين..
الدين  تاج 



عين على الرياضة

صنز  فينيكس  فرق  واصلت 
بولز  وشيكاغو  هيت  وميامي 
واستعاد  المتتالية،  االنتصارات 
السبت  ووريرز  ستايت  غولدن 
األميركي  السلة  كرة  دوري  في 

للمحترفين.
وفادة ضيفه  فينيكس صنز  وأكرم 
أورالندو ماجيك عندما تغلب عليه 
الخامس  فوزه  محققا   132-105
هذا  مباراة   56 في  والـ46  تواليا 
صدارة  في  موقعه  فعزز  الموسم 

الدوري والمنطقة الغربية.
أداء  صنز  فينيكس  العبو  وقدم 
منهم  تسعة  ألن  رائعا  جماعيا 
على  العشر  النقاط  حاجز  بلغوا 
األقل بينهم الخماسي األساسي في 
مقدمتهم النجم ديفن بوكر صاحب 
متابعات  خمس  مع  نقطة   26

ومثلها تمريرات حاسمة.
وأضاف ديأندريه أيتون 17 نقطة 
بريدجز  وميكال  متابعات   10 مع 
نقطة،   14 توراي  كريغ  والبديل 

فيما برز جالين ساغس في صفوف 
الخاسر برصيد 20 نقطة.

صنز  حذو  هيت  ميامي  وحذا 
عندما  تواليا  الخامس  فوزه  وحقق 
نتس  بروكلين  ضيفه  على  تغلب 
111-115 بفضل اللعب الجماعي 
لنجومه حيث بلغ سبعة من التسعة 
حاجز  المباراة  في  شاركوا  الذين 
أبرزهم  األقل  على  العشر  النقاط 
»دابل  حقق  الذي  أديبايو  بام 
دابل« مع 19 نقطة و14 متابعة.
االخير  الربع  في  هيت  وعانى 
نقطة   21 بفارق  يتقدم  كان  بعدما 
وكاد يدفع ثمن انتفاضة نتس الذي 
نقطة  الى  فارق  تقليص  في  نجح 
نهاية  من  ثانية   38 قبل  واحدة 
متتالية  نقطة   18 بفضل  المباراة 
وثالثية  إرفينغ  كايري  للنجم 

للواعد كام توماس.
صدارة  في  موقعه  هيت  وعزز 
المنطقة الشرقية برصيد 37 فوزا 
في 57 مباراة معمقا جراح ضيفه 

بروكلين نتس الذي مني بالخسارة 
في  والـ27  تواليا  عشرة  الحادية 

56 مباراة هذا الموسم.
صحوته  بولز  شيكاغو  وتابع 
نجميه  غياب  في  لهيت  ومطاردته 
وصانع  الفين  زاك  المصابين 
على  بتغلبه  بول  لونزو  األلعاب 
ثاندر  سيتي  أوكالهوما  ضيفه 
ديمار  الثنائي  بفضل   106-101
نقطة   38 صاحب  ديروزان 
فوتشيفيتش  نيكوال  والمونتينيغري 
 15 مع  نقطة   31 سجل  الذي 

متابعة.
ووريرز  ستايت  غولدن  واستعاد 
لوس  على  صعب  بفوز  توازنه 

أنجليس ليكرز 117-115.
بعد  األول  بفوزه  ووريرز  ويدين 
في  والـ42  متتاليتين  خسارتين 
نجمه  إلى  الموسم  هذا  مباراة   57
العائد من اإلصابة بعد غياب لمدة 
عامين كالي طومسون الذي سجل 
هذا  له  أعلى غلة  نقطة وهي   33

فقط(  مباراة   14 )خاض  الموسم 
بينها 16 نقطة في الربع األخير.

ستيفن  اآلخر  النجم  وأضاف 
أندرو  والكندي  نقطة   24 كوري 
والكونغولي  نقطة   19 ويغينز 
كومينغا  جوناثان  الديموقراطي 

18 نقطة.
جيمس  ليبرون  »الملك«  وفرض 
ليكرز  صفوف  في  نجما  نفسه 
بتسجيله 26 نقطة مع 15 متابعة، 
تاريخ  في  مسجل  أفضل  وبات 
الدوري واألدوار اإلقصائية رافعا 
44152 نقطة ماحيا  رصيده الى 
عبد  لكريم  السابق  القياسي  الرقم 
 38387( نقطة   44149 الجبار 
و5762  المنتظم  الدوري  في 

نقطة في البالي أوف(.
لكن جيمس فرط في فرصة إدراك 
أصحاب  وإجبار  لفريقه  التعادل 
أهدر  عندما  التمديد  على  األرض 
الثانيتين  في  حرتين  رميتين 

األخيرتين.
الثالثة  بخسارته  ليكرز  ومني 
هذا  مباراة   57 في  والـ31  تواليا 

الموسم.
إمبيد  جويل  الكاميروني  وتابع 
سفنتي  فيالدلفيا  فريقه  وقاد  تألقه 
ضيفه  على  الفوز  الى  سيكسرز 
 103-97 كافالييرز  كليفالند 
 40 مع  دابل«  »تريبل  بتحقيقه 
نقطة و14 متابعة و10 تمريرات 

حاسمة.
خسر  المباريات،  باقي  وفي 
دنفر  أمام  رابتورز  تورونتو 
وتشارلوت   ،109-110 ناغتس 
غريزليز  ممفيس  أمام  هورنتس 
ويزاردز  وواشنطن   ،118-125
110- كينغز  ساكرامنتو  أمام 
123، ونيو أورليانز بيليكانز أمام 
 ،114-124 سبيرز  انتونيو  سان 
باليزرز  ترايل  بورتالند  فاز  فيما 
على نيويورك نيكس 112-103.                                    

بيين سبورت

اإلثنين 14 فيفري 2022 م
الموافق لـ 13 رجب 1443 هـ 

خرج المتزلج المغربي ياسين أعويش من منافسات األلعاب األولمبية 
الشتوية، التي تجري فعالياتها في العاصمة الصينية بكين بعد إخفاقه في 

استكمال الجولة األولى من سباق التعرج العمالق.
وخاض أعويش المنافسة في الساعات األولى من صباح األحد، حيث 
فشل في استكمال نزوله خالل الجولة األولى، مختتما بذلك المشاركة 

المغربية في دورة األلعاب الشتوية.
وجاء تأهل أعويش لألولمبياد، بعد حصوله على نقاط مشرفة، وألول 
مرة في مساره الرياضي في السباقات، التي شارك فيها تحت إشراف 
الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل وبتعاون مع االتحاد 

الدولي للتزلج.
وتعلم أعويش مواليد سنة 1990 والذي ينحدر من مدينة إفران، التزلج 
بمفرده في محطة »ميشليفن« خالل طفولته قبل أن يصبح مدربا في 

هذا المجال في سن المراهقة.

ممثل المغرب الوحيد يف األولمبياد 
الشتوي يفشل يف استكمال الجولة 

األوىل من سباق الزتلج "األلبي"

فعاليات دورة  الثلج، األحد، ضمن  للتزلج على  التتابع  الذهبية لسباق  بالميدالية  الروسي  المنتخب  فاز 
األلعاب األولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين.

سباق 10  فضية  بولشونوف صاحب  وألكسندر  السكياتلون  بذهبية  الفائز  شيرفوتكين  أليكسي  وتفوق 
آالف كم، ودينيس سبيتسوف صاحب فضية السكياتلون وسيرجي أوستيوغوف، في سباق 4× 10 كم 
تتابع لفرق الرجال ليتلوا المركز األول. واحتلت النرويج المركز الثاني وحصلت فرنسا على الميدالية 
البرونزية. وتعد هذه أول ذهبية أولمبية في سباق التتابع للتزلج على الثلج، يحصل عليها رجال روسيا 

منذ عام 1980، وهي الميدالية السابعة للمتزلجين الروس في أولمبياد بكين.
قبل ذلك، لم يفز المتزلجون الروس مطلقا في سباق التتابع، ففي عام 2018 في بيونغتشانغ وفي عام 

2014 في سوتشي، احتلوا المركز الثاني.

فاز المنتخب الروسي للسيدات بالميدالية الذهبية لسباق التتابع 4 × 5 كم للتزلج على الثلج، السبت، 
ضمن فعاليات دورة األلعاب األولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين.

وحقق الفريق الروسي المكون من يوليا ستوباك وناتاليا نيبرييفا وتاتيانا سورينا وفيرونيكا ستيبانوفا المركز 
األول خالل زمن قدره 53 دقيقة و41 ثانية. وحل بالمركز الثاني الفريق األلماني، الذي تخلف بفارق 
18.2 ثانية عن الفريق الروسي المتصدر، واحتل الفريق السويدي المركز الثالث بفارق 20.7 ثانية.
وتعد هذه أول ذهبية أولمبية في سباق التتابع للتزلج على الثلج، تحصل عليها سيدات روسيا منذ عام 

2006، وهي الميدالية الثالثة للمتزلجين الروس في أولمبياد بكين.
عن روسيا اليوم
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ألول مرة منذ 42 عاما.. رجال روسيا يحرزون 
ذهبية التتابع للتزلج

الدوري األمريكي للمحرتفني 

صنز وهيت وبولز يواصلون 
انتصاراتهم ووريرز يستعيد توازنه

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

مزتلجات روسيا يفزن بذهبية سباق التتابع

يف أول مشاركة تاريخية 
للسعودية.. فائق عابدي يختتم 

مشاركته بمنافسات الزتلج 
مشاركته  األلبي  للتزلج  السعودي  المنتخب  عابدي العب  فائق  اختتم 
في أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022، بحلوله في المركز الـ45 من 

أصل 89 مركزا.
أن عابدي  األولمبية عبر »تويتر«  اللجنة  لـ  الرسمي  الحساب  وذكر 
جاء في المركز الـ45 وذلك بتحقيقه زمن وصل إلى 1:25.41 في 
الجبلية  المنحدرات  التزلج على  الثانية واألخيرة من منافسات  الجولة 

العمالقة.
بفائق  السعودي  الرياضة  وزير  نائب  جلوي  بن  فهد  األمير  والتقى 
عابدي عقب انتهاء المنافسة لمساندته ودعمه خالل المشاركة التاريخية 

األولى في دوري األلعاب الشتوية.
وتشارك السعودية ألول مرة في تاريخها بدورة األلعاب الشتوية »بكين 
2022«، وتطلع إلى بناء مستقبل أفضل في الرياضات الشتوية خالل 
األعوام المقبلة. وأصبح عابدي أول العب سعودي وخليجي يشارك 
نسخة  أول  في  انطالقها  منذ  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورات  في 
يشارك  وخليجي  سعودي  العب  أول  عابدي  وأصبح  1924م.  عام 
في دورات األلعاب األولمبية الشتوية منذ انطالقها في أول نسخة عام 
1924م. وتمكن عابدي من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ 
التأهل إلى األولمبياد  الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في 
في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خالل أفضل 5 
األنباء  وكالة  نشرت  ما  بحسب  قياسية،  فترة  في  سباقات شارك فيها 

السعودية.
وكاالت

» خمسة رياضيني جزائريني يستفيدون 
من منح أولمبية«

في  واحدة(  وفتاة  ذكور  )أربعة  جزائريين  رياضيين  خمسة  استفاد 
اختصاصات مختلفة, مؤخرا من منح اولمبية, ستساعدهم على توظيفها 
بشكل جيد في تحضيراتهم للمواعيد التنافسية المقبلة منها األلعاب المتوسطية 
المقررة بوهران في الصائفة المقبلة, حسب ما جاء في الموقع الرسمي 
للجنة االولمبية على »الفايسبوك«, لكن دون اإلفصاح عن القيمة المالية 
لهذه المنح. و أوضحت اللجنة االولمبية الجزائرية, انه »في إطار برنامج 
التضامن األولمبي, استفاد خمسة رياضيين جزائريين من المنح األولمبية 
بكل  األمر  يتعلق  2024«.و  يوليو  إلى   2022 يناير  من  الفترة  خالل 
من المالكمة إيمان خليف, صاحبة المركز الخامس في األلعاب األولمبية 
األخيرة والعداءان ياسر طاهر تريكي ومحمد علي قواند المختصان في 
السباقات نصف الطويلة والحاصالن على التوالي, على المركز الخامس 
في العاب طوكيو و المركز الثاني في بطولة العالم للشباب على التوالي. 
سيد  بشير  االولمبية,المصارع  المنح  هذه  من  المستفيدة  القائمة  تضم  و 
عزارة, صاحب المركز السابع في أولمبياد طوكيو والرباع وليد بيداني, 

وصيف بطل العالم.
وأج 



المحكمـة  أمـس،  يـوم  سـلطت، 
قضـاء  مجلـس  لجنايـات  االبتدائيـة 
تبسـة عقوبـة حكـم اإلعـدام فـي حـق 
شـاب في الــ 30 من عمـره بجنايتي 
اإلصـرار  سـبق  مـع  العمـدي  القتـل 
العقوبـة  وهـي  والسـرقة  والترصـد 
العـام. الحـق  ممثـل  التمسـها  التـي 

شـهدتها  التـي  القضيـة  هـذه  وقائـع 
جنـوب  كلـم   90 العاتـر  بئـر  مدينـة 
تبسـة تعـود إلى شـهر مـارس 2018 
الضحيـة  إلـى  المتهـم  تّوجـه  عندمـا 

لشـراء كميـة مـن المخـدرات لغـرض 
مبلـغ  لـه  سـلم  أن  وبعـد  االسـتهالك 
مخـدرات  قطعـة  مقابـل  دج    500
المطلوبـة   القطعـة  الضحيـة  لـه  سـلّم 
لكـن وقـع شـجار بيـن الطرفيـن أعـاد 
سـرده مـن طـرف المتهـم خـالل كل 
مراحـل التحقيـق وكـذا يـوم المحاكمة 
بـه  اإلمسـاك  حـاول  الضحيـة  أن 
إال  بالحيـاء  المخـل  الفعـل  لممارسـة 
أنـه حـاول الفـرار ورغم ذلـك طارده 
الضحيـة مـا دفع به إلـى حمل حجارة 

وضربـه علـى الـرأس وعنـد سـقوطه 
حمـل حجـرا كبيـرا وهشـم بـه رأس 
الضحيـة ثـم  قـام بسـرقة هاتفـه النقال 
ومبلـغ مـن المـال يفـوق الــ 20 ألـف 
الجريمـة  موقـع  يغـادر  أن  قبـل  دج 
بنـزع  قـام  أيـن  مهجـور،  بيـت  إلـى 
والسـروال  والحـذاء   " القشـابية   "
بيتـه  إلـى  وعـاد  بالدمـاء  الملطخيـن 

لـم يحـدث. وكأن شـيئا 
 وبعـد اختفـاء الضحيـة قامـت عائلتـه 
بالبـالغ عنـه لـدى مصالح األمـن فيما 

شـرعت عائلتـه فـي رحـالت مكوكية 
وظـل  تواجـده  مـكان  لمعرفـة  سـعيا 
شـقيق الضحيـة والمتهـم يبحثـان عنـه 
فـي األوديـة والجبـال لمـدة 17 يومـا 
لـدى  معلومـات  وصـول  غايـة  إلـى 
هـو  القاتـل  أن  تفيـد  الضحيـة  عائلـة 
متهـم قضيـة الحـال الـذي تـم توقيفـه 
قتـل  بعمليـة  صراحـة  واعتـرف 
بمحاولـة  الفعـل  بـّرر  لكـن  الضحيـة 

جنسـيا. عليـه  االعتـداء  الضحيـة 
وعنـد سـؤال السـيدة الرئيـس للمتهـم 
بمـا أنـك قتلـت المتهـم لمـاذا سـرقت 
هاتفـه النقـال فـّرد خوفا مـن أن يفطن 
ويتصـل بأشـقائه مـا دفـع بممثل الحق 
العـام إلـى طـرح العديـد مـن األسـئلة 
ومنهـا أن نيـة القتـل العمدي مع سـبق 
اإلصـرار والترصـد وإال بماذا نفسـر 
 " الضحيـة  هاتـف  نـزع  المتهـم  نيـة 
حتـى  أمامـه  الطريـق  قطـع  ألجـل 
لالتصـال مـن أجـل النجـدة " مضيفـا 
معنـى  مـن  نهائيـا  تجـّرد  المتهـم  أن 
كلمـة اإلنسـانية ملتمسـا توقيـع عقوبـة 
إليـه  ذهبـت  مـا  وهـو  اإلعـدام  حكـم 
هيئـة المحكمـة بعـد عودتها مـن قاعة 

المـداوالت.                              
                               هواري غريب 

15عين على المجتمع اإلثنين 14 فيفري  2022 م
الموافق لـ 13 رجب 1443 هـ

... متفرقات ... هشم رأسه بالحجارة وأخذ هاتفه وأمواله 

حملة تشخيص ضد رسطان الثديسيجارة مخدرات تقود متهم إلى حكم اإلعدام بتبسة
 بعني ولمان

n    فــي إطــار النشــاطات التي 
الخيريــة  الجمعيــات  بهــا  ــوم  تق
فائــدة شــرائح المجتمــع، وعمــال  ل
ــدأ الوقايــة خيــر مــن العالج،  بمب
نظمــت، أمس، الجمعيــة الخيرية 
المسماة /الســبيل/ بمدرسة الشهيد 
ــي بمدينــة عيــن ولمان،  ذيــب عل
ــوب عاصمــة واليــة ســطيف،  جن
حملة توعية وتحســيس وتشخيص 
مجاني للنساء ضد أمراض سرطان 
الثدي وســرطان عنق الرحم والغدة 
ــذي  يــة، بســبب االنتشــار ال الدرق
تعرفــه هذه األمراض في الســنوات 

األخيرة.
يــات التشــخيص  وقــد جــرت عمل
بحضــور  حســنة،  ظــروف  فــي 
ــاء المختصين  مجموعــة من األطب
والنفســانيين، وعرفت إقباال حسنا 
من طرف النســاء، بفضــل الوعي 
بخطورة األمــراض على صحتهن، 
وبنجاعة التشــخيص المبكر الذي 
يؤدي في كثير من الحاالت، حسب 
ــاء، إلى أكثر من 90 بالمائة  األطب
من الشــفاء بعد العالج الموصوف 

إثر التشخيص المبكر.
                      نورالدين بوطغان

أمــن  عناصــر  تمكنــت     n
دائــرة المنصــورة مــن معالجة 
قضيــة تتعلّق بالمضاربة غير 
المشــروعة في المواد الغذائية 
ذات االستهالك الواسع مع عدم 

الفوترة. 
تعــود حيثيات القضية إلى قيام 
عناصر الشــرطة بوضع نقطة 
ــم من خاللهــا توقيف  مراقبة ت
يــة المراقبة  مركبــة وبعــد عمل
ــن أن مقطورتها  يّ ب تفتيــش ت وال
ــة بمــادة زيــت  فيــة محمل الخل
ـ 142  تــي قــدرت ب المائــدة وال
وحــدة مــن مختلــف األحجــام 
ــواع 82 وحــدة ســعة 5 ل  واألن
و60 وحــدة ســعة 2 ل اقتناها 
صاحبها من محل تجاري دون 

فوترة.
 واســتكماال إلجراءات التحقيق 
المحــل  ــى ذات  إل تنقــل  ال ــم  ت
بالتجزئــة  بيــع  ل ل المخصــص 
ن أن صاحبه  يّ وبعــد معاينته تب
قــد بــاع هــذه الكميــة بالجملة 
يــه مــن دون فوترة  للمشــتبه ف
ــم  يــه ت قصــد المضاربــة. وعل
ضــد  قضائــي  ملــف  إنجــاز 
المشــتبه فيهما قدمــا بموجبه 
أمام الســيد وكيــل الجمهورية 
ــذي احال  ــا ال المختــص إقليمي
جلســة  ــى  عل القضيــة  ملــف 
ــوري وأمــر بإيداع  ــول الف المث
بالمؤسســة  القضيــة  أطــراف 

العقابية.
                مبروك بن الطيب

توقيف تاجر بحوزته 142 وحدة لزيت المائدة 
مخصصة للمضاربة بربج بوعريريج 

الخيـرات  سـبل  مجلـس  يسـتعد 
الدينيـة  الشـؤون  بمديريـة 
واألوقـاف بوالية تبسـة، إلطالق 
وكسـوة  رمضـان  قفـة  حملـة 
الشـهر  حلـول  قبيـل  األيتـام 
الفضيـل وعيـد الفطـر المبـارك.
وصـرح اإلمـام أيمن عبـد الكريم 
رئيـس مجلـس سـبل الخيرات أن 
الحملـة تتـم مـع الجهـات الوصية 
الخاصـة  للقوائـم  تحيينـا  وتشـهد 
المحـدودة  المحتاجـة  بالعائـالت 

الدخل.
تـم  أنـه  المتحـدث  ويضيـف   
علـى  القديمـة  القوائـم  إحصـاء 
مسـتوى المكتـب الوالئـي والتـي 
فيمـا  عائلـة،   100 الــ  فاقـت 
تسـتمر التسـجيالت، أمـا القوائـم 
علـى مسـتوى المسـاجد أو فروع 
لحـد  تقديرهـا  تـم  فقـد  المجلـس 
160عائلـة  مـن  بأزيـد  اآلن 
ارتفـاع. فـي  القائمـة  والزالـت 
ويؤكـد أيمـن عبـد الكريم أنـه يتم 
الوالئيـة  السـلطات  مـع  التنسـيق 
التـي بدورهـا تعمـل علـى قوائـم 
المليـون  منحـة  مـن  المسـتفيدين 
الفئـات  سـنتيم، ليتـم اسـتفادة كل 
المعـوزة مـن هـذه المنـح وعـدم 
اسـتفادة عائـالت بأزيـد من منحة 

أو قفـة فيمـا ال تسـتفيد أخرى من 
أي إعانـة.

المجلـس  أن  المتحـدث  وقـال 
مـن  النقديـة  التبرعـات  ينتظـر 
العينيـة مـن  المحسـنين والهبـات 
نصـف شـهر رجـب إلـى أواخـر 
هـذه  تقديـم  ليتـم  شـعبان  شـهر 

شـهر  مـن  يـوم  أول  اإلعانـات 
سـيتم  كمـا  الكريـم،  رمضـان 
الشـروع فـي حملـة كسـوة اليتيـم 
بعـد اإلنتهـاء مـن الحملـة األولـى 

رمضـان. لقفـة 
يذكـر أن مجلـس سـبل الخيـرات 
بتوزيـع  قـام  قـد  تبسـة  لواليـة 

6آالف قفـة وكسـوة لليتيـم السـنة 
تكـون  أن  متأمليـن  الماضيـة، 
للمحسـنين  الخيريـة  الهبـات 
السـنة  أكثـر هـذه  تبسـة  ورجـال 
لحاجـة الكثيـر من العائـالت لهذه 

اإلعانـات.
                             منى بوعكاز   

األمن يوّضح.. قضية إقدام والدين على بيع أبنائهم تعود
 للسنة الماضية

للمديريـة  باإلعـالم  المكلـف  أكـد 
العامـة لألمـن الوطنـي، عبـد الحكيم 
بلـوار أن القضيـة المتداولـة مؤخرا 
حـول إقـدام والديـن بيولوجيين على 
بيـع أطفالهـم الخمسـة مقابـل مبالـغ 

ماليـة، تعـود للسـنة الماضيـة.
القضيـة  أن  بلـوار  السـيد  وأوضـح 
السـنوية  الحصيلـة  ضمـن  أدرجـت 
العملياتيـة  المصالـح  لنشـاطات 
لألمـن الوطنـي لسـنة 2021، التـي 

لمصالـح  العـام  المفتـش  عرضهـا 
األمـن الوطنـي، حاج سـعيد أرزقي، 

الماضـي. الخميـس  يـوم 
وأضـاف ذات المسـؤول أن القضيـة 
المواقـع  مختلـف  عبـر  المتداولـة 
التواصـل  وصفحـات  اإللكترونيـة 
حديثـة  وليسـت  "قديمـة  اإلجتماعـي 
فـي  معالجتهـا  تمـت  وقـد  العهـد" 
األمـن  مصالـح  طـرف  مـن  حينهـا 

لوطنـي. ا

البحــث  فرقــة  تمكنــت     n
والتدخــل بأمن والية بســكرة 
مروجيــن  توقيــف  مــن 
وحجــز  يــة  العقل للمؤثــرات 

1200 كبسولة.
يــة جــاءت بنــاء على   العمل
ــوات  ق ل وردت  معلومــات 
الشرطة بفرقة البحث والتدخل 
الوالئية  بالمصلحــة   )BRI(
بأمــن  القضائيــة  للشــرطة 
والية بســكرة، مفادها ترويج 
شــخص للحبوب المهلوســة 
ــور باشــرت  قوات  ف ــى ال عل
الشــرطة  التحــري والترصد 
للمشــتبه فيه الرئيســي الذي 
كان رفقــة شــخصين آخرين  
بصدد إبرام صفقة بيع لكمية 
معتبرة من المؤثرات العقلية  

وبمداهمتهم أوقفا الشخصين 
ــى متن دراجــة نارية من  عل
103فيمــا الذ  بيجــو   ــوع  ن
بالفرار المشتبه فيه الرئيسي 
ــدى كل  وبتفتيشــهما عثــر ل
منهما على كيس يحوي على 
600 كبســولة من المؤثرات 
ــوع بريغابالين  العقلية من ن
بمجمــوع  أي  ــغ  مل  300
 1200 ـــ  ب مقــدر  ــي  إجمال
وبتحويلهــم  ــي  عقل مؤثــر 
لمقــر المصلحــة انجز لهما 
وبتقديمهمــا  جزائــي  ملــف 
امام العدالة صدر في حقهما 
أمر إيداع، فيما يبقى البحث 
يــه  ف المشــتبه  جــاري عــن 

الرئيسي. 
                   درنون حسان 

حجز 1200 كبسولة من المؤثـــرات 
العقليــــة ببسكرة 

قفة رمضان وكسوة األيتام 

مجلس سبل الخيرات بتبسة يشرع في جمع التبرعات والهبات

n   توفي 6 أشخاص وأصيب 
165 آخرون بجروح مختلفة 
ــي حــوادث مــرور وقعــت  ف
خالل 24 ساعة األخيرة بعدة 
واليــات مــن الوطن، حســب 
ما أفاد بــه أمس األحد، بيان 

لمصالح الحماية المدنية.
وأوضح ذات المصدر أنه تم 
الحماية  بمصالح  االستنجاد 
المدنيــة مــن أجل إســعاف 
وإنقــاذ 22 شــخصا يعانون 

مــن صعوبــة وضيــق فــي 
تنفــس جــراء استنشــاقهم  ال
لغاز أحادي أكسيد الكربون، 
المنبعث مــن أجهزة التدفئة 
داخــل  ــاه  المي وســخانات 
منازلهــم عبــر عــدة واليات 
ــم  ت تــراب الوطنــي،  ال مــن 
تقديم اإلسعافات الضرورية 
للضحايا في عين المكان ثم 
المستشــفيات  إلى  تحويلهم 

المحلية.

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص 
وإصابة 165 آخرني بجروح



مــرت أمس ذكــرى رحيــل رمز 
مــن رمــوز المســرح الجزائري 
عــز الديــن مجوبــي الــذي رحل 
منــذ 27ســنة بعــد أن اغتالتــه 
ايــادي اإلرهــاب التي عجزت في 
تغييب صوت هذا الفنان المناضل 
وإطفاء نور أفكاره النّيرة التي ال 
زالت تضيئ جنبات أب الفنون.  

عــز الديــن مجوبي مدرســة في 
أداء التمثيل المســرحي وســاحر 
يبهــر بقدرتــه الفائقة فــي تقمص 
الشخصيات واألدوار المسندة إليه 
فوق الخشبة، فهو الذي بيّن في كل 
األعمال التي شــارك فيها »حافلة 
تســير«، الشــهداء يعــودون هذا 
األسبوع« و« العيطة«.. مهاراته 
الفائقة في التمثيل وإلقائه الرصين 
وقدراته الصوتية وحركاته المرنة 
تثبــت بأنه خلــق للخشــبة لتنوير 
المتلقي وتوعية الجمهور وتعرية 
الواقع وتحــدي الظالمية والدفاع 

عن الوطن بكل السبل دون خوف 
أو تــّردد، حتى ولو كان ثمن ذلك 

روحه.
وإن كانت أعمــال الراحل لم تنل 
حظها من الدراسة والتحليل والنقد 
وهــذا بشــهادة المختصيــن، فإن 
اســمه يبقــى يلمع في ســماء الفن 
الجزائــري بفضل اســهاماته التي 
يمكن تصنيفها ضمن »المســرح 
المتجدد« والــذي من واجب جيل 
اليــوم المحافظــة عليــه وتطوير 
نهجــه لتحقيق مــا كان يطمح إليه 
الراحــل ويصبــو لتجســيده لــوال 
رحيلــه فــي أوج عطائــه و هــو 
الفنان المعروف بوطنيته والتزامه 
الكبيريــن، فقد آمن بمشــروعه و 
أفكاره التجديدية لو لم تسبقه أيادي 
الغدر وتضع نقطــة نهاية لموهبة 
متميزة لــن تتكّرر و لقصة جميلة 
لفنــان متكامــل ســطعت موهبته 
لســوء الحــظ فــي فتــرة حالكة، 
لكن الفنــان األصيل ذو الحضور 
القوي الــذي رحل يوم 13فيفري 

1995 اســتطاع أن يطبع الخشبة 
علــى مــدى ثالثــة عقــود بأدائه 
المقنــع و حضــوره القوي كممثل 
وكمخــرج خــالل مرحلــة هامــة 
من تاريــخ الحركــة الركحية لما 
بعد االســتقالل. فهو يعــد عالمة 
فارقــة فــي عالــم الركــح يطمح 
تقديم االضافة والمساهمة في بناء 
مسرح متين كمبدع وايضا كأستاذ 
في مجال التكوين ليغرف الشباب 
مــن خبراتــه المهنيــة ويقتــدون 
بأخالقه العالية وحســه االنســاني 
الرفيــع لو لــم يغدر بــه في زمن 
بشــع ال يؤمن باالختالف فســكت 
ذلك لصوت الذي كان يصدح من 

أجل ازدهار وتقدم الجزائر.
وســتحتفظ ذاكــرة عشــاق الفــن 
الرابع بدوره في مسرحية »حافلة 
تســير« حيــث تفاعــل كثيــر مع 
الــدور خاصة مشــهد فقــدان فلذة 
كبــده »نوارة« التي ماتت قبل ان 
ترى النور. تعتبر هذه المســرحية 
التي انتجت سنة 1985 وقاسمته 

البطولة فيها الفنانــة الكبيرة دليلة 
حليلو عالمة مميزة في المســرح 

الجزائري.
واخرج مجوبي ايضا عدة اعمال 
دراميــة مثــل مســرحية »غابوا 
»عالــم  ومســرحية  االفــكار« 
البعــوش« التي نالت نجاحا كبيرا 
وأخذت جائزة أحســن إخراج في 
مهرجان قرطاج للمسرح بتونس، 
كما شارك في المسرحية الشهيرة 
بــن  لســليمان  »بابــور غــرق« 
عيســى وخاض مع زياني شريف 
عيــاد و امحمد بن قطاف وصونيا 
و آخرين تجربة المسرح المستقل 
فــي الجزائــر بإنشــاء »مســرح 
القلعة« فــي 1990 أنجز اثناءها 

»العيطة« و«حافلة تسير2«.
ولد الفنان، وهو ابن محامي أصوله 
مــن حمام قرقور )ســطيف(، في 
مدينــة عزابة بوالية ســكيكدة في 
30 اكتوبر 1947 وبدأ نشــاطه 
كممثل مع مطلع الستينات وكانت 
بدايته الفنية باإلذاعة الوطنية بين 

1965 و1968.
وشــارك بعــد تجربــة المســرح 
واإلذاعة في عدة أعمال تلفزيونية 
وســينمائية منها »يوميات شــاب 
عامــل« لمحمــد افتيســان وفيلــم 
لمالــك   »1988 »خريــف 
االخضــر حمينــة الــذي يصــور 
وفيلــم  أكتوبــر1988،  أحــداث 
»يوسف، اسطورة النائم السابع« 

من اخراج محمد شويخ.
وســاهم الراحــل ايضا فــي انتاج 
اعمــال مســرحية مــع مســارح 
جهويــة كمــا تقلــد عــدة مناصب 
إداريــة كمدير للمســرح الجهوي 
الجهــوي  للمســرح  ثــم  لباتنــة 
لبجايــة قبل ان يعيــن في 1995 
المســرح  مؤسســة  راس  علــى 
الوطنــي الجزائــري محيي الدين 

بشطارزي.
عزالديــن مجوبي: 27 ســنة بعد 
رحيله يبقى اســمه خالدا في سجل 

المسرح وذاكرة الجمهور.

اإلثنين 14 فيفري  2022 م16
الموافق لـ 13 رجب 1443 هـ

في ذكرى رحيله الـ 27

حافلة عز الدين مجوبي الخالدة لن تتوّقف عن السير

عين على الثقافة والفن

ظهرت القاهرة يف كتابها 
األول.. أجاثا كريستي 

واآلثار المرصية؟ 

n جــاء فــي نهايــة روايــة أجاثــا 
كريستى الصادرة عام 1937 تحت 
عنــوان »الموت علــى النيل« جملة 
قالهــا المحقق هركيول بــوارو الذي 
شبّه تحقيقه في القضية البوليسية التى 
كان يعمل عليها بالحفريات األثرية، 
»أزلت األرض الســائبة، وكشــطت 
هنــا وهنــاك بســكين حتــى وصلت 
لهدفــي أخيــًرا، هذا ما كنت أســعى 
إلى فعله - أزلت المواد الدخيلة حتى 

تمكنت من معرفة الحقيقة. »
جملــة بــوارو تعكــس اهتمــام أجاثا 
كريســتى بعلم اآلثار بصفتها زوجة 
ماكس مالوان عالم اآلثار البريطاني 
الــذي قاد حفريات أثرية في ســوريا 
والعــراق ومصر وغالًبــا ما رافقت 
كريســتي زوجهــا في رحالتــه إلى 
الشرق األوسط بينما كانت في ذروة 
شــهرتها كمؤلفــة من بيــن المؤلفات 

األكثر مبيًعا.
وقد جذبت الطبيعــة المنهجية للعمل 
فــى اآلثــار إلى حــد كبيــر الروائية 
العالميــة ذائعة الصيت، التى »كانت 
مفتونــة باأللغــاز وبالقطــع األثرية 
الصغيــرة«، كمــا قالــت شــارلوت 
ترومبلــر، التي شــاركت فــي تنظيم 
الحــادي  القــرن  مطلــع  معــرض 
والعشــرين عن كريستي وعلم اآلثار 
عــام   CNN لشــبكة  قالــت  حيــث 
2011:«كانت لديهــا موهبة تجميع 
األلغاز مثل القطع األثرية مًعا بصبر 

شديد«.
باإلضافة إلى تحقيق »رغبتها بالتعلم 
مدى الحياة«، فقــد أتاحت الرحالت 
االستكشــافية ألجاثــا كريســتي مــع 
زوجها الهروب من ضغوط الشــهرة 
كمــا تقــول لــورا طومســون مؤلفة 
كتاب أجاثا كريســتي: حياة غامضة: 
»لــم يكــن عليهــا أن تكــون« أجاثا 
كان  الوقــت...  طــوال  كريســتي« 
يمكنهــا أن تقضــي جــزًءا كبيًرا من 
العام بعيًدا عن كل شــيء وأن تكون 
مجــرد زوجــة لعالــم اآلثــار ماكس 

مالوان. »
ووفقــا لمجلــة سميثســونيان يظهــر 
افتتان كريســتي بالحضارات القديمة 
وخصوصا مصر مــن خالل أعمال 
مثــل جريمــة قتل فــي بالد مــا بين 
النهريــن، وهي روايــة صدرت عام 
1936 تركز على مقتل زوجة عالم 
آثــار؛ ورواية الموت يأتــي كالنهاية 
الصادرة ســنة 1945 والتى وقعت 
أحداثهــا في مصر عــام 2000 قبل 
الميالد وربما كان أشــهرها »الموت 

على النيل«.

وقد وضعت أجاثا كريســتى خطوط 
 Snow بعنــوان  روايتهــا األولــى 
Upon the Desert فــي القاهرة 
لكنها لم تتمكن من نشرها وبعد أكثر 
من عقد عام 1923 عادت كريستي 
التي أثارها اكتشــاف هــوارد كارتر 
لمقبــرة توت عنخ آمــون إلى أجواء 
القاهــرة كمــكان عبر قصــة قصيرة 
بعنوان »مغامرة المقبرة المصرية«.
زارت أجاثا كريستي الشرق األوسط 
في خريف عام 1928 بعد انفصالها 
حديًثــا عــن زوجها األول أرشــيبالد 
الكاتبــة  حيــث خططــت  كريســتي 
للتعافي عن طريق »أشعة الشمس« 
فــي منطقــة البحــر الكاريبــي وقبل 
يومين من الموعد المقرر لمغادرتها، 
اقتــرح أصدقاؤها وجهــة بديلة وهي 

بغداد.
إلــى العاصمــة  ســافرت كريســتى 
العراقية عبر قطار الشــرق الســريع 
وهــو قطــار ألهــم رواية كريســتي 
شــهيرة أخرى حيث كان عالم اآلثار 
البريطانــي ليونــارد وولــي يجــري 
تنقيًبــا عــن اآلثار لحســاب المتحف 
البريطاني ومتحف جامعة بنســلفانيا 
وكانــت زوجة ليونارد وولى، عالمة 
اآلثــار كاثريــن وولــي، مــن محبي 
كريســتي، وشــجعها الزوجان على 

مراقبة الحفريات الجارية.
تذكر كريستي في سيرتها الذاتية أثر 
هــذه الرحلة حيث تقول: »لقد وقعت 
في حــب أور بالعراق... جاء إغراء 
الماضــي ليأخذنــي.. رؤيــة خنجــر 
يظهر ببطء، مع بريقه الذهبي، عبر 
الرمال كان أمًرا رومانســًيا، مألني 
الحرص في رفع األواني واألشــياء 
مــن التربة شــوًقا ألن أكــون عالمة 

آثار«.
أجاثــا  زارت   1933 عــام  فــي 
كريســتى مع زوجهــا ماكس مالوان 
مصر فــي طريقهما إلى التنفيب عن 
الحفريــات األثرية ثم إلى الســودان 
في رحلة بحرية عبر نهر النيل على 
متن سفينة فاخرة جرى تدشينها عام 
1885 للعائلــة المالكــة فــي مصر 
قبل تحويلها إلى ســفينة ســياحية في 
عــام 1921، وكان معظــم الركاب 
مــن النخبة األوروبيــة الذين فضلوا 
»ســماء مصــر المشمســة والميــاه 
الزرقاء«، كما قالت كريســتي الحًقا 
التى دونــت أيضا مالحظــات دقيقة 
عن رفاقها في الســفر والمواقع التي 
شــاهدتها فــي رحالتها بمــا في ذلك 

معبد الكرنك ورمسيس الثاني.
                      اليوم السابع

اكتشاف منحوتات طبل من العرص الحجري الحديث

اكتشف علماء اآلثار »منحوتة« 
علــى شــكل أســطوانة عمرهــا 
5000 عام مصنوعة من الحجر 
أثنــاء عمليــات التنقيــب بالقرب 

مــن قريــة بورتــون أغنيس في 
يوركشاير بشمال إنجلترا.

 تــم اكتشــاف القطعــة فــي موقع 
عقار قديــم في ريف يوركشــاير 

وأمضــى   ،2015 عــام  فــي 
الخبراء الســنوات القليلة الماضية 
في دراســة هذا العنصــر الفريد. 
لقــد وصفوه بأنه أحــد أهم األمثلة 

علــى فن ما قبــل التاريخ الذي تم 
العثــور عليه علــى اإلطالق على 
األراضي البريطانية، وفًقا لموقع 

ancient-origins
أعلــن المتحــف البريطانــي فــي 
لندن اآلن فقط عن هذا االكتشــاف 
الرائــع، والــذي مــن المقــرر أن 
يتــم عرضــه فــي المتحــف فــي 
تضمينــه  وســيتم  فبرايــر،   17
فــي معــرض مخصــص لموقــع 
ســتونهنج مــن العصــر الحجري 
الحديث، والذي ســيركز على هذا 

الهيكل الشهير.
تــم االنتهاء مــن المراحل األولى 
مــن البنــاء فــي ســتونهنج منــذ 
حوالــي 5000 عــام، وتم تأريخ 
األســطوانة المنحوتة الرائعة إلى 

نفس الفترة الزمنية.
في حين أن شــكل الجسم الصغير 
والمضغوط على شــكل برميل ال 
يمكن إنكاره، فإن طبلة الطباشــير 
كأداة  الواقــع  فــي  تســتخدم  لــم 
موســيقية. وبداًل مــن ذلك، يجب 
تصنيفهــا على أنها نوع من أنواع 
المنحوتــات الحجرية من العصر 
الحجري الحديــث، وأكثرها ندرة 

بالفعل.

عني الجزائر
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مصطفى برور، فنان متعدد المواهب برصيد ثري

n سجلت مواقع التواصل االجتماعي تفاعال كبير 
ومؤثر برحيل الفنان الكوميدي الشــهير مصطفى 
برور، الذي وافته المنية ليلة الجمعة إلى الســبت 
بالجزائــر العاصمــة عــن عمر يناهــز 87 عاما، 
ممــا يؤكــد مكانته في قلوب محبيــه من جمهوره 

وزمالئه.
وتهاطلت عبارات التعازي على صفحات أصدقاء 
ومحبي الفنان الذين تشاركوا خبر وفاة الفنان الذي 
تــرك رصيدا فنيا زاخرا وثريا تخللته نجاحات في 

مختلف المهن التمثيلية.
وأكد الفنــان عبد الحميد ربيــع، أن الفنان »متعدد 
المواهــب«، حيــث امتهــن كل »فنــون التمثيل« 
ويعد في رصيده الفني »ما يزيد عن 70 ســنة من 

العطاء في خدمة الثقافة الجزائرية«.

وتم تكريم الفقيد الذي عمل منشطا ومدير إنتاج في 
التلفزيــون واإلذاعة الوطنيتين، وموســيقي وممثل 
في المسرح الوطني الجزائري وكذلك في اإلذاعة، 
وممثــل فــي التلفزيون والســينما، عــدة مرات في 

مختلف المناسبات عبر ربوع الوطن.
ولد مصطفى برور في قصبة الجزائر العاصمة سنة 
 »Sarrouy« 1935، وتلقى تعليمه في مدرســة
بسوســطارة، وبــدأ، عندما كان عمره 6 ســنوات 
فقط، في ممارسة الفن الرابع مع الفرقة المسرحية 
»القطــب« لمســمكة الجزائــر العاصمــة ضمــن 

الكشافة اإلسالمية الجزائرية.
بعد ذلك بفترة، انضم إلى فرقة »المنار الجزائري« 
بقيادة محمد زينات ورضا بســطنجي، وشارك في 
عدة جوالت تحسيســية عبــر التراب الوطني لدعم 

الثورة المسلحة ضد االستعمار الفرنسي.
كان أيضــا عازف آلة إيقــاع وموهوب في الطار، 
وغادر إلى باريس في سنة 1953، بعد أن التحق 
باألوركســترا التي يقودها مصطفى ســحنون، إلى 
جانب موســيقيين مشــهورين، على غرار عازف 
الكمــان محمد مختــاري وعازف النــاي والملحن 

أحمد مالك.
وشــارك المرحــوم مع قامــات فنيــة جزائرية في 
المهجــر على غرار العمراوي ميســوم وســليمان 
عازم ونــورة ودحمان الحراشــي وآكلــي يحياتن 

وعبد الرحمان عزيز وخديجة ومحمد العماري.
كما شــارك ســنة 1955 في المهرجــان العالمي 
للشــباب رفقة محي الدين بشــطرزي وســيد علي 
كويــرات ويحيى بــن مبروك و العديــد من أعمدة 

المسرح الوطني.
وفي ســنة 1958, اتصل به المجاهد وأحد أبطال 
معركــة الجزائــر عصمــان حاجي ليلتحــق حينها 
بصفــوف المجاهدين ثم ســجن في الحراش وحول 

إلى سجن البليدة.
كما التقى الفقيد ســنة 1962 بفرقة جبهة التحرير 
الوطنــي في وجــدة والتي لم يفارقهــا بعد ذلك ابدا 
اذ انضــم الى جوقتها ثم انتقــل الى العمل في البث 

اإلذاعي للعديد من العروض.
وساهم مصطفى برور مع أسماء عديدة منهم محمد 
بوديــة ومصطفــى كاتب وطه العميــري في تأميم 
أوبــرا الجزائر التي أصبحــت في 8 يناير 1963 

المسرح الوطني الجزائري.
ورحل الفقيد تاركا وراءه أكثر من 140 فيلما و50 
عمال تلفزيونيا اضافة الى عشــرات المســرحيات 
اإلذاعية حيــث ال يزال الجمهور الجزائري يتذكر 
مســرحية »الناس الي معانــا« »والليل يخاف من 
الشــمس« وفيلــم »أبــواب الصمت« والمسلســل 
التلفزيوني »شفيقة بعد اللقاء« و »تاجر التحف«.
                                                ق/ف

كندة علوش بعد عودة الطفل فواز القطيفان 

ألهله.. اهلل يحمي جميع األطفال

n عبــرت الفنانــة كنــدة علــوش 
عــن فرحتها الشــديدة بعــودة الطفل 
الســوري فــواز القطيفــان ألســرته 
ونجاته من مختطفيه، عبر حســابها 

الرسمي على موقع تويتر.
وكتبــت: »ألف حمد هلل على ســالمة 
الطفل الســوري فــواز القطيفان حمد 
هلل رجــع ألهله وهو بصحة وســالمة 
الحمــد هلل اللي بــرد نار أمــه وطمن 
أهلــه عليــه، أتمنى أنو هــي التجربة 
القاسية ما تترك ندوب غميقة بنفسيته 
وماتســرق منــه طفولتــه اللــي الزم 
يستمتع فيها، هللا يحمي جميع األطفال 
وينتقم من كل مجرم ممكن يتعرضلن 

باألذى«.
 وكانت قناة العربية كشفت من خالل 
حسابها الرسمي على موقع انستجرام 
عن الصور األولــى من عودة الطفل 
المختطف فــواز قطيفان، وذلك بعدما 
عاد إلــى احضان أهله وبحاله صحية 
جيــدة، وذلــك أطلــق نشــطاء مواقع 
التواصــل االجتماعــي حملــة جديدة 

لدعــم األطفال العرب الذين يحتاجون 
إلى مســاعدة ودعم في ظل الظروف 
الصعبــة التي يعيشــها بعضهم، وبدأ 
األمــر بحملــة تضامــن واســعة مــع 
الطفــل المغربــي ريان الــذي وافقته 
المنية بعد نجــاح قوات الدفاع المدني 
المغرب في إخراجــه، مرورا بقصة 
الطفل الســوري فــواز القطيفان الذي 
تعرض للخطف منذ ثالثة أشهر على 
يــد عصابة إجرامية فــي مدينة درعا 

السورية.
وتصــدرت قضيــة الطفل الســوري 
فواز القطيفان محركات البحث خالل 
الســاعات الماضيــة بعد نشــر فيديو 
جديــد من العصابــة اإلجرامية خالل 
تعذيب الطفل السوري، وذلك البتزاز 
أسرته للحصول على مبلغ مالي كبير 
تعجــز األســرة الســورية عــن دفعه 
للعصابة اإلجرامية، وســط مناشدات 
للجهات المختصــة إلنقاذ الطفل فواز 
مــن خاطفيــه بعد نشــر مقطــع فيديو 

يبرز التعذيب الوحشي للطفل.

محمد ثروت محامي نيلىل كريم
 فى مسلسل "فانت أمل حريب" 

n يظهــر الفنــان محمد ثروت 
فــي دور محامــى للنجمــة نيللى 
كريــم ويتولــى جميــع قضاياها 
خــالل أحــداث مسلســل »فاتــن 
الــذى يواصــل  أمــل حربــي«، 
أبطالــه تصويره فــى العديد من 
الديكــورات الخاصة بالمسلســل 
لمؤلفه إبراهيم عيســى في أولى 
التليفزيونية،  تجاربــه بالدرامــا 
وإخــراج ماندو العــدل والمقّرر 
رمضــان  شــهر  فــى  عرضــه 
المقبــل، وبطولــة نيللــى كريم، 
شــريف ســالمة، هالــة صدقي، 
خالد سرحان، محمد الشرنوبي، 
عــالء  جيــالن  ثــروت،  محمــد 
وفادية عبد الغنى وعدد آخر من 
الفنانيــن، ويتناقش العمل قضية 

مهمة من قضايا المرأة.
قضيــة  كريــم  نيللــى  وتطــرح 
حضانــة األبنــاء لــأم المطلقــة 
مــرة  بالــزواج  ترغــب  عندمــا 

أم  شــخصية  وتجســد  أخــرى، 
مطلقة من زوجها شريف سالمة 
وتدخل في صراعات مع حماتها 

على حضانة ابنتيها.
يشــار إلى أن أخــر ظهور للفنان 
محمــد ثــروت فى مسلســل »أنا 
وهى« للفنانة هنا الزاهد والفنان 
أحمد حاتم وأشــرف عبد الباقي، 
وحقــق العمــل نجــاح جماهيري 
الفتــرة الماضية وقــت عرضه، 
والعمــل مــن تأليــف مصطفــى 
عبــد  ســامح  وإخــراج  حمــدي 
العزيز، و شــارك فى بطولته كل 
من ميرهان حســين، عارفة عبد 
الرســول، محمد ثروت، محســن 
البــزاوى،  محمــود  منصــور، 
ســلوى محمــد على، نــدا عادل، 
مــن  وعــدد  الصــاوي،  محمــد 
ضيــوف الشــرف على رأســهم 
عبير صبري، محمد أنور، كريم 

عفيفي وآخرين.

شكران مرتجى: "لن أتغري لو عملت كل مباضع أطباء الدنيا"

n وجهــت الفنانــة الســورية شــكران مرتجى رســالة 
إلى متابعيها شــكرت فيها المســاندين، وأشارت فيها إلى 

المتنمرين، مؤكدًة أن طبيعتها لم تتغّير.
وقالــت: »يلي مالــه قديم ماله جديــد، التطور على كل 
األصعدة ضروري البدايات ال تنســى مهما تغيرنا ندين 
بها على ما نحن عليه اآلن شكراً لكل يد امتدت لتساعدنا 

ال لترمي بنا«.
وأضافت: »شــكراً لكل حرف كان جســراً لنشعر بأننا 

ســاهمنا بسعادته في لحظة ما شــكراً لمن يخاطبنا بأننا 
جزء هام من ذكرياته«.

وتابعت: »شكراً لمحبتكم شكراً لمن ال يدين وال يحاسب 
وال يلقــي باللوم وال يعير بصــور الماضي بل يعتبرها 
جزء من ذكرياته شــخصياً يراها يبتسم ال يتنمر ويسعد 
ألن هذا الشــخص مــازال موجوداً يــرى فيه عمره هو 
أيضــاً لم أتغير ولن أتغير لو عملــت كل مباضع أطباء 

الدنيا ولكني أتطور وأهتم«.

الفنان دريد لحام يحتفل بعيد ميالده الـ 88 مع عدد من نجوم الفن السوري
n احتفل الفنان القدير دريد لحام، بعيد ميالده 
الـــ 88، مــع عدد مــن نجوم الفن الســوري، 
والذي يصادف يوم 31 جانفي.  وأشــاد زمالء 
الراحل بإنجازاتــه وعطائه وخصاله ووصفوا 

رحيله بالخسارة الكبيرة للفن الجزائري.
 ونشــر لحام عبر صفحته الرسمية على موقع 
»فيســبوك« مقطــع فيديو من موقــع تصويره 
قيــد  التلفزيونيــة »علــى  أحــدث مسلســالته 
الحــب« وتضمن أجــواء احتفالية بعيد ميالده، 
كمــا تضمن مقاطع أخرى مــن كواليس العمل 
الفني الذي يشــارك فيه، وكتب الفنان: »شكرا 

لمحبتكم«.
وفاجأ طاقم عمل المسلســل، الفنان دريد لحام، 

باالتفاق مع عائلته، باالحتفال بعيد ميالده.

ونقلــت صفحة شــركة »إيمار الشــام« منتجة 
المسلسل أن المفاجأة جاءت بعدما استبعد لحام 
فكــرة االحتفال بالمناســبة اللتزامــه بتصوير 

مشاهده في المسلسل.
ويجمع العمل على قائمة أبطاله أجياال من رواد 
الدراما السورية: دريد لحام، سلوم حداد، أسامة 
الرومانــي، مهيــار خضــور، ناديــن خوري، 
صبــاح الجزائــري، عاصــم حــواط، مديحــة 
كنيفاتي، يزن خليــل، وفاء موصللي، جرجس 
جبارة، هافال حمدي، ترف التقي، عال ســعيد، 
ريام كفارنة، نسرين فندي، روعة ياسين، ليث 
مفتــي، محمد قنــوع، معن عبــد الحق، جالل 

شموط، عالء قاسم، وممثلون كثر آخرون.
                                                       ق/ف

أوسكار 2022 يحاول استعادة عرصه الذهبي باستهداف 50 مليون مشاهد 
n اســتقر منظمــو حفل األوســكار 
2022، علــى أن يكون الحفل من 3 
عروض منفصلة، مدة كل منها ساعة، 
وذلك في محاولة لكسر الرقم القياسي 
لعــدد المشــاهدين والوصول إلى 50 
مليون مشــاهد ألول مرة، وحسب ما 
ذكــره موقع هوليــوود ريبورتر، فإن 
جوائز األوســكار ســتنتقل مــن حالة 
جفــاف إلــى طوفــان مــن العروض، 
وبعد أن ظل الحفل بدون مضيف لمدة 
3 سنوات، سيســتعين بثالثة مقدمي 
برامــج متنوعيــن يســتطيعون جذب 
 ABC ماليين المشاهدين على شبكة
التــي تنقل الحدث.ويبــث حفل جوائز 
األوســكار رقــم 94، علــى الهــواء 
مباشــرة يــوم 27 مارس من مســرح 
دولبي في هوليوود الذي يتســع ألكثر 
من 3400 شخص، ويحلم المنظمون 
بتحطيم الرقم القياســي لحفل أوســكار 
عــام 2004، الــذي تخطــى فيه عدد 
المشــاهدين 46 مليون مشاهد بعد أن 
تملك العالم كله ســحر وانبهــار الفيلم 
 The Lord of the األســطوري 

 .Rings
ويحــاول المنتــج وممــول الحفل ويل 
باكــر، اســتعادة اإلحســاس باألهمية 
الثقافيــة للجوائــز، وبــث موجــة من 
التنويع ســواء فــي الحفل أو الحضور 
أو الجوائــز، مع تنويــع مقدمي الحفل 

وفقراته.
وعادة ال يملك مقدمي الحفل أية سلطة 
علــى المرشــحين أو حتــى تفاصيــل 
الحفــل ومجرياته، كما حــدث للممثل 
الكوميــدي األمريكي األســمر كريس 
روك الــذي قدم الحفل في عام 2016 
الذي شــهد هيمنة بيضاء مــا دعا بعد 
 Oscars so »ذلك لتدشــين حركة

.« white
وفــي حفل عــام 2017، قــاد جيمي 
كيميــل البث الفوضــوي عندما حدثت 
فضيحــة تغيــر ظــرف إلعــالن عن 
الفائــز، وفــي عــام 2019، اســتقال 
الممثــل الكوميــدي كيفن هــارت من 
وظيفتــه عندما عــادت إلــى الظهور 
سلســلة من تغريداته القديمــة المثيرة 
للجدل، ما دفع األكاديمية لتنظيم الحفل 

من دون مقدمين.
والالفت للنظر ارتفاع عدد مشــاهدي 
الحفــل فــي نفــس العــام ليصــل إلى 
ينخفــض  أن  قبــل  مليــون،   29.56
فــي عام 2020 إلــى 23.64 مليون 
ثــم ينخفــض في العــام الماضــي إلى 

10.40 مليون فقط.

ويحاول المنظمون االستفادة من شهرة 
أفالم مثــل جيمس بوند وســبايدرمان 
لعــدد  الذهبــي  العصــر  واســتعادة 
مشــاهدي األوسكار كما حدث في عام 
2004 مع فيلم سيد الخواتم الذي حقق 
أرقاماً قياســية في شــباك التذاكر وفي 

عدد مشاهدي حفل األوسكار.
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اكتسى اللون األحمر واجهات العديد 
من محالت بيــع الهدايا والحلويات 
لجذب المحتفين بعيد الحب الموافق 
لـ 14 فيفري رغم الجدل المســتمر 

بخصوصه.
وغزا اللون األحمر علب الشكوالطة 
والهدايا المتنوعة أبرزها دمى الدببة 
وقارورات العطــر والورود وحتى 
المالبس والشــموع واألواني بشكل 

يجذب انتباه كل من يتجّول باألسواق 
والمساحات التجارية الكبرى.

وقد وجدت المناســبة طريقة لنشــر 
جذورها و الترسخ كعادة في أوساط 
المراهقيــن و الشــباب بشــكل عام، 
حيث يرفــض الكثيــرون ربط هذه 
المناسبة بقصة القديس فالنتين الذي 
قطع رأســه ســنة 273م، مبررين 
إصرارهم على تقديم وتبادل الهدايا 
في مثــل هذا اليوم هــو التعبير عن 
مشاعر الحب لآلخر وحتى مشاعر 

األخــوة واالعتراف باحترام وتقدير 
اآلخــر مثلمــا قالــت ريــان البالغة 
من العمر 27ســنة والتــي وجدناها 
بمحل لبيع الحلويات بشــارع عبان 
رمضــان والتي قالت أنها اشــترت 
مــع  لتتشــاركها  شــكوالطة  علبــة 
صديقتيهــا المقربتيــن فــي مثل هذا 
اليوم الذي يّرسخ حسبها لكل معاني 
المحبــة وليــس مشــاعر الحب بين 

الرجل والمرأة فقط.
وذكرت صديقتها ملينا أن نية إهداء 
وتبــادل الهدايا ال عالقة له بالجانب 
الديني أو قصة القديس وإنما لمجّرد 
إليهــا،  للمقربيــن  البهجــة  إدخــال 
معترفــة بأنهــا تحــب تلقــي الهدايا 
في مثــل هذا اليوم خاصــة من قبل 

خطيبها سامي.
وبيــن مؤيد ومنســاق وراء موضة 
إحيــاء مناســبة الحب التــي تخلّص 
الكثيــرون من عبارة »الســان« أي 
)القديس( واكتفوا بتسمية عيد الحب 
تجنبا لكل حساسية مثلما ذكر الشاب 
وهاب الــذي كان بصدد إعداد علبة 
حلويات بمختلف أنواع الشــكوالطة 
المّوزعــة حــول دب محشــو أحمر 
)البيلــوش( معلّقــا أن ذلك سيســعد 

خطيبته وهو كل ما يتمناه.
وأجمع عدد من باعة الهدايا بوســط 

مدينــة قســنطينة بــأن عيــد الحــب 
باتــت له مكانــة كبيرة في أوســاط 
الشباب لذا فهم كتجار يلبون طلبات 
زبائنهــم، معترفيــن بالربــح الكبير 
الذي يجنونه في مثل هذه المناســبة 
مثلما قــال البائع بــدر الدين:« لكل 
مناســبة أهلهــا ولعيــد الحــب أهله 
أيضــا ويصرفون الكثيــر من المال 
إلدخــال البهجــة إلــى قلــوب مــن 
يحبون« مشــيرا إلى التهافت الكبير 
على ســلعهم في هذه الفترة أكثر من 
باقي أيام الســنة، فيما أكد تاجر آخر 
بحي بلوزداد بــأن أكثر الزبائن من 
المراهقيــن و الشــباب الذي ال يزيد 
عمرهم عن الـ 30ســنة، مردفا بأنه 
و زميله المختص فــي بيع العطور 
ينتظــرون هــذه المناســبة لتعويض 
خســائر ما وصفه باأليــام العجاف 

على حد قوله.
وفي المقابل يرفض األغلبية مظاهر 
االحتفــال بمناســبات ال تمت بصلة 
ال بتقاليدنــا وال بديننــا اإلســالمي 
معتبريــن عيد الحب مناســبة دخيلة 
علــى مجتمعنــا المحافــظ، فيما قال 
آخرون أنهــم مع تبادل الهدايا عمال 
بقول نبينــا الكريم »تهادوا تحابوا« 
لكن على مدار الســنة وليس في يوم 
محّدد يحوم حوله الكثير من الجدل.

رغم ما يثيره من جدل

»عيد الحب« ينشر جذوره ويترسخ كعادة في أوساط المراهقين والشباب

بيع تذكارات لفرقة بيتلز بأكرث 
من 158 ألف دوالر فى مزاد

فيــه  عرضــت  مــزاد  حقــق   n
علــى  بيتلــز  لفرقــة  تــذكارات 
شــكل NFT )رمــوز غيــر قابلة 
تكنولوجيــا  وهــي  لالســتبدال(، 
للتوثيــق الرقمي، نّظمــه جوليان 
لينون، في لــوس أنجلوس، أكثر 
مــن 158 ألف دوالر، حســب ما 
أعلنتــه دار )جوليانــز أوكشــنز( 
للمزادات، وشــملت أبــرز القطع 
التــي طرحهــا للبيــع ابــن جون 
لينــون، في مــزاد نّظمتــه الدار، 
نســخة »NFT« مــن مالحظات 
مكتوبــة بخط اليــد ألغنية »هاي 

جود« بيعت بـ 76800 دوالر.
وألّــف أغنيــة البيتلز التــي كانت 
معنونة باألصل »هاي جول« بول 
ماكارتني في عام 1968 لمواساة 
جوليــان لينــون الــذي كان يمــّر 
بأوقات صعبة بعــد انفصال والده 
جــون عن والدته ســينتيا، وتظهر 
 »NFT« بنســخة  المالحظــات 

على شكل رسوم متحركة إذ تُكَتب 
الكلمــات تدريجيــاً علــى الصفحة 
يرافقهــا تعليــق بصــوت جوليان 
لينــون وهو يشــرحها في ســياقها 

التاريخي والعاطفي.
فــى   - لينــون  جوليــان  وقــال 
تصريحات لموقع وكالة »فرانس 
بــرس« - »إذا كنــت مشــترياً ال 
يهّمنــي أن أرى الصــورة فقــط. 
لذلــك أردت إضافة لمســة خاصة 
مــن خــالل رواية قصــة صغيرة 
تتعلّق بالصــورة«، وبيعت أيضا 
معطــف  مــن   »NFT« نســخة
أفغانــي كان يرتديــه والــده أثناء 
تصوير ألبوم »ماجيكال ميستري 
تور« في مقابــل 22 ألفاً و400 
دوالر، كذلــك األمر بالنســبة إلى 
جيتــار أهــداه جــون لينــون إلى 
ابنــه في عيد الميالد، وهو ســعر 
أعلــى بأربع مرات من التقديرات 

األولية.

"أغبى سؤال" يطيح سيدة تقدمت لوظيفة 
مضيفة طريان

n لــم تــدرك ســيدة أميركية أن 
كالمهــا الذي كانت تتفّوه به قبيل 
مقابلــة عمــل مســجل بالصــوت 
والصــورة، كمــا لــم تــدرك أنه 
مالييــن   7 نحــو  إلــى  ســيصل 

شخص في العالم.
وكانت شــيلين مارتينيز تستعد 
أمام جهــاز حاســوبها إلجراء 
مقابلة مع شــركة طيران محلية 
للفوز  المتحــدة،  في الواليــات 

بوظيفة مضيفة طيران.
المقابلــة،  وقبيــل دقائــق مــن 
ســمعت شــيلين وهــي تتحدث 
مع شــخص مجهول لــم يظهر 
فــي الفيديو، بنبرة ســاخرة عن 

المقابلة.
وطرحــت ســؤاال هــو: »مــا 
شــركة  عــن  انطباعــك  هــو 
)SkyWest Airlines( وما 

هو صداها لديك؟«.
وقالــت ســاخرة: »هــذا أغبى 

سؤال وأكثرها ســخافة سمعته 
في حياتي«.

وفجــأة، تغيّرت مالمح شــيلين 
كاميــرا  أن  الحظــت  بعدمــا 
منصة الموقــع الرقمي الخاص 

بالشركة سّجل كالمها.
وحاولــت التبريــر، قائلــة إنها 
كانت تتدرب ولم تكن تدرك أن 
الكالم مسجل، وقدمت اعتذارها 

قائلة: »أنا آسفة للغاية«.
وأعلنــت مارتينيــز الحقا على 
االجتماعي  التواصــل  وســائل 
أنها »لم تحصل على الوظيفة« 
وأنهــا أيًضــا معرضــة لخطر 
الحالية  الطــرد مــن وظيفتهــا 
بعد أن علم رئيســها عن عملية 

البحث السرية عن عمل.
وعلــى منصــة »تيــك توك«، 
انتشر الفيديو على نطاق واسع، 
حاصدا نحو 7 ماليين مشاهدة، 

ونال أكثر من مليون إعجاب.

متحف متخصص يريد من مريكل... زوج أحذية
وعد رئيــس حكومة واليــة سكســونيا - آنهالت 
األلمانيــة، راينــر هازيلــوف، بــأن يقــوم علــى 
هامــش الجمعية االتحادية في برلين اليوم األحد، 
بتلبية طلــب خاص من متحــف األحذية، ويتعلق 

بالمستشارة السابقة أنجيال ميركل.
ويتمثل الطلب في أن يسأل هازيلوف، المنتمي إلى 
حزب ميركل المســيحي الديمقراطي، المستشــارة 
الســابقة عما إذا كان من الممكن أن تمنح المتحف 
زوجاً من أحذيتهــا لعرضه هناك ضمن مجموعة 

األحذية التاريخية التي يعرضها المتحف.
وأوضح هازيلــوف أن ميركل ظلــت طوال فترة 
حكمهــا التــي اســتمرت 16 عامــاً ترفــض منح 
المتحف زوجاً من أحذيتها، مشيراً إلى أن المتحف 

بعــث إليه بخطــاب طلب فيــه المســاعدة في هذا 
األمر.

وفــي تصريحــات لوكالة األنبــاء األلمانيــة، قال 
هازيلوف: »يسرني تلبية رغبة المتحف لكن بدون 

ضمان أنني سأنجح«.
يذكــر أن المتحــف الذي يقــع بمدينة فايســنفيلس 
جنــوب والية سكســونيا - آنهالت يعــرض أحذية 

تاريخية من العصر القديم حتى العصر الحالي.
وبحســب تصريحات متحدثة، فإن المجموعة التي 
يعرضها المتحف تضم أحذية للمستشــار األلماني 
الراحــل هيلموت كــول )1930 - 2017( الذي 
شــغل منصب المستشــارية في الفترة بين 1982 

و1998.

مريم/ب

دجاجة تغرّي حياة رجل أمريكى بعد فوزه بجائزة 100 ألف دوالر يف اليانصيب
فوجــئ رجل محظــوظ بفوزه بمبلــغ 100 ألف 
دوالر لمجــّرد ذهابــه إلــى محــل بقالة لشــراء 
دجاجــة مطبوخة مــن  أجل تناولهــا مع زوجته 
وأبنائهما على العشــاء، فبعد شــرائه للدجاجة، 
توقــف الرجــل مــن هاجرســتاون فــي واليــة 
ماريالنــد األمريكيــة، عند آلة بيــع يانصيب في 
 »Mega Millions« المتجر لشــراء تذاكر
بقيمة 10 دوالرات، باإلضافة إلى تذكرة أخرى 
بقيمة 10 دوالرات أيضا، بحســب شبكة »سي 

إن إن« األمريكية.
فــي وقت الحق من الليلة نفســها، وبعد أن أنهت 
األســرة تناول الدجاج اللذيذ على العشــاء، قرر 
الرجــل خــدش تذكــرة اليانصيب، ليكتشــف أنه 
فــاز، لكنه لم يكن متأكــدا من المبلغ الذي ربحه، 

ولكــي يتأكد الرجــل من قيمة ما كســبه، أجرى 
مسحا ضوئيا لتذكرته باستخدام تطبيق »ماريلند 
لوتــري« على هاتفــه الذكي، والذي كشــف أن 

جائزته فازت بـ 100 ألف دوالر.
وكان رد الفعــل األول للرجل هو إطالقه ســيال 
من كلمات نابية التي لم يعتد أطفاله على سماعها 
منــه، وظنــوا أنــه مســتاء، بحســب تصريحات 
زوجتــه، ولكــن لم يمــض وقت طويــل قبل أن 

تحتفل األسرة كلها بالفوز.
وحصلــت العائلــة المحظوظة علــى مبلغ 100 
ألف دوالر، في 28 يناير، في مقر اليانصيب في 
بالتيمــور، وأكدوا أنهم ســينفقون األموال لقضاء 
إجازة صيفية، وســداد ديــون، وإصالح المنزل، 

وربما شراء جهاز تلفزيون جديد.

ثعبان يجرب طائرة مالزيية عىل الهبوط
أجبــر ثعبــان طائــرة ماليزيــة علــى الهبــوط 
مــن  االضطــراري وتحويــل مســار رحلتهــا 

كوااللمبور. 
واتخذت شــركة »طيران آسيا« قرارها الحاسم 
بعدمــا الحظ الركاب ثعبانــا على متن الطائرة، 

حسبما أفادت صحيفة »نيو ستريتس تايمز«.
وقــّرر قائد الطائــرة تحويل مســارها احترازيا 

لتطهيرها بالبخار.
وتــداول رواد »تيك تــوك« مقطع فيديو لثعبان 
طويل يختبــئ في مصباح إضــاءة علوي أثناء 

الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو.
وأكــدت الشــركة وقــوع الحــادث، واصفة إياه 
بأنــه »نادر للغاية«، وأن الثعبان لم يصب أحدا 

بأذى.
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اإلثنين 14 فيفري 2022 م
الموافق لـ 13 رجب 1443 هـ 

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

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ/ بوناب سمير محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة رأس الوادي

الكائن مقره: بشارع صالح مازوز رأس الوادي.
الهاتف: 07.96.69.93.87

اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني

- بموجب احكام المواد/ 749/750 من قانون االجراءات المدنية و االدارية.
- بطلب من المدعو)ة(/ قوتال سميرة بنت رمضان ، العنوان ، قرية الشفاء بلدية خليل.

- ضد / 01_ عشاشة فتيحة بنت الساسي ، العنوان قرية بسباسة بلدية خليل.
02_ عشاشة زهرة بنت الساسي، العنوان حي هواري بومدين بلدية عين تاغروت.

- بمقتضــى الحكــم الصادر عن محكمة رأس الوادي القســم العقاري بتاريــخ: 13/07/2021 فهرس رقم 21/01901 جدول 
رقم 21/00717 المرفق بشــهادة عدم االســتئناف المؤرخة في 14/09/2021 رقم 21/618، و الممهور بالصيغة التنفيذية 
المؤرخــة فــي 28/09/2021 رقم 2021/1401. و القاضي ب: » في الموضوع: افراغ الحكم الصادر عن قســم و محكمة 
الحــال بتاريــخ: 06/01/2021 فهــرس رقم 85/21 و القضاء بالبيع بالمزاد العلني للعقار المملوك على الشــيوع بين أطراف 
الدعوى الواقع ببلدية عين تاغروت بتجزئة 390 قطعة تحت رقم 30 بمساحة اجمالية قدرها 300 م2 و عبارة عن بناية على 
الطابق االرضي واجهة واحدة، يحده من الشمال القطعة 29، و من الجنوب القطعة 31، من الغرب الطريق، من الشرق فراغ، 
و ذلك بســعر افتتاحي لبداية المزاد قيمته )9000000.00 دج( تســع ماليين دينار جزائري على ان يقســم حاصل البيع على 

المالكين كل حسب نصيبه الوارد بسند الملكية. 
- مع جعل المصاريف القضائية المقدرة باربعين الف دينار جزائري )40000دج( على عاتق االطراف بالتساوي.

تعييــن العقــار: عقــار داخل المحيط العمرانــي ببلدية عين تاغروت بتجزئــة 390 قطعة تحت رقم 30 و هــو عبارة عن بناية 
على الطابق االرضي يتكون من 05 غرف+غرفة اســتقبال+بهو+حمام+مرحاضين+مطبخين+درج+فنائين+حديقة+مراب+، 

المساحة االجمالية للعقار تقدر ب: 300م2 طول الواجهة المطلة على الطريق يساوي 15 متر.
- حدود العقار/ من الشمال القطعة 29، من الجنوب القطعة 30، من الغرب الطريق، من الشرق/فراغ دائرة محافظتها العقارية 

بئر قاصد علي، و المدنية عين تاغروت و القضائية رأس الوادي، وواليتها برج بوعريريج.
- أصــل الملكيــة: ألــت الملكية للواهب عن طريق الشــراء بموجب عقد بيع محرر من طرف االســتاذ »علي بن حيزية« موثق 
ببــرج بوعريريــج بتاريــخ: 16/05/2004 عــدد 2004/1326المشــهر بالمحافظة العقارية بــرأس الوادي أنــذاك بتاريخ: 

15/06/2004 ، حجم 151 رقم 84 ايداع رقم 27/578.
تحديد ثمن العقار: يبقى السعر المراد به للبيع يخصع للمزايدة انطالقا من السعر االفتتاحي المقدر ب/ تسع ماليين دينار جزائري 
)9000000.00دج(وفقــا للخبرة المنجزة من طرف الخبيــر بورحلي علي المودعة بامانة ضبط محكمة رأس الوادي بتاريخ: 
11/02/2021 رقــم 21/105 المعيــن بموجب حكم الصــادر عن رئيس محكمة رأس الوادي بتاريــخ: 06/01/2021 رقم 

الجدول: 20/01529 رقم الفهرس 21/00085.
- جدد السعر االفتتاحي المقدر ب/ )9000000.00دج( تسع ماليين دينار جزائري.

_ بمقتضى أمر تحديد جلســة بيع عقار مشــاع بالمزاد العلني الصادر عن محكمة رأس الوادي بتاريخ: 14/12/2021 تحت 
رقم/ 21/2269.

- يعلن االســتاذ: بوناب ســمير محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مقره بشــارع صالح مازوز 
رأس الــوادي، بانــه سيشــرع في بيــع العقار بالمزاد العلني المشــاع لفائدة/ قوتال ســميرة بنت رمضان. العنوان، قرية الشــفاء 

بلدية خليل.
- يجرى المزاد يوم: األربعاء 19/01/2022 على الســاعة الحادية عشــر صباحا بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي. و 
اجلت الجلسة الى يوم االربعاء 23 فيفري 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي.
- شــروط البيع إضافة الى البنود المذكورة في دفتر الشــروط فان الراســي عليه المزاد يتحمل كافة المصاريف و االلتزام بدفع 
)1/5( خمس الثمن و المصاريف و الرســوم المســتحقة فور رســو المزاد و يدفع المبلغ في )08( أيام ، و لالطالع على دفتر 

شروط البيع االتصال بأمانة ضبط محكمة رأس الوادي او مكتب المحضر القضائي بالعنوان المذكور أعاله.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

إعالن بإعداد شهادة الحيازة

طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 91/254 المــؤرخ في 27/07/1991 
المتضمن إعداد شهادة الحيازة وتسليمها

السيد : قاطي كمال فإن 
المولود في 08/06/1994 بالقل. 
الساكن : نهج رويبح الطاهر بالقل.

 قــد قدم ملفا لبلديــة القل مدعيا امتالكه لعقار طالبــا إثبات هذه الملكية 
بتحرير شهادة الحيازة للعقار التالي :  

العقــار عبارة عن قطعــة أرض واقعة بالمكان المســمى طبة لعوينة / 
بومهاجر بلدية القل .

مساحتها اإلجمالية 139 م2 يحدها من : 
الشــمال : طريق . الجنوب : ملكية ورثة  محمودي . الشــرق : ملكية 

ورثة محمودي .الغرب : ملكية ورثة محمودي 
فعلى أي شخص لديه اعتراض على شهادة الحيازة أن يقدم طلبا كتابيا 
إلى الســد رئيس المجلس الشــعبي البلدي خالل مدة شهرين  ابتداء من 

تاريخ نشر اإلعالن في جريدة وطنية.

رئيس المجلس الشعبي البلدي  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

إعالن بإعداد شهادة الحيازة
طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 91/254 المؤرخ في 27/07/1991 

المتضمن إعداد شهادة الحيازة وتسليمها 
فإن السيد : بوعبد هللا محمد بن أحمد 

المولود في 08/01/1964 بالقل 
الساكن : بنهج شنيقر أحسن بالقل

قــد قدم ملفا لبلدية القل مدعيا امتالكه لعقــار طالبا إثبات هذه الملكية 
بتحرير شهادة الحيازة للعقار التالي : 

العقــار عبارة عن قطعة أرض مشــيد فــوق جزء منهــا بناية واقعة 
بالمكان المسمى المروج منطقة بني سعيد القل .

مساحتها اإلجمالية: 562.74م2 يحدها من: 
 الشــمال: منزل بوعبد هللا محمــد الطاهر ومن الجنوب : ممر  ومن 

الشرق منزل يسعد فيصل ومن الغرب طريق عمومي .
فعلــى أي شــخص لديه اعتراض على شــهادة الحيــازة أن يقدم طلبا 
كتابيــا إلى الســد رئيس المجلس الشــعبي البلدي خالل مدة شــهرين  

ابتداء من تاريخ نشر اإلعالن في جريدة وطنية.

رئيس المجلس الشعبي البلدي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
والية: برج بوعريريـــج

دائرة: مجانـــــــــــــــة
بلديــــــة: حسنــــــاوة

رقم: .04./ 2021
وصل إستالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقــا ألحــكام المادة 18 مــن القانون رقــم 06/12 المؤرخ في 12 ينايــر 2012 المتعلق 
المؤرخــة  التعديــالت  مذكــرة  اســتالم   .2021/11/25: اليــوم  هــذا  تــم   ، بالجمعيــات 

في:2021/06/11.
تحت رقم: // / /.  . المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة:

الجمعية الخيرية لرعاية اليتيم و حماية الطفولة
المسجلة تحت رقم : 2020/20.  بتاريخ : 2020/07/16.
المقيمة بــ: مرآب السيد يعالوي مبروك حي محمد بوضياف.

يترأسها السيد)ة( : يعالوي مبروك.



n أكــد فضيلــة الداعيــة الشــيخ ماهــر أبــو بكر 
الذبحانــي أنَّ حكمة هللا تعالى في خلقه قد اقتضت 
أنَّ قيمــة المــرء عنــده عز وجل وعنــد الناس ال 
تقــاس بطول األعمار وال بكثرة األموال واألوالد 
واألتبــاع، وال تقاس بما يأكل أو يلبس أو يركب، 
أو بمــا يمتلــك من دور وقصــور وإنما تقاس بما 
يقدِّم من إنجازات وبما يبذل من منافع وعطاءات 
تعــود علــى مجتمعه وأمتــه بالخيــر والصالح، 
وتقــاس أيضاً بمقــدار ما يحمل مــن مبادئ وقيم 
ســامية تســتقيم بها الحياة وتحل بها السعادة على 

الفرد والمجتمع واألمة.
وأشار الشيخ ماهر الذبحاني أن قيمة المرء أن ال 
يعيش لنفســه وحسب بل يعيش من أجل اآلخرين 
أيضاً ،فيســاعد ويبذل ويضّحي وينصح ويشارك 
فــي حمل الهموم وتفريج الكروب ودفع الخطوب 

عن اآلخرين ما استطاع إلى ذلك سبيال.

وأضاف: قيمة اإلنســان فــي الحياة بما يحمل من 
إيمــان وتقــوى هلل وخوف منه واســتعداد للقائه.. 
قيمتــه بحب الخير للجميــع وأن يكون معول بناء 
في مجتمعه ال معول هدم، مشــيراً إلى قول الحق 
تبــارك وتعالى وهــو يصف هؤالء “إِنَُّهــْم َكاُنوا 
ُيَســاِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنــا َرَغباً َوَرَهباً 
َوَكاُنوا لََنا َخاِشــِعيَن”وروى الخطيب ما أخرجه 
البخاري ومســلم من حديث أبي قتادة أنَّه ُمر على 
النبيِّ بجنازة فقال: “مســتريح ومستراح منه”، 
قالوا: يا رســول هللا ما المستريح؟ وما المستراح 
منــه؟ فقــال: “العبد المؤمن يســتريح من نصب 
الدنيا، والعبد الفاجر يســتريح منه العباد والبالد 

والشجر والدواب”.
حديث قدسي عن مكانة العبد عن هللا

مكانــة العبد عن هللا تعالى تعد مســؤولية عند كل 
إنســان وهو الذي يســتطيع أن يجعل لنفسه مكانة 

عنــد هللا تعالى مــن خالل التقرب مــن هللا تعالى 
واإلكثــار من ذكره وعبادتــه، من األحاديث التي 

ذكرت في مكانة العبد عند هللا ما يلي:
يــا عبــادي ُكلكــم ضال إال مــن هديته   •

فاستهدوني أهدكم.
يا عبــادي إنكم تخطئون بالليل والنهار   •

وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم.
يــا عبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضــّري   •

فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنســكم   •
وِجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد من 

ملكي شيئاً.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنســكم   •
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص 

من ملكي شيئاً.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنســكم   •
وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت 
كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال 

كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هلل   •
أشــد فرجاً بتوبة عبــده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فالة فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع 
فــي ظلها قد أيس من راحلتــه فبينما هو كذلك إذا 
هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شــدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شــدة 

الفرح.
جــاء في الحديث إنه عنــد معصية آدم   •
فى الجنة ناداه هللا : “يا آدم ال تجزع من قولي لك 
“أخرج منها” فلك خلقتها ولكن انزل إلى األرض 
وذل نفســك من أجلي وإنكســر في حبي حتى إذا 
زاد شــوقك إلــي وإليها تعالى ألدخلــك إليها مرة 

أخرى.
قــال هللا تعالى : يــا آدم كنت تتمنى أن   •
أعصمــك؟ قــال آدم نعم، فقال هللا عــز وجل: “يا 
آدم إذا عصمتــك وعصمــت بنيك فعلى من أجود 
برحمتــي وعلى من أتفضل بكرمــي، وعلى من 

أتودد، وعلى من أغفر.
يــا آدم ذنب تذل بــه إلينا أحب إلينا من   •
طاعة تراءى بها علينا، يا آدم أنين المذنبين أحب 

إلينا من تسبيح المرائيين.

إسالميات

 دعاء اليوم 

َربِّ أَْوِزْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت 
َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاُه 

الِِحيَن.  َوأَْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

قرآننا شفاؤنا 
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n  قــال تعالــى : )َوإِْن َجاَهــَداَك َعلَٰى أَْن ُتْشــِرَك ِبي َما 
ْنَيا  لَْيــَس لَــَك ِبِه ِعْلٌم َفــاَل ُتِطْعُهَمــاۖ  َوَصاِحْبُهَما ِفــي الدُّ
ۚ  ُثمَّ إِلَــيَّ َمْرِجُعُكْم  َمْعُروًفــاۖ  َواتَِّبْع َســِبيَل َمْن أََنــاَب إِلَيَّ

َفأَُنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن( اآلية 15 من سورة لقمان 

م- قــال: »َلَْن يأخَذ أحدكم  ـى هللا عليه وســلَّ n  رســول هللا -صلَـّ
َحْبلَــُه، فَيْأِتــي بِحْزَمِة الحطِب على ظهــِرِه فَيبيعها، فَيُكفَّ هللاُ بها 
وجَهــُه، خيــٌر لُه من أن يســأَل الناَس، أعطــوُه أو منعوُه« رواه 

البخاري 

n الحالل ما أحله هللا ورسوله ، لحالل فال إثم في فعله كما 
أنــه ال إثــم في تركــه إال إذا قصد في فعلــه التقّوي به على 

طاعة هللا سبحانه وتعالى فهو مثاب بهذه النية .

n  »يأتي على الناس زمان ال يبالي المرء ما اخذ، امن 
الحالل أم من الحرام«

                     محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

فقد جاء في الصحيحين عن معاوية رضي هللا عنه: أن رســول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال: »من يرد هللا به خيراً يفقهه في الدين«.

وفي رواية في غيرهما: »إن العلم بالتعلم، وإن الفقه بالتفقه، ومن يرد هللا به 
خيراً يفقهه في الدين، وإنما يخشى هللا من عباده العلماء«.

فلعل هللا تعالى أراد بك خيراً، فامض في هذا المشــروع المبارك، وليصحبك 
فيــه أواًل: إخالص النية هلل تعالــى، وقد قال هللا تعالى: )َوَما أُِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا 
َكاَة َوَذلَِك ِديُن  ــالَة َوُيْؤُتوا الــزَّ يَن ُحَنَفــاَء َوُيِقيُموا الصَّ َ ُمْخلِِصيــنَ لَــهُ الدِّ هللاَّ

اْلَقيَِّمِة( البينة:5.
وفي الصحيحين عن عمر رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قال: »إنما العمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«.
وعن معاذ رضي هللا عنه: أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين بعثه 
إلــى اليمن أوصني، قال: »أخلص دينك يكفك القليل من العمل« رواه الحاكم 

وصححه.
وبدون اإلخالص يكون العمل وبااًل على صاحبه، فعن أبي هريرة رضي هللا 
عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من تعلم علماً ما يبتغي به وجه 
هللا تعالــى ال يتعلمــه إال ليصيب به عرضاً في الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم 

القيامة« يعني: ريحها. رواه أبو دواد وابن ماجه.
وعليــك بتقوى هللا تعالى في الســر والعالنية، فإنهــا عون لك على طلب العلم 

َ َيْجَعْل لَُكْم  والتفقــه فــي الدين، قال هللا تعالى: )َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َتتَُّقوا هللاَّ
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم( األنفال:29. ْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوَيْغِفْر لَُكْم َوهللاَّ ُفْرَقاناً َوُيَكفِّ

فمن اتقى هللا تعالى جعل له ملكة وموهبة يفرق بها بين الحق والباطل.
يقول اإلمام الشــافعي رحمه هللا عندما شــكا إلى شيخه وكيع بن الجراح سوء 

حفظه وعدم فهمه، فأوصاه بالتقوى، فقال في ذلك:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي       فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخـبرني بأن العـلم نـور        ونور هللا ال يؤتى لعـاص
والحاصل: أن عليك أن تتقي هللا وتخلص النية وتصحب شيخاً من أهل العلم، 

حيث تبدأ بصغار المتون وتتدرج إلى أن تصل مرادك، وهللا في عونك.
إعداد :  إيناس شروانة                                                                        عن إسالم ويب 
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مكانة العبد عند اهلل 
سبحانه وتعالى

تفقه في دينك
وصايا لمن أراد أن يتفقه في دينه
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جامعة عنابة 
إعالن عن مسابقة تصميم أحسن 

شعار لكلية اآلداب واللغات 

n أعلنت كلية اآلداب واللغات 
لجامعــة باجــي مختــار عنابة 
عــن مســابقة تصميم أحســن 
يــة اآلداب واللغــات  شــعار لكل
رســمي  بشــكل  الســتخدامه 
واإلعالنــات  المراســالت  ــي  ف
الرسمية والمواقع اإللكترونية 
مــا  وكل  والجامعــة،  يــة  للكل
البيداغوجية  بالوثائــق  يتعلق 
التخرج،  والعلميــة )شــهادات 
كشوف النقاط، شهادات العمل، 

شهادات التسجيل، ... إلخ(.
ــم تخصيــص جائــزة  ت حيــث 
فائــز في المســابقة،  ل شــكلية ل
نتائج عبر  وسيتم اإلعالن عن ال
موقــع الكلية وصفحــات مواقع 
الرســمية  التواصل االجتماعي 
حســبما نشــرته جامعــة باجي 
مختــار عنابــة فــي صفحتهــا 

على الفيس بوك 
وأشــارت أن باب المشاركة فتح 
لكافــة أفراد األســرة الجامعية، 
النهائــي  الموعــد  أن  علمــا 
الستالم الشعارات يوم األربعاء 
بحيــث   ،2022 فيفــري   16
ــى البريد  ترســل الشــعارات إل

االلكتروني.
بيان أن الشــعارات  وجــاء في ال
ســتخضع للتحكيــم مــن قبــل 
لجنة محايدة تضم ممثلين عن 

الكلية والجامعة.
وأضاف أن شــروط ومواصفات 
أن  يجــب  المقتــرح:  الشــعار 
يتضمن الشــعار مــا يدل على 
لغــات، و أن  ميــدان اآلداب وال
تلقــي  يكــون الشــعار ســهل ال

والفهم وغير مكرر أو مستخدم 
ــدى هيئــة جامعيــة أو غيــر  ل
يــة وأن  جامعيــة وطنيــة أو دول
يتضمن الشــعار تســمية كلية 
ــى األقل  لغــات أو عل اآلداب وال
باللغة  األوائلية،  االختصــارات 
لغتيــن  بال أو  فقــط،  العربيــة 
معــا،  واإلنجليزيــة  العربيــة 
ــا، واألفضــل أن  ويكــون ملون
ــوان الرايــة الوطنية،  يحمــل أل
صــورة  أي  يحمــل  أن  دون 
م بدقــة  يــة، وأن يســل فوتوغراف
يــة الجودة ال تقل عن 300  عال
بيكسل وبصيغة PDFو يرفق 

بشرح مفصل بصيغة
.WORD

الشــعار  فلســفة  حــول 
والتصميم والخيارات الشــكلية 
واإليديولوجيــة ال يقــل عن 03 

أسطر وال يتجاوز 10 أسطر.
أما الشروط القانونية للمشاركة 
بيــان المنشــور أن  فأوضــح ال
الدعــوة مفتوحــة لجميــع أفراد 
لجامعــة  الجامعيــة  األســرة 
باجي مختــار عنابــة، ويمكن 
المشــاركة بأكثر مــن تصميم 
للشــخص الواحــد، و ال يحــق 
ألصحاب التصاميم المشــاركة 
المطالبة بتعويض عند نشرها، 
التحكيــم  للجنــة  يحــق  كمــا 
يــة  بــة بتعديــالت إضاف المطال
فائــزة الحقا  على الشــعارات ال
باإلضافة أن يخضع المشاركون 
قانونيــة للملكية  لإلجــراءات ال
الفكريــة للعناصر والتدوينات 

المستخدمة في الشعار.

n     صنفــت جامعــة اإلخــوة 
ــي المركز  منتــوري قســنطينة 1ف
ــي وطنيا وفق تقييــم عالمي  الثان

جديد.
وصنــف ترتيــب »ويبومتركــس » 
ــم اإلخــوة منتوري  لجامعــات العال
قسنطينة في المركز الثاني وطنيا 
بعد جامعة هواري بومدين للعلوم 
والتكنولوجيــا لتليها جامعات أبو 
بكر بلقايد تلمسان، جامعة محمد 
بوضياف بالمسيلة ثم أحمد بن بلة 
ــي المرتبة  وهــران 1، كما كانت ف

71عربيا من بين 2306عالميا.
ويركــز هــذا التصنيــف على مدى 
تواجد المؤسسة الجامعية في شبكة 
ــى األعمــال  األنترنــت، وكذلــك عل
لباحثيهــا،  المنشــورة  البحثيــة 
ــى موقــع »غوغــل  وباألخــص عل

سكوالر« 

مــن جهــة أخــرى أعلمــت جامعة 
ــوري قســنطينة عبــر  اإلخــوة منت
بيــان لها كافــة المســتخدمين من 
أســاتذة وعمال بإبرامها اتفاقية مع 
شركة سيترام، يستفدون بمقتضاها 
ــا تتمثــل فــي تخفيــض  مــن مزاي
تنقــل عبر هذه الوســيلة  تســعيرة ال
الشــهري  االشــتراك  يقــدر  حيــث 
ــغ 1000دينــار أي بتخفيض  ل بمب
15بالمئــة، فيمــا يتمثل االشــتراك 
الســنوي فــي 10500دينار ليصل 
ــى نســبة 20بالمئة ،  التخفيــض إل
ودعت إدارة الجامعــة الراغبين في 
االشــتراك إلى التقرب مــن هيكلي 
االجتماعيــة  الخدمــات  تســيير 
للعمــال واألســاتذة من أجــل إيداع 
فــات وذلك خالل الفترة الممتدة  المل
من7فيفري إلى28 من نفس الشهر.
                                                            دالل.ب

n وقعت جامعة محمد بوضياف 
بالمســيلة اتفاقية مع المؤسسة 
الناشــئة الجديدة »سي أس بي« 

من أجل نقل التكنولوجيا إليها.
و أوضح مدير ذات الجامعة كمال 
بــداري أن هــذه االتفاقية التي تعد 
ــى مــن نوعها في مؤسســة  »األول
يــم العالي« تهدف  لتعل جزائريــة ل
للســماح لهذه المؤسســة الناشــئة 
تســويق  و  بتصنيــع  الجديــدة 
و  مضغــوط  خــام  ــي  رمل طــوب 
ــى المالط وفقا  مثبــت باإلضافة إل
لالبتــكارات التي قام بها المخترع 
محمــد بــن الشــيخ مديــر مخبــر 
بحــوث المــواد الجيولوجية بذات 

الجامعة.
و أبــرز ذات المســؤول بــأن هــذه 
يــة تعتبــر »تتويجــا لعمل  االتفاق
علمــي وتكنولوجــي مهــم للغاية، 
ــى  ــه عل ــم الحــرص مــن خالل ت
تمهيــد الطريق من خالل البحوث 
التطبيقيــة للمســاهمة في إنشــاء 

المؤسسات الناشئة«.
و أكــد أيضــا أنــه من خــالل هذه 
االتفاقية، »تنتج جامعة المســيلة 

خدمــة  فــي  لتكــون  المعرفــة 
المجتمــع، وتبتكــر وتشــارك في 

إنشاء المؤسسات الناشئة«.
مــن جانبــه صــرح مديــر مخبر 
لمــواد الجيولوجية محمد  البحث ل
بن الشيخ أن الطريقة المبتكرة في 
تصنيــع الطــوب الرملي و المالط 
هــي وليدة أعمــال البحث طوال 5 

سنوات.
و أردف قائــال أن »هــذا الطــوب 
مقــاوم  وإيكولوجــي  اقتصــادي 
ومســتدام، عازل للحــرارة ويتوفر 
فيه التكييــف الطبيعي فيما يعمل 
الِمالط المرتبط بهذا االبتكار على 
دور مزدوج، وهو الوصل واللصق 
والخارجــي  ــي  الداخل بيــس  تل وال

للجدران«.
و بالنســبة للسيد شــيكوش محمد 
جمال، مســير شــركة »ســي أس 
بي«، فإن هذه االتفاقية هي وسيلة 
لتثمين نتائــج البحوث في جامعة 
المسيلة من خالل نقل التكنولوجيا 
إلى هذه المؤسسة الناشئة التي تم 
إنشــاؤها خصيصا الستغالل هذه 

نتائج. ال

تقديــري للطوب  و يعــد الســعر ال
تنافسيا للغاية في األسواق المحلية 
واألجنبية نظرا للميزة االقتصادية 
لمنتــج، حيــث يمكــن أن يتراوح  ل
ســعر الوحدة بيــن 15 و 50 دج و 
ذلك حسب األبعاد والوزن والجودة 

مثلما تم إيضاحه.
وأفــاد مــن جهته أحمــد مير مدير 
حاضنة األعمال بجامعة المســيلة 
تــي رافقــت و احتضنــت هــذه  ال
المؤسســة الناشــئة أنه تم التعاون 

بين الحاضنة ومخبر بحوث المواد 
الجيولوجية لما يقارب 3 ســنوات 
و هي فترة »كافيــة« لطرح هذين 

المنتجين المبتكرين في السوق.
األعمــال  حاضنــة  أن  أضــاف  و 
بالجامعة ترافق جميع المشــاريع 
 3 منــذ  بأنــه  مفصــال  المبتكــرة 
 114 مرافقــة  تمــت  ســنوات، 
 4 أصبحــت  حيــث  مشــروعا، 

مؤسسات ناشئة منها معتمدة.
                                          وأج

جامعة محمد بوضياف توقع اتفاقية لنقل التكنولوجيا 
إلى مؤسسة ناشئة 

يــات األســبوع  n   فــي إطــار فعال
ــّرر  المق ثانــي  ال الوطنــي  العلمــي 
فتــرة الممتــدة من 15  تنظيمــه في ال
إلى 19 ماي 2022 بمدينة ســطيف، 
ــي والبحث  يــم العال تنظــم وزارة التعل
العلمي المسابقة الوطنية »أطروحتي 
الدكاتــرة  ــدة  فائ ل ثانيــة«   180 فــي 
الجزائرييــن الذين ناقشــوا أطروحات 

المؤسســات  إحــدى  فــي  ــوراه  الدكت
الجامعيــة فــي الجزائر خــالل الفترة 
الممتدة من جانفــي 2021 إلى غاية 
31 ديســمبر 2021 حول المواضيع 
ــة »باألمــن الغذائي-األمن  ذات الصل
عبــر  المواطــن«،  الطاقوي-صحــة 

تالية. األرضية ال
                                         د.ب

فتح الرتشيحات للمشاركة يف المسابقة 
الوطنية "أطروحتي يف 180 ثانية" 

اللقــاء  أشــغال  تواصلــت   n
التشــاوري الذي عقــده ضيوف 
جامعة بسكرة صبيحة أول أمس 
بقاعــة االجتماعــات بالمديرية 
يــة  خل نشــرته  بيــان  حســب 
اإلعــالم واالتصــال على صفحة 

الفايسبوك الخاصة بالجامعة.
لقاء بشــكل  وركز جدول أعمال ال
خاص على كيفيات وطرق تعزيز 

ودعم التعاون والشراكة في مجال 
مــع  التكنولوجيــة  التحويــالت 
جامعــات ألمانيا، وكذا مناقشــة 
االتفاقيــات ذات العالقــة بهــذه 
األهداف والمجاالت، حيث عرف 
نقاشــات وحوارات من  االجتماع 
خالل عرض مســار التعاون في 
مجال البحــث العلمي والتطوير 
الجانــب  مــع  التكنولوجــي 

االلمانــي، وكــذا مناقشــة اآلفاق 
المســتقبلية وتقديــم االقتراحات 
تــي يمكــن من خاللهــا تعزيز  ال
هــذه الجهــود وكيفيات تجســيد 
ــود االتفاقيات لدعــم وتطوير  بن
الباحثيــن  االســاتذة  مشــاريع 
تبادل بين  وتمويلهــا في اطــار ال
الجامعــات خاصــة فــي مجــال 

التحول التكنولوجي.
مــن  كل  التشــكيلة  وضمــت 
تبادل  نائــب مديــر التعــاون وال
ــي والبحث  بــوزارة التعليم العال
مامــا  لفجــح  الســيدة  العلمــي 
الجامعــة  مديــر  جانــب  ــى  إل
األســتاذ أحمد بوطرفاية و نائبه 
المكلــف بالتعــاون والعالقــات 
الخارجية األستاذ محمود دبابش 
وكــذا إطــارات مــن الجامعــات 
المشــاركة كمــا التحــق بالوفــد 
يا للطاقات  مديرة المدرســة العل
المتجــددة - باتنة- ليلى مخناش 
هــذه  العمــل  جلســة  ونوابهــا، 
متعلقة أساســا بتعزيز اإلنفتاح 

مــع المحيــط الدولي فــي قطاع 
ــي والبحث العلمي  التعليم العال
وخصص هذا اليوم لبحث ســبل 
التعاون والشراكة مع الجامعات 

االلمانية.
قــاء مديــر  ل ــام ال وأكــد فــي خت
بوطرفايــة  أحمــد  الجامعــة 
اتحــاد  أعضــاء  مســؤولية  أن 
كبيــرة  الشــريكة  الجامعــات 
واعتبر مهامهم شاقة في السعي 
لضمان الرقي بالمســتوى وبلوغ 
ــا في  االهــداف المنشــودة، مثمن
نفــس الوقــت جهودهــم الدؤوب 
وجديتهــم والتزامهــم، حيث دعا 
ــى التركيز  فــي ذات الســياق ال
تبادل  فــات التعــاون وال على مل
الجامعــي خاصــة فــي مجــال 
التطويــر التكنولوجــي والتوجه 
نحو اقتصاد المعرفة عبر تفعيل 
العلمــي  البحــث  مخابــر  دور 
واالســتاذ الباحث على المستوى 
ــي بما يحقق تموقع ومكانة  الدول
هامة ضمن الجامعات األجنبية.

جامعة محمد خيضر بسكرة 

تعزيز العالقات بين الجامعات الجزائرية واألجنبية موضوع ملتقى 
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إستراحة

n وسأله رجل اإلمام الشعبي هل يجوز أن نأخذ الحصاة من المسجد؟
فقال الشعبي: نعم يجوز

قال الرجل: زعموا أنها تصيح حتى تعاد إلى المسجد
قال الشعبي: دعها تصيح حتى ينشق حلقها

قال الرجل: أولها حلق؟
قال الشعبي: فمن أين تصيح إذن؟

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالمة عبد الرحمان شيبان..األستاذ الفقيه  
يف رحاب العلم واإلميان  

n ولــد عبــد الرحمــان شــيبان فــي 23 فيفــري 
1918م فــي قريــة الشــرفة دائــرة مشــدالة واليــة 
البويــرة، الجزائر. رئيس جمعية العلماء المســلمين 

الجزائريين من سنة 1999 إلى سنة 2011. 
تعلــم عبد الرحمان شــيبان فــي ُكتّاب قريتــه، بعدها 
أكمل دراســته في مدرســة جمعية العلماء المســلمين 
الجزائرييــن علــى يــد عبــد الحميد بن باديــس، وفي 
العشــرين من عمره شدَّ الرحال إلى الجامعة الزيتونية 
بتونس ســنة 1938، ونال شهادة التحصيل في العلوم 
ســنة 1947م، وإلــى جانــب ذلك كان يقوم بالنشــاط 
الثقافــي، وترأس جمعية الطلبة الزيتونيين الجزائريين 

ب تونس. 
في ســنة 1948 عينه رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين الشــيخ محمد البشــير اإلبراهيمي أســتاذا 
للبالغــة واألدب العربي بمعهــد اإلمام عبد الحميد بن 

باديس بقسنطينة.
وفي ســنة 1954 صنف مــن أســاتذة الطبقة األولى 
بالمعهــد )مســتوى شــهادة عالمية( وذلــك بقرار من 

المجلس اإلداري لجمعية العلماء إلى جانب األساتذة:
الشــيخ نعيــم النعيمي، والشــيخ احمد حماني والشــيخ 
عبــد المجيد حيرش، والشــيخ عبد القــادر الياجوري، 

وغيرهم – - 
عضو عامل في جمعية العلماء.

عضو فــي لجنة التعليــم العليا المكلفة بإعــداد مناهج 
التربية والتعليم، والكتب المدرســية بمدارس الجمعية 

المنتشرة في أرجاء القطر الجزائري.
محــرر فــي الجرائــد الجزائريــة: النجــاح، والمنار، 

والشعلة.
مــن الُكتاب الدائمين في جريدة )البصائر( لســان حال 
جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن، بتكليف من 

اإلمــام اإلبراهيمي، المدير المســؤول عــن الجريدة، 
فكان من مقاالته:

جهــاد أدبي أو فلســطين والشــيخ اإلبراهيمــي )ماي 
.)1948

ماذا ننتظر إلمداد فلسطين )جوان 1948(.
اإلسالم شريعة الجهاد واالجتهاد )جوان 1948(.

المعهد ومســتقبل األدب الجزائري )سبتمبر 1949(. 
- الجزائــر للجزائرييــن )أفريــل 1955(. - الذكرى 
الخامســة عشــرة لبطل الجزائــر ابن باديــس )أفريل 
1955(. - القضيــة الجزائريــة قضية حرية أو موت 

)أفريل 1956(.
كان عضــوا فــي لجنــة اإلعــالم لجبهــة التحريــر، 
ومشــارك في تحرير جريــدة )المقاومــة الجزائرية، 
لســان حال جبهة وجيش التحرير الوطني، وفيها كتب 
عــدة مقاالت هامــة تحت ركن »صفحــات خالدة من 
اإلســالم« يســقط فيها الماضي علــى الحاضر، رأس 

تحرير مجلة )الشباب الجزائري(.
وفي ســنة 1960 ُعين مستشــارا لرئيس بعثة الثورة 

الجزائرية بليبيا.
كان عضوا في المجلس اإلسالمي األعلى، والمشاركة 
في الندوات العلميــة والدينية والتربوية، داخل الوطن 

وخارجه.
ُعين وزيرا للشؤون الدينية لمدة ست سنوات )1980 
– 1986( حيــث أشــرف على تنظيــم )6( ملتقيات 
ســنوية للفكر اإلســالمي منها: ملتقى للقــرآن الكريم، 
فالســنة النبويــة، فاالجتهــاد، فالصحــوة اإلســالمية، 
فاإلســالم والغزو الثقافي، فاإلسالم والعلوم اإلنسانية. 
- عضو من المؤسســين لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي 

ممثال للجزائر حتى اآلن.
ســاهم مســاهمة فعالة في تأســيس معهد أصول الدين 

بالعاصمة )كلية العلوم اإلسالمية حاليا(. بذل جهدا في 
افتتاح »جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلســالمية« 
بقســنطينة، وتعيين الداعية المصلح اإلســالمي الشيخ 
محمد الغزالي رئيســا لمجلســها العلمي، وتمكينه من 
إلقــاء دروســه المتلفزة المشــهورة المتمثلة في حديث 
االثنين.- طبع آثار إمام النهضة الجزائرية الشــيخ عبد 
الحميــد بن باديس، وفــي طليعتها: )مجالــس التذكير 
مــن كالم الحكيم الخبيــر، ومجالس التذكير من حديث 
البشــير النذير(، وهــي مجموعة من اآليــات القرآنية 
واألحاديث النبوية التي نشــرها فــي افتتاحيات مجلته 

)الشهاب(.
توفــي يوم الجمعــة 12 أوت 2011م الموافق لـ 12 

رمضان 1432هـ عن عمر يناهز 93 سنة. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن أذن القط تحتوي على حوالي 32 عضلة. 
* أن قلب الروبيان أو الجمبري موجود في رأسه * 

قاموا أن الفراعنة أو المصريين القدماء 
بتحنيط القطط وقاموا بوضعها معهم في المقابر الخاصة بهم. 

* أن التمساح ال يمكنه أبدا أن يخرج لسانه من فمه. 
* أن قطط الغابات بالرغم من اسمها إال أنها ال تفضل العيش في الغابات بل تفضل العيش في 

األماكن الرطبة. 
*أن دودة األرض تستطيع التذوق عن طريق جسمها كله وذلك ال جسمها بالكامل مغطى 

بمستقبالت تذوق.

273- موت القديس فالنتين بقطع الرأس 
  1876 - ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة اختراع 

الهاتف. 
  1878 - السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل 
البرلمان بعد أقل من عام على إنشائه، ولم تعد الحياة 

البرلمانية إال بعد ثالثون عاًما بعد انقالب عام 1908. 
  1879 - بدء »حرب الباسيفيكي« وذلك عندما احتلت القوات 

التشيلية مدينة »أنتوفاغستا« البوليفية. 
  1899 - الكونغرس األمريكي يوافق على استعمال آالت التصويت في االنتخابات 

االتحادية. 
  2002 - دولة البحرين تتخذ اسم مملكة البحرين، وتغير لقب الحاكم من أمير إلى ملك. 
  2005 - اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري بتفجير سيارته في بيروت. 

الطبيب النفسي: عندما يحين وقت 
النوم ضع كل همومك خارجاً وَنم. 

الزوج: ال دكتور ليس لهذا الحد، لن 
أدع زوجتي تنام بالخارج! 

ال تأبه بالصيت الطائر في المجامع واالسم الدائر على األلسنة 
                         والشهرة السائرة في اآلفاق ما لم يكن من ورائها أعمال نافعة 

                                                                 تشهد وآثار صالحة تعهد وثمرات طيبة تجنى. 
                                            محمد البشير االبراهيمي

اتلم العيفة عىل ظريفة

يضرب المثل في زواج المرأة من الرجل ويكونا متفاهمين 
ومتشابهين في الطباع.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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رائد فلسفة العوملة بروسيا ألكسندر تشوماكوف 

n ولــد الفيلســوف ألكســندر ن. تشــوماكوف فــي 
عــام 1950 لعائلة صياد من قرية ســيفيرنو، منطقة 
قزويــن، منطقــة أســتراخان ، اتحــاد الجمهوريــات 

االشتراكية السوفياتية.
  في عــام 1972 تخرج من الكلية الصناعية والتقنية 
في مدينة خاديجنسك في كراسنودار كراي . بين عامي 
1972 و1975، وكان يعمــل كمعلم حفر ثقب حفرة 
في مناطق التجارب النووية في سيميباالتينسك و نوفايا 
زيمليا . في عام 1975، تم قبوله في القسم التحضيري 
 ، )MSU( لقســم الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية
وتخــرج منها بامتياز عام 1981. كما أنهى دراســاته 

العليا في جامعة والية ميشيغان، وحصل على ترشيحه 
للعلــوم فــي عــام 1984 و دكتــوراه في العلــوم عام 
1991. كانت أطروحة الدكتوراه لتشــوماكوف حول 
موضوع »الجوانب االجتماعية والفلســفية للمشكالت 
العالميــة«. منذ عام 1990، كان تشــوماكوف زميل 
أبحــاث رائد ورئيس مجموعة »الدراســات العالمية« 
فــي معهد األكاديمية الروســية للعلوم . أصبح أســتاًذا 
متفرًغــا فــي عام 1993 ، ومنذ عــام 2008 ، عمل 
أســتاذاً في قســم العمليــات العالمية فــي جامعة والية 
ميشــيغان. يقــوم حالًيا بتدريــس العديد مــن الدورات 
المتخصصــة فــي الجامعة، بما في ذلــك دورة بعنوان 
»العولمــة«، » الدراســات العالميــة »(. منــذ عــام 
2009، عمل تشــوماكوف أيًضا كرئيس لقسم الفلسفة 

في الجامعة المالية التابعة لحكومة االتحاد الروسي.
االنجازات العلمية

يعد ألكسندر تشوماكوف المتحدث الروسي الرائد عن 
العولمــة، والذي كتب أنه »يمثل تيــاًرا علمانًيا للفكر 
يهدف إلى صياغة نظرة عالمية تتجاوز االنقســام بين 
روســيا والغرب من خالل توفير أســاس فلسفي جديد 
لتكاملهما ووحدتهما النهائيــة.« كتب مراجعة لكتابه، 
فلســفة العولمة، أن تشوماكوف »كرس حياته المهنية 
في الفلسفة لدراسة العولمة وألف أكثر من 550 عماًل 
علمًيا وســبعة كتب علمية تم نشرها باللغات الروسية 
واإلنجليزية واأللمانية، الفرنسية والصينية والبولندية 

والتشيكية«.

في كتاباته، صاغ تشــوماكوف »المبادئ األساســية، 
التي تشــكل األســاس الفلســفي لعلم العولمــة كمجال 
خــاص للمعرفة الفلســفية.« يكشــف تحليلــه للعولمة 
أنهــا »تمثــل عملية تاريخيــة موضوعيــة وال تعتمد 
علــى النوايــا اإليجابية )أو الســلبية( للــدول أو الدول 
المنفصلــة«. وتركــز على ثالوث المفاهيمــي للثقافة، 
الحضارة، والعولمة، والذي يعمل »شــوماكوف« في 
»وتحليلهــا كما الخصائص األساســية لمختلف النظم 
الحضاريــة الثقافية والخصائص التــي ترتبط ارتباطا 
وثيقــا مــع بعضهــا البعض. يجــادل شــوماكوف بأن 
الحوار الحقيقي والمثمر بين الدول المختلفة ممكن ألن 
الطابع العالمي للحضارة يعمل كعامل موحد للبشرية، 
»بينمــا التنوع الثقافي هو أســاس التمايــز بين الدول 

واألمم المختلفة.«
نشاط التنظيم العلمي 

كــّرس شــوماكوف قدرا كبيــرا من الوقت لألنشــطة 
اإلداريــة والتنظيمية فــي مجاالت الفلســفة، والثقافة، 
والتعليم. منذ عام 1991 شــغل منصب النائب األول 
لرئيس الجمعية الفلسفية الروسية. كما كان عضًوا في 
اللجنــة التنفيذية للرابطة الدولية ألســاتذة الفلســفة منذ 
عــام 2012، وكذلك عضًوا باإلنابة في هيئة رئاســة 

األكاديمية البيئية الروسية منذ عام 2013.
في عام 2003، نظم تشــوماكوف نشــاًطا فلسفًيا كان 
له أهمية ثقافية كبيرة في روسيا وتم نشره على نطاق 

واسع من قبل وسائل اإلعالم الروسية.

حصاة تصيح



n أعلــن ،يــوم أمــس األحد، عــن افتتاح 
الطبعــة الثانيــة الصالون الوطنــي »للبنايات 
المقــرر  الجديــدة  والتكنولوجيــات  الحديثــة 
تنظيمــه ابتداء من يوم 20فيفــري إلى غاية 
23فيفــري علــى مســتوى فنــدق الماريــوت 
بالشــراكة مــع مختلــف المؤسســات الفاعلة 
مجموعــة  عــرض  تــم  كمــا  المجــال،  فــي 
بالصالــون  الخاصــة  التوصيــات  مــن 
االتصــال  وتكنولوجيــات  للرقمنــة  الوطنــي 
»كونســتانتيك«، واإلشــارة إلى رفــع تقرير 

مفصل حــول الصالون للجهات المعنية.
وقال رئيس مؤسســة ميديا ســمارت »ســيف 
الديــن صالحي« خــال نــدوة صحفية عقدت 
يــوم أمــس أن الطبعــة الثانيــة مــن الصالون 
والتكنولوجيــات  الحديثــة  للبنايــات  الوطنــي 
الجديــدة يشــارك فيــه حوالي 45شــركة من 
مختلــف واليــات الوطن على غــرار كل من 
بســكرة  بلعبــاس،  ســيدي  قســنطينة،  واليــة 
، بالشــراكة مــع مركــز البحــث والطاقــات 
المتجددة، جامعة قســنطينة 3، غرفة الصناعة 
والتجــارة رمال، المجلس الوطني للمهندســين 

المعماريين...

وأضــاف إطار فــي المؤسســة المنظمــة عبد 
الكريــم لنقر أن الصالــون الوطني يحمل ثاثة 
محــاور، أولهــا تخصيــص القاعــة الكبــرى 
للفنــدق للشــركات بهدف عــرض منتوجاتها، 
وســينظم على هامش الصالــون أيام تقنية يقدم 
من خالهــا خبراء في البنــاء، وتتمحور هاته 
األيــام بصفــة خاصة حــول اســتعمال التقنية 
للحفــاظ على التراث وهي عبــارة عن تجربة 
قام بها أســاتذة جامعيين من أجل تطوير ميدان 
البناء، وتابــع المتحــدث أن الصالون يتضمن 
محــور آخــر حــول المدينــة الذكيــة وعرض 
نمــوذج حــول مدينة »ســيدي عبــد هللا« أول 
مدينــة ذكية في الجزائر، باإلضافة إلى اقتراح 
بعض الحلول حول المنزل الذكي لمتخرج من 
جامعة قســنطينة، فضا عــن تجربة في إطار 
عمل تطوعي يهدف إلــى توطين البدو الرحل 
في مدينة بوســعادة بوالية المســيلة باســتعمال 

نموذج بيت مســتوحى من خيمة.
وتخلــل الندوة عــرض ربورتــاج لمدير العام 
لشــركة معرض قابس وعقد إتفاقية شراكة مع 
الشريك التونسي لهدف أرجعه مدير المؤسسة 
المنظمــة »صالحــي » إقامــة منتديــات بيــن 
رجال أعمال جزائرية وتونســية في قســنطينة 

أو في قابس .

آخرالكالم
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من تنظيم » ميديا سمارت «  

الطبعة الثانية الصالون الوطني »للبنايات الحديثة 
والتكنولوجيات الجديدة« قريبا بقسنطينة 

حلــت أمــس الذكــرى األليمــة الـــ 62 ألولى 
بالصحــراء  الفرنســية  النوويــة  التفجيــرات 
الجزائريــة، و التــي أُجريــت بمنطقــة رقان، 
إلــى  و  األزرق«.  اليربــوع  تســميّة«  تحــت 
اليوم لم تعترف فرنســا الرســمية بُمخلفات هذه 
التفجيــرات الجهنميــة، و بتأثيراتهــا الكارثيــة 
علــى صحــة الســكان و علــى النظــام البيئــي 
بفعل اإلشــعاعات الخطيــرة جدا، التي مازالت 
مســتمرة، مثلمــا مازالت آثارها ماثلــة للعيان، 
ســواء فيمــا يتعلــق بكثــرة اإلصابــات بأنواع 
الســرطان، و التشــوهات الخلقية التي يولد بها 
األطفــال، فتحــول حياتهــم و حيــاة ذويهم إلى 
جحيم ال يطــاق؛ ناهيك عن اإلعاقات الحركية 
و الذهنية. أمــا الدمار الذي لحق بالطبيعة فمن 
الصعــب تقديــر حجمه و آثاره علــى النبات و 
الحيــوان، بحكــم أن تفجيــر اليربوع األزرق، 
كان يضاهــي فــي قوتــه ثــاث مــرات القنبلة 
النووية التــي ألقيت على نغازاكي في اليابان.

و لــم يكــن الـ 13 فيفري مــن عام 1960 إال 
بداية لهــذه التفجيرات اإلجرامية، الـ 17 التي 
أجراها الجيش الفرنســي انطاقا من هذا العام 
و إلــى غاية 1966 . وتّم إجــراء 11 تفجيرا 

بعــد اتفاقيات إيفيان المبرمة عام 1962. 
و ليس عجيبا أاّل تعترف فرنســا بمســؤوليتها، 
عّما خلفته هذه التفجيرات من عواقب و خيمة، 
فهي لــم تعترف أصا بجرائمها االســتعمارية 
المقترفــة على مدى 132 عاما، بكل ما تخللها 
من إبادات جماعية و إعدامات با محاكمات،و 
اعتــداءات على الحرمــات و على األعراض، 
و أصنــاف التعذيــب الجهنمــي الممنهــج التي 
مورست على الجزائريين، إضافة إلى عمليات 

الســلب و النهب و االستياء على الممتلكات.
و بالمقابل، فإن فرنســا الرسمية، التي اعتادت 
الكيــل بمكياليــن، لــم تتــردد فــي االعتــراف 
بمسؤوليتها عن تفجيراتها النووية في بولينيزيا 
إيمانويــل  الرئيــس   تحــدث  و  )لفرنســية(. 
ماكــرون عن »دين« بلده،مقابل التجارب التي 
قامت بها فرنســا  على مدى الفترة الممتدة بين 

1966 و 1996 في بولينيزيا.
كمــا ال يمكــن للجزائــر أن تنتظــر شــيئا مــن 
و  باالعتــراف  المتعلــق  »قانــون موريــن«، 
تعويــض ضحايــا التفجيــرات النوويــة، على 
اعتبار، أنه قانون فرنســي موجه للفرنســيين، 
و ســكان بولينيزيــا فرنســيون؛ فــي حيــن أن 
الجزائرييــن اســتعمروا طوال 132 ســنة، و 
انتزعوا اســتقالهم انتزاعا، لذلك فهم في نظر 

فرنســا غير معنيين بقانون مورين.
آخــر الكالم..«اليربوع األزرق« الفرنســي لم 
يمت، فالتجهيزات الملوثة باإلشــعاعات دفنتها 
فرنســا في رمــال الجنوب الجزائــري، و هي 
ترفــض حتى اآلن الكشــف عــن األماكن التي 
ردمت فيها، أو تســليم األرشيف المتعلق بذلك. 
المعركــة أمام الجزائر طويلة و شــاقة و ليس 
أمامهــا غيــر مواصلــة الضغط عبــر المحافل 

الدولية.
                         محمــد مصبــاح  

"الريبوع األزرق" 
لم يمت

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
العثور عىل جثة شيخ يف حي ذراع 

االمام  بتبسة
ــح الحماية المدنية  ــة أول أمس ،مصال ل ي n تدخلت،ل
لوالية تبســة رفقة المصالح االمنية لتبسة  ألجل تحويل 
جثة شيخ في ال79 من عمره عثر عليه جثة هامدة في 

مقر سكنه الكائن بحي ذراع االمام بمدينة تبسة.
 وحسب مصادرنا أن الشيخ يقيم في منزله بمفرده وفقد 
حولت جثته الى مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى تبسة 
في انتظار تقرير الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
                                                 هواري غريب

  قــال ،عضــو اللجنــة العلميــة لمتابعة 
تفشــي فيــروس كورونــا، البروفيســور 
ريــاض مهياوي، إنه من الســابق ألوانه 
القول إننا بصدد القضاء على أوميكرون 
يــة ،  بالنظــر الســتقرار الوضعيــة الوبائ
لكنــه دعــا للتعايش مــع الوبــاء مثل أي 

فيروس آخر.
ــه ضيفا على   وشــدد مهياوي، خال نزول
قناة األولى،  ل ــاح« ل برنامــج »ضيف الصب
ــى أن  المهم هــو أن المنظومة  أمــس، عل
ــي أي ضغــط ، ذلك أن  ــم تعان ــة ل الصحي
المستشفيات مثا، تؤدي مهامها بأريحية 
يــي  ــة مــن مهن المائ رغــم أن نحــو 50 ب
ــوا خال موجــة أوميكرون  ب الصحــة أصي
ــاب عــن مواقــع عملهم،  لغي واضطــروا ل
لكن األهم هو االســتمرار في اليقظة وعدم 

يه بعد قض عل م يُ التراخــي ألن الوباء ل
ــا هــي  ي ــام المســجلة حال وأبــرز أن األرق
ــول- لمزيد مــن الحذر  ــا – يق ــي تدفعن ت ال
يــق  ــاط وعــدم التراخــي فــي تطب واالنضب
نحــو  والتوجــه  ــة  اإلحترازي اإلجــراءات 

ــم  ــذي لألســف – يضيــف - ل قيــح ال ل ت ال
تتجاوز أعداد الملقحين 13 مليون و516  
يــن أخذوا  مــن بينهــم أزيد من ســتة ماي

جرعتين.
ووصف البروفيســور اإلجــراءات المتخذة 
ـ الناجحة مشــيرا  خال موجة أوميكرون ب
يا  ائية مســتقرة حال وب إلى أن » الوضعية ال
إذ هي في حدود 500 إصابة يوميا، بينها 
حوالي 105 إصابة في الجزائر العاصمة 
التي كانت عــدد اإلصابات تتجاوز 500 
بــل نحو شــهرين تقريبا وما بين  إصابة ق
ــات  ــات فــي والي ــي إصاب ــى ثمان ســبع إل

أخرى.
وعن ســؤال حــول مــدى تحقيــق المناعة 
ــة بعــد موجــة أوميكــرون، أكــد  الجماعي
البروفيســور، أنه في ظــل غياب معطيات 
ــى  ــد عل تأكي ــة ال يمكــن ال ي ــام ميدان وأرق
هــذا األمر، موضحــا،  ال نملك إحصاءات 
رســمية عــن العــدد الحقيقــي للمصابين 
ال  ــي  ال ت ال وب أوميكــرون،  موجــة  خــال 
ــم معيــن حــول نســبة  ــا الجــزم برق ن يمكن
قــال  ــة، ومــا ي تحقيــق المناعــة الجماعي
ــاك عــن نســب تحقيــق المناعة  ــا وهن هن

قــد للموضوعية ألن  ا يفت ــة ببادن الجماعي
م يتأســس على دراســات أو  ــكام ل هــذا ال

وعلمية ميدانية  بحوث 
ابعــة  ــة لمت العلمي ــة  اللجن ودعــا عضــو 
البروفيســور  ــا،  كورون يــروس  ف تفشــي 
ــى ضــرورة التعايش  ريــاض مهياوي، إل
ــل بقية الفيروســات مع  فيــروس مث مــع ال
االســتمرار في إجراءات الحيطــة واليقظة 
تلقيح ألنه العاج  والتوجــه بكثافة نحــو ال

األنسب.

قال أن عدد الملقحني يف الجزائر لم يتجاوز ال13 مليون و516   

الربوفيسور رياض مهياوي : "التعايش مع كورونا رضورة  وفكرة 
القضاء عىل أوميكرون سابق ألوانه"

وفاة شخص وإصابة ثالثة 
أشخاص يف حادث مرور 

بسكيكدة 

يلة أول أمس، مصالح الحماية المدنية  n  تدخلت،ل
بسكيكدة،  في حدود الساعة 01سا و 02 د ألجل حادث 
مرور يتمثل في انحراف ســيارة ســياحية و اصطدامها 
بحاجز إســمنتي الطريق و انقابها بالمكان المســمى 
ــم 44 محــول الطــرق حمروش  الطريــق الوطنــي رق

حمودي.
بالغ من  الحادث تسبب في وفاة شاب في عين المكان ال
العمر »40«ســنة تم تحويله من طرف أعوان الحماية 
المدنيــة الى مصلحة حفظ الجثة بمستشــفى  وإصابة 
ثــاث آخرين تتراوح أعمارهم مــا بين« 34-28« ، تم 
تقديم لهم اإلســعافات األولية في عين المكان من طرف 
طبيــب و أعــوان الحمايــة المدنية في عيــن المكان و 

نقلهم الى مستشفى سكيكدة.
                                            نورالدين. ب

أمن الطاهري بجيجل يوقف 03 أشخاص 

ويحجز 335 قرصا مهلوسا
ــة مداهمة واســعة قامت بهــا عناصر فرقة  ي ــر عمل n إث
ــة بأمن دائرة الطاهير على مســتوى قطاع  ي الشــرطة القضائ
االختصاص، تم توقيف ثاث أشــخاص محل شــبهة، تترواح 
يا، بعد  أعمارهم بين 21 و 29 سنة، من بينهم مسبوق قضائ
تلمس الجســدي الوقائية ضبط بحوزتهم  ية ال إخضاعهم لعمل
بيع وكمية  ل أة ل ـ 07 غرام مهي كمية من المخدرات قدر وزنها ب
أخــرى من المؤثرات العقلية قدرت بأزيد من 335 قرصا من 
مختلف األنواع، و 04 أسلحة بيضاء من نوع كيثور، و مبالغ 
يتم حجزها و تحويل المعنيين  ــة من عائدات الترويــج ،ل ي مال
ــى المصلحة و فتح تحقيق فــي القضية، و بناء على اإلذن  إل
ية تم تفتيش مســاكن  ــة المحل اب ي ن تفتيــش الصــادر عن ال ال ب
المشــتبه فيهم أين تم اســترجاع مبالغ مالية أخرى كعائدات 
لترويج قدرت بحوالي 25 مليون سنتيم المشتبه فيهم ،قدموا  ل
أمام الجهات القضائية المختصة ، أين صدر في حق أحدهم 
حكم بســنتين )02 ( حبس نافذة وغرامة مالية قدرها خمســة 
مايين ، في حين صدر ضد مشتبه فيه آخر حكم بسنة حبس 
نافذ و غرامة مالية قدرها خمســة مايين سنتيم، أما المشتبه 
ثالث صدر ضده حكم بستة )06( أشهر نافذة و غرامة  فيه ال

مالية قدرها مليوني سنتيم.
                                                        نصرالدين -د

الجزائر : ربيع .م

قسنطينة : دالل بوعالم
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