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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة

كرة  في  المختص  سوكر«  »غلوب  موقع  نشر 
»الالهزيمة«  سالسل  أطول  ترتيب  القدم، 

المستديرة. الساحرة  تاريخ  في  للمنتخبات 
بعدم  الترتيب  اإليطالي،  المنتخب  وتصدر 
37 مباراة متتالية خاضها  تلقيه أي خسارة في 
و2021،   2018 العامين  بين  الفترة  خالل 

في  الجزائر  منتخب  وجاء 
مباراة   35 بـ الثاني،  المركز 
2018-( هزيمة  دون  متتالية 

.)2022
الجزائري  المنتخب  وكان 
لكنه  إيطاليا،  رقم  لكسر  مرشحا 
إفريقيا  أمم  كأس  بطولة  في  النتكاسة  تعرض 
لهزيمة  بتعرضه  بالكاميرون،  حاليا  المقامة 
بعدها  ومن  االستوائية،  غينيا  يد  على  مفاجئة 
ليودع  ديفوار،  كوت  أمام  أخرى  هزيمة 
من  والقارية  البطولة  الصحراء«  »محاربو 

المجموعات. دور 
يتذوق  لم  الذي  اإلسباني  المنتخب  وحل 
متتالية  مباراة   35 في  الهزيمة  مرارة  أيضا 
المركز  في  و2009،   2007 العامين  بين 
»الالهزيمة«  سالسل  ترتيب أطول  في  الثالث 

القدم. كرة  تاريخ  في  للمنتخبات 
هزيمة  دون  المتتالية  المباريات  رصيد  وبنفس 
الثالث،  المركز  البرازيل  منتخب  احتل   ،)35(
فرنسا  ثم  مباراة(،   31( باألرجنتين  متبوعا 
30 مباراة متتالية دون أن تتعرض للخسارة. بـ
الجزائر عين 

ع س ل
لـسع 

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

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

قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

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

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

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

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

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

»غلوب سوكر« ينرش ترتيب أطول سالسل »الالهزيمة« 
للمنتخبات يف تاريخ كرة القدم

» الخضر« خلف إيطاليا

مدافع  ميندي  بينجامين  الفرنسي  سيخضع 
لكرة  اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  نادي 
بتهمة  المقبل  يوليو  في  للمحاكمة  القدم 
نساء،  ست  على  واالعتداء  االغتصاب 
األربعاء. اليوم  المحكمة  أعلنت  ما  حسب 

العمر  من  البالغ  ميندي،  بينجامين  ويواجه 
سبع  بينها  تهم،  تسع  اآلن  عاما،   27

نساء. ست  قبل  من  باالغتصاب،  متعلقة 
 25 يوم  تومسون  باتريك  القاضي  وحدد 
ميندي  بينجامين  لمحاكمة  موعدا  يوليو 
ماتوري.  ساها  لويس  التهمة  في  وشريكه 
الرجلين،  بين  فرنسي  مترجم  جلس 
ومن  هويته.  لتأكيد  فقط  ميندي  وتحدث 
ستة  لمدة  المحاكمة  تستمر  أن  المتوقع 
استماع  جلسة  تومسون  حدد  فيما  أسابيع 

أخرى في 11 مارس.
أوقفه  والذي  ميندي،  بينجامين  وظهر 
أغسطس  منذ  اللعبة  ممارسة  عن  ناديه 
محكمة  في  االتهام  قفص  في  الماضي، 
جديدة  تهمة  واجه  حيث  كراون،  تشيستر 

اغتصاب. بمحاولة 
إنكلترا  غرب  شمال  في  محكمة  وأفرجت 
الرجلين  عن  بالكفالة  الماضي،  الشهر 
في  اعتقالهما  منذ  محتجزين  كانا  أن  بعد 

الماضي. أغسطس 
صفوف  إلى  ميندي  بينجامين  وانضم 
قادما من   2017 العام  في  مانشستر سيتي 

مباراة.  75 معه  وخاض  موناكو، 
و أ ف

مؤسسة إنجاز تتسبب
في تخريب رصيف 
في مدينة بسكرة

الدويل الفرنيس ميندي 
يخضع للمحاكمة بتهم 
، االغتصاب يف بريطانيا شنقا  االنتحار  على  رجل  دقيقة   وعشرين  وخمس  الثامنة  الساعة  في  أمس  صباح  أقدم 

قالمة. بوالية  النبائل  حمام  بلدية  بوكريمة  قرية  لعمايرية  بمنطقة  وذلك 
من  يبلغ   ) .ل  ع   ( يدعى  رجل  المنتحر  فإن  المدنية  الحماية  مصالح  به  أفادت  مأ  وحسب 
المدنية  الحماية  أعوان  طرف  من  نقله  وتم  المكان   بعين  متوفي  وجد  سنة    54 العمر 
بعد  النبائل  بحمام  الجوارية  للصحة  العمومية  المؤسسة  صوب  اإلسعاف  سيارة  بواسطة 

القانونية. اإلجراءات  استيفاء 

انتحار رجل شنقا يف عمود كهربايئ بحمام 
النبائل بقالمة 

،بتخريب   بسكرة  بمدينة  اإلنجاز  إحدى مؤسسات  أشرفت 
هذا الرصيف الذي  أنجز ،سنة 2001 .هذا الرصيف الذي 
أعطي جماال لحي56 مسكن  الذي يقع غرب مدينة بسكرة  
، إضافة إلي  إبعاد شبح الخطر علي  الساكنة وأطفالهم  . 
لكن وأمام أعين المسؤولين بوالية بسكرة .ومصالح الرقابة 
سونلغاز،  ومديرية  بسكرة   وبلدية  للوالية   التابعة  التقنية 
ورغم أن عرض الشارع يفوق 15 متر لم يحلوا لمؤسسة 
اإلنجاز هاته إال تخريب الرصيف إلنجاز المشروع ، وأكثر 
من هذا خطر عدم احترام المسافة القانونية إليصال األسالك 

الكهربائية بجانب منازل السكان.
حسان .د

1365 إصابة جديدة,
756 حالة شفاء و11 وفيات 

بالجزائر
 

سجلت 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا )كوفيد19-(, 
و 11 حالة وفاة خالل ال24 ساعة األخيرة في الجزائر, 
اليوم  به,  أفاد  ما  للشفاء, حسب  مريض   756 تماثل  فيما 

األربعاء, بيان لوزارة الصحة.
حالة,   254885 لإلصابات  اإلجمالي  العدد  بلغ  وبذلك, 
مصاب   169278 للشفاء  المتماثلين  مجموع  بلغ  بينما 

والعدد اإلجمالي للوفيات 6604 حالة.
كما تم إحصاء 41 مريضا بالعناية المركزة, وفقا للمصدر 

ذاته.
وأضاف البيان أن 8 واليات لم تسجل بها أي حالة خالل 
الفترة المذكورة, فيما أحصت 15 واليات من حالة واحدة 
)1( إلى 9 حاالت و25 والية سجلت 10 حاالت فما فوق.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة االلتزام بنظام 
والمسافة  النظافة  قواعد  احترام  إلى  تدعوهم  كما  اليقظة, 

الجسدية واالرتداء اإللزامي للقناع الواقي.
كما تشدد على أن االلتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه 
هي  والحذر,  الحيطة  أخذ  جانب  إلى  الوقائية,  اإلجراءات 

عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
وأج

اأٍلرض تهتز في قالمة
 

فيفري   02 أمس   أرضية  هزة  قالمة   بوالية  سجلت 
2022 الساعة 16سا و 24د، بلغت 3.0 درجات على 
سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 5 كم شمال غرب بلدية 

حمام الدباغ، 
مديرية الحماية المدنية لم تسجل أي تدخل في هذا الشأن.
تاج الدين  



ــة المســتقلة  ــس الســلطة الوطني ــن رئي أعل
ــول  ــن قب ــرفي، ع ــد ش ــات، محم لالنتخاب
 22 يمثلــون  مترشــحا   475 ترشــح 

حزبــا سياســيا وقوائــم مســتقلة النتخابــات  
التجديــد النصفــي لمجلــس األمــة التــي 

ــل. ــبت المقب ــوم الس ــتجري ي س
وكشــف رئيــس الســلطة الوطنية المســتقلة 
لالنتخابــات عــن  رفــض 43 ملف ترشــح 

ــدى الســلطة  ــا أودع ل ــن 503 ملف مــن بي
ــي  ــك ف ــا ذل ــات، مرجع المســتقلة لالنتخاب

مجملــه إلــى شــبهة المــال الفاســد.
  وقــال شــرفي أن عــدم إمكانية اســتخالف 
قانــون  فيــه  قــرار فصــل  هــؤالء هــو 

والــذي  المفعــول،  ســاري  االنتخابــات 
انتخابــات  علــى  مــرة  ألول  ســيطبق 
ــث  ــة، حي ــس األم ــي لمجل ــد النصف التجدي
تخــص 29 حالــة رفــض االســتخالف 

مترشــحين عــن أحــزاب سياســية.
قــال  المشــبوهين،  المترشــحين  وعــن 
شــرفي أن التحقيــق يكــون أكثــر عمقــا 
علــى  الملقــاة  المســؤولية  زادت  كلمــا 
ثقــل  إلــى  فبالنظــر  المنتخبيــن،  عاتــق 
ودورهــم  األمــة  لمجلــس  المترشــحين 
برســم  المتعلقــة  القوانيــن  تمريــر  فــي 
سياســات البــالد مســتقبال، يتــم اللجــوء 
إلــى تحقيقــات أدق وأشــمل مقارنــة بباقــي 

. االســتحقاقات 
ــات  ــاك خروق ــى أن هن ــرفي إل ــت ش ولف
فــوز  عــن  اإلعــالن  بعــد  تظهــر 
الســلطة  أن  إلــى  مشــيرا  المترشــحين، 
ســبق لهــا وأن قامــت بعــد االنتخابــات 
مترشــحين  بتنحيــة  األخيــرة  المحليــة 
بعــد نجاحهــم وهــو إجــراء ينــدرج تحــت 
ــذا  ــتتر وه ــب المس ــا يســمى بالعي ــاب م ب
بمقتضــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 312 
ــة وأورد شــرفي أن  ــة بعــدم األهلي المتعلق
ــات  ــن المترشــحين النتخاب ــة م 90 بالمائ
تقــل  النصفــي لمجلــس األمــة  التجديــد 

أعمارهــم عــن 60 ســنة.
رـ م
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من بني 503 ملف مودع لدى السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات

رفض 43 ملف مترشح للسينا بسبب 
المال الفاسد

الجزائر :ربيع  محيوت

المستشــار  الليبــي  النــواب  مجلــس  رئيــس  اســتقبل 
ســليمان  الســفير  األربعــاء،  عيســى،  صالــح  عقيلــة 
كونــه  للمجلــس  الجزائــر  دعــم  أكــد  الــذي  شــنين 

البــالد. فــي  الوحيــدة  الشــرعية  الســلطة 
التقــى  الليبــي  النــواب  لمجلــس  بيــان  فــي  وجــاء 
عقيلــة  المستشــار  النــواب  مجلــس  رئيــس  فخامــة 
الجزائــري  الســفير  األربعــاء ســعادة  اليــوم  صالــح 

وزيــر  بحضــور  شــنين  ســليمان  الســيد  ليبيــا  لــدى 
الهــادي  عبــد  الدكتــور  األســبق  الليبــي  الخارجيــة 

يــج لحو ا
الداعــم  الجزائــر  موقــف  شــنين  أكــد  جانبــه،  مــن 
الوحيــدة  الشــرعية  الســلطة  لكونــه  النــواب  لمجلــس 

البــالد. فــي  المنتخبــة 
م  ربيع 

خالل استقبال عقيلة صالح للسفري شنني / الجزائر تجدد دعمها لمجلس النواب الليبي

الجزائر: ربيع ـ م 
أبــرزت  مجلــة الجيــش أن الجيــش الوطنــي الشــعبي الــذي 
ولــد مــن رحــم معانــاة شــعب تكبــد الويــالت وفجــر واحــدة 
ــام  ــأداء المه ــبثا ب ــيظل متش ــورات س ــم الث ــن أعظ ــن بي م
ــي  ــراب الوطن ــى ســالمة الت ــاظ عل ــي الحف ــه ف المنوطــة ب
والدفــاع عــن حــدوده، مجــددة التأكيــد علــى أن مخططــات 
أعــداء الوطــن وتجــار الفتنــة ومــن يقــف وراءهــم, الذيــن 
فــي محاولــة مفضوحــة  األكاذيــب  نســج  فــي  يتفننــون 
ــتبقى  ــة وس ــل ال محال ــا الفش ــيكون مصيره ــل,  س للتضلي
ــن الرابطــة  ــال م ــأي أن تن ــن ب ــى صــدى وال يمك دون أدن

ــش. ــعب والجي ــن الش ــة بي ــة والقوي المقدس
وأوضحــت المجلــة فــي افتتاحيتهــا لعــدد شــهر فيفــري  
الجــاري أن مخططــات أعــداء الوطــن وتجــار الفتنــة ومــن 
ــي  ــب ف ــج األكاذي ــي نس ــون ف ــن يتفنن ــم, الذي ــف وراءه يق
ــم ســيصلون  ــم أنه ــا منه ــل, ظن ــة مفضوحــة للتضلي محاول
إلــى مبتغاهــم, ســيكون مصيرهــا الفشــل ال محالــة وتابعــت 
المجلــة بــأن المحــاوالت اليائســة وغيرهــا ســتبقى دون 
أدنــى صــدى وال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن تنــال 
مــن الرابطــة المقدســة والقويــة بيــن الشــعب والجيــش, 
ــراد  ــات شــعبنا وأف ــا أيضــا أن تمــس بمعنوي ــا ال يمكنه كم
ــن  ــا م ــاك ضــد وطنهم ــا يح ــا بم ــر لوعيهم ــنا, بالنظ جيش
ــعبي  ــي الش ــش الوطن ــتهدف الجي ــات تس ــائس ومخطط دس
وقيادتــه بالدرجــة األولــى, لبلــوغ هــدف غيــر معلــن يتمثــل 
فــي إضعــاف بالدنــا والحيلولــة دون احتاللهــا مكانتهــا 
ــنودة  ــي, مس ــي والدول ــن اإلقليم ــى الصعيدي ــتحقة عل المس

ــب الشــعب. ــن صل ــو م ــذي ه بجيشــها ال
ــس  ــه رئي ــا قال ــى م ــة ال ــي ذات الســياق, عــادت المجل  وف
الجمهوريــة, عبــد المجيــد تبــون, في مناســبة ســابقة مخاطبا 

يسترســلوا  أن  عجــب  »ال   : الجيــش  وأفــراد  إطــارات 
فــي حمالتهــم الهســتيرية للنيــل مــن معنوياتكــم ألنهــم 
ــذه  ــوا أن ه ــخ وإال ألدرك ــارب التاري ــن تج ــوا م ــم يتعلم ل
ــي,  ــر الوطن ــش التحري ــليل جي ــد س ــة ض ــالت اليائس الحم
ومهمــا تنوعــت فنــون وشــرور أصحابهــا فــي التضليــل, لن 
تزيــد شــعبنا إال التفافــا حــول جيشــه ولــن تزيــد جيشــنا إال 
انصهــارا فــي الشــعب«. وأكــدت المجلــة أيضــا أن الجزائــر 
ماضيــة بإصــرار علــى نهــج بنــاء جمهوريــة جديــدة علــى 
أســس متينــة, واضعــة بيــان أول نوفمبــر كخارطــة طريــق 
ال تحيــد عنهــا, وســيظل الجيــش الوطنــي الشــعبي متشــبثا 
بــأداء المهــام المنوطــة بــه فــي الحفــاظ علــى ســالمة ترابنــا 
ــوة,  ــي مــن ق ــا أوت ــكل م ــا ب ــاع عــن حدودن ــي والدف الوطن

ــا. ــات التــي تواجــه بالدن يقظــا مــدركا للتحدي
وفــي ســياق آخــر, اشــادت االفتتاحيــة بتحــرك الدبلوماســية 
ــة بقــوة وعلــى جبهــات عــدة فــي ســبيل اســتعادة  الجزائري

بالدنــا زمــام المبــادرة وتفعيــل دورهــا النشــط فــي إحــالل 
الســلم واألمــن بالمنطقــة وتجنيبهــا المخاطــر التــي قــد 

ــا. تعصــف به
ــعبي  ــي الش ــش الوطن ــة أن الجي ــدت ذات االفتتاحي ــا أك كم
ينفــرد عــن بقيــة جيــوش العالــم بميــزة مفادهــا أنــه لــم 
يتأســس بمرســوم, مشــيرا الــى أ ن هــذه الحقيقــة التــي تحمل 
ــدالالت  ــا ال ــر لوحده ــى, تفس ــن معن ــر م ــا أكث ــن طياته بي
العميقــة للبعــد الوطنــي واالمتــداد الشــعبي لجيشــنا الباســل  
وأبــرزت المجلــة أن ميــالد الجيــش الوطنــي الشــعبي جــاء 
إثــر تحويــر جيــش التحريــر الوطنــي الــذي ولــد مــن رحــم 
ــيحفظه  ــوم س ــي ي ــرر ف ــالت وق ــد الوي ــعب تكب ــاة ش معان
التاريــخ إلــى األبــد تفجيــر واحــدة مــن بيــن أعظــم الثــورات 
ــذه  ــذي اتخ ــرار ال ــت أن الق ــرين واضاف ــرن العش ــي الق ف
المســلحة,  للقــوات  األعلــى  القائــد  الجمهوريــة,  رئيــس 
ــدى  ــون, ل ــد تب ــد المجي ــيد عب ــي, الس ــاع الوطن ــر الدف وزي
زيارتــه األخيــرة الــى مقــر وزارة الدفــاع الوطنــي بترســيم 
4 أوت مــن كل ســنة يومــا للجيــش الوطنــي الشــعبي, يعتبــر 
عرفانــا مــن األمــة للمكانــة التــي يتبوؤهــا جيــش هــو بحــق 
ســليل جيــش التحريــر الوطنــي, وبالنظــر كذلــك لإلنجــازات 
ــتين  ــاء س ــذ زه ــعبي من ــي الش ــنا الوطن ــا جيش ــي حققه الت
ســنة خلــت علــى أصعــدة عــدة خدمــة للجزائــر, وفــي 
المقــام األول مــا تعلــق بالدفــاع عــن حدودنــا المديــدة وأمــن 
واســتقرار بالدنــا ,  وعليــه --تضيــف االفتتاحيــة-- فإنــه ال 
غرابــة أن يتمســك الجيــش الوطنــي الشــعبي, فخــر األمــة, 
بهــذه المهــام المقدســة والجليلــة ويؤديهــا بتفــان وإخــالص 
خــالل  والحاســم  البــارز  دوره  عــن  فضــال  واقتــدار, 

ــات . ــات والملم األزم
رـ م

مجلة الجيش تؤكد:

مخططات أعداء الوطن وتجار الفتنة سيكون مصريها الفشل

الكيــان  أن  اإلســرائيلية  الصحافــة   كشــفت 
الصهيونــي باشــر  جهــود حثيثــة فــي كل 
االتجاهــات لوقــف مســاعي الجزائــر  الهــادف 
ــي،  ــى طــرد إســرائيل مــن االتحــاد اإلفريق إل
شــمل  لــم  وكــذا  مراقــب  عضــو  بصفتهــا 

الصــف الفلســطيني .
وقالــت الصحيفــة إن تــل أبيــب ضاعفت خالل 
األســابيع الماضيــة مــن ســرعتها لضمــان 
اإلفريقــي،  االتحــاد  أروقــة  داخــل  بقائهــا 
ولذلــك الغــرض كشــفت الصحافــة اإلســرائيلية  
ان رئيــس وزراء الكيــان الصهوينــي  نفتالــي 
بينيــت تحــدث  مــع الرئيــس الســينغالي ماكــي 
ــا،  ــر خارجيته ــدث وزي ــن تح ــي حي ــال، ف س
مــن  كل  فــي  نظرائــه  مــع  البيــد،  يائيــر 

جمهوريتــي الطوغــو وبورونــدي.
وكانــت الجزائــر قــد نجحــت فــي مســعاها 
المتمثــل فــي إدراج ملــف طــرد إســرائيل مــن 
ــب،  ــة مراق ــي بصف ــاد األفريق ــة االتح عضوي
علــى رأس الئحــة الملفــات التــي ســتناقش 
فــي قمــة الرؤســاء األفارقــة، المقــّررة فــي  5 
المقبــل، فــي العاصمــة األثيوبيــة أديــس أبابــا، 
وذلــك بدعــم مــن عــدد مــن الــدول األفريقيــة 
كمصــر  عربيــة  ودول  أفريقيــا،  كجنــوب 
ــي  ــزن المغرب ــام المخ ــتثناء نظ ــس، باس وتون
ــة  ــب الدول ــى جان ــاف إل ــرر االصطف ــذي ق ال

ــة. العبري
الجزائــر  أن  العبريــة  الصحيفــة  وذكــرت 
ــي  ــط ف ــة ضغ ــودان حمل ــا تق ــوب إفريقي وجن
ــاد  ــن االتح ــرائيل ع ــاد إس ــعى إبع ــار مس إط
مــن  كل  توجــد  جانبهمــا  وإلــى  اإلفريقــي، 
زيمبابــوي وناميبيــا وبوتســوانا، وهو المســعى 
الــذي يجــد أيضــا دعمــا مــن قبــل جميــع 
الــدول العربيــة وذات األغلبيــة المســلمة التــي 
اعترضــت علــى انضمــام دولــة إســرائيل إلــى 
االتحــاد اإلفريقــي خــارج األطــر القانونيــة 

ــي. ــاد اإلفريق ــاق االتح ــا ميث ــي يقره الت
أمــا بخصــوص الــدول اإلفريقيــة الداعمــة 
لمحافظــة تــل أبيــب علــى عضويتهــا فــي 
االتحــاد، فحددتهــا الصحيفــة فــي كل مــن 
المغــرب وتشــاد اللتــان تربطهمــا عالقــات 
الكيــان  دولــة  مــع  علنيــة  دبلوماســية 
ــو  ــى الســودان، وه ــة إل ــي، باإلضاف الصهيون
أمــر مشــكوك فيــه، ألن الخرطــوم لــم تبــد أي 

موقــف يؤشــر علــى ذلــك.
واعترفــت الصحيفــة العبريــة بوجــود رفــض 
كبيــر لــدى دول القــارة الســمراء لعضويــة 
ــه  ــت إن ــاد اإلفريقي،وقال ــي االتح ــرائيل ف إس
منــذ إعــالن رئيــس المفوضيــة اإلفريقيــة، 
عضــو  صفــة  منــح  عــن  فقــي،  موســى 
مراقــب إلســرائيل فــي شــهر جويليــة مــن 
العــام الماضــي  بدعــم مــن رئيــس جمهوريــة 
الحالــي  والرئيــس  الديمقراطيــة  الكونغــو 
للمنظمــة، فيليكــس تشــيكيدي، احتجــت 21 
دولــة علــى هــذه الخطــوة ,  فيمــا أشــارت إلــى 
ــى  ــت ألن موس ــدول احتج ــذه ال ــض ه أن بع
فقــي اتخــذ القــرار دون عــرض األمــر علــى 
ميثــاق  عليــه  ينــص  مــا  وفــق  المناقشــة، 

االتحــاد.
ــي حســب نفــس  ــان الصهوين كمــا يســعى الكي
المصــدر الــى إفشــال مســاعي الدبلوماســية 
الجزائريــة فــي لــم الشــمل الفلســطيني وجعــل 
ــة الفلســطينية المحــور الرئيســي للقمــة  القضي

ــر . ــة بالجزائ ــة المرتقب العربي
ربيع م

الكيان الصهويني 
يتحرك يف كل االتجاهات 

إلفشال مسايع الجزائر لطرده 
من االتحاد اإلفريقي ولم 

الشمل الفلسطيني
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الحرفيين  و  للتجار  الوطنية  الجمعية  دعت 
األعالف  استيراد  باب  لفتح  الجزائريين، 
مؤقتة«  و  »استثنائية  بصفة  اللحوم  و 
التجار  بين  المنافسة  خلق  بهدف  للخواص، 
استقرار  و  األسعار  خفض  في  المساهمة  و 

السوق، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان. 
طاهر  الحاج  الجمعية،  رئيس  أوضح  و 
حول  صحفية  ندوة  خالل  بولنوار،أمس، 

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

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

اللحوم«.  الطلب على 
منح  في  »لإلسراع  السلطات  بولنوار  وناشد 
البيضاء  و  الحمراء  اللحوم  تراخيص الستيراد 
توفيرها  لضمان  الخواص  المتعاملين  لصالح 
استهالك  يرتفع  حيث  رمضان  شهر  خالل 
المواطنين لهذه المواد ما بين 120 إلى 130 

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

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

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

6.7 هكتار. 
س-م
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جمعية التجار تنسب ارتفاع أسعارها إىل االحتكار و تؤكد:

ضرورة منح الخواص تراخيص استيراد 
األعالف و اللحوم بصفة استثنائية

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

ال40 بمليون دج لكل واحد منهم.
و تقدم ممثلو الطرف المدني من جهتهم 
المحكمة  هيئة  الى  مكتوبة  بطلبات 

للمطالبة بتعويض ادارة الجمارك بمبلغ 
الذي  الضرر  عن  سنتيم  مليار   1000
لحق بها فيما أكد ممثل الطرف المدني 
الذي تأسس عن مجمع سوناطراك أن ما 
تمس  أضرارجسيمة   من  المجمع  لحق 
بمصداقيتها وسمعتها كان بسبب تالعب 
من كان مسؤوال عليها, مضيفا أن اتفاقية 
الصلح التي تم ابرامهما مع شركة سايبام  
نا التماس حفظ الحقوق في قضية  تتيح ل

التعويضات
من  قبله  انتهت  قد  المحكمة  وكانت 
عن  ممثلين  تصريحات  الى  االستماع 
هذه  في  المتورط  اإليطالي  المجمع 

عدة  أيضا  فيها  تتابع  التي  القضية 
مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة 
في الجزائر الى جانب اطارات من مجمع 
سوناطراك ومديرية الجمارك, حيث نفى 
جميع المتهمين ما نسب اليهم من تهم. 
خصصت  الصباحية  الجلسة  وكانت 
الرئيسيين  المتهمين  إلى  لالستماع 
ذات  بجنح  القضية  هذه  في  المتابعين 
صلة بالفساد وكان أولهم الرئيس المدير 
محمد  سوناطراك,  لمجمع  السابق  العام 
مزيان, المتواجد بمؤسسة عقابية بوهران 
ويتابع  أخرى  قضية  في  ادانته  بعد 
بجنح  خليل  شكيب  قضية  في  مزيان 

والتنظيم  لألحكام  مخالفة  ابرام صفقات 
عمومية  أموال  تبديد  المفعول,  الساري 
امتيازات  لمنح  الوظيفة  استغالل  وسوء 
التهم  نفى  وقد   , للغير  قانونية  غير 
المسؤولية  كافة  محمال  إليه,  الموجهة 
لوزير الطاقة األسبق, شكيب خليل, في 
منح األفضلية للمجمع االيطالي واقصاء 
بالرغم  »بيتروفاك«  اإلماراتية  الشركة 
أحسن  قدمت  كانت  االخيرة  هذه  أن  من 

عرض
 ويتابع المتهمون في القضية بتهم ذات 
مركب  انجاز  ملف  في  بالفساد  صلة 
وهران  بوالية  بأرزيو  الطبيعي  للغاز 

للغير  مبررة  غير  امتيازات  منح  وكذا 
صفقات  وإبرام  الوظيفة  استغالل  وسوء 
طبقا  والقوانين,  للتشريع  مخالفة 
المتعلق   06-01 القانون رقم  لمضمون 
بالوقاية من الفساد ومكافحته وتأسس في 
العمومية  الخزينة  من  كل  القضية  هذه 

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

بالغ عددها 8 قضايا. وال
 ربيع م

الخزينة العمومية تطالب بأكرث من 127 مليار دج كتعويض 
من الرشكات المتابعة يف قضية شكيب خليل

"عدل" تستأنف استقبال 
المكتتبني بداية من األحد المقبل

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

بين سنتي 2020 و2021.  
على  أمس  نشره  له،  بيان  في  المجمع  وأوضح 
مؤشرات  أن  فايسبوك،  على  الرسمية  صفحته 
اإلنتاج األولية لعام 2021 تشير إلى زيادة بنحو 
٪5 في إنتاج المحروقات، التي قفزت من 175,9 
مليون طن مكافئ بترول في 2020 إلى 185,2 

مليون طن مكافئ بترول في 2021. 
التكرير  وحدات  إنتاج  مستوى  أن  وأضاف 

والمصافي بقي مستقرا في حدود 27,9 مليون 
طن  مليون   27,8 ب  مقارنة   2021 في  طن 
سنة 2020، أما إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
سنة   14% بنسبة  ملحوظا  تطورا  شهد  فقد 
متر  مليون   26,3 مستوى  بلغ  حيث   2021

مكعب مقارنة ب 23,1 سنة 2020. 
من  سوناطراك  تمكنت  فقد  بيان  ال وحسب   
بلغت  التي  الوطنية  السوق  متطلبات  تغطية 
 2021 في  بترول  مكافئ  طن  مليون   64
بزيادة %9 مقارنة بسنة 2020، كما  سجلت 
مستويات الصادرات زيادة بنسبة ٪18 مقارنة 

من  إنتقلت  حيث  و2021،   2020 سنتي  بين 
80,7 مليون طن مكافئ بترول نهاية 2020 إلى 

95 مليون طن مكافئ بترول في 2021. 
أما واردات المشتقات البترولية فسجلت انخفاضا 

معتبرا بنسبة ٪70، من 859 ألف طن في 2020 
إلى 255 ألف طن في 2021، حيث لم تستورد 
أي كمية من الوقود )بنزين ومازوت( خالل هذه 

السنة. 
س-م

حسب مؤرشات اإلنتاج األولية لعام 2021

سوناطراك تعلن عن زيادة بنحو 5 بالمائة في إنتاج 
المحروقات في 2021

السكن وتطويره »عدل«،  لتحسين  الوطنية  الوكالة  أعلنت 
يوم االثنين عن استئناف استقبال مكتتبي برنامج سكنات 
من  بداية  وذلك  السكنية،  أحيائها  وقاطني  باإليجار  البيع 
على  المذكورة  الوكالة  نشرته  بيان  في  جاء  المقبل.  األحد 
العمل  استئناف  أّن  فيسبوك,  بشبكة  الرسمية  صفحتها 
المتعلق بتحديد مواعيد االستقبال ومتابعة الملفات بجميع 
بدًء  تدريجيا  للوكالة, سيكون  تابعة  ال الجهوية  المديريات 
»عدل«  وكالة  وكانت  الداخل.  فيفري  السادس  األحد  من 
اإلصابات  تزايد عدد  بسبب  المواعيد  تحديد  أوقفت عملية 
من  الفترة  في  وعمالها,  موظفيها  وسط  كورونا  بفيروس 
االثنين األخير إلى غاية الفاتح فيفري, قبل أن تقّرر تمديد 
الوضعية  استمرار  بسبب  المقبل  األحد  إلى  اإلجراء  هذا 

الوبائية.
ق ـ و

بعد الزيارات االستقصائية التي قادتها إىل عدة واليات

لجنة الشؤون االقتصادية بالربلمان 
تجتمع إلعداد تقرير حول أسباب 

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

واليات الوطن، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
االقتصادية  الشؤون  »لجنة  أن  المصدر  نفس  أوضح  و 
برئاسة  اجتماعا  عقدت  والتجارة  والصناعة  والتنمية 
تقرير  إلعداد  خصص  اللجنة,  رئيس  قوادرية,  اسماعيل 
الزيارات  بعد  وذلك  المائدة  زيت  مادة  ندرة  أسباب  حول 
االستعالمية التي قادتها إلى عدد من واليات الوطن والتي 
السيد  مع  استعجالية,  وبصفة  استثناء  بالتنسيق,  شكلت 

رئيس المجلس الشعبي الوطني«.
بيان أن هذه اللجنة »قامت بعدة زيارات شملت  و ذكر ذات ال
والية معسكر كنموذج الستفادتها من وحدة انتاج الزيت الخام 
الموجه لصناعة زيت المائدة, إضافة إلى واليات وهران, أم 

البواقي, سطيف, بجاية, أدرار وبرج باجي مختار«.
حول  النهائي  »التقرير  أن  إلى  المصدر  نفس  أشار  كما 
أسباب ندرة زيت المائدة سيقدم إلى رئيس المجلس الشعبي 

الوطني قبل رفعه إلى الجهات الوصية«.
ق ـ و

خالل استقبال الوزير زغدار لرئيس 
مفوضية االتحاد بالجزائر

الجزائر تدرس آفاق تعزيز العالقات 
االقتصادية مع االتحاد األورويب

بالجزائر   اإلثنين  زغدار,  أحمد  الصناعة,   وزير  استقبل 
الجزائر,  لدى  األوروبي  اإلتحاد  مفوضية  رئيس  السفير 
تعزيز  سبل  استعراض  تم  حيث  توماس,  ايكارت  السيد 
العالقات االقتصادية في الشق الخاص بالصناعة وتحسين 

مناخ األعمال  بين الطرفين  حسب بيان للوزارة
لقاء, استعرض الطرفان العالقات االقتصادية   وخالل هذا ال
والصناعية بين الجزائر واإلتحاد األوروبي وسبل تعزيزها 
التنويع  دعم  برنامج  إلى  التطرق  تم  اإلطار,  هذا  وفي 
الصناعي وتحسين مناخ األعمال )PADICA(, الذي أطلقته 
األوروبي,  اإلتحاد  مع  بالتعاون  مؤخرا  الصناعة  وزارة 
بتطوير شعب  يتعلق  فيما  منه, السيما  المنتظرة  نتائج  وال

اإللكترونيك والميكانيك في الجزائر.
 ربيع م
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد:

معالجة طلبات االعتراف بمعادلة الشهادات 
األجنبية تتم عبر أرضية رقمية خاصة

n ذكــرت وزارة التعليــم العالــي 
والبحث العلمــي, يوم األربعاء, بأن 
معالجــة طلبات االعتــراف بمعادلة 
الشــهادات األجنبية تتم عبر أرضية 
رقميــة مخصصــة علــى أن يبقــى 
االعتــراف بهــذه المعادلــة خاضعا 
ألحكام المرسوم التنفيذي رقم -18
95 المؤرخ فــي أول رجب 1439 

الموافق 19 مارس 2018.
وأفــادت الــوزارة في بيــان لها أنه, 
فــي إطــار مســاعيها الراميــة إلــى 
االعتــراف  إجــراءات  »تبســيط 
األجنبيــة  الشــهادات  بمعادلــة 
األكاديميــة, وحرصــا منهــا علــى 
التكفل بانشــغاالت المواطنين بصفة 
عامة, وجاليتنا المقيمة بالخارج على 
وجه الخصوص, فــي ظل الحركية 
التعليــم  علــى  المتزايــدة  الطالبيــة 
الدولي, فإن القطاع يذكر بأن معالجة 
طلبات االعتراف بمعادلة الشهادات 
األجنبيــة تتــم عبــر أرضيــة رقمية 
مخصصــة لهــذا الغــرض, تضمن 

دراسة الطلبات طيلة مراحلها«.
وأشــارت فــي هــذا الشــأن إلى أن 
االعتراف بمعادلة الشهادات األجنبية 
»يبقــى خاضعــا ألحكام المرســوم 
التنفيــذي رقــم 95-18 المؤرخ في 
 19 الموافــق   1439 رجــب  أول 
مــارس 2018 الذي يحدد شــروط 
وكيفيات االعتراف بشهادات التعليم 
العالي األجنبية, حيث تدرس طلبات 
االعتــراف بالمعادلــة بالرجوع إلى 

جملة من المعايير«.

--حســب  المعاييــر  هــذه  وتتمثــل 
المصــدر-- فــي الطبيعــة القانونية 
التكويــن  لمؤسســة  واألكاديميــة 
ضمــن منظومة التعليــم العالي التي 
تنتمــي إليهــا, و االعتــراف مســبقا 
بالشــهادة محل طلب االعتراف من 
الســلطة المختصة المكلفــة بالتعليم 
العالــي للدولة التــي تضمن التكوين 
و القيمــة العلمية للشــهادة موضوع 
اإلطــار  فــي  االعتــراف  طلــب 
الوطنــي والدولي والمحتوى العلمي 
البيداغوجيــة  والمــدة  واألكاديمــي 
للتكويــن وعدد األرصــدة المطلوبة 
طلــب  الشــهادة  علــى  للحصــول 

االعتراف.
كمــا يراعــى فــي دراســة طلبــات 
االعتراف شروط االلتحاق بالتكوين 
طلــب  الشــهادة  علــى  للحصــول 
االعتراف وتلــك الخاصة بااللتحاق 
بالتكوين للحصول على أول شــهادة 
في التعليم العالي و مجموع األعمال 
العلمية واألكاديمية للمترشح, حسب 

الحالة.
وتمت اإلشارة كذلك إلى أنه, عالوة 
علــى المعاييــر المذكــورة فــي هذا 
المرســوم, فــإن طلبــات االعتراف 
تــدرس وفقا لقائمة شــهادات التعليم 
العالي األجنبيــة المعترف بمعادلتها 
مع شهادات التعليم العالي الجزائرية 
والمحددة بموجب القرار المؤرخ في 
6 ذي الحجة عــام 1441 الموافق 

27 جويلية سنة 2020.
وأكدت الوزارة في نفس السياق أنه, 

إلى جانب مراعاة المعايير المشــار 
إليهــا أعــاله, فــإن  دراســة طلبات 
االعتراف تتــم من خالل االعتراف 
التلقائي بمعادلة الشــهادات األجنبية 
الصــادرة عــن مؤسســات جامعية 
تربطهــا بالجزائر اتفاقيــات تعاون 
مشتركة أو تلك التي تتوج مسارات 
تكوين تتوافق مع مســارات التكوين 
المنظومــة  ضمــن  بهــا  المعمــول 

الجزائرية للتعليم العالي.
وفي هذه الحالة, يبلغ مقرر المعادلة 
فــي أجل ثمانية )8( أيــام ابتداء من 
تاريخ إيداع الملف كامال --كما جاء 

في البيان--.
كما تتم دراســة الطلبات عن طريق 
االســتعانة بالــرأي العلمــي المعلل 
لخبــراء لجان متخصصــة في حالة 
تكون فيها شــهادات التعليــم العالي 
األجنبيــة غيــر واردة فــي القائمــة 
المذكورة في المادة 17 من المرسوم 
التنفيــذي ســالف الذكر وفــي حالة 
وجــود تغييــر جذري فــي ميدان أو 
شــعبة التكوين في المسار الجامعي 
في الشــهادة محل طلــب االعتراف 
والشــهادات الســابقة لهــا وفي حالة 
التخصصات العلمية غير الدقيقة في 
الشــهادة محل طلب االعتراف وكذا 
عندما يغيب التخصص في الشــهادة 

محل طلب االعتراف.
ويمكــن أيضــا االســتعانة بالــرأي 
العلمــي للخبراء في حــاالت غياب 
التخصــص في الشــهادة محل طلب 
االعتراف و شــهادات التعليم العالي 

شــهادات  و  مختلــف  مســار  ذات 
التعليم العالــي األجنبية الناقصة من 
حيث مدتها أو محتواها طبقا للتنظيم 
الجاري به العمل إضافة إلى شــهادة 
دكتــوراه محل طلــب االعتراف مع 
غياب شــهادة لما بعد التدرج األول 
أو الطور الثاني, حســب الحالة, أو 

ما يعادلها.
وبخصوص هذا الشكل الثاني, أفادت 
وزارة التعليــم العالــي بأنه يتم تبليغ 
مقــرر المعادلة أو رفض االعتراف 
بالشــهادة أو طلــب اســتكمال ملف 
طلب االعتراف, حســب الحالة, من 
طرف المديريــة المكلفة بالمعادالت 
فــي أجــل أقصاه شــهر واحــد )1( 
ابتداء من تاريخ إيداع الملف كامال.
ويبقــى للمواطنيــن المعنييــن بهــذه 
الوضعيــة --كما تــم التأكيــد عليه-
- حــق تقديــم طعن عبــر األرضية 
الرقمية نفسها في أجل ثالثين )30( 
يوما ابتداء من تاريخ اســتالم مقرر 
الرفض أو منــح معادلة أقل مما هو 
مطلوب على أن تفحص الطعون من 
قبل لجنة خبراء متخصصة ويفصل 
فيها فــي أجــل ثالثيــن )30( يوما 
ابتــداء من تاريــخ إيداعها, في حين 
يبلغ مقرر الفصل في الطعن للمعني 
فــي أجل ثمانية )8( أيــام ابتداء من 

تاريخ صدوره.
أن  علــى  الــوزارة  بيــان  وشــدد 
األرضيــة الرقميــة المشــار إليهــا 
أعاله تعتبر »الوســيلة الحصرية« 
إليداع ملــف طلب الحصــول على 
معادلة الشهادات الجامعية األجنبية, 
والمتاحــة عبر الموقــع االلكتروني 
والبحــث  العالــي  التعليــم  لــوزارة 

العلمي عبر الرابط التالي:
https://www.mesrs.dz/ar/

.les-equivalence
كما أشــار إلى أن العمــل جاٍر حاليا 
الرقميــة  هــذه األرضيــة  لتطويــر 
بغية تحســين محتواهــا وتطبيقاتها, 
طــرف  مــن  اســتخدامها  وتيســير 
طالبــي االعتراف بشــهادات التعليم 
ســتدخل  األجنبيــة, حيــث  العالــي 
النســخة المطــورة منها ابتــداء من 
يــوم الخميس 10 فيفــري 2022, 
والتــي ســتضمن تواصال مســتمرا 
بين المواطنيــن ومصالح المعادالت 
بالــوزارة التــي تبقى تعمــل جاهدة 
علــى تلبيــة طلبــات المواطنين في 

اآلجال المحددة قانونا.
                                   ق ـ و

n  كشــف المديــر العام لمعهد 
باســتور, فوزي درار, األربعاء, 
عــن اســتفادة 35 بالمائــة مــن 
الفئــات المســتهدفة مــن التلقيح 
ضــد االنفلونــزا الموســمية عبر 
ومختلــف  الخاصــة  الصيدليــات 

المؤسسات الصحية.
إقبــال  المســؤول   ذات  وثمــن   
مختلــف  علــى  المواطنيــن 
المؤسســات الصحيــة والوكاالت 
الصيدالنية على حملة التلقيح ضد 
االنفلونزا الموسمية منذ انطالقها, 
حيــث تم لحد اآلن تســجيل نســبة 
35 بالمائة من الفئات المستهدفة, 
المســنين  االشــخاص  الســيما 
والمصابيــن باألمــراض المزمنة 

والنساء الحوامل.
الحملــة  هــذه  درار  ووصــف  
بالناجحــة باعتبارهــا --كما قال-
- جــرت فــي وقتهــا واســتفادت 
منهــا الفئات المســتهدفة, الســيما 
بعد إســناد الجــزء الكبير من هذه 
العملية إلــى الصيدليات الخاصة, 
مما ساهم في ارتفاع االقبال عليها 
واعتبــر من جانب آخر أن اإلقبال 
على حملــة التلقيح ضد االنفلونزا 
الموسمية يساهم في تخفيض معدل 

دخول المصابين الى المستشفيات 
وكذا في نســبة الوفيات, وهذا في 
ظل انتشــار وباء كوفيد19- الذي 
قد يزيد الوضع تأزما مع انتشــار 
كمــا سيســاهم  معــا  الفيروســين 
االقبــال علــى حملة التلقيــح التي 
ســتتواصل إلى غاية شــهر افريل 
المقبل --حســب ذات المسؤول-- 
فــي تخفيــض نفقــات الصنــدوق 
الوطني للضمــان االجتماعي من 
حيث الوصف المفرط للمضادات 
الحيويــة التــي تؤثــر ســلبا على 

صحة المريض.
 وطمأن المدير العام لمعهد باستور 
من جهة أخــرى المواطنين الذين 
استفادوا من اللقاح ضد االنفلونزا 
الموسمية ولم يتم تلقيحهم بعد ضد 
فيــروس كوفيد19- أنــه بإمكانهم 
تلقــي اللقاحيــن فــي نفــس الوقت  

دون خوف أو ضرر.
 لإلشــارة, فقد اقتنى معهد باستور 
مــع نهايــة ســنة 2021 أزيد من 
مليون جرعة لقاح ضد االنفلونزا 
الموسمية, وهو العدد الذي تعتبره 
لتغطيــة  كافيــا  الصحــة  وزارة 
الحاجيات الوطنية في هذا المجال.
                                 ربيع ـ م 

عرب الصيدليات والمؤسسات الصحية

استفادة 35 بالمائة من الفئات 
المستهدفة من التلقيح ضد 

األنفلونزا الموسمية

تأجيل محاكمة الدركي الفار إىل إسبانيا محمد عبد اهلل ليوم 9 مارس القادم
n أجلــت محكمة بئر مــراد رايس   األربعاء 
, محاكمة الدركي السابق الذي فر إلى إسبانيا، 
المتهــم محمد عبد هللا،  لتاريخ 9 مارس القادم 

وذلك للمرة الثانية على التوالي .
ويتابــع المتهــم محمــد عبــد هللا  رفقــة متهمين 
آخريــن  بعــدة تهــم منهــا جناية االنخــراط في 
جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة 
والوحــدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية 
تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة , وكانت محكمة 
بئــر مراد رايس قد أصــدرت في مارس الفارط 
مذكــرة توقيــف ضد محمد عبد هللا، وقد ســلمته 
الســلطات اإلســبانية للجزائر فــي أوت الفارط 
ليودع الحبس المؤقت بالسجن العسكري للبليدة.

لإلشــارة، فــإن المتهــم كان يعمل فــي وحدات 
الطيران التابع لقيادة الدرك الوطني، قبل أن يفر 

إلى إسبانيا.
                                                ربيع م 

الجنــح  محكمــة  أجلــت    n
االقتصــادي  الجزائــي  بالقطــب 
والمالي بســيدي امحمد )الجزائر 
العاصمة(، يوم األربعاء، جلســة 
محاكمة الوالي الســابق لتيبازة، 
مصطفى العياضي إلى تاريخ 16 

فبراير الجاري.
 و يتابــع الوالــي الســابق لتيبازة 
رفقــة متهميــن آخريــن بتهم ذات 
صلــة بالفســاد وســوء اســتغالل 

الوظيفة.
وجــاء إعالن تأجيل المحاكمة إلى 
تاريخ 16 فيفري الجاري، بطلب 
مــن هيئــة الدفــاع بســبب غياب 
أحــد الشــهود المعنييــن بالقضية 

وفي انتظار االتصال بالمؤسســة 
العقابيــة التــي يتواجــد فيهــا هذا 

الشاهد.
يذكــر أن الوالي العياضي قد أدين 
في قضيــة أخرى بأربع ســنوات 
حبســا نافذا ومليــون دج كغرامة 
ماليــة بتهم تتعلــق بتبديــد أموال 
عمومية، سوء اســتغالل الوظيفة 
ومنح امتيازات غير مبررة مخالفة 
التشــريعية والتنظيمية،  لألحــكام 
واالســتفادة مــن ســلطة و تأثيــر 
أعوان الهيئات عنــد إبرام العقود 
من هيئات عمومية للحصول على 

امتيازات غير مبررة.
                                 ق ـ و

تأجيل محاكمة الوايل السابق 
لتيبازة إىل 16 فيفري



التعاقد  أمس،  أول  القاهرة  في  ليبيا  سفارة  أعلنت 
العمالة  إللحاق  مصرية  شركات  عشر  مع 
مع  التعاقد  وتنظيم  تقنين  إطار  في  بالخارج، 
وأفادت  ليبيا.  إلى  مصر  من  المستجلبة  العمالة 
العمالية  الملحقية  بأن  »فيسبوك«  عبر  السفارة 
بسفارة ليبيا لدى مصر تعاقدت مع عشر شركات 
العمالة  بإلحاق  قانونا  لها  مرخص  مصرية 
للخارج، والشركات هي  »فور بزنس، حورس، 
الكاسب، العماد، الغد المشرق، أدبيانت، المحمل، 

الباحة، سيف الدين، أرب يونيون«.
الوحدة  بحكومة  والتأهيل  العمل  وزارة  لكن 
الوطنية أخلت مسؤوليتها عن تلك الخطوة، وقالت 
تترتب  وقانونية  إدارية  تبعات  أي  تتحمل  ال  إنها 

عليها.
وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر »فيسبوك«، 
صلة  أي  لها  ليست  والتأهيل  العمل  وزارة  إن 
في  ليبيا  سفارة  أعلنته  الذي  باإلجراء  عالقة  أو 

القاهرة.
يذكر أن في 28 جافي عقد اجتماع حكومي موسع 
ناقش آليات تنظيم وترتيب دخول العمالة األجنبية 
علي  الليبي  والتأهيل  العمل  وزير  بحضور  ليبيا، 
ليبيا  إن  العابد  قال  ديسمبر،   29 وفي  العابد. 
مصري  عامل  مليوني  نحو  استقبال  تستهدف 
إعادة  في  للمشاركة  المقبلين،  العامين  خالل 
المصرية مطلوبة في  العمالة  أن  اإلعمار، مؤكدا 
الليبية  للمشروعات  التنفيذية  اليد  وستكون  ليبيا، 

المرتقبة.
وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل منصة 
العمالة  وإدارة  لتسجيل  اإللكترونية،  »وافد« 
افتتاح ورشة  هامش  وذلك على  ليبيا،  في  الوافدة 

عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية.
ق ـ د

تنسيقية األساتذة المفروض 
عليهم التعاقد  بالمغرب تدعو 
إىل إرضاب وطني هذا الخميس

 
فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  دعت 
وطني  إضراب  إلى  بالمغرب,  التعاقد  عليهم 
بسبب«   , الجاري  فبراير    3 الخميس  غد  يوم 
استمرار مسلسل المحاكمات الصورية لعدد من 
للتنسيقية   بيان  به  أفاد  ما  وفق  التعاقد«,  اساتذة 

الثالثاء. يوم 
الدعوة  البيان,  وفق  التنسيقية,  وجهت  و 
التربوي  الدعم  وأطر  األساتذة  جميع  الى 
عن  إضراب  لخوض  واإلداري  واالجتماعي 
 )... المداوالت   التصحيح,  )التدريس,  العمل 
بالتزامن مع   ,   2022 فيفري   3 الخميس  يوم 
محاكمة 13 استاذا بالمحكمة االبتدائية بالرباط.
هذا  ان  الى  صلة  ذي  سياق  في  اشارت  و 
نضالية  بأشكال  مرفوقا  سيكون  االضراب 
وإقليم  جهة  كل  خصوصية  حسب  أخرى, 

لمملكة. با
و أبرزت ذات التنسيقية, أن الدولة المغربية, » 
التعاقد,  ألساتذة  الصورية  المحاكمات  تواصل 
ماديا  وعائالتهم  استنزافهم  و  ترهيبهم  بهدف 
للمحاكمات  المستمر  بالتأجيل  وذلك    , ومعنويا 

الصورية وبدون أي أسباب تذكر ».
أستاذا   13 أن  االطار  هذا  في  أوضحت  و 
امام  فيفري   3 الخميس  غد  يوم  سيمثلون 
مسلسل  »ضمن    , بالرباط  االبتدائية  المحكمة 
المحاكمات الصورية. الماراطونية », لعدد من 
في  مشاركتهم  خلفية  على  المتابعين  االساتذة 
التعاقد و  وقفات احتجاجية مطالبة بإسقاط نظام 

العمومية. الوظيفة  االدماج في 
و أدانت التنسيقية بشدة, » المتابعات الصورية 
كما   , التنسيقية«  ومناضلي  مناضالت  حق  في 
تمديد  إلى  الرامية   « المحاكمات  هذه  استنكرت 

زمن مخطط التعاقد » .
وعبرت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض 
عليهم التعاقد بالمغرب عن تشبثها ببراءة جميع 
كل  بإسقاط  طالبت«  و  المتابعين,   األساتذة 

لهم. الملفقة  التهم 
ق ـ د
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لجبهة  الوطنية  األمانة  عضو  بيسط،  يسلم  محمد  أكد 
االحتالل  دولة  أن  افريقيا،  بجنوب  والسفير  البوليساريو 
المغربي، فاقمت من انتهاكاتها لحقوق اإلنسان و أصبحت 
المدنيين  قتل  في  المسير  الحربي  الطيران  تستعمل 
حسبما  المنطقة،  يعبرون  ممن  األجانب  و  الصحراويين 

ذكرت وكالة األنباء الصحراوية.

الوفد الصحراوي  يترأس  الذي  بيسط  أدان محمد يسلم  و 
للمجلس  االربعون  العادية  الدورة  أشغال  في  المشارك 
التنفيذي لالتحاد اإلفريقي, جرائم دولة االحتالل المغربي 
األجزاء  في  االنسان  حقوق  انتهاكات  في  استمرارها  و 

المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية.
و ذكر ان »دولة االحتالل المغربي فاقمت من انتهاكاتها 

تستعمل  أصبحت  بحيث  المنطقة  في  االنسان  لحقوق 
الصحراويين  المدنيين  قتل  في  المسير  الحربي  الطيران 
في  المنطقة,  يعبرون  الجزائريين ممن  و  الموريتانيين  و 
حقوق  وضعية  تراجع  شك  بدون  سيعمق  خطير  تطور 

االنسان بصفة عامة«.
المستمرة  المغربية  االنتهاكات  ان  بيسط  ولد  أضاف  و 
لحقوق االنسان و استهداف المدنيين بوسائل حربية, باتت 
من  العديد  قبل  من  موثقة  و  الجميع  لدى  معروفة  مسالة 
المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية و فرونت الين 
منظمة  ان  الى  الفتا  كينيدي,  روبرت  مؤسسة  و  ديفندر 
االتحاد االفريقي هي األخرى قد ساهمت في توثيق بعض 
جوانب ازمة حقوق االنسان في الصحراء الغربية السيما 

في تقريرها لسنة 2014 و مقررها لسنة 2016.
و في السياق , طالب الديبلوماسي الصحراوي , االتحاد 
حقوق  واقع  لمعاينة  مختصة  بعثات  بتفويض   , االفريقي 
االنسان في المنطقة طبقا لروح الميثاق االفريقي لحقوق 
التنفيذي لالتحاد  المجلس  الشعوب و مقررات  االنسان و 

االفريقي ذات الصلة.
المغربية  االنتهاكات  مسالة  ان  على  بيسط  ولد  شدد  و 
المستمرة لحقوق االنسان أصبحت أزمة كبيرة, و قد خلفت 
االف الالجئين و مئات القتلى و الجرحى, باإلضافة الى 

منع حرية التعبير و التجمع.
ال  العادية  الدورة  في  الصحراوية  الجمهورية  تشارك  و 
انطلقت  التي  االفريقي,  االتحاد  لمجلس وزراء دول   40
اشغالها يوم االربعاء, بوفد هام يترأسه محمد يسلم بيسط 

ممثال لوزير الشؤون الخارجية ,محمد سالم و لد السالك.
ق ـ د

السفري الصحراوي بجنوب إفريقيا محمد يسلم بيسط:

المغرب يستعمل طائرات الدرون في قتل 
المدنيين الصحراويين و األجانب ممن 

يعبرون المنطقة

»نادي  رئيس  أن  إنتلجنس«  »أفريكا  موقع  كشف 
باريس« إيمانويل موالن يؤدي منذ الثالثاء زيارة إلى 
إيمانويل ماكرون. الفرنسي  الرئيس  تونس، بطلب من 
باعتبار  تونس  بزيارة  لموالن  ماكرون  تكليف  وجاء 
السابق  في  عبر  حيث  للخزانة،  عام  مدير  األخير  أن 
تونس  على  يجب  التي  لإلصالحات  فرنسا  دعم  عن 
صندوق  من  جديد  قرض  على  للحصول  بها  القيام 

الدولي. النقد 
ما  صحة  التونسية  »موزاييك«  إلذاعة  وأكدت 
قيام  عن   »Africa Intelligence« مجلة  نشرته 
مطلع  تونس  إلى  بزيارة  الفرنسية  الخزينة  عام  مدير 
سهام  المالية  وزيرة  من  بكل  ولقائه  األسبوع  هذا 
مروان  المركزي  البنك  ومحافظ  نمصية  البوغديري 
مصالح  أن  التونسية  اإلذاعة  ووذكرت  العباسي. 
المركزي  والبنك  المالية  بوزارة  واالتصال  اإلعالم 

عن  الكشف  عدم  عن  فضال  الزيارة،  عن  يعلنا  لم 
المصادر  عن  نقال  وأفادت  ومخرجاتها.  مضامينها 
عن  المركزي  البنك  إعالن  عدم  وصف  يمكن  بأنه 
الزيارة باألمر المألوف أو العادي، ذلك أن الزيارات 
الثنائي  التعاون  »التقنية« أو »اإلستشارية« أو ضمن 
ومتعدد األطراف روتينية، والترويج لها ال يقع ضمن 
وأن  علما  المركزي،  للبنك  االتصالية  اإلستراتيجية 
الفارط. وأوضحت  ديسمبر  منذ شهر  مبرمجة  الزيارة 
وعدم  الزيارة  عن  الطرف  المالية  وزارة  غض  أن 
خاصة  التساؤالت  باب  فتح  شأنه  من  عنها  اإلعالن 
وأن رئيسة الحكومة قد عقدت يوم الثالثاء اجتماعا له 
نمصية  ببوغديري  االثنين  ولقائه  موالن  بزيارة  صلة 
كشفت  الزيارة،  مضمون  وبخصوص  والعباسي. 
أولهما  أساسيين،  محورين  عن  لـ«موزاييك«  مصادر 
للتصرف  التونسية  الوكالة  حول  فنية  مساعدة  تقديم 

يتعلق  سياسي  الثاني  والسبب  الخارجية،  الديون  في 
وكان  الدولي.  النقد  صندوق  لدى  تونس  ملف  بدعم 
التي  الثالث  العمل  جلسات  محور  الثاني  الموضوع 
وهي  بودن  نجالء  الحكومة  رئيسة  عليها  أشرفت 
وإعداد  والماليين،  الفنيين  الشركاء  مع  التعاون  متابعة 
اتفاق  عقد  بهدف  األولوية،  ذات  اإلصالحات  برنامج 

الدولي.  النقد  مع صندوق 
سبب  جدال  أحدثت  الفرنسي  المسؤول  زيارة  أن  يذكر 
اإلعالن  وعدم  أوال،  البالد  تعيشه  الذي  العام  السياق 
في  الملقب  ثالثا  الضيف  طبيعة  وبسبب  ثانيا،  عنها 
مستشار  أن شغل خطة  منذ  األزمات«  بـ«رجل  بالده 
نيكوال  األسبق  الفرنسي  الرئيس  زمن  في  اقتصادي 
من  توالها  التي  الخاصة  بالمهمات  مرورا  ساركوزي 

لفرنسا. العامة  الخزينة  إلى  باريس«  »نادي 
ق ـ د

سفارة ليبيا يف القاهرة تتعاقد 
مع 10 رشكات لجلب العمالة 

ووزارة العمل تخيل مسؤوليتها

لحقوق  المغربية  الديمقراطية  الهيئة  قالت 
المحروقات  أسعار  »تحرير  إن  اإلنسان, 
اصبح يستنزف جيوب المواطنين و ينعش 
عن  معربة  المحروقات«,  اباطرة  جيوب 
المحتشمة  اإلجراءات  »من  أملها  خيبة 
بمواجهة  يتعلق  ما  المغربية, في  للحكومة 

غالء األسعار«.
و عبرت الهيئة المغربية في بيان لها, عن 
استغرابها من »ارتفاع أسعار المحروقات, 
ببعض  »الغازوال«  سعر  وصل  حيث 
 10.25 الى  بالمملكة  البنزين  محطات 
 ..( درهم  البنزين 12.17  و سعر  درهم 

.»)
كما ابرزت ذات الهيئة, أن »ثالثة أو أربع 
شركات هي من تتحكم في 80 في المائة 

المحروقات  يشترون  حيث  السوق,  من 
بالسعر  ويبيعونها  يريدون,  الذي  بالسعر 
في  متفق عليه  بهامش ربح  يريدون  الذي 

غياب المنافسين«.
المغربية  الديمقراطية  الهيئة  أكدت  و 
لحقوق اإلنسان, أن »قرار تحرير أسعار 
ينصف  ال  و  محله  في  ليس  المحروقات 
»بإحداث  الحكومة  طالبت  و  المستهلك«, 
هامش  لتحديد  شفافة,  و  واضحة  آليات 
تسقيف  و  المحروقات  قطاع  في  الربح 
كثب  عن  األسعار  مراقبة  و  األرباح 

إلنصاف المستهلك«.     
مجلس  متصل,  سياق  في  دعت  و 
»تحليل وضبط  في  بدوره  للقيام  المنافسة 
المغربي  السوق  في  المنافسة  وضعية 

كعمليات  لها  المنافية  الممارسات  ومراقبة 
االحتكار«.

و دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق 
االنسان الحكومة المغربية في ختام بيانها, 
إلى »سن سياسة استباقية لمواجهة موجة 

الفترة  في  األولية  المواد  أسعار  غالء 
من  أملها  خيبة  عن  معربة   ,« األخيرة 
هذا  في  للحكومة  المحتشمة  اإلجراءات 

المجال.
ق ـ د

تحرير أسعار املحروقات يستنزف جيوب
 املواطنني يف اململكة

رئيس الخزانة الفرنسية و »نادي باريس« يف تونس وجدل حول الزيارة



أزمة  أن  من  العالمية  التجارة  منظمة  حذرت 
أطول  لفترة  ستستمر  العالمية  التوريد  سالسل 

األصل. في  يعتقد  كان  مما 
العالمية  التجارة  لمنظمة  العام  المدير  ونبه 
قد  األزمة  أن  إلى  إيوياال،  أوكونجو  نغوزي 

النامية«. البلدان  تهميش  إلى  باستمرار  تؤدي 
المرتفعة  المعامالت  تكاليف  أن  وأضافت 
بعد  حتى  الفقيرة  البلدان  على  بالضغط  تخاطر 

التوريد. سلسلة  مشاكل  بعض  حل 
نظمته  اجتماع  في  إيواال  أوكونجو  وقالت 
غروب«:  ميديا  أفريغكيو  »جونو  مجموعة 
وقتاً  يستغرق  التوريد(  سالسل  )أزمة  »حل 
العام  هذا  نهاية  بحلول  ربما  توقعنا-  مما  أطول 

المقبل«. العام  في  ربما  أو 
الصغيرة  الشركات  طرد  من  مخاوف  ووسط 
سلسلة  في  االحتكاك  بسبب  التجارة  شبكات  من 
اجتماعاً  العالمية  التجارة  منظمة  ستعقد  التوريد، 
في  التجارة  وخبراء  والوزراء  األعمال  لرجال 
العوائق  تخفيف  كيفية  لمناقشة  المقبل  مارس 

إيوياال. أوكونجو  قالت  حسبما  المستمرة، 
أخبرت  الماضي،  العام  من  أكتوبر  وفي 
ضغوط  أن  تايمز«  »فايننشال  إيوياال  أوكونجو 
وفي  أشهر«،  »لعدة  ستستمر  التوريد  سلسلة 
تكون  أن  يجب  المشاكل  إن  قالت،  نوفمبر 
 .2022 عام  نهاية  قبل  حلها  ويتم  »مؤقتة« 
إغالق  إلى  أدت  »أوميكرون«  المتحور  لكن 
السفر  وتقييد  الصين  في  والنقل  اإلنتاج  بعض 
االجتماع  تأجيل  على  أجبر  مما  العالمي- 
ديسمبر  في  العالمية  التجارة  لمنظمة  الوزاري 
الحياة  إلى  بالعودة  التوقعات  تراجع  مع 

. لطبيعية ا
موانئ  في  الشحن  تأخيرات  ظلت  حين  في 
عند  المتحدة  للواليات  الغربي  الساحل 
التي  الجهود  من  الرغم  على  قياسية،  مستويات 
وال  االزدحام،  لتخفيف  بايدن  جو  إدارة  تبذلها 

للغاية. مرتفعة  الحاويات  شحن  معدالت  تزال 
جانب  ضغوط  إن  إيوياال،  أوكونجو  وقالت 
أن  يجب  الشحن  تأخير  في  تسببت  التي  الطلب 
التوريد  سعة  من  المزيد  وأن  العام،  هذا  تخف 

. أ ستبد
أن  يجب  السلع  على  »الطلب  وأضافت: 
التضخمية  الضغوط  مع  خصوصاً  ينخفض، 
المتعلقة  المالية  اإلجراءات  من  الدعم  وتراجع 
بالوباء«. وقالت »شركات الشحن تحقق أرباحاً 

السعة«. في  يستثمر  وبعضها  مسبوقة  غير 
هيكلية  مشاكل  أيضاً  هناك  يكون  »قد  وتابعت: 
موانئ  في  المشاكل  تكون  قد  قائمة.  تزال  ال 
سبيل  على  المتحدة،  للواليات  الغربي  الساحل 
هيكلية  تحديات  عن  أيضاً  ناتجة  المثال، 

وبيروقراطية.
مشاكل  هناك  ذلك،  إلى  »إضافة  قائلة:  وتابعت 
في  النامية  البلدان  من  العديد  بكون  تتعلق 
يعكس  مما  البحري«،  للنقل  الطويلة  النهاية 
األحجام  ذات  األفقر  البلدان  أن  من  المخاوف 
االنقطاع  لخطر  معرضة  الصغيرة  التجارية 
تكاليف  ظلت  إذا  الطويلة  التوريد  سالسل  عن 

مرتفعة. النقل 
ويشهد العالم أزمة في سالسل توريد اإلمدادات 
بسبب  العالم  حول  الموانئ  في  السفن  تكدس  مع 
لغلق  نظرا  الشحن  مجال  في  العاملين  قلة 
جائحة  أزمة  في ظل  الشحن  من شركات  العديد 
الشركات  تلك  من  الكثير  لجأ  فيما  كورونا، 

لديها. العاملين  من  العديد  عن  للتخلي 
ق ـ إ
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أفاد مصدر لوكالة »نوفوستي« بأن وزراء دول مجموعة 
»أوبك+« وافقوا أمس على زيادة إنتاج النفط للمجموعة 

في مارس المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا.

 2 في  القادم  االجتماع  المجموعة على عقد  اتفقت  كذلك 
مارس 2022 لبحث األوضاع في سوق النفط العالمية. 

وفي وقت سابق أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة 

برميل  ألف   400 بواقع  اإلنتاج  بزيادة  »أوبك+«  في 
يوميا في الشهر القادم )مارس 2022(.

اتفقت دول مجموعة »أوبك+«  الماضي،  وفي جويلية 
يوميا  ألف برميل   400 بمقدار  النفط  إنتاج  على زيادة 
منذ  اإلنتاج  على  المفروضة  القيود  انتهاء  حتى  شهريا 
ماي 2020، حينها تم االتفاق على خفض اإلنتاج بواقع 

9.7 مليون برميل في اليوم. 
لبحث  بشكل شهري  وتجتمع دول مجموعة »أوبك+« 
إلدخال  اإلنتاج  واستراتيجية  النفط  سوق  في  األوضاع 

تعديالت على الخطة إذا دعت الحاجة.
وعلى صعيد التداوالت، جرى تداول العقود اآلجلة لخام 
بعد قرار  للبرميل،  90 دوالرا  »برنت« فوق مستوى 

مجموعة »أوبك+«.
 1.5% بنحو  األربعاء،  يوم  النفط،  أسعار  فقد صعدت 
مع انطالق اجتماع مجموعة »أوبك+« لبحث األوضاع 
المتحور  انتشار  ظل  في  وخاصة  الطاقة،  سوق  في 

»أوميكرون«.
وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود 
اآلجلة للخام األمريكي »غرب تكساس الوسيط« بنسبة 

%1.53 إلى 89.55 دوالر للبرميل.
بنسبة  »برنت«  لخام  اآلجلة  العقود  صعدت  فيما 
لبيانات  وفقا  للبرميل،  دوالر   90.28 إلى   1.26%

موقع »بلومبرغ«.
ق ـ إ

»أوبك+« توافق على زيادة إنتاج 
النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا

في مارس المقبل

وسط مخاوف من طرد الرشكات الصغرية 
من شبكات التجارة

أزمة سالسل التوريد العالمية 
ستستمر لفرتة أطول

األربعاء  الجزائري،  الدينار  مقابل  اليورو  ارتفع سعر 
2 فيفري 2022، في البنك المركزي الجزائري، وفي 

تعامالت السوق السوداء.

المركزي  الجزائر  بنك  لدى  اليورو  سعر  وسجل 
158.18 دينار للشراء و158.11 دينار للبيع.

السوق  في  الجزائر  في  أمس  اليورو  سعر  وزاد 
السوداء، مسجاًل 202.91 دينار للشراء و205.17 

دينار للبيع.
المركزي  الجزائر  بنك  لدى  الدوالر  سعر  وارتفع 
دينار  و140.33  للشراء  دينار   140.35 مسجاًل، 

للبيع.
 180 عند  استقر  )السوداء(  الموازية  السوق  وفي 

ديناًرا للشراء و182 ديناًرا للبيع
بنك  لدى  اإلسترليني  الجنيه  صرف  سعر  وصعد 
للشراء،  دينار   189.25 إلى  المركزي  الجزائر 

و189.18 دينار للبيع. 
غير  الموازية  السوق  لدى  اإلسترلينى  سعر  وارتفع 
للشراء،  دينار   243.36 إلى  )السوداء(  الرسمية 

و246.07 دينار للبيع.

الجزائر  بنك  لدى  السعودي،  الريال  سعر  واستقر 
37.40 دينار للشراء، و37.41 دينار  المركزي إلي 

للبيع.
)السوق  الموازية  السوق  لدى  الريال  سعر  يتغير  ولم 
و48.51  للشراء،  دينار   47.98 مسجاًل  السوداء(، 

دينار للبيع.
الجزائر  بنك  تعامالت  فى  اإلماراتي،  الدرهم  واستقر 
المركزي عند 38.21 دينار للشراء، و38.20 دينار 

للبيع.
)السوق  الموازية  السوق  لدى  الدرهم  سعر  وسجل 
السوداء( 49.00 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.
المركزي  البنك  لدى  الكويتي  الدينار  سعر  ارتفع  فيما 

إلى 464.27 دينارا للشراء، و463 ديناًرا للبيع.
إلى  الموازية  السوق  في  الكويتي  الدينار  وصعد 

594.94 دينار للشراء، و601.55 دينار للبيع.
ق ـ إ

أسعار العمالت األجنبية في الجزائر

لمحطات  الكهرباء  ببيع  الخاصة  القواعد  مصر  حددت 
أنها  إلى  مشيرة  وأسعارها،  الكهربائية  السيارات  شحن 

ستكون على الجهد المتوسط والمنخفض.
 « السيارة  إطالق  المصري،  السيارات  سوق  ويترقب 
الصنع  مصرية  كهربائية  سيارة  أول   ،»E70 نصر 

خالل النصف الثاني من  2022.
مدى  لمعرفة  السيارة،  الختبار  العملية  التجارب  وبدأت 

مالئمتها لألجواء المصرية.
والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر،  محمد  الدكتور  وقال 
المتجددة المصرية، إن ذلك سيكون من اختصاص جهاز 

تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
شحن  لمحطات  الكهرباء  بيع  أسعار  أن  شاكر  وأعلن 
السيارات الكهربائية التي سيتم شحنها من داخل المنازل 

ستكون مثل أسعار شرائح القطاع المنزلي.
على  المصري  المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير  وشدد 
أن وزارة الكهرباء قطاع غير هادف للربح في قطاعته 

كافة.
وزارات  تضم  وزارية  لجنة  »هناك  أن  شاكر  وأوضح 
والتجارة  والكهرباء  األعمال  وقطاع  الحربي  اإلنتاج 
في  للتوسع  المسؤولة عن وضع تصور  والصناعة هي 
أن كل وزارة  الكهربائية في مصر«، مؤكًدا  السيارات 

وتابع  الختصاصاتها.  وفقا  اللجنة  داخل  بدورها  تقوم 
المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزارة  دور  »إن  قائاًل: 
السيارات  شحن  محطات  احتياجات  تلبية  على  يقتصر 
للكهرباء  القومية  »الشبكة  أن  إلى  الفًتا  الكهربائية«، 
15 ألف ميجاوات  إلى  بها احتياطي يومي يصل  يوجد 
يمكن االستفادة بجزء كبير من هذا االحتياطي في شحن 

الكهربائية«. السيارات 
تعمل  التي  هي  الكهربائية  السيارة  أن  بالذكر  الجدير 
باستخدام الطاقة الكهربائية، وهنالك العديد من التطبيقات 
المحرك  باستبدال  يتم  التطبيقات  هذه  وأحد  لتصميمها 
للسيارة، ووضع محرك كهربائي مكانه، وهي  األصلي 
أسهل الطرق للتحول من البترول للكهرباء مع المحافظة 
المحرك  تزويد  ويتم  للسيارة،  األخرى  المكونات  على 
التيار  تخزين  بطاريات  طريق  عن  الالزمة  بالطاقة 

الكهربائي.
الشحن بنفس أسعار القطاع المنزلي

الكيلو  المتجددة، إن سعر  الكهرباء والطاقة  وقال وزير 
من  شحنها  سيتم  التي  الكهربائية  للسيارات  وات/ساعة 

المنزل ستكون بنفس أسعار شرائح القطاع المنزلي.
وأوضح شاكر، أن شحن السيارات الكهربائية حتى 22 
169 قرش  كيلو وات ساعة تيار متردد سيكون بتكلفة 

كيلو وات ساعة بالنسبة لألماكن التي يعفى فيها شركات 
تكلفة  وتبلغ  المكان،  استخدام  مقابل  دفع  من  الشحن 
شركات  فيها  تلتزم  التي  باألماكن  الكمية  لنفس  الشحن 
الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 186 قرًشا لكل كيلو 

وات ساعة.
الكهربائية  السيارة  شحن  تكلفة  أن  إلى  الوزير  وأشار 
حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشا 
السيارات  شحن  أن  إلى  مشيًرا  ساعة،  وات  كيلو  لكل 
أسعار  تكلفة  بنفس  سيكون  المنزل  من  الكهربائية 
الدعم  رفع  لخطة  وفقا  المنزلي  للقطاع  المعلنة  الشرائح 

حتى يوليو 2025.
تنظيمية قواعد 

وعن أهم مالمح القواعد التى حددها جهاز تنظيم مرفق 
الطاقة  بيع  عملية  لتنظيم  المستهلك  وحماية  الكهرباء 
شحن  بهدف  جديدة  شحن  محطات  وإنشاء  الكهربائية 
اإلعالن  يتم  أن  المقرر  من  والتي  الكهربائية  السيارات 
انتهى  وقد   ،2022 الجاري  العام  في  وتطبيقها  عنها 
من  المستهلك  وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز 
وإصدار  الطاقة  لبيع  المنظمة  واالسعار  القواعد  تحديد 

تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.
ق ـ إ

تّم تحديد سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات من المنازل

» نرص E70«، أول سيارة كهربائية مرصية الصنع



   

الفرقــة  أمــس،  تمكنــت،   n
االقتصاديــة و المالية التابعة ألمن 
والية ســكيكدة، من حجز ما يقدر 
ب 380 كلــغ مــن مادة الســميد 
الغذائيــة كانت موجهــة للبيع عن 
طريــق المضاربة على مســتوى 

محل تجاري بمدينة سكيكدة.
العمليــة تأتي على  إثر اســتغالل 
معلومات مستقاة من قبل عناصر 
الفرقة  ، تــم التنقل للمحل المعني 
و معاينــة زيادة غير شــرعية في 
األسعار في مادة السميد باإلضافة 
إلى شــراء بدون فاتورة و استالم 
الهــدف  للقيمــة  مخفيــة  فــوارق 
منهــا التهــرب و تفــادي الرقابــة 
المفروضة من طــرف الهيئات و 

األعوان المخولة قانونا ، ليتم أخد 
جميع اإلجراءات القانونية في حق 

المخالفين .
بعــد اســتكمال ملف اإلجــراءات 
القانونيــة ، تم تقديــم مالك المحل 
و مســيره أمــام النيابــة المختصة 
بخصــوص » المضاربــة غيــر 
المشــروعة بالرفع المصطنع في 
أســعار الســلع و البضائــع »مادة 
الســميد الغذائي« ، الشراء بدون 
فوتــرة »، بعد إجــراءات المثول 
الفــوري صــدر ضدهما حكم 04 
سنوات نافذة لكل منهما مع غرامة 
مالية قدرهــا 500.000 دج ليتم 

إيداعهما المؤسسة العقابية .
                        نورالدين ب

عين على الشرق 8

حجز كمية معتربة من مادة السميد موجهة 
للبيع عن طريق  المضاربة يف سكيكدة    

متفرقات 

الخميس 03 فيفري  2022 م
الموافق لـ 01 رجب 1443 هـ

انفجار عين ولمان بسطيف     

تشييع جثامين الضحايا الثمانية في جو جنائزي مهيب

n ووريــت بعــد عصــر اليوم 
األربعاء بمقبرة الحاج الشريف 
بصالح بــاي )جنوب ســطيف( 
الثمانيــة  الضحايــا  جثاميــن 
لالنفجار المتبــوع بحريق الذي 
وقــع أمــس الثالثــاء بمخــزن 

للعطور و مــواد التجميل ببلدية 
عين ولمــان )جنوب ســطيف( 

الثرى في جو جنائزي مهيب .
  و حضر مراسم تشييع جثامين 
الضحايــا و هــم أفــراد عائلتي 
شــقيقين ممثليــن فــي امرأتيــن 
بالغتين من العمر 35 و 38 سنة 

و 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 
4 و 16 سنة لقوا حتفهم مـتأثرين 
بحروق بليغة من الدرجة الثالثة 
و بالدخــان الكثيــف, جمع كبير 
من المواطنين من عديد البلديات 

المجاورة .
كما حضر الجنازة رئيس الجهاز 
التنفيــذي المحلــي, الســيد كمال 
عبلة مرفوقا بالسلطات األمنية و 
العســكرية و القضائية و ممثلين 
عن المجلس الشعبي لبلدية عين 

ولمان .
يذكر أن انفجارا متبوعا بحريق 
مهــول قــد وقع بعــد ظهر أمس 
الثالثاء بمنــزل فردي به مخزن 
و  التجميــل  مــواد  و  للعطــور 
إلــى  اللهــب  ألســنة  انتشــرت 
الطوابق العلوية من البناية و إلى 
3 منازل مجاورة مخلفة 8  قتلى 

و 14 جريحا.
و خلف الحــادث أيضا أضرارا 
مادية معتبــرة باحتــراق المواد 
التــي كانت مخزنــة و انهيار و 
احتراق أجزاء هامة من الطابق 
األرضي و الطوابق العلوية بكل 
من البناية التي اندلع بها الحريق 

و البنايات الثالث المجاورة إلى 
جانب احتــراق كلــي لمركبتين 
)ســياحية و نفعية( دون تسجيل 
إصابات وسط المتدخلين, حسب 

مصالح الحماية المدنية .
و قد تنقل رئيس الجهاز التنفيذي 
المحلي, الســيد كمــال عبلة إلى 
عين المــكان للوقوف على حجم 
الخســائر ثم إلى مستشفى محمد 
بوضياف بعين ولمان لالطمئنان 

على صحة المصابين .
و كان رئيــس الجمهوريــة, عبد 
المجيد تبون قد قدم مســاء أمس 
الثالثاء تعازيه لضحايا االنفجار 
و أســدى تعليماته للوزير األول 
وزيــر الماليــة أيمــن بــن عبــد 
الرحمــان من أجــل التكفل التام 

بالمصابين.
كما بعث  كل من رئيس المجلس 
الشــعبي الوطني الســيد ابراهيم 
بوغالــى و  الوزير األول وزير 
الماليــة أيمن بن عبــد الرحمان 
تعازيهمــا  لعائــالت الضحايــا 
معربيــن عــن أســاهما العميــق 
لوقــوع ضحايــا و مصابين في 

هذا الحادث.

n    فــي اطــار التنســيق 
بيــن قطــاع التكويــن والتعليم 
المهنيين وقطاع الفالحة لوالية 
جيجــل، نظمت ,أمس، خرجة 
ميدانية شــارك فيها ممثل عن 
مديــر التكويــن المهني لوالية 
جيجل ومدير مركــز التكوين 
المهنــي العوانة رفقة أســاتذة 
ومتربصــي فوج قيــادة خاليا 
الفالحــي  المرشــد  النحــل، 
وممثليــن عــن فــرع الفالحة 
لبلديــة العوانــة و نائب رئيس 
المجلس الشــعبي البلدي لبلدية 
وفالحيــن  ونحاليــن  العوانــة 
لمســتثمرة ديب محمد بمنطقة 

لعالوشة -حمزة .
وقد تــم تقديم حصة إرشــادية 
تطبيقيــة للمتربصين في تربية 

النحــل ، الســيما مــا يتعلــق 
باألعمــال الشــتوية للخلية ،و 
حصة إرشــادية تطبيقية حول 
كيفيــة تقليم والعناية بأشــجار 

الفاكهة.
  ويدخــل هــذا النشــاط ضمن 
التحضيرات االعالمية لشــهر 
فيفري2022 الجاري ، حيث 
اختصاصــي  برمجــة  تمــت 
وعامــل   ، الفواكــه  إنتــاج   :
التكويــن  ضمــن  المزرعــة، 
التأهيلي لمدة 3أشــهر ، وليوم 
واحد فــي االســبوع ... وهما 
المواطنيــن  لــكل  موجهــان 
الراغبيــن فــي تلقــي تكويــن 
دون شــرط للسن أو للمستوى 

الدراسي رجال ونساء .
                          نصرالدين . د

..وفوج خاليا النحل بمعهد التكوني المهني 
بجيجل يف تربص تطبيقي   

رئيس بلدية الحروش يرصح

فتحنا ملف العمال الوهميني و سيتحمل كل طرف مسؤولياته   

n قــال، رئيس بلدية الحروش 
بوالية سكيكدة، عز الدين تومي، 
في لقــاء مع عيــن الجزائر، بأن 
ملــف  فتــح  بلــدي  ال ــس  المجل
العمــال الذين يتقاضون أجورهم 
بلدية  دون أن يزاولوا مهامهم بال

ويمارسون نشاطات موازية.
أن  الحــروش  ميــر »  وأكــد »   
ــى الجميع  ــون ســيطبق عل قان ال
وبصرامــة وبــأن عهد مثــل هذه 
الممارسات غير المقبولة قد ولّى.
قــرار  أن  المتحــدث  وأوضــح 
ــدي بفتح  بل ــس الشــعبي ال المجل
هــذا الملف الذي كان يشــكل أحد 
الطابوهات المسكوت عنها على 
يهــدف  ســابقة،  مــدار عهــدات 
حســبه، إلى وضع حد للتجاوزات 
عامــل  كل  وضــع  و  المســجلة 
أمام مســؤوليته ســواء بااللتحاق 

ــه أو بتركــه لمــن  بمنصــب عمل
هــو أهل له، مضيفــا أن مصلحة 
المدينة تقتضي التعامل بصرامة 
وعــدم التســاهل والســكوت على 
مثل هــذه التجاوزات، خاصة وأن 
غالبية هــؤالء العمــال في قطاع 
النظافة ،حيــث يزيد عددهم عن 

.150
وأضــاف »الميــر« ، أنــه ومــن 
ــى هذا الملف،  خالل اطالعه عل
وجد جملة من التجاوزات لعمال 
بلدية  يتقاضــون أجورهــم مــن ال
،لكــن في الواقــع ال أثر لهم، قبل 
أن يتبين أنهم يقومون بنشاطات 
موازية ســواء في التجــارة أو في 
نقــل، كمــا أن بينهم مــن يداوم  ال
يــوم، ثم  لســاعة أو اثنتيــن في ال
نشــاطات  لممارســة  ينصــرف 
أخــرى. و تشــهد مدينة الحروش 
ــدا لظاهرة تكدس القمامة في  تزاي
الشــوارع واألحيــاء، مقابل عجز 
بلديــة عــن التصــرف بســبب  ال

نقــص عمال النظافة وشــاحنات 
نفايات. جمع ال

بلديــة، واصل تدخله مع  رئيس ال
بخصــوص  الجزائــر«،  »عيــن 
وضعيــة حظيــرة المركبات التي 
توجــد، مثلمــا قال، فــي وضعية 
كارثيــة، حيــث ذكــر أن غالبية 
ــة عطل مما  المركبــات فــي حال

جعــل مصالحــه تجــد صعوبــة 
قيام بمهامها الســيما  كبيرة في ال
قــة بمجــال رفــع القمامة،  المتعل
حيث تطلــب منهم األمر تصليح 
أموالهــم  مــن  شــاحنات  أربــع 
الخاصــة مناشــدا والي ســكيكدة 
تقديــم الدعــم في هذا  بالتدخــل ل

المجال.

سكيكدة : نورالدين.ب

مقاول يتسبب يف تدهور طريق 
الشقفة وبرج الطهر بجيجل      

n عبــر ســكان الشــقفة بجيجل 
عن تذمرهم من تصرفات بعض 
المقاوالت فــي عملية نقل آالت 
فتح الطرقات المزودة بالسالسل، 
والتي تســببت في إفساد الطريق 
المعبد حديثا ،كما حدث بالطريق 
الرابط بين بلديتي الشقفة و برج 
الطهر عبر مشــتة بركاس، أين 
الماكنة وســط الطريق  عبــرت 
دون مبــاالة لتضــرر الطريــق 
الدي انتظره الســكان عشــرات 

السنين مســتغلين وجود الطريق 
بمنطقة نائيــة جبلية بدون رقابة 

أمنية .
بلديــة الشــقفة   ووجــه ســكان 
شكوى لرئيس البلدية بخصوص 
هذه القضية ،متســائلين إلى متى 
يبقى هدا اإلهمال والتسيب ومتى 
يتحمــل كل طــرف مســؤوليته 
الممتلكات  اتــالف  ،خاصة أمام 
العامــة التــي يســتفيد منهــا كل 

المواطنين. 

بلدية حامة بوزيان بقسنطينة 

سكان حي رويبح عمار يطالبون بإعادة تهيئة الحديقة العمومية   

n طالب ممثلو جمعية » العهد 
» لســكان حــي رويبــح عمــار، 
ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، 
رئيــس المجلس الشــعبي الجديد 
بوطمينة بضرورة إعادة االعتبار 
للحديقــة العموميــة المتواجــدة 

أسفل الحي. 
ــو الجمعيــة  انهم  ل  و صــرح ممث
ــى  إل انشــغاالتهم  بطــرح  قامــوا 
المجلس البلدي السابق، الذي وعد 
بالتكفل بمشاكلهم و حلها ، لكنها 

لم تجسد و كانت مجرد كلمات.
 و تتمثــل مطالــب ســكان حــي 

الســلطات  مــن  عمــار،  رويبــح 
بلدية، في إعــادة تهيئة الحديقة  ال
العمومية الموجودة على مســتوى 
حيهــم وتزويدهــا بمرافــق للعب 
والتســلية لألطفــال، و جعل فيها 
واالســتجمام،  للراحــة  مســاحات 
حتى تكون متنفسا للعائالت التي 
ارهقتها مشــاكل الحياة باإلضافة 
أغلبهــم  الذيــن  الشــباب،  ــى  ال
ــى مناطــق  اصبحــوا يذهبــون إل
ــة تكثــر فيهــا االنحــراف  معزول
وتعاطي المخدرات، مما قد تسبب 

في انحرافهم.
الحــي  جمعيــة  ــو  ممثل وأبــدى   
مــع  يــد  ال لوضــع  اســتعدادهم 
ــح  لصال يــة،  المحل الســلطات 

تنميــة  بال والنهــوض  الســكان 
تــي تشــهد  يــة بالمنطقــة ال المحل

ركودا كبيرا . 
كمــا يشــتكي ســكان حــي »50 
مســكنا«، من نقص تهيئة الطرق 
عبــر بعــض التجمعــات، حيــث 
يعانــي عدد من ســكان هذا الحي 
من اهتراء الطرقات، التي صعبت 
تنقــل داخل  عليهــم الحياة فــي ال
خصوصــا  والممــرات  الشــوارع 
في فصل الشــتاء،اين تتحول إلى 
بــرك مائيــة وأوحال، كمــا يعاتي 
ذات الســكان من غيــاب األرصفة 
وتدهــور الموجــودة منهــا، ممــا 
يجعــل المــارة في منافســة دائمة 
مــع المركبــات مــن أجل الســير، 

وهــو األمــر الذي يحــدث اإلزعاج 
لدى مســتعملي الطرق، ويتسبب 
في العديد مــن األحيان في عرقلة 

حركة المرور.
لإلشــارة أكــد رئيس بلديــة حامة 
أن  رضــا،  بوطمينــة  بوزيــان، 
المجتمــع المدنــي يعــد الشــريك 
األول للمجلس الشعبي البلدي فهو 
ــوم برفــع االنشــغاالت و يقترح  يق
ــول المناســبة ، ووعــد بانــه  الحل
بخصوص مشــكل اهتراء الطرق 
ــى جانــب  العدد من  بلديــة، إل ال ب
المشاريع التي تم اقتراحها، سيتم 
أخذ مطلب سكان الحي بكل جدية 
و دراسته و إعطاء الحلول الالزمة 

فيما يخص انشغاالتهم.

قسنطينة : مريم بن جامع 
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n   اشتكى العشرات من المعاقين 
بوالية تبسة من التأخر الفادح في 
تسليم بطاقات النقل المجاني لهذه 
الفئة بعد أن تم ايداع  ملفاتهم لدى 
مديريــة النقل لوالية تبســة مطلع 

الشهر الماضي .
مــن  انــه كان  وحســب هــؤالء 
المفــروض على مديرية النقل ان 

تتم عمليات تســليم هذه البطاقات 
لهؤالء الفقراء والمحتاجين الذين 
هم من فئــة االحتياجات الخاصة 
خالل فترة قصيرة اال انهم للشهر 
الثاني على التوالي وهم ينتظرون 
تســليم هذه البطاقات التي هم في 

امس الحاجة اليها .
                          هواري. غ

تأخر بطاقات النقل المجاين 

للمعاقني بمديرية النقل يثري 

االستياء بتبسة

متفرقات 
احتجاجا على فوضى النقل ومزاحمتهم من الناقلين غير الشرعيين                 

أصحاب حافالت النقل الجماعي وسيارات األجرة يغادرون 
محطة النقل الى وسط المدينة 

n صعــد أصحاب حافــات النقل 
وســيارات  للمســافرين  الجماعــي 
األجرة ببلدية مقرة بوالية المسيلة 
من احتجاجهم وأقدموا على مغادرة 
المحطــة البريــة لنقل المســافرين 
بصفــة نهائيــة، وغيــروا وجهتهم 

الى وســط المدينة وذلــك احتجاجا 
علــى ما وصوفــوه بفوضــى النقل 
والمزاحمــة غيــر المشــروعة لهم 

للناقلين غير الشرعيين .
 وحســب عــدد مــن الناقليــن فــان 
الوضعية زادت سوء بعد أن تمادى 
أصحــاب ســيارات »الفــرود« في 
مزاحمتهم علنا وأمام المحطة البرية 

لنقــل المســافرين حيــث اصبحــوا 
الجهــات  وأمــام  جهــارا  يعملــون 
المعنيــة التي كانت قــد وعدتهم في 
وقت ســابق بردع الظاهرة ، بعدما 
كانــوا يســتغلون وســط المدينة في 
وقت ســابق ،ويضيــف محدثونا أن 
جميع الوعود كانت حبرا على ورق 
مما اضطرهــم الى مغادرة المحطة 
كخطــوة للتنديد بهــذه الظاهرة التي 
عرفت تناميا غير مســبوق في مقرة 
وخلقــت لهــم مشــاكل عديــدة منها 
،وعزوف  المســتمرة  المشــاجرات 
المســافرين عن التنقــل الى المحطة 
وتفضيلهم الركوب من وسط المدينة 
ســيارات  أمامهــم  وجــدوا  بعدمــا 
»الفرود » ،كما تساءل محدثونا عن 
دورالمديرية الوصيــة في مثل هذه 
الفوضى التي تعم قطاع النقل ببلدية 
مقرة التي تعتبر مقر دائرة وتستقبل 
عدة خطوط مــن البلديات المجاورة 
،حيــث طالبــوا فــي هــذا الصــدد 
بضرورة دخول كل الناقلين القادمين 
من بلديات برهوم ، عين الخضراء 
وبلعايبة إلى المحطة مثلهم مثل باقي 
الخطوط مع ضــرورة أعادة النظر 

فــي طريقــة عمــل باقــي الخطوط 
التــي تعمل انطالقا مــن المدينة الى 
باقــي القرى والمداشــر،خاصة تلك 
التــي تعمل بطريقة غير شــرعية ، 
رئيــس بلديــة مقرة العربي ســالمي 
وفــي رده علــى هــذه االنشــغاالت 
أكــد ان مصالــح البلديــة لــم تدخر 
أي جهــد في توفير ظــروف العمل 
للناقلين وللمسافرين بالمحطة البرية 
التــي تتوفر علــى كل الخدمات بما 
فيها توفير االمن ،مشــددا في كالمه 
على أنه لن يتسامح مع ظاهرة النقل 
غير الشــرعي مهما كانت األسباب 
وســتحارب بــكل الطــرق القانونية 
انهينــا  االن  نحــن  قائــال  ،وأردف 
النقاليــن وبحضور  اجتماعنــا مــع 
جميع الشــركاء واتفقنــا على عودة 
جميع الناقلين الى مزاولة نشــاطهم 
انطالقــا مــن المحطة البريــة ،فيما 
ســتقوم الجهات المختصة بمحاربة 
الشــرعي  غيــر  النقــل  ظاهــرة 
والضرب بيد من حديد ،كما ستوكل 
للجنــة األمنيــة بالدائرة عــدة مهام 
تنظيمية تخــص المرور عبر تراب 

البلدية .

الوايل يسلم عقود  االمتياز والرخص القانونية

 انتعاش ورشات بناء وإصالح سفن الصيد البحري والزنهة بعنابة 
n تنفيذا لتعليمات الســيد رئيس 
الجمهوريــة المتعلقة بتشــجيع 
ودعم الصناعة في قطاع الصيد 
البحري ذات األهمية في برنامج 

اإلنعاش االقتصادي
 قام   أمس ، جمال الدين بريمي 
ــي والية عنابة   رفقة الســيد  وال
رئيس المجلس الشــعبي الوالئي 
و الســيد األميــن العــام للواليــة  
بمعاينــة مشــروع ورشــات بناء 
وإصالح ســفن الصيــد بالحري 
والنزهة بمنطقة لعالليق بسيدي 

سالم، 
ــي على دخول  كما أشــرف  الوال

هذه الورشــات حيــز الخدمة مع  
تســليم عقود االمتيــاز والرخص 
قانونية، لتكون إضافة لتعزيز  ال
قطاع الصناعة البحرية بالوالية 
والجهــة الشــرقية،  خاصــة وأن 
هذا المشروع ســيوفر قرابة 70 

منصب شغل
تجدر اإلشــارة إلى أن المشــروع 
كل  وتقديــم  بالمرافقــة  حظــي 
التســهيالت من قبل الســلطات 
اإلجــراءات  ضمــن  يــة  المحل
تــي أقرها الســيد  االســتثنائية ال

رئيس الجمهورية.
                                 تاج الدين 

المدنيــة  الحمايــة  ســخرت    n
لوالية تبســة كل إمكاناتها المادية 
والمعنويــة منذ الســاعات األولى 

منذ يوم أول أمس .
وتبعا للنشــرية الجويــة الصادرة 
الوطنــي  الديــوان  طــرف  مــن 
لألرصــاد الجوية والتــي مفادها 
هبــوب رياح قويــة على المناطق 
الســاحلية الشــرقية والتي تتعدى 
ســرعتها 80 كلــم ســاعة وكــذا 
المناطق الشــرقية بســرعة تفوق 
90 كلم ساعة في بعض المناطق، 
أيــن تم وضع جهــاز امني خاص 
وإجــراء زيــارات أمنيــة متفرقة 
لمختلــف األحيــاء والطرق ألجل 
مراقبة وتســهيل حركــة المرور 

حيث تــم تســجيل عــدة تدخالت 
متفرقة وهذا بسبب تطاير الرمال 
الرؤيــا  ممــا صعــب  واألتربــة 
وحســب بيان للحماية المدنية فقد 
تم إســعاف أكثر من 20 شخصا 
تعرضــوا لالختناق وجــدوا على 
متــن ســيارات بطرقــات الناحية 
الشــرقية والجنوبية لوالية تبســة  
. المصابيــن تم تقديم اإلســعافات 
األوليــة الالزمة لهــم وتم تحويل 
10 أشــخاص إلــى مســجد فــم 
المطلق نظرا لتحسن صحتهم كما 
تم إسعاف شخص في عين المكان 
و 08 ثمانية أشخاص تم إسعافهم 
و تحويلهم إلى اســتعجاالت الماء 

األبيض. 

..وزوابع رملية ورياح قوية
 ترضب الوالية 

n  تمكــن ، أول أمــس ، أعــوان 
الوحــدة الثانوية للحمايــة المدنية 
بأوالد رشــاش من اجــالء عائلة  
تتكون مــن اربع أفراد رجل 38 
سنة، امرأة 32 سنة، طفل سنتين 
ورضيعة  كانت عالقة داخل بيت 
متنقل )roulotte( بقرية لعويجة 

بلدية ودائرة اوالد رشاش، جراء 
رياح قوية وزوابع رملية.

من خالل االسعافات األولية تم 
تحويلهــم إلى مــكان أمن ببلدية 
اوالد رشــاش وهــم فــي حالة 

جيدة .
                                 ابتسام سكيو

اجالء عائلة كانت عالقة 
بسبب رياح قوية وزوابع 

رملية بخنشلة 

المسيلة : عبد الحليم بالل 

تنصيب مدير جديد للحماية المدنية لوالية تبسة 

ــرة  ـ ـة األخي ـ ـار الحركـ ــي إطـ n فـ
ــة  ـ ـ ـ الحماي ــك  ـ ـ سل ــّست  مـ ــتي  ـ ال
ــي  ـة ، أشـرف أول أمس  وال ـ ـ ـ يّ المدن
ـة  ـ بركـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــة تبسة » محّم ـ ـ والي
ــر  ـ ـ مدي ــور  ـ بحضـ  « ــاج  ـ ـ ـ داحـ
ــافات  ـ اإلسعـ ــق  ـ ـ وتنسي نظيــم  تّ ال
ــوالي »  ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ يف ــد » خل ـ ـ ـ العقي
العــاّم  ــر  ـ ـ المدي ــن  ـ عـ ــال  ـ ـ ـ ـ ممثّ

ـم  ـ ــى مراسي ـة - عل ـ يّ ـة المدن ـ للحماي
ــة  ـ ـ ـ الحماي ــر  ـ ـ ـ ـ مدي تنصيــب 
ــة تبسه  ـ ـ ــديد لوالي ـ ــة الجـ ـ ـ ـ يّ المدن
ــلي  ـ ـ ب ــي ق ـ ـ ــد آكل ـ ـ ــد » محنّ ـ ـ الرّائ
ـادق  ــّدم » الّصـ ـ ـ لمق ــا ل ـ ـ ف ـ ـ » ، خل
ّول لشغــل ذات  ـ ــذي حـ ـ ـ دراوات » ال

ــة » سكيكدة » . المنصـب بوالي
ـة  ـــي كلمـ ـ ـ ــة وف ـ ـ ـ ـ ــي الوالي ـ ـ ـ ـ وال

ــقا على  ـ ـ ـ ـــى عمي ـ له بالمناسبة أثن
ــي  ـ ـ والوظيف ــوي  ـ ـ الحي ــّدور  ـ ـ ال
 « ــة  ـ يّ المدن ــة  ـ الحماي ــح  لمصال
ــاط  ضبّ وصــّف  ــاط  ضبّ  ، ــادة  ـ ـ ي ق
يدا  ـ ـال ، مشـ ـ ين وعّم ــوان إداريّ ـ أعـ
ام  ـ ـ قي ال ـم فــي  يتهـ بجهــودهم وفعال
ـة إليهـم  ـ ــف المهّمات الموكل بمختل
ــم  ـ أدائهـ ـ ــن اعتزازه ب ـ ــا عـ ـ ، معرب

مخاطــر  مجابهــة  ـــي  ـ ـ ـ ف بيــل  نّ ال
ـات التي  ـ انات وحرائــق الغاب الفيضـ

ـة تبسه . ـ ـ ـ ا والي ـ شهدتهمـ
ـــي مجهودات المديــر  ــن الوال ـ ّم وث
ــة  ـ ـ ـ ال ّع ف ــغادر ، ومســاهماته ال ـ المـ
ــه  ـ ـ أعوان أداء  ــة  ـ ـ ـ يّ ترق ــي  ـ ـ ـ ف
ـة ، وفــي  ـ ـ يّ وتحسيــن قدراتهم المهن
ــيذ سياســة  ـ ـ ــي تنف ـ ـ ــة ف ـ المساهمـ
ــيدان الحمايــة  ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ّدول ال
ــن  داد وتحيي ـ ــي إعـ ــة ، وفـ ـ ـ يّ المدن
ــدة  ـ ـ جـ نّ ال ــط  ـ مخّطـ ــق  ـ ـ وتطبي
 ، ــها  ـ ـ ومجابهت الكــوارث  ــادي  ـ ـ تف ل
ـاح  ـ جـ نّ ــق وال ـ ـ ـ ي وف تّ ـه ال ـ ــا ل ـ ـ ي متمنّ
ـة »  ـ ديدة بوالي ـ ــه الجـ ـ ـ ـ ــي مهاّم فـ
ـه  ـ ـ ـ ــا على شرف ـ ــدة » مقيمـ ـ سكيكـ
ــقّدما - فــي  ـ ــم ، مـ ـ ـ ـ ــل تكري ـ ـ ـ حف
د  ــى الوافـ ـ معرض ذلك - ، تهانيـه إل
ــداد  ـ ـ ـ ّس ــه ال ـ ـ ــا ل ـ ـ ي ــد متمنّ ـ ـ ـ الجدي
ــه ، ملتزمــا  ـ ـ ـــي مهاّم ـ وفيــق ف تّ وال

ـم.  ـ ـة والّدعـ بالمرافقـ
مع اإلشــارة ان المدير السابق المقدم 
ــى  الصــادق دراوات منــذ اشــرافه عل
القطاع بوالية تبسة لم يدخر جهد في 
نبيل الذي يشــهد له الجميع  ــه ال عمل
بذلــك كما انــه يعتبر صديق االســرة 

اإلعالمية لوالية تبسة . 
                       هواري غريب 
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األفريقي  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  رئيسة  وصفت 
وزيرة خارجية الكونغو ماري تومبا نزيزا، األوضاع 

في القارة األفريقية بالقاتمة.
األفريقي،  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  رئيسة  وقالت 
األوضاع  أن  لالتحاد،  التنفيذي  بأعمال  كلمتها  في 

واإلرهاب  النزاعات  نتيجة  القارة  تعيشها  التي  السيئة 
واالنقالبات، مؤكدة أنها تقضي على الجهود التنموية.

بأعمال  أبابا،  أديس  اإلثيوبية  العاصمة  في  وتنعقد 
المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي تمهيدا للقمة األفريقية 

الـ35 التي ستعقد يومي السبت واألحد المقبلين.

التغيرات  وتزايد  واإلرهاب  النزاعات  أن  وأوضحت 
غير الدستورية للحكومات تقضي على الجهود التنموية 
بالقارة األفريقية، مضيفة أن القمة األفريقية ستتيح للقادة 
لألجيال  يتركوا  بأن  التزامهم  تجديد  فرصة  األفارقة 
التقدم  نحو  ومتوجه  ومندمجة  آمنة  أفريقيا  القادمة 

االقتصادي واالجتماعي.
هو  المطمئن  األمر  أن  األفريقية،  المسؤولة  واعتبرت 
أن يكون للقارة رؤيتها لألمن والسلم والحوكمة وأجندة 
في 2063، بجانب منطقة للتبادل التجاري الحر، تمكن 

سكان أفريقيا الخروج من الفقر والتخلف.
وأشارت إلى أن القمة األفريقية التي تنطلق على مستوى 
الرؤساء يوم السبت المقبل، ترتكز على التنمية، داعية 
أخذ  أجل  من  للشراكة  جديدة  إلى ضرورة خلق روح 

المصالح بعين اإلعتبار .
وشددت على ضرورة ترشيد أعمال مطروحة في القمة 

والتركيز على أعمال بعينها.
وانطلقت يوم األربعاء، أعمال المجلس التنفيذي لالتحاد 
األفريقي في دورته العادية الـ40 بأديس أبابا بحضور 
مسؤولي مفوضية االتحاد األفريقي، ووزراء خارجية 
من 55 دولة عضو في االتحاد، ومسؤولين من أجهزة 

ومكاتب االتحاد والشركاء.
ومن المنتظر أن يقرر القادة األفارقة في القمة األفريقية 
أن منح  بعد  إسرائيل كمراقب،  بقاء  ، مستقبل   35 الـ 
رئيس المفوضية األفريقية موسى فكي محمد، إسرائيل 

صفة مراقب قبل ذلك.

 45 بأن  األربعاء  يوم  التركية  »زمان«  صحيفة  أفادت 
من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قدموا 

استقالتهم بشكل جماعي من الحزب.
وقالت الصحيفة إن األعضاء المستقيلين ينتمون جميعا إلى 
أمين  المستقيلين  بين  ومن  كارامان،  بمدينة  الحزب  شعبة 

الشعبة، مراد أوزترك.
ووفق تقارير محلية فإن االستقاالت جاءت استجابة لضغوط 
التي  والمشادات  شاغليان،  عبدين  بالمدينة،  الشعبة  رئيس 

وقعت بين الطرفين.
رئيس  استقالة  شهد   2022 يناير  شهر  أن  بالذكر  جدير 
شعب البلدة المركزية آنذاك، فيض هللا تونش، ونائب رئيس 
من  وخمسة  كوجا،  إبراهيم  خليل  بالمدينة،  الحزب  شعبة 

أعضاء اإلدارة.
والحقا تم تعيين مراد أوزترك رئيسا لشعبة الحزب بالبلدة 

المركزية خلفا لفيض هللا تونش.
و كانت ذات الصحيفة قد تحدثت في وقت سابق من الشهر 
»العدالة  حزب  من  عضوا   872 استقالة  عن  الماضي، 

والتنمية« التركي في والية آيدن بشكل جماعي.
استقالتهم  أعلنوا  األعضاء  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
األسبوع الماضي، بمن فيهم رئيسة فرع النساء في الوالية 
إدارة  طريقة  »رفضهم  خلفية  على  أكمازالر،  أوز  إميل 

الحزب وتعرضهم للمضايقات«.
»هناك  إن  قولها  مطلعة  مصادر  عن  الصحيفة  ونقلت 
اضطرابات خطيرة داخل الحزب في مدينة آيدن بأكملها«، 

مشيرة إلى أن »االستقاالت ستزداد في األيام المقبلة«.
ق ـ د

بريطانيا تنفق 1.2 مليون جنيه 
إسرتليني يف اليوم إليواء 
طالبي اللجوء يف الفنادق

أفادت صحيفة »اإلندبندنت« بأن الحكومة البريطانية تنفق 
1.2 مليون جنيه إسترليني )أكثر من 1.6 مليون دوالر( 
في اليوم على إسكان طالبي اللجوء والالجئين األفغان في 

الفنادق.
وأقرت مسؤولة في وزارة الداخلية البريطانية بأنه يتم إنفاق 
أكثر من 438 مليون جنيه إسترليني سنويا إليواء حوالي 
37000 فرد تم إجالؤهم من أفغانستان أو طالبوا اللجوء 

في المملكة المتحدة.
الدائمة  الثانية  السكرتيرة  قالت  النواب،  إلى  حديثها  وفي 
حاليا  تكبدها  يتم  التي  التكاليف  إن  هايز  تريشيا  للوزارة 
في هذه الفنادق »تصل اآلن إلى حوالي 1.2 مليون جنيه 

إسترليني يوميا«.
في  فنادق  في  لجوء  طالب   25000 حوالي  حاليا  وهناك 
 12000 إلى  باإلضافة  المتحدة،  المملكة  أنحاء  جميع 
مواطن أفغاني تم إجالؤهم إلى بريطانيا بعد سيطرة حركة 

»طالبان« على السلطة في أوت 2021.
كما ارتفع عدد طالبي اللجوء الذين تم إيداعهم في الفنادق 
في العامين الماضيين حيث أدى وباء كورونا إلى تأخيرات 
متزايدة في نظام اللجوء وفشلت الحكومة في تأمين مساكن 

متفرقة كافية في جميع أنحاء البالد.
ق ـ د

رئيسة المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي وزيرة خارجية الكونغو ماري تومبا نزيزا:

النزاعات واإلرهاب واالنقالبات تقضي 
على جهود التنمية

استقالة جماعية
لـ45 عضوا من الحزب 

الحاكم برتكيا

قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن الرئيس األمريكي جو بايدن، وافق على إرسال المزيد من 
القوات إلى أوروبا الشرقية، وأنه سيتم نقل هذه القوات »في األيام المقبلة«.

يشعرون  الذين  الناتو،  في  لحلفائنا  الدعم  إلظهار  هي  القوات  نشر  »عملية  فإن  المسؤولين  وبحسب 
بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا«، موضحين أن »عمليات النشر ستشمل 
حوالي 2000 جندي أمريكي في بولندا وبضعة آالف إضافية إلى دول جنوب شرق الناتو، بما في ذلك 

رومانيا«.
وقالت الـCNN إنه من المتوقع أن يعلن البنتاغون أن اآلالف من القوات األمريكية اإلضافية ستنتشر 
في مواقع متقدمة في أوروبا«، مشيرة إلى أن »الواليات المتحدة وضعت 8500 جندي في الواليات 
المتحدة في حالة تأهب قصوى في حالة استدعاء قوة استجابة تابعة لحلف شمال األطلسي وكانت هناك 

حاجة إلى القوات األمريكية بسرعة«.
وقالت المصادر إن »بعض القوات التي سيتم نشرها قريبا تتمركز بالفعل في أوروبا، في حين أن البعض 

اآلخر سيأتي من الواليات المتحدة والتي هي موضوعة في حالة تأهب قصوى«.
ق ـ د

بايدن يوافق على نشر املزيد من القوات األمريكية يف أوروبا الشرقية

وزير الدفاع اإلرسائييل يف البحرني  لتوقيع اتفاق 
للتعاون األمني

وصل وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، يوم األربعاء، إلى البحرين ، في أول زيارة له حيث من المتوقع 
أن يوقع اتفاقية تاريخية للتعاون األمني بين إسرائيل والبحرين.

من جهتها، ذكرت القناة 14 اإلسرائيلية، أن وزير الدفاع البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، كان في استقبال 
غانتس في مطار العاصمة المنامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور في اليوم التالي قاعدة األسطول 

األمريكي الخامس.
وقالت إن »الوفد اإلسرائيلي توجه إلى البحرين على متن طائرة سبق لها أن نقلت الرئيس المصري الراحل 

أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 في خضم بدء العملية السياسية بين البلدين«.
وأفادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، بأن الطائرة التي نقلت وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس من تل أبيب 

إلى البحرين، مرت فوق األجواء األردنية والسعودية.
وكتب دورون كادوش، مراسل اإلذاعة الذي يرافق غانتس في زيارته إلى البحرين: »هبط وزير الدفاع 
بني غانتس قبل بضع دقائق في زيارة رسمية للبحرين. أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي إلى الخليج 
العربي. في الطريق مرت الطائرة التابعة للقوات الجوية فوق العاصمة األردنية عمان )في الصورة( وفوق 

المملكة العربية السعودية«.
وقال في تغريدة أخرى: »الطائرة 
التي نقلت غانتس إلى البحرين هي 
من طراز بوينغ 707 التي كانت 
اإلسرائيلي  الجو  في خدمة سالح 
الماضي  في   .2011 عام  منذ 
الرؤساء  في خدمة  الطائرة  كانت 
الجوية  )القوات  المصريين 
التي  الطائرة  وهي   )1 المصرية 
الراحل  المصري  )الرئيس  نقلت 
في   1977 عام  السادات  أنور( 
أول زيارة تاريخية له إلسرائيل«.
ق ـ د

أبو الغيط يعلن عقد 
اجتماع للنظر يف عودة 
سوريا للجامعة العربية

 

أبو  أحمد  العربي  الدول  لجامعة  العام  األمين  أعلن 
الغيط، يوم األربعاء، عن عقد اجتماع وزاري الشهر 

المقبل للنظر في عودة سوريا للجامعة العربية.
األردنية  العاصمة  من  تصريح  في  الغيط،  أبو  وقال 
عمان إن »اجتماعا وزاريا سوف يعقد الشهر المقبل 

للنظر في عودة سوريا للجامعة العربية«.
الغيط  أبو  الثاني،  األردني عبدهللا  الملك  هذا واستقبل 
الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  بحضور 
وجرى  الصفدي،  أيمن  األردني  المغتربين  وشؤون 
خالل اللقاء عرض التطورات على الساحتين العربية 

واإلقليمية.
ق ـ د
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الوطني  الناخب  ينشط  أن  المرتقب  منن 
ندوة  األيام  قادم  في  بلماضي  جمال 

لنكسة  خاللها  يتطرق  بالجزائر  صحفية 
والكشف  السد  لمواجهة  والتحضير  الكان 

عن  الحديث  وكذا   ، اإلخفاق  أسباب  عن 
التشكيلة . مواهب جديدة ستدعم 

يتشبث  بلماضي  فإن  علمناه  ما  وحسب 
وأنه   ، العبيه  ولكل  للمجموعة  بدعمه 
أي العب  االستغناء عن خدمات  يريد  ال 
في  جيدا  يفكر  أنه  ولو   ، التشكيلة  ضمن 
المواهب  من  جدد  بالعبين  الفريق  تدعيم 
الدوريات  مختلف  في  تنشط  التي  

األوروبية .
هذه  خالل  الوطني  الناخب  وسيتطرق 
وإلى  دواال  في  حدث  ما  إلى  الندوة 
وإلى   ، المتوقع  وغير  المبكر  اإلقصاء 
لإلطاحة  ومؤامرات  هناك  حدثت  مشاكل 
فرصة  المناسبة  ستكون  كما   ، بالخضر 
الذين  الالعبين  بعض  عن  للكشف  مواتية 
اإلعالم  وان  خاصة   ، بهم  االتصال  تم 
كريستال  نجم  أوليز  عن  كثيرا  يتحدث 
الملتحق حديثا  بالس وعن براهيمي بالل 

بنيس وعن بن عروس وغيرهم . 
بينه  دار  ما  إلى  أيضا  سيتطرق  بلماضي 
بباريس وتنحية  الدين عمارة  وبين شرف 
المناجير السابق وتعويضه بزفزاف جهيد 

الكبيرة. الخبرة  صاحب 
الدين  تاج 

بالييل: ال أخىش الضغوطات 
يف الدوري الفرنيس

يوسف  الجزائر،  منتخب  جناح  اعتبر 
بريست  لصفوف  حديًثا  المنتقل  باليلي، 
أحد  في صفوف  للعب  انتقل  أنه  الفرنسي، 

األندية األوروبية لكي يطور مستواه.
»قررت  تقديمه  مؤتمر  خالل  باليلي  وقال 
ال  مستواي.  أطور  لكي  أوروبا  إلى  القدوم 
»عايشت  وأضاف  الضغوطات«.  أخشى 
الضغوطات في صفوف منتخب الجزائر«.

لم  بدنية،  بطولة  الفرنسي  »الدوري  وتابع 
أتمكن من إظهار قدراتي خالل فترة وجيزة 

قضيتها مع أنجيه«.
ونوه »في صفوف بريست، سألعب من أجل 
تسجيل األهداف، سأبذل قصارى جهدي من 

أجل الفريق«.
وساهم باليلي بشكل كبير في تتويج منتخب 
عام  في مصر  األفريقية  األمم  بكأس  بالده 
2019، كما قاد محاربي الصحراء لحصد 
في  الرياضي  المدير  وقال  العرب.  كأس 
»نعرف  لورنزي  جريجوري  بريست، 
يوسف باليلي، وكل ما قام به في صفوف 

منتخب الجزائر«.
وأتم »لم نتكلم عنه في العلن، عملنا بسرية 

مطلقة للحصول على خدماته«.

نب نارص يلقى اإلشادة 
مجددا يف أيطاليا

راقيتزاني  الشهير  اإليطالي  الصحفي  أثنى 
بن  يظهرها  بات  التي  الكبيرة  باالحترافية 
منه  جعل  ما  الميدان  في  ونضجه  ناصر 
العب أساسي في فريق كبير كميالن أسي .
بعد  مباشرة  عاد  ناصر  بن  الصحفي  وقال 
، عكس  كبيرة  مباراة  ولعب  فريقه  أقصاء 
العب كوت ديفوار كيسي الذي بقي 6 أيام 
كاملة قبل العودة لفريقه. والفرق واضح بين 

الالعبين.

فرحات يفضل يف تغيري 
األجواء ويبقى يف نيم 

فشل الالعب الجزائري زين الدين فرحات 
طلبت  التي  األندية  أحد  إلى  االنتقال  في 
ليبقى   ، الشتوي  الميركاتو  خالل  خدماته 
غاية  إلى  نيم  فريق  ألوان  عن  يدافع  بذلك 

نهاية الموسم الكروي.
وكان فرحات يتمنى إيجاد فريق خاصة وأنه 
الوطني  للفريق  مجددا  للعودة  يطمح  كان 
يبعد  أن  قبل  مباراة   12 في  له  لعب  الذي 
بانتظام مع  لتراجع مستواه وعدم مشاركته 

فريقه القابع في ذيل الترتيب.
تاج الدين

 تّم تجهيز ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة )الجزائر(، بتقنية 
التي  العودة  لقاء  تحسبا  الفيديو«الفار«،  بمساعدة  التحكيم 
يستقبل فيها المنتخب الوطني الجزائري نظيره الكاميروني 
تصفيات  من  الحاسم  الدور  لحساب  المقبل،  مارس  شهر 

كاس العالم قطر2022- .
تبعا  انه:«  االربعاء،  اليوم  الكروية  الهيئة  بيان  وأوضح 

لقرار الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم )كاف( باستعمال 
تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو »الفار« في مقابالت السّد 
كلفت   ،)2022 قطر  )فيفا-  العالم  كاس  تصفيات  من 
االتحادية الجزائرية الدكتور محمد بيشاري ، نائب رئيس 
تركيب  عملية  على  لإلشراف  الفيدرالي،  التحكيم  لجنة  
البليدة و  بالتنسيق مع سلطات والية  ، وذلك  التقنية  هذه 
الى  باإلضافة  الوالية  لهذه  الرياضة  و  الشباب  مديرية 

ديوان مركب مصطفى تشاكر و التلفزيون الجزائري«.
استوجبت  العملية  هذه  ان   »: االتحادية،  بيان  وأضاف 
»الفار«  تقنية  تركيب  اجل  من  التعديالت  بعض  اجراء 
التي يشرف عليها فريق بقيادة  المخرج التلفزيوني يزيد 
و  إجراء  على  حاليا  يعكف  الذي  الفريق  هو  و  بلحوت 

ضبط اللمسات االخيرة ».
ومعلوم، اّن المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، سيواجه 
المؤهلة  المزدوجة،  السّد  مقابلة  في  الكاميروني  نظيره 
لمونديال قطر )2022(،  المقرر ما بين 23 و 29 مارس 
تلعب  فيما  بالكاميرون،  الذهاب  مواجهة  وستقام   . المقبل 

مقابلة االياب بملعب مصطفى تشاكر.

يستضيف منتخب الكاميرون نظيره المصري 
في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم 
باول  بملعب  الخميس،  اليوم  مساء  أفريقيا، 
أن  ينتظر  كروية  معركة  في  ياوندي  في  بيا 
تلقى متابعة قياسية بالنظر لقيمة الفريقين ، ما 

يجعل اللقاء بمثابة نهائي قبل األوان .
األحد  يوم  سيلعب  المباراة  تلك  من  الفائز 
الخاسر  ،بينما سيلعب  النهائية  المباراة  المقبل 
ال  ما  بالطبع  وهو   ، الثالث  المركز  على 
من  أكبر حصة  يملكان  اللذان  الفريقان  يريده 

على  السمراء  القارة  في  إفريقيا  أمم  كؤوس 
اعتبار أن المنتخب المصري يحمل 7 نجمات 

5 نجمات . والكاميروني خلفه بـ 
يكون حربا  أن  إيتو  قال  كما  نريده  اللقاء  ال 
بتنافس  الميدان  أرضية  فوق  معركة  بل   ،
أو  انحياز  أي  بعيدا عن  شريف وبتحكيم جيد 
اللقاء  يكون  أنم  نتمنى  ما   ، مفضوحة  أخطاء 
إلعطاء  الشريف  الكروي  التنافس  في  قمة 

صورة حسنة عن تطور الكرة في إفريقيا .
سكون  الفوز  أن  المتتبعين  من  الكثير  ويرى 
تعليمات  تطبيق  في  صرامة  األكثر  للفريق 
يهندس  المعركة  أن هذه  العلم  ، مع  المدربين 
في  معروف  بلد  من  كبيران  مدربان  لها 
الظاهرة  بلد   البرتغال  به  ونعني  القدم  كرة 

رونالدو.  كريستيانو 
معركة كروية ستكون قوية في وسط الميدان 
سيقول  ذلك  على  يسيطر  الذي  أن  باعتبار 

النهاية. في  كلمته 
النجوم  عديد  بين  كبيرا  الصراع  سيكون  كما 
يتقدمهم صالح من الجانب المصري وفانسون 
الكاميروني.    الجانب  الدورة من  أبوبكرهداف 
الدين  تاج 

أحمد  المدافع،  مشوار  انتهاء  رسميا  القدم،  لكرة  المصري  االتحاد  أعلن 
اإلفريقية،  األمم  كأس  بطولة  في  »الفراعنة«  منتخب  مع  حجازي، 

الكاميرون، بسبب اإلصابة. المقامة حاليا في 
الشوط األول  نهاية  العضلة الضامة في  وتعرض أحمد حجازي إلصابة 
المغربي )1-2( مساء يوم األحد  المصري ضد نظيره  المنتخب  لمباراة 
بزميله  استبداله  ليتم  القارية،  للبطولة  النهائي  ربع  الدور  في  الماضي، 

»تريزيجيه«. محمود حسن  المهاجم 
وقال االتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه على موقع 
المنتخب  العب  حجازي  أحمد  »يتوجه  الثالثاء،:  أمس  يوم  »تويتر« 
العالجي  برنامجه  لبدء  األلمانية  ميونيخ  مدينة  إلى  اليوم  مساء  الوطني 
التي  لما تستلزمه االصابة  المتخصصة هناك، وفقا  الطبية  المراكز  بأحد 
مني بها خالل لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة األمم اإلفريقية.
يتمكن  ولم  المباراة  أثناء  الضامة  العضلة  في  أصيب  قد  حجازي  وكان 
المباراة أشعة  انتهاء  له فور  المباراة، حيث أجريت  بسببها من استكمال 
عدم  يعني  مما  الضامة  العضلة  أوتار  في  بتمزق  إصابته  نتيجتها  أكدت 
المراكز  أحد  إلى  االنتقال  حالته  وتستلزم  البطولة  استكمال  من  تمكنه 

الحاالت«. المتخصصة في مثل هذه  الطبية 

تنقل إىل ميونيخ للعالج من اإلصابة الخطرية 

انتهاء مشوار أحمد حجازي
في »اكان« 

ياوندي يف  بيا  باول  بملعب  اليوم  مساء   / أفريقيا  أمم  كأس 

معركة كروية بين مصر 
برتغالية بهندسة  والكاميرون 

المغرب إىل  عودته  فور  خليلوزيتش 

سأتحدث قريبا عن أسباب خروج 
أسود األطلس من » الكان« 

في  مؤتمرا صحفيا  سيعقد  أنه  المغربي،  للمنتخب  الفني  المدير  خليلوزيتش،  وحيد  البوسني  أكد 
النهائي  ربع  الدور  من  األطلس«  »أسود  منتخب  خروج  أسباب  عن  للحديث  المقبلة،  الساعات 
بعثة  عودة  بعد  تصريح صحفي،  بأي  اإلدالء  عن  خليلوزيتش  وحيد  واعتذر  إفريقيا.  أمم  لكأس 
المؤتمر  سينعقد  قريبا  بالقول  واكتفى  المغرب،  إلى  االثنين،  أمس  األطلس«  »أسود  منتخب 
سأعقد  وبعدها  قليال،  نرتاح  »دعونا  »كووورة«:  لموقع  وفقا  خليلوزيتش،  وقال  الصحفي. 

مؤتمرا صحفيا لشرح كل شيء واإلجابة على كافة األسئلة«.
الالعبين  مجهودات  تتفهم  بأن  المغربية  الجماهير  أوناحي،  الدين  عز  الالعب  طالب  حين،  في 

الخروج.  لألنصار عن  االعتذار  وقدم  والفريق، 
عن  المنتخب  عناصر  باقي  امتنع  بينما 

كلمة  يرددون  كانوا  لكنهم  التصريحات، 
كانت  التي  الجماهير  أمام  »سامحونا« 

بالمطار. استقبالهم  في 
المغرب  منتخب  خروج  أن  يذكر 
إثر  المصري  نظيره  يد  على  جاء 
تمديد  بعد   )1-2( أمامه  خسارته 

األحد  يوم  جمعتهما  التي  المباراة 
النهائي  ربع  الدور  ضمن  الماضي، 
القدم. لمسابقة كأس األمم اإلفريقية لكرة 

وكاالت

القدم  لكرة  منتخب مصر  مدرب  عبّر 
كارلوس كيروش عن ثقته بفريقه قبل 
نهائي  نصف  في  الكاميرون  مواجهة 
المؤتمر  في  وذلك  إفريقيا  أمم  كأس 

الصحفي عشية المواجهة المرتقبة.
بمواجهة  »فخورون  كيريوش:   وقال 
الكاميرون ونمد أيدينا لهم لنقدم عرضا 

كبيرا على أرضية الملعب«. 
وأضاف المدرب البرتغالي: »ال مكان 

للخوف في كرة القدم بل لالحترام«.

من جهته قال محمد الشناوي 
»المباراة  الفراعنة:  حارس 
المستضيف  المنتخب  أمام 
لتقديم  سنسعى  لكن  صعبة 
عرض جيد وبلوغ النهائي.

فريق  »نحن  وأضاف: 
صالح  محمد  لكن  جماعي 
كالعبين  لنا  كبير  رمز 
وهو  المصري  وللشعب 

األفضل في العالم حالياً«.
لمنتخب  الفني  المدير  وجه 
كارلوس  البرتغالي  مصر، 
للرئيس  شديدة  انتقادات  كيروش، 
القدم  لكرة  الكاميروني  الحالي لالتحاد 
والالعب السابق صامويل إيتو، بسبب 

تصريحاته األخيرة.
ظهر  فيديو  مقطع  أيام،  قبل  وانتشر 
فيه إيتو، وهو يتحدث لالعبي منتخب 
غدا  المرتقبة  المواجهة  واصفا  بالده، 
المصري  المنتخبين  بين  الخميس 
كأس  نهائي  نصف  في  والكاميروني 
وأضاف  بـ«الحرب«،  إفريقيا  أمم 

ما  »كل  السابق:  برشلونة  العب 
الخميس  مباراة  على  يتوقف  فعلتموه 
بنفس  استعدوا  مصر،  منتخب  أمام 

العقلية ألنها الحرب«.
وأكد كيروش في مؤتمر صحفي عقده 
المرتقبة،  المواجهة  قبل  الثالثاء  أمس 
نسختها  في  اإلفريقية  األمم  كأس  أن 
ولكن  وصعبة،  قاسية  بطولة  الحالية 
ومستعد  جاهز  المصري  المنتخب 
لمواجهة الكاميرون رغم حدوث بعض 

اإلصابات.
إيتو  تصريحات  على  كيروش  ورد 
الدولة  ضد  اللعب  أن  »أعتقد  قائال: 
وسنلعب  فريق،  ألي  شرف  المضيفة 
قوة  بكل  الكاميرون  منتخب  ضد 
شيء  كل  يفعل  الكاميروني  والشعب 

كي يحظى بالسعادة والمرح«.
جوعا  يتضور  »البعض  وأضاف: 
دعونا  متنفسا،  القدم  كرة  في  ويجد 
أدعو  ولذلك  السعادة  لنصنع  نعمل 
فكرة  كلماته،  لتصحيح  إيتو  صامويل 

القدم ليست حربا«.

حربا  ليست  المقابلة  أن  وأكد  أيتو  هاجم 

كيروش:  »ال مكان للخوف في كرة القدم بل لالحترام«

عّب عن سعادته باالنضمام لفريق 
الرجاء البيضاوي

الحارس الجزائري 
غايا مرباح يتمنى 
أن يكون فال خير

البرتغالي  الكاميرون،  منتخب  مدرب  قال 
ضعف  نقاط  يعرف  إنه  كونسيساو،  طوني 
وقوة منتخب مصر، مشيرا إلى أن ما يقلقه 

»الفراعنة«. لمنتخب  الجماعي  اللعب  هو 
الضيافة  صاحب  مع  مصر  منتخب  ويلتقي 
نهائي  نصف  في  الخميس،  غدا  الكاميرون 

كأس أمم إفريقيا.
تلفزيونية  تصريحات  في  كونسيساو  وقال 
في  »اللعب  المرتقبة:  المباراة  عشية 
بحب  نشعر  ألننا  مختلف  دواال  مدينة 
القدم..  التي تعشق كرة  المتحمسة  الجماهير 
آلخر  دقيقة  أول  من  يدعموننا  المشجعون 

دقيقة«.
وتابع »نعلم ضخامة الحدث الذي نحن فيه، 
مباراة  آخر  مثل  جيدا  أداء  لتقديم  وسنسعى 
الكاميرون  فازت  عندما  النهائي  ربع  )في 

0-2( فأنا فخور بالالعبين«. على غامبيا 

أنجح  من  »مصر  وشدد 
إفريقيا  قارة  في  المنتخبات 
في  كبير  تاريخ  ولديها 
للفوز  تسعى  ودائما  البطولة 
وقف  في  طموح  لدينا  ولكن 

السيطرة«. تلك 
القوة  نقاط  »نعرف  وأردف: 
مصر  منتخب  في  والضعف 
ولكن ما يقلقني منهم هو أنهم 
كرة  ويقدم  جماعي  منتخب 
سنسعى  ولكن  جماعية  قدم 
للظهور بشكل جيد والوصول 

للنهائي«.
منتخب  »العبو  البرتغالي  المدرب  وأكمل 
والوصول  الفوز  عقلية  يملكون  الكاميرون 
مطمئن  شيء  وهذا  والمنافسة  للنهائي 
وسنستغل كل قوتنا الضاربة في المباراة«.

ويلتقي الفائز من مباراة الكاميرون ومصر، 
مع المتأهل من لقاء السنغال وبوركينا فاسو 
في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي 

التي ستقام في وقت الحق اليوم األربعاء.
وكاالت

مرص منتخب  يف  تقلقه  واحدة  مزية  عن  يتحدث  الكامريون  منتخب  مدرب  مباراة السد بني الجزائر والكامريون 

تجهيز ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة
بتقنية »الفار«

 ...  أخبــار محرتفينا 

سعادته  عن  مرباح  غايا  الجزائري  الحارس  عبر   
. المغربي  البيضاوي  الرجاء  فريق  إلى  لالنضمام 

للرجاء  الرسمي  للموقع  تصريح  في  مرباح  وقال 
عرض  لي  قدم  أعمالي  »وكيل  الثالثاء  اليوم 
أن  أتمنى  له،  االنضمام  في  أتردد  لم  لذلك  الرجاء، 
يعتبر  الذي  العالمي،  الرجاء  على  خير  فأل  أكون 
أسهم  أن  أيضا  أتمنى  األفريقية.  األندية  أكبر  من 
من  الكثير  أحقق  وأن  الكبير  الفريق  مشروع  في 

األلقاب«.
وأكمل مرباح أنه يعرف الرجاء جيدا، موضحا أنه 

عام. بشكل  والمغاربة  الرجاويين  باستقبال  سعيدا 
الالعبين  أيضا  »أشكر  الجزائري  الحارس  وأكمل 
االنسجام  لتسهيل  مساعدتي  على  الفني  والجهاز 
الرجاء،  عائلة  داخل  مثالية  واألجواء  سريعا، 

األفضل«. تقديم  على  وتساعد 
اإلضافة  أُلشكل  التجربة  لهذه  متحمس  »أنا  وختم 
ظن  حسن  عند  أكون  أن  أيضا  أتمنى  المطلوبة، 

الرجاوي«. والجمهور  الفني  والجهاز  المسيرين 
مرماه  حارس  لتعويض  مرباح  غايا  الرجاء  وضم 
نحو  بعد  عودته  المنتظر  المصاب،  الزنيتي  أنس 

أشهر.  3
الدين تاج 

يستقبل فريق اتحاد الجزائر، المنتشي 
تشكيلة  االيجابية،  النتائج  بسلسلة 
تسوية  مباريات  قمة  في  القبائل  شبيبة 
بطولة  من  السابعة  الجولة  رزنامة 
القدم  لكرة  المحترفة  األولى  الرابطة 

الخميس. يوم  المقررة   ،
متتاليين،  لفوزين  تسجيله  وبعد 
حساب  على  الديار  خارج  آخرهما 
اتحاد  يطمح   ،)3-1( المدية  أولمبي 
نقطة(،   26  ،7 )المرتبة  الجزائر 
مؤقتا،  رحيم  الدين  عز  يقوده  الذي 
الضيف  امام  الجيدة  نتائجه  تأكيد  الى 
شبيبة القبائل المنهزم في آخر لقاء له 

.)1-2( قسنطينة  شباب  أمام 
انهزامها  تدارك  الى  الشبيبة  وتسعى 
ثماني  من  سلسلة  بعد  االخير، 
المدرب  بقيادة  سقوط،  دون  مقابالت 

سويح. عمار  التونسي 
الفريقين في  96 بين  اللقاء رقم  ويعد 
يمتلك  البطولة  ففي  المنافسات.  جميع 
بـ27 فوز  أفضلية طفيفة  »الكناري« 
 26 انتهت  فيما  خسارة،   26 مقابل 

بالتعادل. أخرى  مواجهة 
ممثلي  أحد  الشبيبة،  تبقى  كما 
الكنفيدرالية  منافسة كأس  الجزائر في 
أخرى  مقابلة  من  منقوصة  االفريقية، 

يتم  لم  والتي  الجزائر  مولودية  أمام 
بعد. تاريخها  تحديد 

تسوية  عن  األخرى  المباراة  وفي 
نادي  يواجه  السابعة،  الجولة  رزنامة 
الذي  27ن(،   ،5 )المركز  بارادو 
شلغوم  هالل  مرمى  هجومه  اكتسح 
فريقا  المرة  هذه   ،)6-2( العيد 
قسنطينة  بشباب  األمر  ويتعلق  قويا 

28 ن(.  ،4 )المرتبة 
من  مرضية  بنتيجة  العودة  أجل  ومن 
مطالبا  »السياسي«  بات  العاصمة، 
أن  بما  الديار  خارج  باالستفاقة 
ليست  ملعبه  عن  بعيدا  االحصائيات 

شريف  المدرب  ابناء  صالح  في 
النادي  دكة  عن  سيغيب  الذي  حجار 

العقوبة. بسبب 
سوى  »سيرتا«  نادي  يحصد  ولم 
خالل   ، ممكنة   21 بين  من  نقاط   9
األفضلية  يمنح  الذي  األمر  تنقالته، 

بارادو. لنادي  الورق  على 
متأخرا  لقاء  »الباك«  سيخوض  كما 
سريع  الى  يتنقل  عندما  آخرا، 
الجمعة  يوم  والمبرمج  غليزان، 
الجولة  تسوية  لحساب  فبراير،   11

البطولة. من  الثامنة 

كولومبيا جراح  تعمق  األرجنتين 
في   )1-0( عليه  بفوزه  الكولومبي  جراح ضيفه  األرجنتيني  المنتخب  عمق 
المباراة التي جمعتهما فجر يوم األربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من 

.2022 لمونديال قطر  المؤهلة  الجنوبية  أمريكا  تصفيات 
وأحرز المهاجم األرجنتيني الوتارو مارتينيز هدف الفوز الوحيد لـ«راقصي 
29 من عمر زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب »ماريو  التانغو« في الدقيقة 

األرجنتينية. كوردوبا  بمدينة  كيمبيس«  ألبرتو 
ورفع منتخب األرجنتين رصيده إلى 35 نقطة )15 مباراة(، ويحتل المركز 
البرازيل  التقليدي  نقاط خلف غريمه   4 بفارق  المجموعة  ترتيب  في  الثاني 
التوالي،  على  الثانية  بالهزيمة  كولومبيا  منتخب  مني  المقابل  في  المتصدر. 
17 نقطة، مبتعدا عن المراكز األربعة  وتراجع إلى المركز السابع برصيد 
2022، وكذلك  األولى المؤهلة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
يمنح  والذي  نقطة،   21 برصيد  بيرو  تحتله  الذي  الخامس  المركز  عن 

صاحبه الحق في لعب مباراة الملحق.
السبع  الجوالت  طوال  انتصار  أي  تحقيق  في  الكولومبي  المنتخب  وأخفق 
لتتضاءل  جوالت،  عشر  آخر  في  وحيد  انتصار  سوى  يحقق  ولم  األخيرة، 

.2022 آمال »لوس كافيتيروس« في بلوغ مونديال قطر 

الرابطة األولى )تسوية الجولة 7(: قمة مرتقبة بين 
ا.الجزائر-ش.القبائل، نادي بارادو في مهمة التأكيد



عين على الرياضة

واصل فينيكس صنز تحليقه بتفوقه 
121- نتس  بروكلين  على  مجدداً 
مسيرته  بولز  وشيكاغو   ،111
أورالندو  على  بتغلبه  المفاجئة 
الثالثاء   126-115 ماجيك 
األميركي  السلة  كرة  دوري  في 

للمحترفين.
وأكد صنز مرة أخرى أن وصوله 
إلى نهائي الموسم الماضي لم يكن 
وليد الصدفة، وذلك بتجديده التفوق 
على  أقله  يُعتبر،  الذي  نتس  على 
الورق، الفريق األقوى في المنطقة 

الشرقية.
عشر  الحادي  فوزه  وبتحقيقه 
آخر  في  عشر  والرابع  توالياً 
في  محلقاً  صنز  بقي  مباراة،   15
والترتيب  الغربية  المنطقة  صدارة 
هزائم،   9 مقابل  فوزاً  بـ41  العام 
فيما يحتل نتس المركز السادس في 
المنطقة الشرقية بعد تلقيه الهزيمة 
الخامسة توالياً والحادية والعشرين 

هذا الموسم.
وكما فعل في أواخر تشرين الثاني/
من  منتصراً  صنز  خرج  نوفمبر، 
المرة  هذه  لكن  نتس  مع  مواجهته 
في فينيكس في لقاء لم يسمح خالله 
لضيفه بالتقدم عليه ألكثر من نقطة 
له  فارق  أكبر  وصل  فيما  وحيدة، 
في  يستقر  أن  قبل  نقطة   14 إلى 

النهاية عند 10 نقاط.
ويُدين صنز بهذا الفوز الذي عزز 
به رقمه القياسي الشخصي ألفضل 
بداية موسم في تاريخه، إلى الثالثي 
ديفن بوكر وميكال بريدجز وصانع 

بول،  كريس  المخضرم  األلعاب 
 6 مع  نقطة   35 األول  سجل  إذ 
متابعات والثاني 27 مع 8 متابعات 
والثالث  حاسمة  تمريرات  و4 
و4  حاسمة  تمريرة   14 مع   20
متابعات، فيما ساهم البديل كامرون 

جونسون بـ16.
أهدافه  في  واضحاً  بوكر  وبدا 
بالقول »لدينا مهمة وهي الوصول 
يومياً.  شيء  كل  نقدم  اللقب.  إلى 
نحن نحاول أن نجد الُسبل للتحسن 

حتى في الهزائم«.
أما بالنسبة لبول »فما يساعدنا هو 
متكاماًل.  فريقاً  ببساطة  نملك  أننا 
على  الدفاع  في  التركيز  يمكنك  ال 
ذلك  فعلوا  إذا  اثنين.  أو  العب 
ضدي أو ضد بوكر، فهناك ميكال 
)بريدجز( الذي بإمكانه تولي زمام 

األمور...«.
األول  الربع  أنهى  الذي  نتس  عند 
ظل  في  نقاط   10 بفارق  متخلفاً 
استمرار غياب نجمه كيفن دورانت 
إلصابة في الركبة، فلم تكن عودة 
كافية  اإلصابة  من  هاردن  جيمس 
تمريرات  و10  نقطة   22 رغم 
كايري  جهود  حتى  وال  حاسمة، 
أو  نقطة   26 سجل  الذي  إيرفينغ 
بـ17  ساهم  الذي  غريفين  باليك 

نقطة.
بولز يواصل التألّق

مرشحاً  كان  الذي  لنتس  وخالفاً 
المنطقة  في  األفضل  ليكون  بقوة 
بولز  شيكاغو  واصل  الشرقية، 
مفاجأة الجميع، متجاوزاً وبعد 50 

التي  االنتصارات  فقط عدد  مباراة 
حققها في الموسم الماضي بأكمله، 
أورالندو  على ضيفه  بفوزه  وذلك 
له  سمح  ما   ،126-115 ماجيك 
مستفيداً  للمنطقة،  بتعزيز صدارته 
السابق  للمتصدر  جديد  سقوط  من 

ميامي هيت.
الموسم   2021 في  بولز  وأنهى 
مبارياته  بعدد  المختصر  المنتظم 
كورونا  فيروس  تداعيات  بسبب 
بـ31 فوزاً مقابل 41 هزيمة، لكنه 
لتقديم موسم  في طريقه  يبدو حالياً 

مميّز.
 29( ديروزن  ديمار  وبقيادة 
حقق   ،)26( الفين  وزاك  نقطة( 

بولز  فوزه الثاني توالياً.
هيت يسقط من جديد

وعلى ملعب »سكوتيابانك أرينا«، 
سجل غاري ترنت جونيور ثالثين 
للمباراة   )33( أكثر  أو  نقطة 
تورونتو  ليقود  توالياً،  الخامسة 
ضيفه  على  الفوز  إلى  رابتورز 
محققاً   ،110-106 هيت  ميامي 
ُمني  فيما  توالياً  الثالث  انتصاره 

األخير بهزيمة ثالثة توالياً.
القياسي  الرقم  ترنت  عادل 
لتورونتو من حيث عدد المباريات 
والمسجل  نقطة  بثالثين  المتتالية 
باسم ديمار ديروزن، بتسجيله 33 
بجانب  األساسي،  الدور  ليلعب 
 16( سياكام  باسكال  الكاميروني 
فانفليت  وفريد  متابعة(   14 مع 
)21(، في تجديد الفوز على هيت 
الفريق  أمام  األحد  خسر  الذي 

الكندي بعد ثالثة أشواط إضافية.
باتلر  جيمي  نجمه  هيت  واستعاد 
عن  غابا  بعدما  تاكر  دجاي  وبي 
بوسطن  أمام  اإلثنين  خسارة 
سلتيكس بسبب اإلصابة فيما يستمر 
غياب العب رابتورز السابق كايل 
توالياً  التاسعة  للمباراة  الوري 

ألسباب شخصية.
مع  نقطة   32( أديبايو  بام  وكان 
خلفه  ومن  األفضل  متابعة(   11
باتلر )16 مع 12 تمريرة حاسمة( 
وتايلر هيرو )18(، لكن لم يمنعوا 
الذي  هيت  عن  العشرين  الهزيمة 
إلى  الثاني  المركز  من  تراجع 
سفنتي  فيالدلفيا  لصالح  الثالث 

سيكسرز، بعدما كان متصدراً.
فوز سابع توالياً لووريرز 

ورغم غياب ستيفن كوري، كالي 
تومسون، درايموند غرين والكندي 
التقاط  أجل  من  ويغينز  أندرو 
إصابات  من  والتعافي  أنفاسهم 
ستايت  غولدن  واصل  طفيفة، 
ووريرز مسلسل انتصاراته بالفوز 
مضيفه  على  وجاء  توالياً،  السابع 
 ،124-120 سبيرز  أنتونيو  سان 

ليبقى قريباً من صنز.
التاسع  بفوزه  ووريرز  ويدين 
الذي  بول  جوردن  إلى  والثالثين 
ثالثية  بينها  نقطة،   31 سجل 
وضعت فريق المدرب ستيف كير 
على  ثانية   17.9 قبل  المقدمة  في 
النهاية بعدما كان متخلفاً بفارق 17 
نقطة في الشوط الثاني قبل أن يعود 
 21( لي  داميون  بجهود  بعيد  من 

نقطة( وموزس مودي )20(.
يانيس  اليوناني  النجم  وحقق 
مزدوجة  أرقام  ثالثة  أنتيتوكونمبو 
الرابعة  للمرة  دابل«  »تريبل 
 15 مع  نقطة   33( الموسم  هذا 
متابعة و11 تمريرة حاسمة( وقاد 
ميلووكي باكس حامل اللقب لفوزه 
الـ32 على حساب ضيفه واشنطن 
ويزاردز 98-112، ملحقاً باألخير 

هزيمته السادسة توالياً.
نقطة(   22( هوليداي  جرو  ولعب 
وكريس   )17( بورتيس  وبوبي 
في  دوراً  أيضاً   )13( ميدليتون 
الماضية  المباراة  خسارة  تعويض 
أمام دنفر ناغتس، فيما لم تكن جهود 
ومونتريزل   )25( كوزما  كايل 
هاريل )20( كافية لويزاردز الذي 
افتقد نجمه برادلي بيل إلصابة في 

المعصم.

الخميس 03 فيفري 2022 م
الموافق لـ 01 رجب 1443 هـ 

التقى الرئيس الروسي فالديمير بوتين يوم الثالثاء الرياضيين الروس 
المقررة في  الشتوية  األولمبية  لأللعاب  الـ24  الدورة  في  المشاركين 

العاصمة الصينية بكين بين 4 و20 فبراير المقبل.
القتالية  والروح  والتوفيق  الصحة  الروس  للرياضيين  بوتين  وتمنى 

العالية لحصد الميداليات في األولمبياد.
وقال: »كما هو معلوم، في روسيا ال نخاف من المنافسات والصعوبات 

فهي تجعلنا دائما أقوى وأكثر اتحادا وثقة بالنفس«.
وأضاف: »نحن هنا في روسيا سوف نشجعكم وسنفتخر بإنجازاتكم 

ونؤمن أنكم ستقدمون أقصى ما لديكم في الساحات األولمبية«.
ونوه بوتين إلى ضرورة التزام الرياضيين الروس بالتعليمات الطبية 

المتبعة في الصين للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال بوتين أنه متأكد من أن األلعاب األولمبية الشتوية في بكين ستكون 

على مستوى عال من التنظيم وستحقق نجاحا كبيرا.
 461 الشتوي  بكين  أولمبياد  إلى  الروسية  البعثة  وستضم 

شخصا منهم 212 رياضيا روسيا )103 نساء و109 رجال(.
ومن المقرر أن يشارك في أولمبياد بكين حوالي 3 آالف رياضي من 

90 دولة.
يذكر أن البعثة الروسية ستشارك في أولمبياد بكين تحت راية اللجنة 
قرار محكمة  روسيا بعد  على  العقوبات  نتيجة  الروسية،  األولمبية 
 ،2020 عام  ديسمبر  من  الـ17  في  »كاس«  الرياضية  التحكيم 
بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى 
تحت العلم والنشيد الوطني الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار 
بيانات  2022، بدعوى »التالعب في  16 ديسمبر  القرار أي حتى 

مختبر موسكو لمكافحة المنشطات«.
وكالة تاس

بوتني يلتقي عرب الفيديو 
الرياضيني الروس الذني 

يستعدون للمشاركة
يف أولمبياد بكني الشتوي

للمحرتفني  األمريكي  الدوري 

صنز يواصل تحليقه وبولز 
مفاجآته

بمدرسة  األربعاء  أمس  ظهر  بعد  اختتمت 
الصديق  الشهيد  للمعتمدية  الصف  ضباط 
الوطنية  الكأس  فعاليات  بقالمة  بوريدح 
العسكرية للكاراتيه دو »إناث وذكور« حسب 
 2021-2022 الرياضي  للموسم  الفرق 

األولى  العسكرية  الناحية  لفريق  كلية  بسيطرة 
الذي حصد كل الميداليات الذهبية.

حفل  في  عنها  المعلن  الفنية  النتائج  حسب  و 
قاعة  احتضنتها  التي  التظاهرة  هذه  اختتام 
الماضي  اإلثنين  يوم  منذ  للمدرسة  الرياضات 
األولى  العسكرية  الناحية  فريق  حصل  فقد 
والتي  الكاتا  في  األولى  المرتبة  على  للذكور 
الدرك  قيادة  لفريق  الثانية  المرتبة  فيها  عادت 
الوطني في حين تقاسم المرتبة الثالثة كل من 
قيادة  الخامسة وفريق  العسكرية  الناحية  فريق 

القوات البحرية.
فريق  توج  فقد  »ذكور«  الكيميتي  في  أما 
الناحية العسكرية األولى بالمرتبة األولى فيما 
عادت المرتبة الثانية لفريق الناحية العسكرية 
فريق  من  كل  الثالثة  المرتبة  وتقاسم  الخامسة 

قوات  قيادة  وفريق  الثالثة  العسكرية  الناحية 
الدفاع الجوي عن اإلقليم.

و بالنسبة لصنف اإلناث فقد توج فريق الناحية 
وذهبية  األولى  بالمرتبة  األولى  العسكرية 
الكأس في الكاتا التي عادت فيها المرتبة الثانية 
لفريق قيادة القوات البحرية كما تقاسم المرتبة 
العسكرية  األكاديمية  فريق  من  كل  الثالثة 

بشرشال وقيادة الدرك الوطني.
نال  فقد  الكيميتي  وفي  الصنف  ذات  في  و 
فريق الناحية العسكرية األولى المرتبة األولى 
فيما عادت المرتبة الثانية لفريق قيادة القوات 
قيادة  فريق  من  لكل  الثالثة  والمرتبة  الجوية 
العسكرية  األكاديمية  وفريق  الوطني  الدرك 

لشرشال.
ق.ر
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الكأس الجزائرية العسكرية للكاراتيه دو بقالمة: سيطرة مطلقة 
لفريق الناحية العسكرية األولى

رياضة قتالية 

الكشف عن السيناريو 
األصلي لمباراة بروك ليسنر

و بوبي الشلي
 أشارت التقارير الواردة من كواليس 

لقب  مباراة  اتحاد WWe بعد 
االتحاد ما بين ليسنر والشلي، 

بأن بروك ليسنر كان الفائز 
وذلك  والمتوقع،  الحقيقي 
تطورات  حدوث  قبل 

غيّرت وجهة اللقب.
تفوقاً  ليسنر  بروك  لدى  كان 

وذلك  الشلي،  بوبي  على  كبيراً 
من  للهجوم  يتعرض  أن  قبل قبل 

ضد رومان رينز، حيث ذهب بول هيمان 
موكله وأعطى رومان لقب WWE ليهاجم به ليسنر ويسمح لبوبي الشلي 

بحصد اللقب.
بأنه ال توجد  قيل  العرض،  نهاية  بعد   WrestleVotes تقرير من  في 
خطط ملموسة لمباراة على لقب االتجاد في راسلمانيا، حيث يكاد يكون 
من المؤكد بأن الوحش المتجسد سوف يحاول االنتقام من رومان رينز في 
مباراة كبرى. وجاء في التقرير : “كان على بروك ليسنر أن يكون الفائز..
اآلن فإن االتحاد ليس لديهم أي خطط عن إقامة مباراة على لقب االتحاد 

في راسلمانيا في هذه المرحلة”.
سبورت 360



أمـن  لمسـاعي مصالـح  مواصلـة 
محاربـة  فـي  قسـنطينة  واليـة 

و  المختلفـة،  السـلبية  الظواهـر 
القانونيـة  التعديـات  مرافقـة 

التـي تتماشـى معهـا فـي مـا يخـدم 
الصالـح العـام للمواطنيـن، قامـت 
 48 بتقديـم  قسـنطينة،  شـرطة 
المحليـة  النيابـة  أمـام  شـخصا 
بمحكمتـي قسـنطينة و الخـروب، 
جزائيـة  إجـراءات  ملفـات  وفـق 
بمقابـل  اسـتغال  قضايـا  عـن 
للمركبـات  كموقـف  عـام  طريـق 
دون ترخيـص مـن جهـة إداريـة 

. مختصـة
إطـار  فـي  جـاءت  القضايـا 
الجديـد  القانونـي  التعديـل  تطبيـق 
21- القانـون  فـي  المتضمـن 
ديسـمبر   28 فـي  المـؤرخ   14
تجريـم  يرفـع  الـذي   ،2021
درجـة  إلـى  حظيـرة  اسـتغال 
جنحـة قـد تقابلهـا عقوبـات سـالبة 
للحريـة، وفق المـادة 386 مكرر 

التـي  و  العقوبـات،  قانـون  مـن 
وضعـت حيـز التنفيذ ليتـم تطبيقها 

القضايـا. هاتـه  مـن  بـدءا 
شـرطة قسـنطينة تذكر المواطنين 
أن أي ضحيـة لهـذا الفعـل يمكنـه 
تقديـم باغ للمسـاهمة في محاربة 

هاتـه الظاهرة السـلبية.
بالنسـبة للموقوفيـن فقـد تـم توقيف 
و  شـكاوى  علـى  بنـاء   بعضهـم 
مواطنيـن،  مـن  رسـمية  باغـات 
عبـر  اتصـاالت  بعـد  بعضهـم  و 
األغلبيـة  و  األخضـر،  الرقـم 
و  الحمايـة  لكاميـرات  اسـتغاال 
تفصـل  حيـث  ميدانيـة،  دوريـات 
القضايـا فـي أقـل مـن شـهر )منـذ 
 02 صبيحـة  إلـى  11جانفـي 

.)2022 فيفـري 
                         تـاج الديـن 
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... متفرقات ... يستغلون حظائر غير شرعية 

إذاعة سطيف تنظم يوما مفتوحا تقديم 18 شخصا أمام العدالة بقسنطينة 
للتربع بالدم  

n    نظمت، أمس، إذاعة سطيف 
ــى أمواجهــا، يوما  ــة ،عل الجهوي
لتحســيس بأهمية التبرع  مفتوحا ل
ــاره عمــا انســانيا  ب ــدم ،باعت ال ب
ــاذ   ق ــا ،يســتهدف إن ي ــا راق وخيري
يــن في  أرواح المرضــى والمصاب

الحوادث المختلفة.
ــوح الذي  ــم اليوم المفت جــاء تنظي
نداءات  تضمن عديد الحصص وال
ــى مراكز  لتوجــه ال يــن ل للمواطن
تبــرع ،بعد تســجيل  ل حقــن الدم ل
ــدم  ــر فــي مخــزون ال ي نقــص كب
فــي المستشــفيات،وتزايد الحاجة 
ــة لهذه المادة الحيوية التي  اليومي
ال يوجــد لحــد االن بديــل عنهــا، 
حيث كان النتشار جائحة فيروس 
ــر كبير على  ا المســتجد اث كورون
المخزون لنقص عدد المتبرعين، 

ــام بحمــات  ي ق ممــا اســتوجب ال
ــذوي الزمــر  تحســيس خاصــة ل
نادرة على غرار  بية ال الدموية السل
ــر الحاجة  زمــرة ) أو( ،حيــث تكث
يهــا عند وقوع الحــوادث ،او في  إل

العمليات الجراحية والوالدات.
ــوح صدى  ــف اليوم المفت وقــد خل
الذين  يــن  ــدى المواطن ل ــا  ي ايجاب
حقــن  لمركــز  بعضهــم  توجــه 
ــة مــن دمهم،  تبــرع بكمي ل ــدن ل ال
ــاذ  ق ان فــي  ا  ب ســب تكــون  لعلهــا 
حياة شــخص،كما نشــير إلى أن 
ــم تكثيفها في  تبــرع ت ــات ال ي عمل
المدة األخيــرة،  بمســاهمة عديد 
مناطــق  عــدة  فــي  ــات  الجمعي
الراحــة  ــام  اي خاصــة  ــة،  بالوالي

االسبوعية قرب المساجد.
مديرية النشاط االجتماعي والتضامن بتبسة                        نورالدين بوطغان

برنامج مكثف لجمع األشخاص دون مأوى ثابت 
النشـاط  مصالـح  كثفـت 
االجتماعـي بتبسـة، من نشـاطاتها 
البـارد،  الشـتاء  وفصـل  تزامنـا 
بحمـات  يتعلـق  فيمـا  خاصـة 
مـأوى  دون  األشـخاص  جمـع 
النقـاط  عبـر  المنتشـرين  ثابـت 
ويتـم  تبسـة،  بمدينـة  السـوداء 
منظمـة  ليليـة  دوريـات  فـي  ذلـك 
بغيـة  عديـدة  قطاعـات  بمشـاركة 
علـى  واالطـاع  بهـم  التكفـل 
أكـد  االجتماعيـة.  وضعيتهـم 
النشـاط  مديـر  صاولـى،  مسـعود 
بـأن  تبسـة،  لواليـة  االجتماعـي 
مصالحـه تقـوم بعمـل مكثف حيث 
انطلـق  خاصـا،  برنامجـا  أعـدت 
وسـيتواصل  نوفمبـر  شـهر  فـي 

الشـتاء،  فصـل  نهايـة  غايـة  إلـى 
عمليـات  وفـي  خالـه  مـن  يتـم 
األشـخاص  جمـع  ليليـة  دوريـة 
دون مـأوى ثابـت ينتشـرون عبـر 
وتتـم  بالمدينـة  السـوداء  النقـاط 

عديـدة  هيئـات  بمسـاهمة  العمليـة 
منهـا الهـال األحمـر الجزائـري، 
الشـرطة  المدنيـة،  الحمايـة 
ومؤسسـات  لوطنـي،  والـدرك 
والتضامـن،  االجتماعـي  النشـاط 

حيـث يتـم تقديـم وجبـات سـاخنة، 
توزيـع أفرشـة وأغطيـة مـع نقـل 
الحـاالت التي يجـب أن يتم التكفل 
المتخصصـة  المراكـز  إلـى  بهـا 
للقطـاع، كمركـز رعايـة  التابعـة 
الشـباب ودار رعايـة األشـخاص 
المسـنين ببلديـة بكاريـة، علمـا أن 
أغلـب األشـخاص الذيـن يتوجـب 
نقلهـم والتكفـل بهـم هـم مـن ذوي 
وسـتتواصل  العقليـة،  األمـراض 
أن  إلـى  الميدانيـة  الخرجـات 
بهـدف  الشـتاء  فصـل  ينقضـي 
مـن  ممكـن  عـدد  بأكبـر  التكفـل 
الحـاالت دون مـأوى، وفـق نفـس 

لمصـدر. ا
                      هواري غريب 

الفرقــة  تمكنــت     n
ــي  ــي منجل ــة عل ل ق ن المت
بأمن دائرة علي منجلي ، 
من وضع حد لنشــاط 03 
أشخاص تتراوح أعمارهم 
يــن 29 و32 ســنة،  ما ب
ــة  قضي فــي  متورطيــن 
ــازة أدويــة صيدالنية  حي
ــرة  مؤث خصائــص  ذات 

بيع . يا دون مبرر شرعي لغرض ال عقل
ــان  ي ــة حســب ب ي ــع العمل        وقائ
ألمــن  اإلتصــال  ــة  ي خل صادرعــن 
ــة قســنطينة تعــود إلى اســتغال  والي
معلومــات بخصوص عــزم مجموعة 
من األشخاص على بيع وترويج كمية 
معتبرة مــن األدوية والمؤثرات العقلية 
على مستوى مدينة علي منجلي ، على 
إثرهــا تم تكثيف األبحــاث والتحريات 
ــي أثمــرت بعد وضع نقطــة مراقبة  ت ال
بأحــد مفترقات الطــرق بعلي منجلي 
عن توقيف مركبة مشبوهة على متنها 
ــة  ي 03 أشــخاص ، بإخضاعهــم لعمل

المامســة الجســدية عثر بحوزة أحد 
المشــتبه فيهــم على كيس باســتيكي 
دواء  مــن  مشــط   90 ــى  عل ــوي  يحت
يــن بمجموع 900 كبســولة ،  ال بريغاب
باإلضافة إلى مبلغ مالي يرجح أنه من 
يتم تحويلهم  بيع والترويج ، ل عائدات ال
رفقة المضبوطــات والمركبة إلى مقر 
اإلجــراءات  الســتكمال  المصلحــة 

قانونية الازمة . ال
ــات              بعــد االنتهــاء مــن مجري
ــم انجــاز ملــف إجــراءات  التحقيــق ت
قدمــوا  يــن  ي المعن فــي حــق  ــة  ي جزائ

يابة المحلية. ن بموجبه أمام ال
                            دالل.ب

توقيف مروجي مؤثرات عقلية و حجز  
900 كبسولة بقسنطينة 

n  تمكنت قوات الشرطة بأمن 
دائرة أوالد رشــاش ، من توقيف 
شخص مسبوق قضائيا بحوزته 
قرابة 1500 كبســولة من دواء 
يا من  ذو خصائص مؤثــرة عقل

نوع برجابالين 300 ملغ  .
تــي تلقتها  عقــب المعلومات ال
ــوات الشــرطة فيمــا تخــص  ق
شخص مســبوق قضائيا و هو 
ثالــث من العمر  ،  فــي العقد ال
مستحوذ على كمية معتبرة من 

يــة مخفية داخل  المؤثــرات العقل
ــي الكائــن ببلدية  مســكنه العائل
أوالد رشاش ، بهدف ترويجها في 
أوساط شباب المدينة ، بالتنسيق 
ــدى  ل القضائيــة  الجهــات  مــع 
تنقل إلى  محكمة أوالد رشاش تم ال
مســكن المشــتبه فيه إلخضاعه 
تفتيــش ، كمــا تم ضبــط كمية  ل ل
ذات  الصيدالنيــة  األدويــة  مــن 
يا تقدر  الخصائص المؤثــرة عقل
دواء  مــن  كبســولة   1485 ـــ  ب
يــن 300 ملغ، ذات  ل ــوع بريقاب ن
ــى أنها  منشــأ أجنبــي علمــا عل
كانــت مخفية بإحــكام في كيس 
باســتيكي داخل إحــدى الغرف 
يتم  يــه ، ل الخاصــة بالمشــتبه ف
ــى مقــر  ضبطهــا و تحويلهــا إل

المصلحة .
بعــد تكثيــف البحــث والتحــري 
لقوات الشــرطة بأمــن دائرة أوالد 
تحــركات  رصــد  ــم  ت  ، رشــاش 
المشــتبه فيه على مستوى إحدى 
للخــواص  الخدمــات  محطــات 
الكائنة ببلدية أوالد رشاش ، ليتم 
على الفور توقيف المشــتبه فيه 
ــى مقر أمــن الدائرة  ــاده إل و اقتي
ــى ذمة التحقيق ، كما اعترف  عل
للكميــة  بملكيتــه  األخيــر  هــذا 
المحجوزة مــن المؤثرات العقلية 
ــم تقديمه  ، فــي نفــس الســياق ت
أمام نيابة محكمة أوالد رشــاش ، 
وعما بإجــراءات المثول الفوري 
صدر في حقه أمر ايداع بمؤسسة 

إعادة التأهيل بابار .
                    ابتسـام سـكيو 

حجز قرابة 1500 كبسولة من نوع برجابالني 
300 ملغ بخنشلة 

بلدية بوسعادة بالمسيلة 

معالجة عدة قضايا تتعلق بالمتاجرة في المخدرات 
والمؤثرات العقلية

 عالجـت عناصـر أمـن دائـرة بوسـعادة بأمـن 
الفـارط  المسـيلة خـال نهايـة األسـبوع  واليـة 
وبدايـة األسـبوع الجـاري 06 قضايـا بجرائـم 
المتجـرة غير الشـرعية بالمخدرات والمؤثرات 
العقليـة والسـرقة وكـذا حيـازة أسـلحة بيضـاء 
أشـخاص   )07( فيهـا سـبعة  تـورط  محظـورة 

تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن 19 و31 سـنة.
بالنسـبة لقضايـا الحيازة والمتاجـرة بالمخدرات 
والمؤثـرات العقليـة فقد تم معالجـة 02 قضيتين 
بهـذا الخصـوص تـورط فيهما شـخصان، وذلك 
تـم  حيـث  المشـبوهة،  األماكـن  مداهمـة  أثنـاء 
)كيـف  المخـدرات  مـن  كميـة  حجـز  خالهـا 
معالـج( مجـزأة قطـع صغيـرة مهيـأة للترويـج 

كبسـولة   15 غـرام،   1,46 بــ  وزنهـا  قـدر 
مهلوسـة مـن نـوع بريغابلين300 ملـغ، أدوات 
حـادة تسـتعمل فـي تقطيـع المخـدرات باإلضافة 
إلـى مبلـغ مالـي قـدر    بــ 44500 د.ج يعتبـر 
مـن عائـدات الترويـج فـي هـذه السـموم، ليتـم 
فيهمـا  المشـتبه  ضـد  قضائييـن  ملفيـن  إنجـاز 
أجـل  مـن  القضائيـة  الجهـات  أمـام  وتقديمهمـا 
الحيـازة والترويـج غيـر المشـروع بالمخـدرات 
والمؤثـرات العقليـة، أيـن تـم إيداعهمـا مؤسسـة 

إعـادة التربيـة والتأهيـل ببوسـعادة.
ذات  عالجـت  فقـد  السـرقة  لقضايـا  بالنسـبة 
المصالـح 03 قضايـا تمثلـت فـي السـرقة مـن 
السـرقة مـن داخـل منـزل عـن  داخـل منـزل، 

طريق التسـلق والسـرقة من داخل محل تجاري 
أشـخاص   05 فيهـا  تـورط  تلبـس،  حالـة  فـي 
حيـث بـدأت وقائعهـا أثنـاء تقـدم ضحيتـي فعـل 
السـرقة مـن داخـل منـزل لـذات المصالـح مـن 
أجـل ترسـيم شـكواهما علـى أسـاس تعرضهمـا 
لفعـل السـرقة مـن داخـل منزليهمـا مـن طـرف 
هاتـف  الفعـل  اسـتهدف  حيـث  )يـن(  مجهـول 
نقـال وادوات منزليـة مختلفـة وباسـتغال كافـة 
الوسـائل الميدانيـة والتقنيـة المتاحة تـم التوصل 
إلـى الفاعليـن ويتعلـق األمـر بــ 04 أشـخاص 
03 منهـم معتـادي اإلجـرام، أيـن تـم توقيفهـم 
وإنجـاز ملفـات قضائيـة ضدهـم حيـث تـم إيداع 
والتأهيـل  التربيـة  إعـادة  مؤسسـة  منهـم   03
تدابيـر  تحـت  اآلخـر  وضـع  فيمـا  ببوسـعادة 
الرقابـة القضائيـة، بالنسـبة لقضيـة السـرقة مـن 
الفاعـل  توقيـف  تـم  فقـد  تجـاري  محـل  داخـل 
فـي حالـة تلبـس بسـرقة مبلـغ مالـي مـن داخـل 
صنـدوق النقـود بـذات المحـل أين تم اسـترجاع 
إلـى  فيـه  المشـتبه  المسـروق و تحويـل  المبلـغ 
المقـر وإنجـاز ملـف قضائي ضـده وتقديمه أمام 

القضائيـة. الجهـات 
أبيـض  سـاح  حيـازة  لقضيـة  بالنسـبة 
فقـد  شـرعي  مقتضـى  دون  محظور)خنجـر( 
بهـذا  واحـدة  قضيـة  المصالـح  ذات  عالجـت 
تـم  واحـد  شـخص  فيهـا  تـورط  الخصـوص 
توقيفـه مـن طرف قوات الشـرطة أثنـاء مداهمة 
بـؤر اإلجـرام، ايـن أنجـز ملـف قضائـي ضـده 
وتـم تقديمـه أمـام الجهـات القضائيـة المختصـة 
والتأهيـل  التربيـة  إعـادة  مؤسسـة  أودع  حيـث 

ببوسـعادة.
                                عبـد الحليـم بـال 



نعى أصدقاء وزمــاء وطلبة الخبير 
الدولــي فــي األرشــيف الراحل عبد 
مؤثــرة  برســائل  بجاجــة  الكريــم 
تهاطلت على صفحتــه الخاصة عبر 

حسابه في فيسبوك.
وعــّدد الكثيــرون من داخــل وخارج 
الوطن خصــال وآثــار الباحث الذي 
كــّرس حياتــه فــي خدمة األرشــيف 
وهــو المعــروف بانضباطــه وجــده 
وغيرتــه على مهنة التوثيق وحرصه 
علــى اســتعادة وجمــع والحفاظ على 

األرشيف الوطني.
األســتاذ عبد الكريم بجاجة الذي تقلّد 
عــدة مناصب طيلــة مســاره العلمي 
والمهني حازعلــى إجازة في التاريخ 
ودبلــوم   ،)1972( والجغرافيــا 
الدراســات المعمقــة فــي الجغرافيــا 
جامعــة  مــن   )1974( التاريخيــة 
قســنطينة، قبــل أن يعيّــن كمحافــظ 
ألرشــيف والية قسنطينة من 1974 
إلى 1991، ثم مديرا للمكتبة الوطنية 
 ،1991-1992 بيــن  الجزائريــة 
فمدير عام لمركز ألرشــيف الوطني 

بالجزائر من 1992 إلى 2001.

طموحات الباحث وولعه بالبحث حمله 
للهجرة وتحمل الغربة ألجل تحصيل 
علمي ومهني أكبر، حيث ســافر إلى 
أبو ظبي باإلمــارات العربية المتحدة 
أين عمل كمستشار في األرشيف لدى 
المركز الوطني للتوثيق والبحث، منذ 

19 أوت 2002.
ويعــد الراحــل عبد الكريــم بجاجة 
بمثابــة أرشــيف وموســوعة متنقلة 
بــل يعتبره زمــاءه وطلبته مرجعا 
حقيقيــا في علم األرشــيف، كيف ال 
وهو الذي شــغل عــدة مناصب في 
أجهــزة المجلس الدولي لألرشــيف 

ICA *، منها: 
نائــب الرئيــس )1992-1998(، 
وهــي   ARABICA رئيــس  ثــم 
الفــرع العربــي للمجلــس الدولــي 
 .)1998-2001( لألرشــيف 
وعضو مكتــب اللجنــة التنفيذية للـ 
CIA للمجلــس الدولــي لألرشــيف 
ـن فــي  )2001-2000(.، ثــم ُعيّـِ
فيفــري 2007 عضــًوا فــي لجنة 
تحرير مجلة COMMA وهي أحد 
أجهزة المجلس الدولي لألرشــيف.، 

كما كان عضوا في قســم األرشيف 
الرياضي في ICA.  ومسؤول عن 
مشروع »سياسات األرشيف » في 
إطــار برنامج عمل المجلس الدولي 

لألرشيف للفترة 2004-2008.
إسهاماته العلمية ال تعد وال تحصى 
فهــو مــن تخصــص- مثلمــا كتب 
عنه زمــاءه في صفحــة أخصائي 
واألرشــيف  والتوثيــق  المكتبــات 
فــي الجزائر-«في تشــخيص حالة 
أرشــيف المؤسسات، ووضع خطط 
لتطوريــه وتنميته، ورســم الهياكل 
والخطط األساســية لحفظ األرشيف 
في الجزائر، وإرســائه خال توليه 
إدارة المركــز الوطنــي لألرشــيف 
خطــط طموحة لترقية هــذا القطاع 
الُمهمــل فــي الجزائــر وتطويــره، 
لكــن معظمها ذهبــت أدراج الرياح 
مع ذهابه، لتســتفيد من خبرته دولة 

اإلمارات العربية بعد ذلك.« 
لقد ألّف وشارك في تأليف أكثر من 
120 منشوًرا في مواضيع متنوعة، 
أغلبهــا فــي علــم األرشــيف حيث 
وضع أدلة عمل وكتب مرجعية في 
هذا التخصص، كما كتب عن تاريخ 
مدينة قسنطينة مسقط رأسه في عدة 
مؤلفــات، باإلضافــة لكتاباته حول 

تاريخ الجزائر.
كمــا اســترجع بعض زمائــه أهم 
مؤلفاتــه مثــل »النظام األرشــيفي 
المتكامل« الذي حمل توقيع الراحل 
وضم في 383 صفحة سلســلة من 
الدراســات التي تقدم علم األرشيف 
بمفهوميه النظري والتطبيقي منطلقا 
فــي ذلــك مــن المثاليــن الجزائري 

واإلماراتي لألرشفة. 
كمــا اشــتمل المؤلــف علــى قانون 
األرشــيف الوطني ونظامه الداخلي 
وعلى مقترحــات الخبير الذي غيّبه 

المــوت في الـــ 31جانفــي، لتنظيم 
األرشــيف فــي مراحلــه المختلفــة 
ووضع النقاط الرئيســية لحفظه في 
هــذه المراحــل وتوفيــر تجهيزاتــه 
والشروط المناخية والوسائط وكيفية 

الحماية من الكوارث. 
بتعريــف  المؤلــف  واســتهل 
»األرشــيف« ومختلــف المراحــل 
التاريخية التي مر بها، قبل أن ينتقل 
إلــى دراســة مصطلح »األرشــيف 
الوطنــي« الذي ظهــر أول مرة مع 
الثورة الفرنســية فــي عام 1790م 
حيــن اتخذ قــرار تغيير »أرشــيف 
المجلس الفرنسي« إلى »األرشيف 

الوطني« ، كما 
اســتعرض قانون األرشيف الوطني 
النموذجــي ويراد بــه اقتراح صيغة 
مــن القانــون للبلــدان المحتاجة إلى 
تشــريع لألرشيف مثل بعض الدول 
العربيــة واإلفريقيــة ويســلط هــذا 
القانــون النموذجــي الضــوء علــى 
األرشــيف العــام والخــاص وعلى 
هياكل األرشــيف ومعالجتــه علميا 
وإتافه وإدارة األرشيف اإللكتروني 
وحفظه والخدمات األرشيفية ودور 
األرشيف في ترسيخ الهوية الوطنية 
الجماعيــة  والذاكــرة  والمواطنــة 

والثقافة الوطنية... وغيرها . 
الدراســة  اســتعرضت  كمــا 
اإلجــراءات المســتعجلة في المدى 
القصيــر والنظــام الجديد في المدى 
التنظيمــي  والمحيــط  المتوســط 
والعلمي والمهنــي والثقافي لتطبيق 

النظام الجديد. 
وقد اعتمــد الراحل في تأليف كتابه 
علــى خبرتــه الطويلــة في أرشــفة 
الوثائق في الجزائر وعلى مصادر 

ومراجع كثيرة في هذا المجال. 
                               مريم/ب
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آالف عبارات التعازي والمواساة تهاطلت على حسابه  

أخصائي المكتبات والتوثيق في الجزائر والخارج 
ينعون الباحث الموسوعة عبد الكريم بجاجة  

عين على الثقافة والفن

"القطار األزرق" أول رواية تشاركية سورية 

n تقوم رواية )القطار األزرق( التى 
نشــرها مؤخرا ســبعة كتاب سوريين 
على سردية النص الموحد التشاركي، 
حيــث تمكن هــؤالء من إنشــاء نص 
جماعي إشــكالي يكسر نمطية الكتابة 

ويعكس رؤية جديدة للحياة
روائيــة  تجربــة  الســبعة  وللكتــاب 
وقصصية واســعة فى المشهد األدبي 
الســوري، فالروائيون ســهيل الديب 
ومحمد أحمد الطاهر ومحمد الحفري 
وعماد نداف أعضاء فى اتحاد الكتاب 
ونشــروا أعماال الفتــة، والكاتبة فاتن 
ديركــي وجمال ســعيد الزعبي ليســا 
عضويــن فــي االتحــاد لكنهمــا كتبا 
اشــتهر  بينمــا  والمســرح،  القصــة 
الكاتــب مقبل الميلــع بروايته )مقبرة 
العظماء( التــي صدرت في الواليات 
المتحــدة األمريكية باللغتيــن العربية 

واإلنجليزية. 

هــؤالء الكتاب الشــركاء كانوا أبطال 
روايتهــم بأســمائهم الحقيقيــة وهــذه 
ميزة أخرى للرواية، وخال ورشــة 
كتابــة جماعيــة اســتمرت نحــو عام 
كامــل تحــدث كٌل منهم بلســان حاله 
وعن مأســاته ومآســي الحرب باسمه 
الحقيقــي، فشــخصيات الرواية وهي 
شــخصيات حقيقيــة عفويــة بســيطة 
تمتلك كل المقومات الشخصية الحية، 
وتعتبــر األحداث فيها أحداثــاً واقعية 
يمكــن أن يكــون المواطن الســوري 
قد عاشــها لذا كان تصويرها صادقا، 
فالســردية كانت عن الحرب السورية 
وقد أراد الكتــاب، كما أعلن في حفل 
التوقيــع،  تحريك الوســط الثقافي في 
مواجهــة ركــوده فى الحــرب بالفكر 
الثقافي بإنشــاء نــص جماعي يعكس 
رؤيــة جديدة للحياة بدأت بحلم ما لبث 

أن أصبح واقعا . 

 لوحاته جابت المعارض األمريكية و األوروبية

التشكييل الرشيف منويب كّرس فنه للتوثيق للرتاث األورايس 

يســتلهم أفكاره من التراث الثقافي 
األوراس  لمنطقــة  والحضــاري 
ويستعير سحر ألوانه من كل شيء 
ينبــض بالجمــال، إنــه التشــكيلي 
الشــريف منوبــي الــذي يجعل من 
لوحاتــه الزيتيــة ومنحوتاته نوافذ 
مفتوحــة علــى التاريــخ والذاكرة 
الشــعبية لتبقى كشــاهد على تمّيز 

الموروث الشاوي.
 الفنان الذي جابت أعماله معارض 
العالــم و بشــكل خــاص الواليات 
المتحدة األمريكية، ألمانيا و فرنسا، 
حائــز على عديــد الجوائز الوطنية 
والدولية، كمــا  تكتنز تحفه رموزا 
و أشكاال بدالالت ال متناهية، والتي 
تبدو و كأنها تؤرخ لعناصر تراثية 
مــن جهــة وتريــد إيصال مشــاهد 
عبر اســتعادتها المتواصلــة لثنائية 
التــراث والحداثــة من جهــة ثانية، 
فهي تروي حقبــات من التاريخ، و 
تعكس ذاكرة شعب بألوان و أشكال 
تتجــه إلــى الشــاعرية البصرية و 
تخرج عن التقليد لتتماهى أكثر مع 
الفن الحديث، لدرجة يمكن ســماع 
موســيقى من نوع خاص، موسيقى 

اللــون و إيقــاع الخــط و الحالــة 
النفسية، التي يترجمها تارة بريشته 
و تارة أخرى بأدوات نحت مختلفة، 
جعل منهــا أداة لنقل رؤيته التلقائية 
أحيانــا و الفلســفية أحيانــا أخرى، 
حيث يجمع الفنان داخل إطار واحد 
سلســلة من المنحوتات المركبة في 
شــكل قطع نقديــة و جواهر تقليدية 
تحمل نقوشات مستوحاة من التراث 
األوراســي، تمنــح المتلقي فرصة 
تأمل عدة منحوتات في عمل أشــبه 
بمتحف مصّغر، قد  يختزل تاريخ و 
ذاكــرة مكان و من عاش فيه، مثلما 
يبــرز في منحوتتي »الفنان و ثقافة 
األوراس« و »الثــراء و الجمــال 
منحوتاتــه  باقــي  و  األوراســي« 
المعتمــدة علــى التقنيــة المزدوجة 
التي تبرز تأثيرات ملمســية  ميّزته 

عن غيره من النحاتين.
فهو قــادر على تطويــع كل ما يقع  
تحــت يديه من معادن و خشــب و 
مــواد أخــرى، قــد تلهمه لتجســيد  
أفــكار جديدة و أخرى قديمة ينتظر 
تخمرهــا جيّدا، قبــل االنطاق في 
تحقيــق تحــف جديــدة يثــري بهــا 
رصيــده الفنــي الــذي يعــد مئــات 
التحف بين منحوتات من الرصاص 

و أخرى من السيراميك و الجبس و 
الخشب و غيرها من األعمال يعتبر 
الفنــان لحظة ميادها بلحظة تّوقف 
الزمــن و الحيــاة المحيطة به، ألنه 
يدخل في عزلة تشبه سفر من نوع 
خــاص أو حصــة عاجيــة يخرج 
منهــا معافى مــن حالــة الحزن أو 

الكآبة التي كان عليها من قبل. 
وقد تأثر الفنان منوبي بنصر الدين 
دينيه وهو ما يظهر جليا في بعض 

لوحاتــه مثل »آكل التمــور« التي 
بفضلهــا تم تدوين اســمه في قائمة 
التشــكيليين العالميين بعد مشاركته 
بمعرض بواشــنطن، باإلضافة إلى 
لوحة »غوفــي« و »الجواهر« و 

»الصياد« وغيرها.
  الفنــان مــن مؤسســي المدرســة 
الجهويــة للفنــون التشــكيلية بباتنة 
وتخّرج على يده عشــرات الفنانين 

المبدعين.

مريم/ب  

األكاديمي إبراهيم الخليل يتباحث "مشكلة 

البنية يف الرواية العربية المعارصة" 

n صدر لألكاديمــي األردني إبراهيم 
الخليــل كتــاب »مشــكلة البنيــة فــي 

الرواية العربية المعاصرة«. 
الكتــاب صــدر فــي عمان عــن دار 
الخليج للطباعة والنشــر والتوزيع في 
228 صفحــة من القطع المتوســط، 
ويتضمــن مقدمــة لهنــاء خليــل مــن 
جامعة اإلســراء، وفيهــا تلقي الضوء 
الروائــي  النقــدي  المجهــود  علــى 
للمؤلــف، ذلــك المجهود الــذي يمتد 
اهتمامــه مــن األردن وفلســطين إلى 
الوطــن العربي، ومنه إلــى األعمال 
الروائيــة غيــر العربية، وقــد اغتنت 
جهــوده كثيــرا بالتطبيقــات النصيــة 
النقدية، وهذا إن دّل على شــيء، فإنه 
يدّل على متابعة مطردة، ومســتمرة، 
لألعمال الصادرة، إذ نشــهد في نقده 
ذكــرا لروائيين معروفيــن، وآخرين 
مغمورين، في أنحــاء العالم العربي، 
وفــي الحاليــن يحــرص علــى انتقاء 
النمــوذج القيّم من تلك الروايات على 
صعيد الموضــوع، والتقنيــات الفنية 

السردية.
كما يضم الكتاب تســعة عشــر فصا 
يتنــاول فــي كل فصــل منهــا رواية 
واحــدة لكاتب عربي. فمن الســعودية 

يتنــاول روايــة »المنبــوذ« لعبد هللا 
زايــد. ومــن األردن يقــف بنــا عنــد 
رواية »ميرا« لألردني قاسم توفيق، 
وروايــة »حيــوات ســحيقة« ليحيى 
بضفــة  »جســر  وروايــة  القيســي، 
وحيــدة« لهيا صالح، و«عندما تزهر 
البنــادق« لبديعة النعيمي، و«أجراس 
القبار »لمجدي دعيبس، و«سماءان« 
لبهــاء الغرايبة، و«الهامــش« لخالد 
ســامح المجالــي، و«ثــاث عشــرة 
ساعة« لســعادة أبو عراق، و«دفاتر 
الــوراق« لجال برجــس، و«رواية 

1989« لعصام الموسى.
ومــن لبنــان روايــة »ملــك الهنــد« 
لجبــور الدويهــي، و«هاتف الرياح« 
لمريم مشــتاوي. ومن السودان رواية 
»وأطــوف عاريا« لطــارق الطيب، 
و«روايــة 366« ألمير تاج الســر. 
ومن العراق يقف بنــا إزاء روايتين، 
هما: »مقتل بائع الكتب« لسعد محمد 
التفاحة«  ـم، وروايــة »جســر  اْرَحيّـِ
لعــواد علــي. ومــن فلســطين يتناول 
روايتيــن همــا: »رام هللا الشــقراء« 
لعبــاد يحيــى، و«راشــيل كــوري« 

لهرون هاشم رشيد.
                                    ش/أ
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بسبب مضاعفات كورونا 

نقل الممثل مصطفى برور على جناح السرعة للمستشفى

n نقــل أول أمــس الممثــل القدير مصطفــى برور، 
على جناح الســرعة إلى المستشــفى العســكري في 
العاصمــة، كما أشــارت له إحدى القنــوات الخاصة، 
وذكر ذات المصدر أن الفنان لم يســتجب للعالج ضد 

فيروس كورونا قبل أن تتدهور صحته.
ويعتبر مصطفى برور، ممثل جزائري بدا حياته 
الفنية عام 1948 علي خشــبة المســرح شارك 
في أكثر من 140 فيلم سينمائي جزائري وأكثر 

من 46 عمل تلفزيوني وعشــرات المسرحيات 
اإلذاعيــة وكان تمثيله باللهجــة الجيجلية وتميّز 

في ذلك. 
مــن أعمالــه »شــفيقة بعــد اللقــاء«، »جروح 
الحيــاة«... وأكثــر من 100 روايــة إذاعية في 
عهد »التوري« و »الرويشــد« إضافة إلى عدة 

أعمال أخرى.
                                          دالل. ب

محمد عساف يطلق "أنا العاشق" 
بالصعيدي المرصي

n شــّوق الفنــان محمد عســاف 
جمهــوره ألغنيتــه الجديــدة » أنــا 
العاشــق« والتــي يعتــزم إطالقهــا 

خالل الفترة القريبة المقبلة.
ونشر عســاف عبر حسابه الرسمي 
علــى موقــع التواصــل االجتماعي 
الترويجــي  البرومــو  »تويتــر« 
لألغنية وظهر من خالله وهو يغني 

باللهجة الصعيدية المصرية.
البرومــو  علــى  عســاف  وعلّــق 
الترويجــي لألغنيــة: »قريبــاً.. أنا 

العاشق«.
مــع  عســاف  جمهــور  وتفاعــل 
البرومو معبرين عن شوقهم لسماع 
األغنية والتي هي من إنتاج شــركة 

.Platinum Records
قــد  عســاف  محمــد  النجــم  وكان 
أطلــق أغنيتــه »الحلزونــة« وهي 
أغنيــة شــعبية مصرية، تعــّد أولى 
تجــارب عســاف فــي هــذا اللــون 

الغنائي والمطلوب منــه جماهيرياً، 
 Lyric« وقد صــدرت على شــكل

».Video
واألغنية من كلمات مصطفى حسن، 
ألحان ســامح كريم، وتوزيع إلهامي 

دهيمة.
ولفــت عســاف أن التجربــة فريــدة 
مــن نوعهــا، مبديــاً إعجابــه بهــذا 
اللــون وباألغنيــة، واعتبر عســاف 
أن األغنيــة تحــد جديــد بالنســبة له 
شــبهها  البعــض  ان  وخصوصــاً 

بأغاني المهرجانات.
وأوضــح فــي تصريحــات ســابقة 
أنــه اعتمد كلمــة »الحلزونة« التي 
اســتخدمها النجــم المصــري الكبير 
عــادل إمــام بفيلــم »مرجــان أحمد 
مرجــان«، لوضــع شــكل خــاص 
ومختلــف لألغنيــة، وقــال: »يجب 
علــى الفنان أن يتحدى نفســه لتقديم 

كل ما هو جديد ومختلف«.

مي عز الدني تعود لموسم دراما 
رمضان ببطولة "جزيرة غمام"

n تعاقــدت النجمــة مــي عــز 
مسلســل  بطولــة  علــى  الديــن، 
»جزيــرة غمــام« بــدال مــن بطلة 
العمل األصلية الفنانة روبي، لتعود 
للمشــاركة في موســم المسلسالت 
المصريــة لرمضــان 2022 بعــد 
انقطــاع دام عامين منذ المشــاركة 
ببطولة مسلسل البرنسيسة بيسة، 
وعــرض آخــر عمــل لهــا »خيط 
حريــر« خــارج موســم رمضــان 
نزوال على رغبتها.مي بدأت بالفعل 
تصويــر مشــاهدها فــي الديكــور 
الرئيســي بمدينة اإلنتاج اإلعالمي 
بعد 48 ســاعة من الغموض حول 
مشــاركتها حيــث أكــدت الشــركة 
المنتجــة التعاقــد معهــا، بينما نفى 
نجــوم العمل علمهم بمشــاركة مي 

في العمل، ومن المنتظر أن تستمر 
في تصوير مشــاهدها بنفس الموقع 

لمدة أسبوع.
مسلســل »جزيــرة غمــام« بطولة 
طــارق لطفى وفتحــي عبد الوهاب 
ورياض الخولــي وأحمد أمين، من 
تأليــف الكاتــب عبدالرحيــم كمال، 

وإخراج حسين المنباوي.
تدور أحداثه في حقبة العشــرينيات 
االجتماعيــة  باألحــداث  المليئــة 

المصرية قبل 100 عام.
كان أخــر أعمــال مــي عــز الدين 
مسلسل »خيط حرير« تأليف محمد 
ســليمان عبدالمالك، إخراج إبراهيم 
فخر، بطولة محمــود عبد المغني، 
نيقوال معوض، سوســن بدر، أحمد 

خليل، صفاء الطوخي، مي سليم

أنغام تتهم أصالة باإلساءة إليها 
n كشفت الفنانة أنغام خالل لقاء إذاعي، عن تلقيها 
العــالج من االكتئــاب لمدة أربع ســنوات، وأنها اآلن 
تّوقفــت عن تنــاول األدوية تمامــاً، وأصبحت تتفاءل 

وتنظر إلى الّنعم التي في حياتها. 
وأضافــت: »شــائعة زواجــي مــن المخــرج مجــدي 
الهــواري ســخيفة، وأنــا لــم أقاضــي أي صحافي أو 
صحافية، ولكن إســناد األخبار إلى صور أمر سخيف 
جداً، وأنا شــخص يســامح بســهولة ولكننــي ال أتقبّل 

ترويج الشائعات عني«.
وعن الجدل المثار حول خالفها مع أصالة، قالت أنغام: 
»أصالة تعّمدت اإلســاءة الشخصية لي أكثر من مرة، 
والفارق كبير بين الغلط واإلســاءة عن عمد، واإلساءة 

بالنسبة لي ال تقل بشاعة عن القتل العمد«.
وقالــت أنغــام إنها كانت ترغب فــي االحتفال باليوبيل 
الذهبــي لهــا وعيد ميالدها الخمســين هــذا العام، لكن 
إصابة الكثير من أصدقائها بفيروس كورونا حال دون 

ذلك.
وعن تقديمها دويتو مع عمرو دياب، قالت إنها ال تمانع 
فــي ذلك، لكن حالياً ال يوجد مشــروع مقترح للتعاون 

مع »الهضبة«.
وفي الوقت الذي لم تؤكد فيه أنباء مشاركة عمرو دياب 
تلحيــن أغنية »بخــاف«، ووصفت أمر تغيير أســماء 
مــؤّدي المهرجانات بأنه »موضوع ســخيف«، وليس 
هو جوهر األزمة، أشــارت إلى أن نقابة الموســيقيين 
محقة في فكرة عدم الســماح بكلمات األغنية “القبيحة” 
والتدنــي بمســتوى الكلمــات، لكن فكــرة المنع »غير 
ناجحة« ألن أي شخص يمكنه الغناء عبر »يوتيوب« 
أو »اليف« على السوشــيال ميديــا قائلة: »المنع مش 

حقيقي«.
واختتمــت أنغام بالقــول: »أنا عضو عامــل في نقابة 
المهــن الموســيقية وأحــب أن يكــون زميلــي العضو 
مســتواه مشــّرف ...فالصح نقنن أوضاعهم بما يناسب 

طريقتهــم وثقافتهم.. أهم حاجة ميجرحنيش.. وصعبان 
عليا حالة التضييق عليهم«.

جينيفر لوبزي تسجل أغنيات جديدة فى لوس أنجلوس وتنتظر عرض أحدث أفالمها 

n رصــدت عدســات المصوريــن النجمــة جينيفر 
لوبيز البالغة مــن العمر 52 عاما، وهي في طريقها 
لدخول االســتوديو في لوس أنجلوس لتسجيل أعمال 
جديدة، وذلك بعدما رصدها المصّورون قبل يوم وهي 

في استوديو آخر تتابع انجاز بعض األغنيات.
وفي سياق متصل أعلنت شركة« يونيفرسال بيكتور«  
عــن طــرح فيلــم » مــاري مــي« للنجمــة العالميــة 
جينيفــر لوبيز فــي دور العرض األمريكيــة يوم 11 
فيفري2022، وهو الفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من 

مرة، بسبب فيروس كورونا.
وتــدور أحــداث الفيلم حــول نجمة بــوب يتخلى عنها 
خطيبهــا مغنى الروك قبل لحظات مــن حفل زفافهما 
المقام وســط مدينــة نيويورك، بعدمــا علمت بخيانته، 
مما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيا 

مــن بين الحشــود، والــذى يحمل الفتــة بعنوان »مي 
ميــري« أما قصــة الفيلم فهي تســتند لرواية مصّورة 

لبوبي كروسبي.
ويشــارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة الفيلم  
عــدد كبير من النجوم، من أبرزهم ســارا ســيلفرمان 

ومالوما وجون برادلي وغيرهم.
وطرحــت النجمة العالمية جينيفــر لوبيز، فيديو كليب 
أغنيتها الجديدة »واي ماي أون » من فيلمها المنتظر 
عرضــه ، ونشــرت لوبيز عبــر حســابها على موقع 
»إنســتجرام« برومــو األغنيــة، مصحوبــة بتعليق: 
»الفيديو الرسمي تم طرحه بالوقت الحالي.. أنا سعيدة 
جــًدا ألنكــم جميًعا تحبــون األغنية وآمــل أن يعجبكم 
الفيديو بقدر ما أحب.. هذا يجعلني متحمسة جًدا لطرح 

الفيلم في دور العرض.

نرسني طافش تشوق الجمهور لمرسحية "كازانوفا"
طافــش  نســرين  الســورية  الفنانــة  شــوقت   n
الجمهور على مواقع التواصل االجتماعي لمســرحية 
“كازانوفا” والتي تم عرضها يوم أمس األربعاء على 
مســرح محمد العلي في الســعودية، ضمــن فاعليات 

موسم الرياض. 
ويشــارك في مســرحية “كازانوفا” عددا من الممثلين، 

أبرزهم حســن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، 
ســعد الصغير، وحمدي الميرغني، وميرهان حســين، 

وهي من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.
وكانت نســرين طافــش تألقت مؤخــرا بأحدث صور 
نشــرتها عبر صفحاتها الخاصــة على مواقع التواصل 

اإلجتماعي.

موسم ثاين من "صالون زهرة" 
n كشــف المخــرج اللبنانــي جو بــو عيد عن 
البــدء بالتحضيــرات إلنجــاز موســم ثانــي من 
مسلسل »صالون زهرة« والذي عرض الموسم 
األول منه في العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.
وقــال جو بــو عيد في حديث لبرنامج »انســايدر 
بالعربي« إنه يجــري حالياً وضع األفكار العامة 
واألساســية للموسم الثاني في حين أن النص ليس 

جاهزاً حيث يجري العمل على تحضيره.
وأوضح المخــرج اللبناني أن شــخصيات العمل 
األساســية ستبقى مستمرة بالمسلسل ولفت إلى أن 
نهاية الموســم األول كانــت تتضمن موت بعض 
الشخصيات ومنها شخصية »مرام« التي تؤديها 
الفنانة رشــا بالل إال انه جرى تعديل النهاية قبل 
العرض على الرغم من عدم وجود قرار بموســم 

ثاني من العمل.
وبحســب المعلومات فإن العمل لن يكون للموسم 
الرمضانــي المقبــل حيث مــن المؤكد أنه ســيتم 
عرضــه بعد شــهر رمضان وربما خالل موســم 

الخريف أو الشتاء.
يشــار إلــى أن مسلســل »صالــون زهــرة« من 
تأليــف ندين جابــر وإنتــاج شــركة »الصباح« 
للمنتــج صــادق الصبــاح وهو من بطولــة نادين 
نجيم ومعتصم النهار وطوني عيســى وفادي ابي 
ســمرا ولين غرة وزينة مكي وعــدد من الفنانين 

اآلخرين.
وحقــق الموســم األول مــن العمل نجاحــاً كبيراً 
ونســب متابعة عاليــة عند عرضــه على منصة 

»شاهد« خالل العام الماضي.
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باتــت وظيفــة منســق الحفــات 
من الوظائــف الرائجة في اآلونة 
األخيرة وقد شهدت نمواً كبيراً أدى 
إلى ظهور العديد من المؤسسات 
واألفراد العاملين في هذا المجال 
الــذي وجد فيــه الكثيرون فرصة 
لاســترزاق والربــح، فيما وجد 
فيــه آخرون فرصــة لرفع دخلهم 
من خال اإلشــراف على حفات 
بســيطة يفضــل أصحابهــا تــرك 
مهمــة الديكــور للمختصين حتى 

لو كان ديكورا بســيطا تســتعمل 
فيــه البالونات الملونــة التي يتم 
تنســيقها مــع الطــاوالت حســب 

الفضاء الداخلي.
فأصحاب األفراح عادة يواجهون 
مشــاكل وأمور كثيرة تحول دون 
تفّرغهــم لمســألة ترتيــب قاعــة 
األعــراس، الشــيء الذي شــجع 
الكثيرين على االســتعانة بمنسقي 
الحفــات خاصــة بعد االنتشــار 
الخاصــة  لإلعانــات  الكبيــر 
للنشــطاء فــي هــذا المجــال عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

وصفحات التســويق اإللكتروني ، 
والذيــن يعرضــون خدماتهم على 
أو أي  الــزواج،  المقبليــن علــى 
مناســبة ســعيدة، من خال نشــر 
صور مغرية، تظهر فيها الطريقة 
الســحرية لتحويــل صالة حفات 
أو منــزل بســيط وحتــى مــرآب 
ســيارات، لقاعــة حفــات فخمة 
تضاهــي من حيث اإلتقان وتنظيم 
الديكــور أفخــم قاعــات الفنــادق 

المشهورة.
ومن بين هؤالء النشــطاء الطالبة 
الجامعيــة حيــاة التــي اختــارت 
امتهان تنســيق الديكــور في وقت 
فراغهــا، حيــث روت لنــا هــذه 
األخيرة قصة ولوجها هذا النشاط 
التجاري الفني قائلة بأنها انطلقت 
منذ سنة خال عطلة الصيف بعد 
أن فكرت في حسن استغال وقت 
فراغها ، فقــررت تجريب حظها 
في مجال تنســيق الحفــات الذي 
تطمــح اليــوم لتحويله إلــى مهنة 

تسترزق منها.
بــدأت  بأنهــا  محدثتنــا  وذكــرت 
خاصــة  مســتلزمات  بشــراء 
بالديكــور، باســتغال محــركات 
البحــث في الواب وبشــكل خاص 

موقــع »يوتيــوب« الــذي تعلمت 
بفضله كيفية تنظيم حفات ناجحة 
وبأبسط األشياء، لتنطلق بعدها في 
نشــر رقم هاتفها وصــورا لعملها 
في منزلها، لتفاجأ بعد مدة قصيرة 
بتضاعــف عدد زبائنها الذين كان 
معظمهــم من قســنطينة، وتمكنت 
فــي ظــرف وجيــز مــن توســيع 
نشــاطها وضم فتــاة أخرى للعمل 

معها.
الســيدة إيمان هي األخرى دخلت 
مجال تنظيم الديكور بعد مغادرتها 
لوظيفتهــا أين وجدت شــغفها في 
اإلتقــان والبحث دائما عن التنظيم 
فقالــت أن منزلهــا دائما ما يدهش 
الزائرين، ففكرت في خوض هاته 
التجربة حبا في التنظيم من جهة، 
وتوفير مداخيــل معتبرة من جهة 
أخــرى، فبدأت بنشــر اإلعانات 
على اإلنســتغرام بعد فتح صفحة 
خاصة لها، وقّررت امتهان منسقة 
ديكور، وقالت أنهــا أحيت العمل 
ووجدت فيه فرصة للتعّرف على 
الكثير من عادات وتقاليد الجزائر 
من خــال تنظيمهــا ألعراس في 
واســتقطابها   ، الواليــات  كامــل 

لزبائن أحبوا عملها كثيرا.

تنسيق الديكور نشاط جديد يفرض نفسه 
على عادات وأفراح الجزائريين

دجاجة تحاول التسلل إىل البنتاغون 

»الرفــق  جمعيــة  كشــفت   n
بالحيوان« فــي مقاطعة أرلنغتون 
بواليــة فرجينيــا األمريكيــة، أنها 
كانــت  دجاجــة  لســحب  تدخلــت 
تحوم حــول المنطقــة األمنية في 
المبانــي  أكثــر  أحــد  البنتاغــون 

تحصينا في العالم. 
آنيمــل   « جمعيــة  وأوضحــت 
ويلفر ليــغ أوف آرلينغتون« عبر 
حســاباتها علــى مواقــع التواصل 
االجتماعي أنها اســتدعت موظفين 

لديها لاهتمــام بالدجاجة وإعادتها 
إلى القن.

»ميليتــري  صحيفــة  وأوردت 
تايمز« المتخصصة في الشــؤون 
الدجاجة، وسألت  العســكرية خبر 
ســاخرة: »هــل تاهــت الدجاجــة 
ببســاطة لــدى محاولتهــا عبــور 
الشــارع؟ أم هي جاسوســة كانت 
تقوم بمهمة لســرقة أسرار الدولة؟ 
حتــى اللحظة لــم تفتــح منقارها« 

لإلجابة عن هذه األسئلة.

أسرتاليا تخصص 35 مليون دوالر 
لحماية الكواال من االنقراض

n خصصت الحكومة األسترالية 
50 مليون دوالر أسترالي أي ما 
يعــادل 35 مليون دوالر أمريكى 
إضافيــة علــى مــدى الســنوات 
األربعة المقبلة لحماية حيوانات 
انخفــاض  الكــواال والحــد مــن 
المعــرض  النــوع  هــذا  أعــداد 
للخطر، وحســب ما نشره موقع 
CNN، تقلصت هذه الحيوانات 
األسترالية نتيجة حرائق الغابات 
واألمــراض وحركــة المركبات، 
وانخفضــت أعدادها فــى البرية 
مــن نحــو 330 ألفــاً إلى 100 

ألف على األكثر.
وقــال رئيــس الوزراء ســكوت 
موريســون، فى بيــان، »الكواال 
أحــد رمــوز أســتراليا المحببــة 
وأكثرها شهرة.. ونحن ملتزمون 

بحمايتها ألجيال قادمة«.
الجديــدة  المخصصــات  وترفــع 
إنفــاق الحكومة فــى الحفاظ على 
حيوانات الكــواال ألكثر من 74 
مليــون دوالر أســترالي منذ عام 

لتحســين  وســتخصص   2019
الموائل ودراسة التكاثر واألعداد 
واألبحــاث المعنيــة بصحــة هذا 

الحيوان.
وانتشر كذلك بين حيوانات الكواال 
مــرض الكاميديــا أو المتدثرة، 
وهو داء ينتقل باالتصال الجنسي 
ويصــاب به البشــر أيضا، وتأثر 
بالمــرض نصــف الحيوانات فى 

بعض المناطق.
وأظهــرت دراســة، تكفــل بهــا 
الصنــدوق العالمــى للطبيعة، أن 
أكثر مــن 60 ألفاً مــن حيوانات 
الكــواال إما نفقــت أو أصيبت أو 
تضررت بشــكل أو آخر بحرائق 
الغابات عامي 2019 و2020.

الكــواال  حيوانــات  وتســتوطن 
بالواليــات  الكارفــور  غابــات 
وعلــى  الشــرقية  األســترالية 
األطــراف الســاحلية، ومتوســط 
عمرهــا 20 عامــاً، وهــي مــن 
الجرابيات التــى تحمل صغارها 
فــى جراب، وتنــام لما يصل إلى 

18 ساعة يومياً.

فتاة تنفق 4028 دوالًرا عىل رشاء مالبس أطفال لم تنجبهم بعد

أثارت فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً ضجة كبيرة 
على مواقع التواصل االجتماعى بعد أن اعترفت 
بإنفــاق آالف الــدوالرات على مابــس األطفال 
قبل ســنوات من تخطيطهــا لإلنجاب، ووفقا لما 

نشــرته صحيفة »ميرور« قالــت الفتاة: »لقد 
أنفقــت مبلــغ 3000 جنيه إســترليني )حوالي 
4028 دوالرا( علــى مابــس األطفــال خــال 
3 ســنوات، مما تســبب لها فى مشــاكل كبيرة 
مع شــريك حياتها، فنحــن ال يمكننا إنجاب طفل 
حتى اآلن ألننا نحتاج المال لتربيتهم وإطعامهم 

وتعليمهم«. 
وأضافــت: »نعمــل على زيــادة دخلنــا لنتمكن 
مــن إنجاب طفل وأنا أتوق لذلــك، وأحياناً أرى 
مابس أطفال جميلة جداً أشعر بأن علي شرائها 

وإال فلن أراها مرة ثانية«.
وأشــارت الفتاة إلى أن ذلك برأيها يعتبر توفيراً 
للمــال على المدى الطويــل وإنها »فكرة ذكية« 
بينما ال يوافقها شــريكها فى وجهة النظر ويرى 

أن ذلك إهداراً للمال.

وفقــا لموقع »ســبوتنيك« بعد أن تفاقــم النقاش 
بين الزوجين حول هذه الفكرة، ســارع زماؤها 
من مســتخدمي منصة »Mumsnet« للتعبير 
عن آرائهم حول هذه المســألة - واتفق الكثيرون 
على أن الفكرة ســخيفة وأن الطفل سينمو ويكبر 
وســيحتاج لمابــس جديــدة، حيث قــال أحدهم: 
»أنــت غير منطقيــة، مضيفاً أن شــراء مابس 

أطفال بهذا المبلغ أمر سخيف للغاية«.
وأضافــت أخرى: »إن شــراء مابــس لطفل لم 
يولــد بعد هو إهدار للمال، فاألطفال ال يحتاجون 
إلــى الكثيــر مــن المابــس ويكبرون بســرعة 

كبيرة«.
وقال آخــر: »إن المبلغ كبير جــداً حتى لو كان 
لديــك طفــل، ماذا ســتفعلين لــو لم تســتطيعين 

الحمل؟ أنت تسببين األلم لنفسك«.

دالل. ب

أمريكى يدخل تحدي تناول اللحوم النيئة لمدة 78 يوما

قــام أحــد األشــخاص علــى موقــع التواصــل 
االجتماعى »إنســتجرام«، عبر حســاب يعرف 
 ،»Raw Meat Experiment« باســم 
والــذي يتابعه نحــو 83 ألف شــخص، بتناول 
قطــع من اللحــوم النيئــة، لمعرفة المــدة التي 
يمكنــه خالها البقاء على قيــد الحياة من خال 
أكل مثــل هذه اللحوم بشــكل يومي، وقد أشــار 
تقرير منشــور بصحيفة »متــرو« البريطانية، 

إلــى أن الرجــل الــذي لــم يكشــف عن اســمه 
الحقيقي ظل يتناول اللحم النيئ من شرائح لحم 
ســمك والدجاج لمــدة تجــاوزت 78 يوماً حتى 
اآلن، ليعــرف كــم يمكن بإمكانــه الصمود على 

هذه الحالة.
وأضافــت الصحيفــة  البريطانيــة فــى تقريرها 
المنشــور، إنه  على الرغم من طول تلك الفترة 
التــى ظل يتناول فيهــا اللحوم النيئة، لم يتعرض 

للتســمم حتى اآلن، كما تناول أيضا البيض النيئ 
واللبــن إلى جانب أطعمته غيــر المطهية ،وأكد 
الرجل إنه مستمر في هذا التحدي حتى لو كانت 

نهايته الوفاة متأثرا بالبكتيريا.
وفــي إحــدى منشــوراته األولى، ظهــر الرجل 
الــذي لــم يذكــر اســمه الحقيقي، والــذي يعيش 
فــي الواليات المتحدة، وهو يأكل شــريحة لحم، 
بينمــا كلبه ينظــر إليه جائًعا، وفــي اليوم الثالث 
والثاثون من تجربته، تناول بعض اللحم البقري 
المفروم، وقال التباعه: »ال يوجد مضغ، يمكنك 

ببساطة وضع لحم البقر في فمك وابتاعه«.
وفــي واقعــة أخرى، تناول رجل علــى مدار الـ 
10 ســنوات الماضية، اللحــم النيئ بما فى ذلك 
الطحال واألغنام، حيث كان يشــعر بأنه بصحة 
أفضل، وفقا لروايته، وظل ديريك نانس، والذي 
يبلغ من العمر 35 عاًما من ليكسينجتون بوالية 
كنتاكــى بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، يأكل 
اللحوم النيئة، موضحــاً أن األجزاء الوحيدة من 
الحيــوان التى لن يأكلها هــي الحوافر والقرون، 

وفقا لجريدة »ديلى ميل« البريطانية.
وزعــم »نانس« ان عــدم طهيه للحــم، يضمن 
لــه الحصول على جميــع العناصر الغذائية التي 
يحتاجهــا للحفاظ علــى صحته وأوضــح قائًا: 
»هناك بعــض العناصر الغذائيــة الموجودة في 
اللحــم النيئ التــي يتــم طهيها، وهنــاك كميات 

.»Bو ،Aو ،C ضئيلة من فيتامين
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الموافق لـ 01 رجب 1443 هـ 

مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة : رأس الوادي    
القسـم:   : شؤون األسرة

رقم الجدول  : 21/02505
رقم الفهرس : 22/00068
تاريخ الحكم : 22/01/09

حكم بالحجر
بــــيـــــن :  كواشي البشير بن بوزيد وبيــــــــــــن  كولشي العمري بن بوزييد 

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا حضوريا  في أول درجة  :   
في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى

/ فــي الموضوع  : الحجر على المدعى عليه كواشــي العمري المولــود بتاريخ 16_ 03_ 1965 
بعين تاغروت ،  ألبيه بوزيد و أمه غوالي تركية و تعيين شقيقه كواشي البشير مقدما عليه من أجل 
رعايته والقيام بشؤونه القانونية و اإلدارية و المالية، مع األمر بالتأشير بنشر ملخص من منطوق هذا 

الحكم بسعي من المدعي و تحميله بالمصاريف القضائية .
بذا صدر الحكم وافصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعاله ، و لصحته امضينا 

أصله نحن الرئيس وامين الضبط.
 الرئيس )ة(                                                             أمين  الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة   : برج بوعريريج 
بلدية   : برج بوعريريج 

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة التنظيم والمنازعات 

الرقم : 2021/85 
وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم : 12 ــ 06 المؤرخ في :12 يناير 2012 
المتعلق بالجمعيات . 

تم هذا اليوم : 26/ ديســمبر  2021/  ، اســتالم مذكرة التعديالت المؤرخة في  : 15 سبتمبر 2021 المتعلقة 
بتجديد  الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة 

جمعية النور لحي :120 مسكن تساهمي بلعربي طريق بئر صنب برج بوعريريج 
المسجلة تحت رقم : 2015/04 بتاريخ : 2015/02/10 

الكائن مقرها ب: حي 120 ســكن تســاهمي بلعربي طريق بئر صنب عمارة رقم 05 غرفة الحجابة    بلدية 
برج بوعريريج 

اسم الرئيس : قعلول رضـــــا 
تاريخ ومكان لمالد : 1975/12/27 ب: ثنية النصر 

رئيس المجلس الشعبي البلدي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة   : الحماديــــــــــة 
بلدية   : العـــــــــــــش 

الرقم : 2022/04 
وصل ايداع ملف تغيير الهيئة التنفيذية جمعية ذات طابع اجتماعي

أودع في يوم : 2022/01/30 ملف تغيير الهيئة التنفيذية الجمعية المحلية ذات 
الطابع االجتماعي المسماة : 

جمعية االحســان لتغســيل وتكفين الموتى وصيانة المقابر ونقل المرضى بلدية 
العش 

الكائن مقرها ب: مسكن بودوح عبد الرؤوف بقرية لمخازن 
اسم الرئيس : بـــودوح عبد الرؤوف 

رئيس المجلس الشعبي البلدي 

رئيس المجلس الشعبي البلدي

    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 
األستــاذ سقـــــاش ساســــــي 

محضـر قضائي لدى مجلس قضـاء قسنطينة 
الكائن مقره/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينـة

محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع بالمزاد العلني  
)المادة: 748 مـن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية( 

-بناء على طلب/بــــن الشيـــــخ لفقــــــــون عمـــــــــر.
- العنـــــــــوان/حي جيريك رقم 27 عين الباي قسنطينة.

-المختار)ة( موطنا له)ا( للتنفيذ بالوحدة الجوارية 07 فيال رقم 16 علي منجلي الخـــــروب.
-ضــــــــــــــــد/بن الشيخ لفقون رؤوف. العنوان/تحصيص الشمس رقم 175 عين السمارة قسنطينة.

-بناء على الحكم الصادر عن محكمة: الخروب. القسم: المدني. بتاريخ: 25/06/19. رقم الجدول: 01074/19. رقم الفهرس:02833/19.
الممهور بالصيغة التنفيذية. 

-بنـاء علـى محضـر تكليـف بالوفـاء المحرر والمبلغ قانونا بتاريــــخ:08/03/2020.
-بنـاء علـى محضـر تبليـغ تكليف بالوفـاء المحرر والمبلغ قانونا بتاريـخ: 08/03/2020.
-بنـاء علـى محضـر تبليـغ السنـد التنفيذي المحرر والمبلغ قانونا بتاريـخ: 08/03/2020.

-بنـاء علـى محضر امتناع عـن التنفيذ المؤرخ في:26/03/2020.
-بناء على أمر يتضمن االذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقارات المدين، الصادر عن السيد رئيس محكمة الخروب، في:17/11/2021.

رقم الترتيب:2636/21. فهرس رقم: 2636/21. المشهر بالمحافظة العقارية بالخروب، في:18/11/2021، حجم:09، رقم:88.
-بناء على محضر إخطار الضرائب بالحجز المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ:18/11/2021.

-بناء على محضر تبليغ رسمي ألمر يتضمن اإلذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقارات المدين، المحرر بتاريخ:18/11/2021.
-بناء على محضر إنذار بالدفع للمحجوز عليه، المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ:18/11/2021. 

بتاريخ: 17-01-2022،  الخروب  محكمة  أمانة ضبط  لدى  والمودعة  السالم  عبد  الخبير زرقة  من طرف  المنجزة  الخبرة  تقرير  على  -بناء 
رقم اإليداع:22/2022.

-بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع لدى محكمة الخروب. بتاريـخ: 30/01/2022. رقـم: 06/22.
-بناء على المادة: 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

نحن األستاذ/ سقاش ساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء 
قسنطينة الكائن مكتبه بالعنوان أعاله، والموقع أدناه.

-نعلن أنه تم إيداع قائمة شروط البيع لدى أمانة ضبط محكمة الخروب بتاريـخ:30/01/2022، تحت رقم:06/22. المتضمنة الكيفيات والشروط 
التي سيتم بموجبها بيع العقارات التالية:

العقار األول: محل معد لإلستعمال التجاري، كائن ببلدية ودائرة الخروب ووالية قسنطينة، بالمدينة الجديدة الوحدة الجوارية UV01( 01( عين 
الباي بالطابق االرضي لعمارة B الخاضعة لنظام الملكية المشتركة رقم 02، مساحته أربعون متر مربع واثنى عشرة ديسمتر مربع )40.12م2( 
بتاريخ 23/12/2011،  بالخروب،  العقارية  بالمحافظة  المشهر  للتقسيم  الوصفي  الجدول  02 من  الحصة رقم  ونسبة 40.27/1000 ويشكل 

حجم 477 رقم 43.-السعر اإلفتتاحي حدد بـ: 5.965.300,00دج )خمسة ماليين وتسعمائة وخمسة وستون ألف وثالثمائة دينار جزائري(.
العقار الثاني: محل معد لإلستعمال التجاري، كائن ببلدية ودائرة الخروب ووالية قسنطينة، بالمدينة الجديدة الوحدة الجوارية UV01( 01( عين 
الباي بالطابق االرضي لعمارة B الخاضعة لنظام الملكية المشتركة رقم 01، مساحته خمسة وثالثون متر مربع وتسعة ديسمتر مربع )35.09م2( 
ونسبة 35.18/1000 ويشكل الحصة رقم 01 من الجدول الوصفي للتقسيم المشهر بالمحافظة العقارية بالخروب، بتاريخ 23/12/2011، حجم 

477 رقم 43.-السعر اإلفتتاحي حدد بـ: 6.820.400,00دج )ستة ماليين وثمانمائة وعشرون ألف وأربعمائة دينار جزائري(.
العقار الثالث: محل معد لإلستعمال التجاري، كائن ببلدية ودائرة الخروب ووالية قسنطينة، بالمدينة الجديدة الوحدة الجوارية UV01( 01( عين 
الباي بالطابق االرضي لعمارة A الخاضعة لنظام الملكية المشتركة رقم 02، مساحته خمسة وثالثون متر مربع وتسعة ديسمتر مربع )35.09م2( 
ونسبة 35.18/1000 ويشكل الحصة رقم 04 من الجدول الوصفي للتقسيم المشهر بالمحافظة العقارية بالخروب، بتاريخ 23/12/2011، حجم 

477 رقم 43.-السعر اإلفتتاحي حدد بـ: 6.316.200,00دج )ستة ماليين وثالثمائة وستة عشر ألف ومئتي  دينار جزائري(.
العقار الرابع: عقار ذو طابع استثماري يتمثل في مركز للتسلية ومطعم، كائن ببلدية عين اسمارة، دائرة الخروب ووالية قسنطينة. بالمكان المسمى 

جبل بابا، مساحتها عشرين )20ار( وتشكل مجموعة ملكية رقم 19 من القسمة المساحية رقم 14 كما 
دينار  ألف  وعشرون  وخمسة  وتسعمائة  مليون  وثالثون  حدد:31.925.000,00دج)واحد  اإلفتتاحي  المسحي.السعر  المخطط  على  مبينة  هي 

جزائري(.
العقار الخامس: بناية ذات استعمال سكني ، كائنة ببلدية عين اسمارة، دائرة الخروب ووالية قسنطينة. بتحصيص الشمس، مساحتها ثالثمائة متر 
مربع )300م2( تحمل مجموعة ملكية رقم 47 من القسمة المساحية رقم 15 كما مبينة على مخطط المسحي. وهم موجودون بجميع مرافقها 
ومنافعهم الداخلة فيها أو الخارجة عنها.-السعر اإلفتتاحي حدد بـ:88.972.800,00دج)ثمانية وثمانون مليون وتسعمائة وإثنان وسبعون ألف 

وثمانمائة دينار جزائري(.
السيد/رئيس  بمكتب  العاشرة صباحا.                    الساعة  في  لـ :23/02/2022  الموافق  األربعاء  يوم  االعتراضات: حددت  -جلسة 

محكمة الخروب. 
-جلسة البيع بالمزاد العلني: ستحدد الحقا من طرف السيد رئيس المحكمة.

إثباتــا لذلك حررنـا هـذا المحضـر طبقـا للقانــون. 
األستاذ المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ: نعيجة  صحراوي نسيم

محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع »ت« رقم 10 برج بوعريريج
الهاتف : 22 40  76 35 0

محضر تبليغ رسمي 
ألمر بالحجز على عقار المدين

المادة 725 من قانون االجراءات المدنية 

بتاريخ : الفاتح من شهر فيفري عام ألفين واثنان وعشرين ميالدي)   01  / 02   /2022(
على الساعة : الثالثة والدقيقة الخمسين مساءا ) 50 : 15 (   

نحن األستاذ نعيجة صحراوي نسيم محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء برج  بوعريريج الواضع ختمه 
وتوقيعه أدناه ،والكائن مكتبه 

بالعنوان المذكور أعاله.
بطلب من الســيدة : مشــري زهرة بنت ســاعد بواســطة وكيلها الســيد بلخضر عبد هللا بموجب الوكالة الخاصة 

المحررة من طرف الموثق األستاذ بن حيزية 
علي والمؤرخة في 10/06/2014 عدد 581 . 

العنــوان: بــرج الغدير والية بــرج بوعريريج والمتخذة من تاالوزرو بلدية برج زمــورة والية برج بوعريريج 
موطنا مختارا لها في تنفيذ هذا السند .

- بعــد االطــالع علــى المــواد 02، 12، 16 من القانون رقــم 06-03 المؤرخ فــي 2006-02-20 المتعلق 
بتنظيم مهنة المحضر القضائي.

- بعد االطالع على المواد من 405 إلى 416 ، 725من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
- تنفيذا لعقد اإلعتراف بالدين المحرر من طرف الموثق األســتاذ بن حيزية علي والمؤرخ في 22/06/2011 

عدد 926 والممهور بالصيغة 
التنفيذية المؤرخة في 25/06/2014 .

بلغنا وسلمنا
للسيد : قايدي نور الدين بن عمر .

العنوان : تاالوزرو بلدية برج زمورة والية برج بوعريريج.
مخاطبين :بالموطن المذكور أعاله قايدي نور الدين بتصريحه الذي بعدما أطلعناه على موضوع التبليغ الرسمي 

وعرفناه بصفتنا رفض االستالم 
وصرح بأنه ليس المعني باألمر .

- نســخة مــن األمــر بالحجز علــى عقار المدين رقــم الترتيــب : 3611/21 الصادر عن رئيــس محكمة برج 
بوعريريج بتاريخ : 11/11/2021 .

* وأنذرنــاه )هــا( بأنه طبقا ألحكام المــادة 725 من قانون اإلجراءات المدنية واإلداريــة إذا لم يدفع مبلغ الدين 
في أجل شهر واحد )01( 

من تاريخ التبليغ الرسمي، يباع العقار و/أو الحق العيني العقاري جبرا عليه )ها(.  
ولكي ال يجهل ما تقدم

حررنا هذا المحضر في التاريخ والساعة المذكورين أعاله  وأمضيناه وختمناه الكل طبقا  للقانون.
توقيع أو بصمة المبلغ له                       المحضر القضائي

مكتب األستاذ عثامنة نبيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس
قضاء برج بوعريريج 

رأس الوادي والية برج بوعريريج  الهاتف : 035.63.22.62 نشر 
مستخرج قائمة شروط البيع لعقار مشاع

المادة 748 من قانون االجراءات المدنية واالدارية 
بطلب من / هارون عمار بن أحمد 

الساكن ب/ حي 19 أوت بلدية رأس الوادي
ضد: هارون حســان بن احمد- هارون النذير بن احمد- هارون حميدة بنت احمد-  هارون 
ناديــة بنت احمــد- هارون خيرة بنت احمد- الســاكنون جميعا ب/ بمزرعــة هارون بلدية 

رأس الوادي 
- بنــاء  على الحكــم الصادر عن محكمة رأس الوادي قســم العقاري في 2020/06/03 
تحت رقم قضية 19/02248فهرس 20/00792 المؤ بالقرار الصادر عن مجلس قضاء 
برج بوعريريج الغرفــة العقارية بتاريخ 2021/10/07 تحت رقم فهرس 21/01702 

والممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2022/01/27 تحت رقم 2022/67.
-افــراغ الحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي القســم العقــاري بتاريخ 2019/07/10 
تحــت رقم 19/00969 فهــرس 19/01747 واعتماد تقريري الخبرة االصلية التكميلية 
المنجزتيــن من طــرف الخبير بورحلي علي المودعتين لدى امانــة المحكمة االول بتاريخ 
2019/03/27 تحت رقم 19/197 والثاني بتاريخ 2019/07/30 تحت رقم 19/435 

وبالنتيجة صرف األطراف الى بيع العقا ات المملوكة لهم على الشيوع والمتمثلة في :
01( القطعة االرضية المنتمية الى مجموعة ملكية  08 قسم 08 مساحتها 04 هكتار و40 

آر الواقعة بالمكان المسمى مزرعة بيرتورين بلدية راس الوادي. 
حدد السعر االفتتاحي مليوني دينار جزائري)2000.000.00دج(

على ذلك وبمقتضى المواد 786 و787 من قانون االجراءات المدنية واالدارية
وعليــه يعلــن المحضــر القضائــي عثامنة نبيا عــن ايداع قائمة شــروط البيع لــدى امانة 
ضبــط 2022/02/02 تحــت رقــم 22/07 كمــا تــم تحديد جلســة االعتراضــات ليوم 
2022/02/22 على الســاعة الحادية عشــر 11.00 صباحا بمكتب الســيد)ة( رئيس)ة( 
محكمة راس الوادي ولالطالع على قائمة شروط البيع االتصال بمكتب المحضر القضائي 

المحدد اعاله او بأمانة ضبط المحكمة 
كمــا ان تقديــم االعتراضات يكون بموجب عريضة كتابية تقدم الى الســيد رئيس المحكمة 

بثالثة 03 ايام على االقل قبل تاريخ الجلسة واال سقط الحق في ذلك.
المحضر القضائي

مكتب األستاذ عثامنة نبيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس
قضاء برج بوعريريج 

رأس الوادي والية برج بوعريريج  الهاتف : 035.63.22.62 نشر 
مستخرج قائمة شروط البيع لعقار مشاع

المادة 748 من قانون االجراءات المدنية واالدارية 
بطلب من / هارون عمار بن أحمد 

الساكن ب/ حي 19 أوت بلدية رأس الوادي
ضد: هارون حســان بن احمد- هارون النذير بن احمد- هارون حميدة بنت احمد-  هارون 
ناديــة بنت احمــد- هارون خيرة بنت احمد- الســاكنون جميعا ب/ بمزرعــة هارون بلدية 

رأس الوادي 
- بنــاءا على الحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي قســم العقــاري في 2020/06/03 
تحت رقم قضية 19/02248فهرس 20/00792 المؤ بالقرار الصادر عن مجلس قضاء 
برج بوعريريج الغرفــة العقارية بتاريخ 2021/10/07 تحت رقم فهرس 21/01702 

والممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2022/01/27 تحت رقم 2022/67.
-افــراغ الحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي القســم العقــاري بتاريخ 2019/07/10 
تحــت رقم 19/00969 فهــرس 19/01747 واعتماد تقريري الخبرة االصلية التكميلية 
المنجزتيــن من طــرف الخبير بورحلي علي المودعتين لدى امانــة المحكمة االول بتاريخ 
2019/03/27 تحت رقم 19/197 والثاني بتاريخ 2019/07/30 تحت رقم 19/435 

وبالنتيجة صرف األطراف الى بيع العقا ات المملوكة لهم على الشيوع والمتمثلة في :
01( القطعة االرضية المنتمية الى مجموعة ملكية  42 قسم 08 مساحتها 07 هكتار و17 

آر  الواقعة بالمكان المسمى مزرعة قارو بلدية راس الوادي. 
حدد السعر االفتتاحي خمسة ماليين دينار جزائري)5000.000.00دج(

على ذلك وبمقتضى المواد 786 و787 من قانون االجراءات المدنية واالدارية
وعليــه يعلــن المحضــر القضائــي عثامنة نبيا عــن ايداع قائمة شــروط البيع لــدى امانة 
ضبــط 2022/02/02 تحــت رقــم 22/05 كمــا تــم تحديد جلســة االعتراضــات ليوم 
2022/02/22 على الســاعة الحادية عشــر 11.00 صباحا بمكتب الســيد)ة( رئيس)ة( 
محكمة راس الوادي ولالطالع على قائمة شروط البيع االتصال بمكتب المحضر القضائي 

المحدد اعاله او بامانة ضبط المحكمة 
كمــا ان تقديــم االعتراضات يكون بموجب عريضة كتابية تقدم الى الســيد رئيس المحكمة 

بثالثة 03 ايام على االقل قبل تاريخ الجلسة واال سقط الحق في ذلك.
المحضر القضائي

مكتب األستاذ عثامنة نبيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس
قضاء برج بوعريريج 

رأس الوادي والية برج بوعريريج  الهاتف : 035.63.22.62 نشر 
مستخرج قائمة شروط البيع لعقار مشاع

المادة 748 من قانون االجراءات المدنية واالدارية 

بطلب من / هارون عمار بن أحمد 
الساكن ب/ حي 19 أوت بلدية رأس الوادي

ضد: هارون حســان بن احمد- هارون النذير بن احمد- هارون حميدة بنت احمد-  هارون 
ناديــة بنت احمــد- هارون خيرة بنت احمد- الســاكنون جميعا ب/ بمزرعــة هارون بلدية 

رأس الوادي 
- بنــاءا على الحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي قســم العقــاري في 2020/06/03 
تحت رقم قضية 19/02248فهرس 20/00792 المؤ بالقرار الصادر عن مجلس قضاء 
برج بوعريريج الغرفــة العقارية بتاريخ 2021/10/07 تحت رقم فهرس 21/01702 

والممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2022/01/27 تحت رقم 2022/67.
-افــراغ الحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي القســم العقــاري بتاريخ 2019/07/10 
تحــت رقم 19/00969 فهــرس 19/01747 واعتماد تقريري الخبرة االصلية التكميلية 
المنجزتيــن من طــرف الخبير بورحلي علي المودعتين لدى امانــة المحكمة االول بتاريخ 
2019/03/27 تحت رقم 19/197 والثاني بتاريخ 2019/07/30 تحت رقم 19/435 

وبالنتيجة صرف األطراف الى بيع العقا ات المملوكة لهم على الشيوع والمتمثلة في :
01( القطعة االرضية المنتمية الى مجموعة ملكية  29 قسم 08 مساحتها 07 هكتار و01 

آر و 25 سآر الواقعة بالمكان المسمى مزرعة قارو بلدية راس الوادي. 
حدد السعر االفتتاحي خمسة ماليين دينار جزائري )5000.000.00دج(

على ذلك وبمقتضى المواد 786 و787 من قانون االجراءات المدنية واالدارية
وعليــه يعلــن المحضــر القضائــي عثامنة نبيا عــن ايداع قائمة شــروط البيع لــدى امانة 
ضبــط 2022/02/02 تحــت رقــم 22/06 كمــا تــم تحديد جلســة االعتراضــات ليوم 
2022/02/22 على الســاعة الحادية عشــر 11.00 صباحا بمكتب الســيد)ة( رئيس)ة( 
محكمة راس الوادي ولالطالع على قائمة شروط البيع االتصال بمكتب المحضر القضائي 

المحدد اعاله او بامانة ضبط المحكمة 
كمــا ان تقديــم االعتراضات يكون بموجب عريضة كتابية تقدم الى الســيد رئيس المحكمة 

بثالثة 03 ايام على االقل قبل تاريخ الجلسة واال سقط الحق في ذلك.
المحضر القضائي

مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء  برج 
بوعريريج   

 رأس الوادي والية برج بوعريريج ,الهاتف: 035.64.03.64
إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني

بمقتضى  أحكام المادة 749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بناءا على الحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي قســم العقاري في 12/10/2021 
تحــت رقم القضيــة 01030/21 فهــرس 02276/21 الممهور بالصيغــة التنفيذية 

بتاريخ 21/12/2021 تحت رقم 1733/21.
الفاصل في النزاع المطروح بين :

بن شيخ زواوي بن علي
من جهة الساكن / حي 26 مسكن بلدية رأس الوادي 

ضد / بن شيخ الواحدي بن علي - بن شيخ رزيق بن علي - بن شيخ عائشة بنت علي.
من جهة أخرى  الساكنون ببلدية رأس الوادي  

- بمقتضى األمر الصادر عن الســيد رئيس محكمة رأس الوادي  في 30/01/2022 
تحت رقم 2022/156.

يعلن األســتاذ عثامنة نبيل محضر قضائي بأنه سيشــرع في البيع بالمزاد العلني للعقار 
المشــاع بين األطراف أعاله و المتمثل في:  العقار  المشــاع الواقع بالمكان المســمى 
تجزئة 125 قطعة زروقي رأس الوادي قســم 36 مجموعة ملكية 134 محل البطاقة 
العقاريــة المقيــدة في 2008/09/01 ايداع حجم 15 تربيعــة 2989 دائرتها المدنية 
و دائرتهــا العقاريــة راس الــوادي و القضائية رأس الــوادي و القضائية رأس الوادي 

والية برج بوعريريج.
 يوم :  2022/03/02 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر محكمة راس الوادي. 
للبيع بالمزاد العلني وحدد الســعر االفتتاحي بمبلغ ثمانية عشــر مليون دينار جزائري 

)18.000.000.00 دج(.
- شروط البيع :

إضافة إلى الشــروط المذكورة في دفتر الشــروط فإن الراسي عليه المزاد يتحمل كافة 
المصاريف و االلتزام بدفع ) 1/5( الثمن و المصاريف و الرسوم المستحقة فور رسو 

المزاد و بدفع المبلغ المتبقي في)8( ثمانية أيام
- ولمعلومــات أكثــر يمكــن االطالع علــى دفتر الشــروط بأمانة ضبــط محكمة برج 

بوعريريج أو بمكتب المحضر القضائي بالعنوان أعاله.
المحضر القضائي



n نســبه ، قصــة إســامه ، جهــاده 
ومناقبه  

ِة  ٍة أَِمْيًنا، َوأَِمْيــُن َهِذِه اأُلمَّ »إِنَّ لِــُكلِّ أُمَّ
اِح« رواه البخاري  أَبُو ُعَبْيَدَة بــُن الَجرَّ
ومسلم ، هذه شهادة رسول هللا وخيرته 
من خلقة ألبي عبيــدة بن الجراح فأنعم 
بهــا من شــهادة، فمــن هو أبــو عبيدة 
بــن الجراح أمين هــذه األمة وصاحب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟
نسبه وكنيته:

هــو أبــو عبيــدة عامر بن عبــد هللا بن 
رضــي  القرشــي  الفهــري  الجــراح 
هللا عنــه، أبو عبيــدة، مشــهور بكنيته 
وبالنســبة إلى جــده، وأمــه أميمة بنت 

غنم]الطبقات الكبرى البن ســعد )3/409(، ولد ســنة 
40 قبل الهجــرة، 584م. وكان رجــًا َنِحيًفا َمْعُروَق 

الوجه، َخِفيَف اللِّْحَيِة، ُطَوااًل، أََحَنى أَْثَرَم الثَِّنيََّتْيِن.
وبالرغم أن المصادر التاريخية لم تذكر شيًئا كثيًرا عن 
حياة أبي عبيدة قبل اإلســام أو عن أســرته برغم كونه 
قرشــيًّا، إال أنَّ ذلك ربما يشــير أنَّ حياة ذلك الصحابي 
الحقيقية ربما بدأت مع إســامه؛ فقد ســارع أبو عبيدة 
رضــي هللا عنه لإلســام فــي أيامه األولــى ليكون من 

السابقين األولين.
قصة إسام أبي عبيدة

 كان أبــو عبيــدة عامر بــن الجراح -رضــي هللا عنه- 
من الّســابقين لإلسام؛ فقد أســلم على يد الّصحابي أبي 
بكر الّصديق -رضــي هللا عنه-، والذي كان يتخيّر من 
يرى فيه النّضج والحكمة ليدعوه لدين اإلســام، وكان 
مــن بين هؤالء أبي عبيدة -رضي هللا عنه-؛ فقد توّســم 
فيه صفاء ســريرته ورجاحة عقلــه، وقام من أجل ذلك 
بدعوته إلى اإلســام وسرعان ما استجاب أبو عبيدة له 
ولدعوتــه، وبعدها ذهب مع أبي بكر الصديق وجماعة 
آخريــن من بينهــم عبــد الّرحمن بن عــوف، وعثمان 
بــن مظعــون وغيرهم إلى رســول هللا -صلّى هللا عليه 
وســلّم-، والذي حّدثهم عن دين اإلســام وتعاليمه، فما 
كان منهم إال أن أســلموا جميعــاً في آٍن واحد، ولم يكن 
النّبــي -عليه الّصاة والّســام- قد دخــل دار األرقم بن 
أبــي األرقم بعد، وكان أبــو عبيدة حينها يبلغ من العمر 
خمســًة وعشــرين عامــاً؛ أي أنَّه كان في ســّن اكتمال 

العقل والنّضج.] احمد شرباصي، امين االمة ابو عبيدة 
عمــر بن الجــراح، صفحة 17-16. بتصــّرف.[  وقد 
واجــه أبو عبيدة بن الجراح -رضي هللا عنه- ما واجهه 
المســلمون في بداية الّدعوة من الصّد واألذى، وهاجر 
مــع الّصحابة -رضــوان هللا عليهم- عندما هاجروا إلى 
الحبشــة في الهجــرة الثّانية، ولّما علم بمبايعة رســول 
هللا -صلّــى هللا عليــه وســّلم- لألنصــار عاد إلــى مّكة 
المكّرمة، ليهاجر بعدها مع رســول هللا -صلّى هللا عليه 
وسلّم- والّصحابة إلى المدينة المنورة، ونزل عند كلثوم 
بن الهدم، وآخاه الّرســول -عليه الّصاة والّســام- مع 
محمد بن مسلمة -رضي هللا عنهم جميعاً-.]عبد العزيز 
الشناوي، صديقان في الجنة الزبير بن العوام ابو عبيدة 

بن الجراح، صفحة 34. بتصّرف.[.. 
من مناقب أبي عبيدة بن الجراح:

هو أحد العشــرة المشهود لهم بالجنة، وهاجر الهجرتين 
وشــهد بدراً وما بعدها وهو الــذي انتزع حلقتي المغفر 
من وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسقطت ثنيتاه 
بسبب ذلك وثبت يوم أحد مع رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم حين انهزم الناس. 
كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم يُثني عليــه، روى 
الترمــذي عــن أبــي هريرة رضــي هللا عنه قــال: قال 
جُل أبو َبْكٍر،  رســول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ِنعَم الرَّ
اِح،  جُل أبو ُعَبْيــدَة بُن الجرَّ جُل عمــُر، ِنعَم الرَّ ِنعــَم الرَّ
جُل ثابُت بُن َقيِس  جُل أَُســْيُد بُن ُحَضْيٍر، ِنعَم الرَّ ِنعَم الرَّ
جُل معاُذ  جُل معاُذ بُن جبٍل، ِنعَم الرَّ اٍس، ِنعَم الرَّ بِن شــمَّ

بُن عمِرو بِن الجموِح«. 
رواه الترمدي 

وعــن عبد هللا بن شــقيق 
أيُّ  لعائشــَة  قلــُت  قــال: 
 ُ أصحاِب النَّبــيِّ صلَّى هللاَّ
علَيِه وسلََّم كاَن أحبَّ إلى 
ُ علَيِه  ِ صلَّى هللاَّ رسوِل هللاَّ
وســلََّم قالت أبو َبْكٍر قلُت 
ثمَّ َمــن قالَت عمُر قلُت ثمَّ 
مــن قالت ثمَّ أبو ُعَبْيدَة بُن 
اِح قال قلــُت ثمَّ من  الجــرَّ

قال فَسَكَتت.
قصــة جهــاد أبــي عبيدة 

وشجاعته 
ُعرف أبــو عبيدة -رضي 
هللا عنه- بالّشجاعة وحّب 
الجهــاد، وكان يُلّقبــه النّبــي -عليــه الصاة والســام- 
بالقــوّي األميــن، وقد شــهد أبــو عبيدة مع رســول هللا 
-عليه الّصاة والّســام- المشــاهد والغزوات كلّها ولم 
يتخلّــف عن أحدها، وكان يُؤّمر على الّســرايا في عهد 
النّبــي -صلّــى هللا عليه وســلّم- لِما يتمتّع بــه من ذكاٍء 
عســكري وقيادة ناجحــة. وقد روي أّن أبــا عبيدة قتل 
أباه في غزوة بدر، وكان أبوه مشركاً حينئذ، فأنزل هللا 
ِ َواْلَيْوِم  -تعالــى- فيه قوله: )ال َتِجُد َقْوماً ُيْؤِمُنــوَن ِباللَّ
َ َوَرُســولَُه َولَْو َكاُنوا آَباَءُهْم  اْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ للاَّ
أَْو أَْبَناَءُهــْم أَْو إِْخَواَنُهــْم أَْو َعِشــيَرَتُهْم أُولَِئَك َكَتَب ِفي 
ُقلُوِبِهُم اْلِيَماَن(،سورة المجادلة اآلية 26، غير أّن هذه 
القّصة لم يثبت صّحة سندها ولم يرد فيها حديث صحيح 
أو حتّــى حديث ضعيف، وقــد رّجح بعض العلماء وفاة 
والده قبل اإلســام.] محمد شراب، أبو عبيدة عامر بن 
الجراح أمين األمة وفاتح الديار الشــامية، صفحة -71
73. بتصّرف.[ اســتمّر أبو عبيدة في قتاله واستبســاله 
في عهد الخلفاء الّراشــدين، وشــارك في حروب الّردة 
وحرب مسليمة الكّذاب، وكان أحد أمراء األجناد الّذين 
ذهبوا لفتح الّشام، وقد شارك في وقعة أجنادين، ووقعة 
الّســماوة، ومــرج الّصفر، وفي عهــد الخليفة عمر بن 
الخطــاب -رضــي هللا عنه- جعله قائداً مــكان خالد بن 
الوليد لفتح دمشــق، فكان النّصر حليفاً للمســلمين، وقد 
صالحهــم القائد أبو عبيــدة حينها على نصف ممتلكاتهم 

وكنائسهم..

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللهم حبِّْب إلينا اإليماَن وَزيِّْنه في قلوِبنا ، 
ه إلينا الكفَر والفسوَق والعصياَن واجعْلنا من  وَكرِّ

الراشدين.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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n  قــال تعالــى : )َمِن اْهَتَدٰى َفإِنََّما َيْهَتِدي لَِنْفِســِه َوَمْن 
َضلَّ َفإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها  َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أُْخَرٰى  َوَما 
ِبيــَن َحتَّٰى َنْبَعَث َرُســواًل( الية 15 من ســورة  ُكنَّــا ُمَعذِّ

اإلسراء

اَة  n  قــال رســول للا -صلّى للا عليه وســّلم-: »َمن أقــاَم الصَّ
كاَة وماَت ال ُيشــِرُك بالِل شــيئاً، كاَن حًقّا علَى للاِ -عزَّ  وآَتــى الزَّ
- أن يغفــَر لَه هاجَر أو ماَت في َمولــِدِه« رواه الوادعي في  وجــلَّ

الصحيح المسند 

n الــزكاة : هي مبلغ من المــال ينفق من المال إذا بلغ المال 
األصلي نصاًبا شــرعًيا معيًنا، يُحّدده الّشــارع، والزكاة هي 

واحدة من أهم أركان اإلسام الخمسة.

n  إنك محســن حقا حيــن تتزكى ، وعندمــا تتزكى أدر 
وجهك عمن يتقبل عطاءك حتى ال تبصر حياءه عاريا

                                         جبران خليل جبران

س: هل يكفي النطق واالعتقاد بهذا الركن من أركان اإلســام، أم البد من أشــياء أخر 
حتى يكتمل إسام المرء ويكتمل إيمانه؟

الجواب: هذا الركن يدخل به الكافر في اإلســام، وذلك بأن يشــهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا 
رسول هللا، عن صدق وعن يقين، وعن علم بمعناها وعمل بذلك، إذا كان ال يأتي بهما في حال 
كفره، ثم يطالب بالصاة وبقية األركان وســائر األحــكام، ولهذا لما بعث النبي معاذا إلى اليمن 
قال له: ادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن 
هللا افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا افترض 

عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
فلم يأمرهم بالصاة إال بعد التوحيد واإليمان بالرسول ، فالكفار أوال يطالبون بالتوحيد واإليمان 
بالرســول ، فإذا أقر الكافر بذلك وأســلم صار له حكم المسلمين، ثم يطالب بالصاة وبقية أمور 

الدين، فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخر.
فمــن امتنع عن الصاة يســتتاب فإن تاب وإال قتــل كافرا، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي 
العلمــاء، وإن امتنــع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونها، فكذلك يقاتل كما قاتل الصحابة مانعي 

الــزكاة مــع أبي بكــر  وحكموا عليهم بالــردة، فإن لم يقاتــل دونها أجبره اإلمام على تســليمها 
وعزره التعزير الشــرعي الرادع ألمثاله، وهكذا يطالب المســلم بصــوم رمضان، وحج البيت 
مع االســتطاعة وســائر ما أوجب هللا عليه، ويطالب أيضا بترك ما حرم هللا عليه ألن دخوله في 
اإلســام والتزامه به يقتضي ذلك، ومن أخل بشــيء مما أوجبه هللا أو تعاطى شيئا مما حرم هللا 

عومل بما يستحق شرعا.
أما إن كان الكافر يأتي بالشــهادتين في حال كفره كغالب الكفار اليوم ،فإنه يطالب بالتوبة، مما 
أوجب كفره وال يكتفي بنطقه بالشــهادتين، ألنه ما زال يقولها في حال كفره لكنه لم يعمل بهما، 
فإذا كان كفره بعبادة األموات أو الجن أو األصنام أو غير ذلك من المخلوقات واالســتغاثة بهم 
ونحو ذلك وجب عليه أن يتوب من ذلك، وأن يخلص العبادة هلل وحده وبذلك يدخل في اإلسام، 
وإذا كان كفــره بتــرك الصاة وجب عليه أن يتوب من ذلــك وأن يؤديها فإذا فعل ذلك دخل في 

اإلسام.
وهكذا إذا كان كفره باســتحال الزنا أو الخمر وجب عليه أن يتوب من ذلك؛ فإذا تاب من ذلك 

دخل في اإلسام.
إعداد :  إيناس شروانةوهكذا يطالب الكافر بترك العمل أو االعتقاد الذي أوجب كفره؛ فإذا فعل ذلك دخل في اإلسام.
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مع المبشرين في الجنة 

من هم العشرة المبشرين بالجنة

الجزء الول 

تفقه في دينك
هل يكفي النطق بالشهادتين 
واالعتقاد للدخول في اإلسالم؟

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

 يف 
ُ

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

َ
ف

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

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

 يف الجنِة، وأبو عبيدة

أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين األمة



»مايكروسوفت« يوقف أكبر هجوم إلكتروني فى التاريخ
عين على التكنولوجيا
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شركة »ألفابت« تضاعف عائداتها 
بفضل اإلعالنات والحوسبة السحابية 

  

»ألفابــت«  شــركة  أعلنــت   n
مالكة غوغل، أول أمس الثالثاء، 
أن عائداتهــا خــالل الربع األخير 
من عــام 2021 تضاعفت تقريبا 
يــن،  المحلل توقعــات  وفاقــت 
متجــاوزة مخاوف التباطؤ الناجم 

عن انتشار فيروس كورونا.
وال تــزال غوغــل محور النشــاط 
عبر اإلنترنــت من خالل محركها 
للبحث وســوق اإلعالنات ومنصة 
يوتيوب، ما يمنحها تأثيرا عالميا 

واسعا.
وحقــق عمــالق االنترنــت صافي 
ــغ 20,6 مليار دوالر من  ل أرباح ب
االيــرادات التي نمــت 32 بالمائة 
لتصــل الى 75,3 مليار دوالر في 
الربع األخيــر من عام 2021، ما 
يرفع عائداتها الســنوية الى 257 

مليار دوالر.
وهــذا ضعــف اإليرادات الســنوية 
ــم تســجيلها فــي الفصل  تــي ت ال
بالغة 40  األخيــر عــام 2020 وال

مليار دوالر.
وأعــاد ســوندار بيتشــاي الرئيس 
هــذا  فابــت  أل لشــركة  تنفيــذي  ال
ــوي في  ــى »النمــو الق النجــاح إل
ــم  ورق  )…( اإلعالنيــة  ــا  ن أعمال
فصلي قياســي لمبيعــات هواتفنا 
»بيكسل” على الرغم من معوقات 
نا  االمدادات، واســتمرار نمو أعمال

السحابية بقوة«.
ويأتي إعالن ألفابت عن عائداتها 
القوية بعد تخطي شركة أبل أيضا 

لتبعات فيروس كورونا وتحقيقها 
إيرادات قياسية.

وقال محللو مؤسســة »وادبوش« 
إعــالن  قبــل  يــة  المال للخدمــات 
ألفابت عن أيراداتها »نحن نشــهد 
بوتيرة بطيئة تشّكل سردية مختلفة 
في قطــاع التكنولوجيــا )…( مع 
ارسال شركتي مايكروسوفت وأبل 
العمالقتين نغمة إيجابية األسبوع 
ــوول ســتريت ونحــن  الماضــي ل

ندخل هذا األسبوع«.
نــت أبل عن إيــرادات فصلية  وأعل
قياســية بقيمــة 124 مليار دوالر، 
ــى الرغــم مــن أزمــة الرقائــق  عل
االلكترونيــة وتأثيرات كوفيد التي 
طالــت العبيــن كبــار آخرين في 

م التكنولوجيا. عال
نتائــج القوية التي  وقدمت هــذه ال
خالفت التوقعات إشــارات إيجابية 
على الرغــم من تراجع النمو الذي 
ظــل يلقــي بظالله على شــركات 

مثل نتفليكس.
وتراجع سهم عمالق البث التدفقي 
الذي خسر مليارات الدوالرات من 
الشــهر الماضي  الســوقية  قيمته 
إثــر توقع نمو بنحــو 2,5 مليون 
مشــترك فقط فــي الفصــل األول، 
نتفليكــس منذ عام  وهــو األبطــأ ل
2010 وانحــراف كبير عن زيادة 
55 مليون مشترك خالل العامين 
الماضيين بسبب اجراءات اإلغالق 

التي أبقت الناس داخل بيوتهم.
                                 )أ ف ب(

 Microsoft أوقــف«   n
Azure Cloud »أكبر هجوم 
ــى  ــي التاريــخ عل ــي ف الكترون
اإلطالق من نوعية رفض الخدمة 
)DDoS( بســرعة هائلــة تبلغ 
ــي  3.47 تيرابايــت )Tbps( ف

الثانية. 
وبحســب التقريــر فــإن هجــوم 
اإلنتاجيــة  بســرعته   DDoS

ثانيــة  3.47 تيــرا بايــت فــي ال
ــغ 340 مليون  ل ومعــدل حزم يب
ثانية )pps(، والذي  حزمــة في ال
يســتهدف عمــالء Azure فــي 
آســيا، نشــأ من حوالي 10000 
مصــدر ومــن دول متعــددة فــي 
ــم، بمــا في  جميــع أنحــاء العال
ــك الواليات المتحــدة والصين  ذل
والجنوب كوريا وروسيا وتايالند 

والهند وفيتنام وإيران وإندونيسيا 
الهجــوم  واســتمر  وتايــوان، 
ــي 15 دقيقة وتم  ــي حوال اإلجمال

تخفيفه بنجاح.
الخدمــة  حجــب  هجــوم  ويعــد 
DDOS، هــو اختصــار لكلمة 
 Distributed Denial of
Service Attack، حيــث يتم 
ــى »خــادم« محــدد  الهجــوم عل
عــن طريق مجموعــة كبيرة من 
األجهزة وبسبب هذا العدد الكبير 
يفشــل هذا »الخادم« فــي تقديم 
ــكل جهــاز وبذلك يتم  الخدمــة ل
إيقاف الســيرفر لفترة من الوقت 

إلتمام الطلبات القديمة.
مديــر  ــوه«  ت ــا  ي يث آل  « وقــال 
المنتجات في » آزير نتووركينغ: 
»نعتقــد أن هذا هــو أكبر هجوم 
يتم اإلبــالغ عنه فــي التاريخ«، 
وفــي أكتوبــر الماضــي، أبلغت 
شركة مايكروســوفت عن هجوم 
تيرابــت   2.4 بســرعة   DDoS
ثانية )Tbps( في »آزير«  في ال

والذي تم تخفيفه بنجاح.
اآلخــران  الكبيــران  الهجومــان 
لذان تجاوزا 2.5 تيرا بايت في  ال
ــا أيًضا  ثانية في ديســمبر كان ال

تدفقات قصيرة تستهدف الخوادم 
في آســيا، وكمــا هو الحــال في 
النصــف األول من عــام 2021، 
كانــت معظم الهجمــات قصيرة 
ــى الرغم مــن أنه في  األجــل، عل
النصــف الثاني من عام 2021، 
انخفضت نســبة الهجمات التي 
كانــت 30 دقيقــة أو أقل من 74 
في المائة إلى 57 في المائة ».

وأضافــت: »لقد شــهدنا ارتفاًعا 
تــي اســتمرت  فــي الهجمــات ال
أكثر من ســاعة، حيث تضاعف 
التكويــن من 13 فــي المائة إلى 
27 في المائة، وال تزال الهجمات 

متعددة النواقل سائدة«. 
األطــول،  للهجمــات  وبالنســبة 
يختبــر العمالء عــادًة كل هجوم 
على شــكل سلسلة من الهجمات 
يــة القصيــرة والمتكررة،  ال المتت
بروتوكــول  هجمــات  وارتفعــت 
المســتخدم  بيانــات  مخطــط 
ــى المتجه في  ــى أعل )UDP( إل
النصــف الثاني من عام 2021، 
حيث شــكلت 55 فــي المائة من 
ــادة قدرها  جميــع الهجمات، بزي
16 في المائة عن النصف األول 

من عام 2021.

 AirPods يمكــن أن تتحقــق n
الخاصــة بشــركة أبــل قريبــا مــن 
ــى  إل اســتناًدا  المســتخدم  هويــة 
أذنه، مما قد يمنع اســتخدامها من 
جانــب اللصوص، حيث قدم عمالق 
ــراع لجهاز  التكنولوجيــا براءة اخت
قياس بيولوجي داخل األذن يستخدم 
إشــارات فوق صوتية تنعكس على 
جدران قناة أذن المستخدم، ستمنع 
اســتخدام  مــن  التكنولوجيــا  هــذه 
AirPods المفقودة من جانب أي 
شــخص آخر غير المالــك في حالة 

ضياعها أو سرقتها.
ووفقــا لما ذكرتــه صحيفــة »ديلى 
ميل« البريطانية، تشــكل سماعات 
AirPods وسماعات الرأس األخرى 

ا ألنه يمكن ألي شــخص  ًي خطــرًا أمن
ارتدائهــا إلعطاء أوامر Siri أو حتى 

الوصول إلى المعلومات الخاصة.
لكــن بــراءة االختراع الجديــدة ألبل، 
الممنوحة من جانــب مكتب براءات 
االختــراع والعالمــات التجارية في 
ــول إن براءة  الواليــات المتحــدة، تق
ــق بشــكل عام  االختــراع هــذه تتعلّ
بتعريف المســتخدم، وبشــكل أكثر 
ًدا، بتحديد المستخدم باستخدام  تحدي

سماعات الرأس.
 AirPods ــم يتم ذكــر ومــع ذلك، ل
بــراءة  فــي  التحديــد  وجــه  ــى  عل
االختراع، مما يشــير إلى أن المنتج 

قد يأتي تحت اسم مختلف.
كما ســيكون بمثابة شــكل جديد من 
ا  أشــكال القياســات الحيويــة، تماًم

مثل التعرف على الوجه واكتشــاف 
المســتخدمة  األصابــع  بصمــات 

بالفعل إللغاء قفل الهواتف الذكية.
وتعتــرف أبــل بأن ســماعات الرأس 

تــي تتصل  يديــة ال تقل الالســلكية ال
بالهاتف الذكي لشــخص ما تســمح 
عادًة باستخدامها من جانب شخص 

غير مصرّح له.

براءة اختراع جديدة ألبل تتعرف على الشخص 
من شكل قناة األذن 

n أعلنت شركة بنجي، المبتكر 
ــو( ومطور  ــي للعبــة )هال األصل
ســوني  أن  )ديســتني(  لعبــة 
ــر أكتيــف إنترتينمنت ســوف  إنت
تستحوذ عليها مقابل 3.6 مليار 
دوالر، وذلــك في أحــدث حلقة من 
سلســلة صفقــات االندمــاج التي 

تجتاح قطاع ألعاب الفيديو.
وقالــت الشــركة األمريكيــة فــي 
ــى  تدوينــة إن بنجــي ســتنضم إل
تابعة لسوني،  عائلة باليستيشن ال
ــذي تعمل فيه  وذلك فــي الوقت ال
يابانية العمالقة على  المجموعة ال
تعزيز شــبكتها من منتجي ألعاب 
رائجــة مثــل )ســبايدر مــان( في 

سباق مع منافســين لديهم الكثير 
من األموال.

قدمــت مايكروســوفت، التي تقل 
مبيعــات منصتهــا إكــس بوكس 
مبيعــات  عــن  كثيــرا  لأللعــاب 
تابعة لســوني، 69  باليستيشــن ال
أكتيفيجــن  لشــركة  دوالر  يــار  مل
بليزارد المصنعة للعبة )كول أوف 
ديوتي( في وقت ســابق من شــهر 

يناير.
وقــال بيرس هاردينج رولز، محلل 
األلعاب في أمبير أناليســيز »في 
حيــن أن هذه هي واحــدة من أكبر 
تــي قامت  يــات االســتحواذ ال عمل
ــى اإلطــالق، فإن  بهــا ســوني عل
المبلغ الذي دفعته مايكروســوفت 
يظهر المنافســة الشــديدة في هذا 
بيان  القطاع« حســبما نقل موقع ال

اإلماراتية. 
عملــت بنجــي، ومقرها واشــنطن 
والتي كانت مملوكة لمايكروسوفت 
قبل أن تصبح شــركة خاصة العام 
2007، في سلسلة ألعاب الفيديو 

ــو( عندمــا كانت تحــت إدارة  )هال
عمــالق البرمجيــات، كما عملت 
ــى ألعاب من بينهــا )ماراثون(  عل

و )ميث(.
يا لالســتعانة  وتخطــط بنجي حال
بمزيــد مــن المواهــب مــن أجــل 
)ديســتني 2(، وهــي لعبــة فيديو 
سبق أن نشرتها أكتيفيجن بليزارد.
ويشــهد قطاع ألعاب الفيديو فورة 
في صفقــات االندماج لالســتفادة 
تــي أحدثتها  ــادة الطلب ال مــن زي
الجائحــة، وذلك بصفقــات جديدة 
تقلص الخط الفاصل بين شركات 
ألعاب الكمبيوتر وشركات صناعة 
ألعاب الهواتف المحمولة في ظل 
بحث هذه الشــركات عــن إيرادات 

جديدة.
ويسير القطاع في طريقه لتسجيل 
رقم قياسي جديد قدره 150 مليار 
والتمويــل  الصفقــات  فــي  دوالر 
واالكتتابات العامة هذا العام، وفقا 
لشركة االستثمار المصرفي دريك 

ستار بارتنرز.

سوني تشترى »بنجى« مبتكرة لعبة »هالو«
 بـ 3.6 مليار دوالر

n   نشرت شــركة »روس أوبورون 
أكسبورت« المتخصصة في تصدير 
األسلحة الروسية مقطع فيديو أظهر 
أقوى رشاش هجومي في العالم وهو 
رشــاش »شــاك – 12« عيار 12.7 
ملم الذي تستخدمه القوات الخاصة. 
 يتوزع مخزن الرشــاش وراء قبضة 
ــادة النيران وليس أمامها، كما هو  ي ق
الحال في الرشاشــات الكالســيكية، 
ما سمح لمصمميه بجعله يزن نحو 
5 كيلوغرامانــت، مع العلم أن طوله 

يزيد قليال عن متر واحد.
وقد وضع المصممون لرشاش »شاك 
– 12« عدة أنواع من الذخائر عيار 
12.7 ×55 ملم، األمر الذي يســمح 
بتنفيــذ المهــام فــي ظــروف القتال 

القريب والسريع.
وتخصــص رصاصته التي تزن 18 
غرامــا إلصابــة األهــداف المحمية 
ــدروع أو المختبئــة وراء ســاتر،  ال ب
ــة للرمايــة  وتصــل المســافة الفعال
 300 الرصاصــة  هــذه  باســتخدام 
متــر. أما الرصاصــة التي تزن 33 
غراما وتحلّق بسرعة تقل عن سرعة 
الصــوت فتعــد فعالة على مســافة 
200 متر وتستخدم عند تنفيذ مهام 

خاصة.
قــة ثنائيــة الرصاصات  وهنــاك طل
حيــث تزن كل رصاصــة 17 غراما 
ــى مســافة 100  ــة عل وتعتبــر فعال
متر. ويضمن اســتخدام رصاصات 

لنيران. كهذه كثافة عالية ل

رشكة روسية تنرش فيديو الستخدام أقوى 
رشاش هجومي يف العالم 
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إستراحة

n ركب أحد طلبة العلم مع الشيخ األلباني رحمه هللا في سيارته وكان الشيخ يسرع في السير. 
فقال له الطالب: خفف يا شيخ فإن الشيخ ابن باز يرى أن تجاوز السرعة إلقاء بالنفس إلى التهلكة. فقال 

الشيخ األلباني رحمه هللا: هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة. 
فقال الطالب: هل أخبر الشيخ ابن باز. 

قال األلباني: أخبره. 
فلما حّدث الطالب الشــيخ ابن باز بما قال الشــيخ األلباني ضحك، وقال: قل له هذه فتوى من لم يجّرب 

دفع الديات.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالم التيهرتي بكر بن حماد
يف رحاب العلم واإلميان  

n أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سهل )وقيل بن سهر( بن إسماعيل الزناتي 
التيهرتي ولد )ســنة 200 هـ، - توفي 296 هـ( أديب وشــاعر وعالم فقيه نشــأ 
فــي أحضان الدولة الرســتمية وانتقل عام 217هـ إلى القيــروان. تنقل بعدها إلى 
مصــر وبغــداد التي عاش زمنا بها ببــاط الخليفة العباســي المعتصم باهلل فمدحه 

ونال عنده الحظوة. 
ولــد بتيهــرت عاصمة الرســتميين ســنة 200 هـ. وبهــا تلقى دروســه األولى عن 
طريق جلة علمائها ومحدثيها وفقهائها، إلى أن بلغ ســن الســابعة عشــر حيث غادر 
بعدها مدينته تيهرت نحو إفريقية والمشــرق، ويعد بكر من أوائل الشعراء المجيدين 

والذائعي الصيت في المغرب العربي. 
ســافر بكر بن حماد من مدينته تيهرت ســنة 217 هجرية قاصدا المشــرق، فتوقف 
بالقيروان، وأخذ عن أكابر علمائها وبالخصوص عون بن يوسف الخزاعي واإلمام 
سحنون بن سعيد التنوخي، وما لبث مدة من الزمن حتى غادر القيروان نحو المشرق 
قاصدا البصرة والكوفة حيث أخذ عن محدثيها مثل عمرو بن مرزوق وأبي الحسن 
البصري وبشــر بن حجر وأبي حاتم السجســتاني وعن علمائها مثل الرياشــي وابن 
األعرابي وقصد عاصمة الخالفة العباســية بغــداد فاتصل بالخليفة المعتصم ومدحه 
بأشــعار رائقة فأكرمه الخليفة وأخلع عليه مــن الجوائز الكثير، كما كانت بينه وبين 
دعبــل الخزاعي بعض الحوادث، ولقي أبو تمــام حبيب بن أوس الطائي، وعلي بن 

جهم الخراساني . 
ثــم بعد مدة طويلة عاد إلى المغرب وأقام بالقيــروان وأقام للتدريس هناك بجامعها. 
فقد كان من رواة الحديث مع ما اشتهر عنه من الشعر واألدب والفصاحة والبيان فلم 

تكن مجالسه لتخلوا من المناظرات العلمية في شتى صنوف العلم واألدب. 
وبعد طواف طويل عاد إلى موطنه تيهرت وتوفي وهو في مقربة منها ســنة 296 

هجرية. 
شيوخه

تلقــى بكــر بن حماد العلم على يد مشــاهير عصــره من العلماء نتيجــة لرحلته إلى 
المشرق ومنهم: 

مسدد بن مسرهد )توفي سنة 228 هجرية(  •
نعيم بن حماد الخزاعي المروزي )توفي سنة 228 هجرية(.  •

ابن األعرابي )توفي سنة 231 هجرية(.  •
بهلول بن عمر بن صالح )توفي سنة 233 هجرية(.  •

إسحاق بن راهويه.  •
زهير بن عباد الواسي.  •

سحنون بن سعيد التنوخي.  •
أبو حاتم السجستاني.  •

تاميذه
أخــذ العلم عنه جمع غفير من علماء المغرب ســواء فــي القيروان أو تيهرت أو في 

المشرق أيضا ومنهم: 
قاسم بن عبد الرحمن التميمي التيهرتي.  •

قاسم بن أصبغ بن محمد البياني: رواى عن بكر المسند لمسدد.  •
محمد بن صالح بن محمد بن سعد.... الخ وغيرهم كثير.  •

اشتهر بكر بن حماد بقوة حفظه وشدة ذكائه، وبحسن روايته للحديث الشريف، وقد 
وثقه علماء اإلســالم ممن ترجموا له أو ذكروا األحاديث المســندة عنه، مع ما كان 
مشــهور به من الشــعر والفصاحة والبيان حيث لم يكن يقل شأنه عن شعراء عصره 

مثل أبو تمام أو دعبل الخزاعي وقد أثنى عليه أقرانه وشيوخه وتالميذه أيضا : 
فوصفــه اإلمــام العجلي: »من أئمــة أصحاب الحديث« و«ثقة ثبــت وكان صاحب 

آداب«. 
كمــا قــال عنه ياقوت الحموي: »بكر بن حماد أبــو عبد الرحمن، كان بتيهرت وهو 

من حفاظ الحديث وثقات المحدثين المأمونين«. 
وقال عنه محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم الحميري: »بكر بن حماد، كان ثقة مأمونا 

حافظا للحديث«. 
آثاره

رغم شــهرة بكر بن حماد في علم الحديث النبوي الشــريف ومعاصرته لعلماء أجلة 
في هذا الباب، لكن كتب التراجم والسير لم تذكر أنه ترك أي كتاب في هذا المجال، 
ورغــم هذا فقد روى ونقل عنه تالميذه بإمالئه كتب الحديث مثل مســند ابن مســهد 
ومسند بقي بن خالد وغيرهم، وله أقوال في الجرح والتعديل منقولة عنه. أما بالنسبة 
للشــعر فله فيه قصائد وأبيات كثيرة متفرقة جمعها مؤخرا األســتاذ رمضان شاوش 

في ديوان سماه » الدر الواقد من شعر بكر بن حماد«. 
نماذج من شعره

قصيدة يرثى فيها ابنه:  •
بكيت على األحبة إذا تولــوا ولو أني هلكت بكوا عليا  
فيا نسلي بقاؤك كان ذخــرا وفقدك قد كوى األكباد كيا 
كفى حزنـا بأني منك خلــو وأنك ميت وبقيـت حيـا  

ولم أك آيسا فيئست لمــا رميت الترب فوقك من يديا 
فليت الخلق إذا خلقوا أطاعوا وليتك لم تكن يا بكر شيـا  
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن مصر الدولة الوحيدة التي ذكرت في الديانات 
السماوية الثاثة.

على * أن مصر الدولة الوحيدة التي حافظت 
استمرار وبقاء أسمها دون تغيير على مر العصور.

*أن الجبل األبيض هو جبل في نابلس يقول الجيولوجيون انه يتحّرك 1 ملم يوميا.
*أن اول مؤرخ في العالم هو سيوس كاسيروس وهو فلسطيني وال زال كتابه »بلستينو« 

محفوظ في متحف اللوفر.

1488 -المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز يهبط في 
خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد االلتفاف حول رأس 
الرجاء الصالح، وبذلك يكون أول أوروبي يصل إلى 

أقصى الكرة األرضية جنوًبا.
1815 - تأسيس أول مصنع تجاري إلنتاج الجبن في 

سويسرا.
1867 - األمير موتسوهيتو يتولى حكم اليابان ويتخذ اسم 

اإلمبراطور ميجي.
1945 - بداية معركة مانيا السترجاع العاصمة الفلبينية وذلك بين اليابان والواليات 

المتحدة بتحالف مع الفلبينيين.
1969 - ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وذلك باجتماع 

المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة.
2019 - اإلعان عن فوز السياسي السلفادوري فلسطيني األصل نجيب أبو كيلة 

ِبرئاسة السلفادور بعد أن حصد ما نسبته %53 من األصوات.

أبله سأل صديقه 
-اشتريت مابس للعيد؟

فرد عليه  
-شريت ليا حتى نشريلو ليه.

سواء كرهتهم كثيرا أم كرهتهم قليًا، لن تدمر كراهيتك أحد 
سواك.          

                                                         مايا أنجيلو

إذا كان الزني مليح، فالخلق ما يديه الريح

يضرب هذا المثل للحث على اختيار الزوجة لخلقها وليس 
لجمالها فقط.

       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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أشرس نقاد هيوم الفيلسوف توماس ريد 

n تومــاس ريــد، الحاصــل علــى زمالــة الجمعية 
الملكيــة فــي إدنبــرة، )7 ماي أو 26 أفريل بحســب 
التقويــم اليوليانــي1710 – 7 أكتوبر 1796(، كان 
فيلســوًفا اســكتلندًيا مثقف دينًيا. أسس ريد المدرسة 
اإلســكتلندية للحــس الســليم، ولعــب دوًرا مهًمــا في 

التنوير األســكتلندي. شــارك ريد في تأسيس الجمعية 
الملكيــة فــي إدنبــرة فــي عــام 1783. عاصــر ريد 
الفيلســوف ديفيد هيوم وُوصف بأنه »أول وأشــرس 

نقاد هيوم.« 
أن  يجــب  الفطــري  أن اإلدراك  تومــاس ريــد  رأي 
يكون هو القاعدة األساســية التي تقم عليها كل أشــكال 
التحقيقات الفلســفية. اختلف مع هيوم، والذي أكد على 
أنه ليس من الممكن إطالقاً التعّرف على مكونات عالم 
خارجي وذلــك ألن المعرفة محدودة بأفكار في العقل. 
كما اختلف ريد مع جورج بيركلي القائل بأنه ال وجود 
لعالم خارجي وإنما هو مجّرد أفكار عقلية. على العكس 
إذن، فــإن توماس ريد رأى بأن اإلدراك الفطري كفيل 

بإثبات وجود عالم خارجي مستقل. 
خالل أيام حياته ولمدة معينة في القرن التاســع عشــر 
الميــالدي، كان تومــاس ريــد أكثر شــهرة وصيتاً من 
ديفيــد هيــوم. أيد تومــاس ريد ودافع عــن »الواقعانية 
المباشــرة« و »الواقعانية اإلدراكية الفطرية« كما أنه 
عارض وبشــدة »نظرية الُمثل« والتي رّوج لها جون 
لوك، رينيه ديكارت، والعديد من أعالم الفلسفة الحديثة 
ممــن تبعهما. كان يكن تقديــراُ واحتراماً عظيماً لديفيد 

هيــوم، وطلب من صديق له أن يحمل لهيوم مخطوطة 
من كتابــه التحقيق الوارد أعاله وقــد كان تعليق هيوم 
علــى العمل بأنه »عميق فلســفياً« و »مكتوب بطريقة 
حية ومســلية، إال أن ثمة أخطاء تبدو في المنهج الُمتبع 
فيــه« كمــا أنه انتقد ريــد على تلميحه لوجــود األفكار 

الفطرية األفالطونية. 
يعتقد ريد أن الحس الســليم )بالمعنى الفلسفي الخاص( 
أســاس جميع التحقيقات الفلســفية، أو يجــب أن يكون 
كذلــك. اختلف ريد مــع هيوم الذي أكد على اســتحالة 
معرفتنا لماهية العالــم الخارجي ألن معرفتنا مقتصرة 
على األفكار الموجودة فــي عقولنا، واختلف أيًضا مع 
جــورج بيركلي الذي اعتقــد أن العالم الخارجي ما هو 
إال أفكار في عقولنا. وفي المقابل، زعم ريد أن األسس 
التي يُبنى عليها حســنا السليم تبرر إيماننا بوجود عالم 

خارجي. 
اعتُبــر ريد أكثــر أهميًة مــن هيوم خالل فتــرة حياته 
وحتى القرن التاسع عشــر. كان ريد مناصًرا للواقعية 
المباشــرة أو الواقعيــة المنطقيــة، وانتقد بشــدة نظرية 
األفــكار )المثالية( التــي دعا إليها جون لــوك ورينيه 

ديكارت وجميع فالسفة بداية العصر الحديث.

فتوى 



n أيــدت غرفــة االتهــام بمجلــس 
قضــاء العاصمة، أمر قاضي التحقيق 
فــي قضيــة النصب واالحتيــال  على 
فــي  الراغبيــن  الجامعييــن  الطلبــة 
االلتحــاق بالجامعــات األجنبية  حيث 
رفضت اإلفــراج عــن المتهمين 11 
المتواجد بينهم مؤثرين على الجمهور 
عبر مواقــع التواصــل االجتماعي و 

يتقدمهــم المتهم ب.فــاروق المعروف 
باســم« ريفــكا« و نوميديــا لزول  و 

. ستانلي 
المتهميــن  دفــاع  هيئــة  وكانــت 
الموقوفيــن، قــد اســتأنفت ضــد  أمر 
قاضــي التحقيق لــدى محكمــة الدار 
البيضــاء والتمســت خــال الجلســة 
المســتأنف  األمــر  الغــاء  العلنيــة 

والتصــدي مــن جديد باالفــراج عن 
المتهميــن واحتياطيــا وضعهــم تحت 

القضائية. الرقابة  نظام 
والجدير بالذكــر  ان القضية، يتواجد 
فيهــا  11 متهما رهن الحبس المؤقت 
علــى ذمة التحقيــق،  كما تم وضع 3 

متهميــن تحت الرقابة القضائية .
                               ربيــع م    

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 19/ 03
الجزائر : 23/ 09
وهران : 21/ 09 

الفجر  : 06.05
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.39
املغرب  : 18.02
العشاء : 19.25

مواقيت الصالة 
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ع.ق

قضية ابتزاز الطلبة لاللتحاق بالجامعات األجنبية

غرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر ترفض 
اإلفراج عن ريفكا ونوميديا لزول  

التــي راح  النصــب واالحتيــال  قضيــة 
ضحيتهــا عشــرات الطلبــة الجزائرييــن 
الاهثين وراء » الهربة » والدراسة في 
الخــارج على أيــدي طفيليين جهلة ، هي 
في الواقع مرآة عاكســة لمــا وصلنا إليه 
من ســوء األخاق ، ومن تحول ضعاف 
المســتوى إلــى قدوة ، واألكثــر من ذلك 

هنــاك من ينظر إليهم كرموز نجاح ..
األخيــرة ومــع هيجــان  الســنوات  فــي 
الملتيميديا والوســائط وبــروز ما يعرف 
باليتوبــور، وقع إنحــراف خطير وبروز 
أســماء لألســف صارت تصنــع الحدث 
وتلقــى حتــى الترحاب من قبــل القائمين 
على شؤون قنوات تلفزيونة خاصة ، بل 
هناك من وظف للتهريج وتقديم ســقطات 
على المباشــر وما خفي أعظــم كما يقال 

..
عندما يتحول هذا الذي أختار لنفســه اسم 
ال وجود له في ســجات الحالــة المدنية 
وال في قواميســنا ونقصد » ريفكا » إلى 
ما يشــبه القدوة ، ويســتقبل حتى من قبل 
وزيــر فــي نظام ســابق ويجعلــون منهم 
مثــاال للنجاح، فــذاك الجنــون والتخلف 
واالعتــراف باالنحــراف ، وما أكثر من 

» ريفــكات« في بادنا اليوم ..
بيــن  مــن  كان  التــي  االحتيــال  قضيــة 
النصابيــن  الرئيســيين  فيهــا هــذا الـــ 
»ريفكا« وتلك »لزول« ونوميديا برئية 
منهــا، تبيــن بما ال يدع مجاال للشــك أن 
اإلنحراف خطير ويســتدعي الضرب بيد 
من حديــد ..والحمــد هلل أن رجال األمن 
الســاهرين كشــفوا خيوط هــذه الفضيحة 
وفضحــوا نجــوم الظــام وقدوة الفســاد 
والتخلف والمســتوى الرديء، فأكتشــف 
المواطــن أن مثــل هــؤالء الباحثين عن 
األضــواء والربــح غير الشــرعي وبأي 
طريقــة كانت ولــو بأكثر الطــرق دناءة 
هــم في الواقع ال شــيء ومجرد خفافيش 

دماء.. ومصاصي 
قضــاء  مجلــس  أمــس   .. الــكالم  آخــر 
الجزائــر رفــض اإلفــراج المؤقــت عن 
ثنائــي النصــب واالحتيال ومعهم تســعة 
متهميــن آخرين والعدالة ســيدة ،وينتظر 
أن تكون األحكام مشــددة فــي حقهم ألن 
األمــر يتعدى النصــب واالحتيال، وأنهم 
ال يؤثــرون ســوى علــى مــن مثلهم في 
المســتوى والتخلــف ، والجزائر الجديدة 
بحاجــة ألبنائهــا المخلصيــن الناجحيــن 
بكفاءاتهــم وأخاقهــم ، وليــس بمؤثري 

السوشــيال ميديا و« الخرطي« ؟ 

                          يزيد ســلطان                   

"ريفكا" القدوة 
و"الخرطي"  ؟

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  
توقيف مروج  وحجز حوايل 20 كلغ 

من الكيف المعالج بقسنطينة  

لدرك الوطني بقسنطينة  يمية ل ل n تمكنت وحدات المجموعة اإلق
بلغ من  تنســيق مع الشركاء األمنيين، من توقيف شخص)ع.ص( ي ال ب
المخدرات )الكيف  العمر 64 ســنة، بتهمة المتاجرة غير الشرعية ب

المعالج(
يقة ومؤكدة مفادها وجود   تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات دق
ســيارة ســياحية على متنها كمية معتبرة من مــادة الكيف المعالج، 
اتجاه والية شرقية مجاورة،  قادمة عبر الطريق السيار شرق غرب ب
تنســيق مع الشــركاء  ال لمعلومــة تم وضع خطة محكمة ب اســتغاال ل
لة  يفه مــن طرف أفراد فصي م توق المعني، أين ت ــن لإلطاحــة ب ي ي االمن
بة  ية مراق تأمين الطريق الســيار شــرق غرب بقســنطينة، بعد عمل
ا باالستعانة  ق ي فتيشــا دق لســيارة وتفتيش المركبة ت وثائق اإلدارية ل ال
ــة معتبرة من الكيف المعالج  نائي الســينو تقني، عثر على كمي ث ال ب

أة بإحكام داخل محرك السيارة. كانت مموهة ومخب
قانونية الازمة   بعد استكمال التحقيق، واستوفاء كامل اإلجراءات ال
ــدر ب 19.500  ق ــة األبحاث تم حجــز ما ي ل ــراد فصي مــن طــرف أف
ــغ مالي قدره 36000 دج، والســيارة  ل ــغ من الكيــف المعالج، مب كل
المستعملة في نقل البضاعة باإلضافة إلى تحرير ملف قضائي ضد 

المعني وتقديمه أمام العدالة.
                                             مريم. ب  

أطاحت،أمــس، مصالح أمن والية 
ســطيف بشــبكة إجراميــة وطنية  
 ، المخــدرات  ترويــج  تحتــرف 
ــراد ،من بينهم  تتشــكل من 03 أف
ــم توقيفهــم بالطريــق  امــرأة  ،ت
المدينة،  الواقع غــرب  االجتنابي 
مــع حجــز 10 كغ مــن المخدرات  
كانــت مخبأة بإحــكام متن مركبة 

الغرض. لهذا  سياحية مهيأة 
فقــد قام أفراد فرقة البحث والتدخل  
للشــرطة  الوالئيــة  بالمصلحــة 
واليــة  ألمــن  تابعــة  ال القضائيــة 
النوعية،و  العملية  ،بهذه  ســطيف 
التي جاءت بعد االســتغال الجيد 
لمعلومــات تفيــد باحتمــال لجــوء 
أحــد مروجي عاصمــة الوالية إلى 

استقبال كمية هامة من المخدرات، 
يتم  مصدرهــا الغــرب الجزائري، ل
رســم خطة محكمــة عرفت متابعة 
المشــتبه فيه ليل نهــار، إلى غاية 
رصــد تحــركات مشــبوهة للمعني 
لصيقــة  لمتابعــة  أخضــع  ــذي  ال
ســمحت بتوقيف شــخصين )رجل 
وامــرأة ( ينحدران من إحدى المدن 

الحدودية. الغربية 
بــكل  بــة  المراق يــة  عمل تمــت 
أن  رغــم   ، يــة   واحتراف جديــة 
بإخفــاء  قامــا  فيهمــا  المشــتبه 
خــزان  داخــل  المخــدرات  كميــة 
بالمركبــة،  خــاص  ســيرغاز«   «
بأنــه  توحــي   كانــت  بطريقــة 
ــوء بالوقود ، غيــر أن عملية  ممل
بــة كشــفت بــأن المروجين  المراق
ــا به إلخفاء  الخطيريــن أحدثا ثقب

كميــة  هامــة من المخــدرات، مع 
اإلبقاء على وصله ليبدو في حالة 
اشــتغال، وباعتماد مــادة البنزين 
لوحدهــا خال التنقات بواســطة 
هذه المركبة،  وهــي العملية التي 
مكنت من حجز 10 كيلو غرامات 
مــن المخــدرات )كيــف معالج( ، 
توقيف المشــتبه فبهــم الثاثة مع 
فتــح تحقيق معمق في مابســات 

لقضية.  ا
وبعــد  القضائيــة  الضبطيــة   
قانونية  ال لإلجــراءات  اســتكمالها 
فــات جزائيــة  الازمــة، أعــدت مل
ضــد المشــتبه فيهــم الثاثــة عن 
وتخزيــن  حيــازة  جنحــة  تهمــة، 
المخدرات بطريقة غير مشــروعة 
ــوا بموجبها  ل بيــع، أحي بغــرض ال

. المختصة  نيابة  ال أمام 

العصابة خبأت المخدرات يف خزان سريغاز للتمويه

حجز 10 كيلو مخدرات لدى عصابة 
وطنية بسطيف   

توقيف المعتدني عىل  سائقي سيارات 
أجرة و الفرود بقسنطينة 

ــة لألمــن الحضــري الخامــس  ي ــة القضائ n تمكنــت الضبطي
بقســنطينة ، من توقيف 03 أشــخاص تتراوح أعمارهم مابين 27 و 
56 ســنة ، لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض اإلعداد 
ــات و جنح ضــد األشــخاص و الممتلكات، الســرقة  اي ــكاب جن الرت
تهديد بالساح األبيض. تعدد و ال ليل، العنف، ال المقترنة بظروف ال

ية اإلتصال  ــه بيان صادر عــن خل ــة حســب ما أفاد ب ــع القضي ائ  وق
ــي المصلحة شــكاوي من قبل  ق ل ــة قســنطينة  تعود إلى ت ألمــن والي
لســرقة تحــت طائلة  ســائقي ســيارات األجــرة بخصوص تعرضهم ل
م تكثيف األبحاث والتحريات  تهديد بالساح األبيض ، على إثرها ت ال
ــة عن تحديد  بداي فاعلين، أين  أســفرت في ال ــى هوية ال للوصــول إل
يفهما وتحويلهما إلى  ــم توق هوية شــخصين ضالعين في القضية، ت
ــة الازمة، وبتكثيف  ي انون ق مقر المصلحة الســتكمال اإلجــراءات ال
ــإذن صادر من  ثالث، وب ــه ال ي ــم الوصول إلى المشــتبه ف األبحــاث ت
م تفتيش مســكن كان يختبئ فيه هذا  الجهــات القضائية المختصة ت
ـ  ية قدرت ب ل ــرات العق ــة من المؤث ــم العثور على كمي ــر  أين ت األخي
له إلى مقر المصلحة الســتكمال  يفه وتحوي ــم توق ت ي 50 كبســولة ، ل

اإلجراءات الازمة.
 التحقيق أفضى إلى تورط المشــتبه فيهم في العديد من االعتداءات 
يم الوالية، قضاياهم مســجلة  ل فة من إق ل ــة عبر مناطــق مخت ل المماث
ا و  يها اســتدراج الضحاي م ف ــي امن الحواضر 05،13،15،و 16، ت ف
م  نقل الغير شــرعي، حيث ت معظمهم من ســواق ســيارات األجرة و ال
ثمينة.بعد االنتهاء  بهم األموال و األغــراض ال يهم و ســل ــداء عل االعت
م تقديمهم أمام  ــي حق المعنيين ت مــن انجاز ملف إجراءات جزائية ف

ية. ابة المحل ي ن ال
                                                                 دالل.ب

سطيف : نورالدين بوطغان 

البحر يلفظ جثة مجهول الهوية 
يف المرىس بسكيكدة  

n تدخلت، أمس، مصالح الحماية المدنية في ســكيكدة، 
ــي مجهول الهوية  ان ث من اجل انتشــال جثة شــاب في عقده ال
ــه وهــي تطفو في  ي كان عــدد مــن الصياديــن قــد أبلغوا عل

بلدية المرسى أقصى شرق الوالية. الشاطئ ب
ــه لحراق مجهول  أن ــا ، فإن الجثة يرجح ب و بحســب مصادرن
بلدية المرســى، حيث  ــة كانت تطفو في عرض البحر ب الهوي
ــة و تحويلها على  ي م انتشــالها مــن قبل فرقة الحماية المدن ت
مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى عزابة على أن يتم مباشــرة 

فتح تحقيق لتحديد هوية صاحبها .
                                                                 نورالدين ب
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