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إحباط محاولة تهريب 82 ألف أورو نحو اسطنبول   العملية تمت بمطار
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سطيف                               
إيداع 3 أشخاص الحبس 
المؤقت يف قضية انفجار

 عني ولمان    

قسنطينة                                                         
وفاة  شاب سقط من مئذنة 

مسجد  بحي اإلخوة عباس    

ص8

ص2

تكلف شهريا 2.8 مليار دينار

زيادات في أجور المتقاعدين تتراوح 
ما بين500  إلى 8 آالف دينار 

مجزرة استعمارية عمقت أوارص التضامن بني الشعبني 

ص 4

الديوان الوطني لألرصاد الجوية: 

من المبكر الحديث عن 
الجفاف بسبب تأخر 

تساقط األمطار

عرب موانئ الجزائر وهران وعنابة

الجزائر تستلم 4 
آالف طن من مسحوق 

الحليب

ص 5

ص 5

دعم كبير مللف 
الفريق في احلصول 
على بطاقة النادي 

املحترف  

الوزير األول ونظريته التونسية 
يشرفان اليوم على إحياء ذكرى 

ساقية سيدي يوسف

بن طالب يؤكد عودته الوشيكة لـ » اخلضر « 
 قبل لقاء الكاميرون

ص 3 ـ 5

ص24
جيجل                                

إحصاء أزيد من 48 ألف
 طلب للحصول عىل إعانة

 قفة رمضان        
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ص12ريان آيت نوري يقترب و اتصاالت رسمية بين  » الفاف« والالعب أوليز 

شباب قسنطينة في طريقه الستغالل القطب 
الرياضي ملنطقة شعاب الرصاص



الثالثاء 08 فيفري 2022 م
الموافق لـ 07 رجب 1443 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
مدرب  بلماضي،  جمال  بعث 
القدم،  لكرة  الجزائري  المنتخب 
أسرة  إلى  مؤثرة  عزاء  برسالة 
هزت  الذي  ريان،  المغربي  الطفل 
مشاعر  بئر،  في  سقوطه  إثر  وفاته، 

الماليين.
عن  رسالته  في  بلماضي  وأعرب 
مشددا  ريان،  الطفل  لوالدي  تعازيه 
يعادل  لن  لكنه  كبير  »ألمنا  بقوله: 

أبدا ألم والدي ريان وأقاربه«.
الجزائري  المنتخب  مدرب  وقال 
هّزنا  اآلباء  كل  »مثل  القدم:  لكرة 
مختتما  ريان«،  الطفل  وفاة  خبر 

»أتقدم  بقوله:  التعزية  رسالة 
ريان  لوالدي  تعازّي  بخالص 
يسكنه  أن  وجل  عز  لله  وأتضرع 

جناته«. فسيح 
من  البالغ  »ريان«  الطفل  وكان 
الحياة  فارق  قد  أعوام،  العمر حمسة 
بعد أن سقط في بئر يصل عمقه إلى 
60 مترا، وعلق في منتصفه لمدة 5 
العالم  في  الماليين  تابعت  فيما  أيام، 
التي  اإلعالم  وسائل  عير  محنته 
على  قرية  أليام  أضواؤها  سلطت 
بشمال  شفشاون،  بإقليم  أغران 

المأساة. جرت  حيث  المغرب، 

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 :
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الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
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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:
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SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

بلماضي  معزيا في وفاة
الطفل ريان: ألمنا كبير لكنه لن يعادل أبدا

ألم والديه وأقاربه

بشأن  تفاصيل  إفريقية  إعالم  وسائل  نشرت 
قارورة الماء التي اعتمد عليها محمد أبو جبل، 
ركالت  في  المصري  المنتخب  مرمى  حارس 

الترجيح بنهائي كأس أمم إفريقية.
وتم تداول فيديو يظهر قارورة حملت اسم أبو 

جبل عقب نهاية المباراة الختامية للبطولة.
يتواجد  القارورة  أن  الفيديو  مقطع  وأوضح 
السنغالي،  المنتخب  في  العب  عليها اسم كل 
ركالت  فيها  سدد  التي  باألماكن  مصحوبة 

الترجيح سابقا.
جبل  أبو  منتخب مصر محمد  حارس  وصنع 
الحدث في مباراة نصف النهائي التي جمعته مع 
زمالئه بالكاميرون، والتي حسمها »الفراعنة« 
لصالحهم. واعتمد أبو جبل على قارورة المياه 
التي كتب عليها عددا من األشياء قبل التصدي 
في  البطولة  خالل  الترجيح، وأفلح  لضربات 

التصدي لعدد كبير من الضربات.
التعليقات  من  موجة  الزمالك  حارس  أثار  كما 
عبر مختلف موقع التواصل االجتماعي، الذين 
تناقلوا عددا من الصور والفيديوهات للحارس 

المتألق في نصف النهائي.
األمم  كأس  لقب  المصري  المنتخب  وخسر 
النهائية  المباراة  في  الهزيمة  بعد  اإلفريقية 
 ،4-3 بنتيجة  الترجيح  بركالت  السنغال  أمام 
وذلك عقب التعادل السلبي في األشواط األصلية 
على  جرت  التي  المباراة  ضمن  واإلضافية، 
الكاميرونية  العاصمة  في  »أوليمبي«  ملعب 

ياوندي.
عن روسا اليوم

قصة المعلم ظاظا 
بمصر.. تحول من جزار 

إلى »مالك رحمة«

الكشف عما تحمله "قارورة 
الماء" للحارس أبو جبل

سقوطه  بعد  العمر  من  الـ21  في  شاب  توفي 
ظهر  قسنطينة  بلدية  في  مسجد  مئذنة  من 
مصالح  عنه  أعلنت  ما  حسب  اإلثنين،  أمس 

المدنية. الحماية 
المدنية  الحماية  إسعافات   ، أمس  وتدخلت، 
بلدية  سليمان  سيساوي  الثانوية  للوحدة 
 58 و   12 الساعة  حدود  في  هذا  قسنطينة 
،و  قسنطينة  بلدية  عباس  االخوة  بحي  دقيقة 
فوق  من  شخص  سقوط  حادث  ألجل  ذلك 
 25 حوالي  بعلو  العزيز  عبد  مسجد  مئذنة 

طرف  من  الوفاة  تأكيد  تم  المكان  بعين  متوفي  سنة   21 العمر  من  يبلغ  ذكر  جنس  من  الضحية  متر 
قسنطينة.  الجامعي  بمستشفى  الجثث  حفظ  مصلحة  إلى  من  نقله  تم  المدنية  الحماية  طبيب 

وفاة  شاب سقط من مئذنة 
مسجد بقسنطينة 

استطاع  »ظاظا«..  المعلم  أو  أحمد،  السيد  عبده  صيام 
يعملون  من  عن  التقليدية  الصورة  يغير  أن  الرجل  هذا 
في  جزارا  يعمل  كان  أنه  وبرغم  الجزارة،  مهنة  في 
أفعاله وقصته جعلت  أن  إال  بالقاهرة  السيدة زينب  منطقة 

الرحمة«. بـ«مالك  يصفه  البعض 
التواصل  على مواقع  الحزن  من  كبيرة  حالة  وسادت 
رثاء المعلم  زينب في  السيدة  االجتماعي وفي منطقة 
صراع  بعد  الماضي  األسبوع  توفي  ظاظا الذي 
مع  واإللهام  بالخير  مليئة  وقصة  المرض،  مع  قصير 

السرطان. األطفال مرضى 
إن خاله كان رقيق  ابن شقيقة »ظاظا«  أدهم محمد،  قال 
مهنة  في  يعملون  من  بخشونة  أبدا  يتأثر  ولم  جدا،  القلب 
وحتى  عاما   30 من  أكثر  منذ  امتهنها  التي  الجزارة 

وفاته.
وأضاف في تصريحات لموقع »سكاي نيوز عربية« إن 
5 أعوام شعر بحالة من الحزن  ظاظا في أحد األيام قبل 
السرطان  لعالج   57357 مستشفى  أطفال  حال  على 
األطفال  هؤالء  عائالت  استغالل  يتم  كان  حيث  بالمجان، 
المستشفى،  القريبة من  المساكن  من قبل بعض مستأجري 
دول  أو  محافظات  من  يأتون  من  بعض  يحتاج  حيث 

المستشفى. بجوار  المبيت  أخرى 
طابقين  من  المكون  منزله  بتخصيص  قام  أن ظاظا  وتابع 
أجل  من  السرطان  مستشفى  وأمام  جزارته  بجوار 
بالمجان  وعائالتهم  السرطان  مرضى  األطفال  استضافة 

يحتاجونها. فترة  وألي 
المرة  في  أسر   7 يستوعب  كان  »المنزل  واستطرد: 
يثبت  ما  وتقدم  فقط  تأتي  أسرة  كل  وكانت  الواحدة، 
المنزل  في  ويبيتون  بالمستشفى  يعالج  طفل  لديهم  أن 

بالمجان«.
حتى  لألطفال  ترفيه  بوسائل  المنزل  جهز  كذلك  ظاظا 
الطعام  يوفر  وكان  إقامتهم  خالل  بالملل  يتشعرون  ال 

ظاظا. شقيقة  ابن  بحسب  أيضا،  مجانا  والشراب 
لنقل  ميكروباص  سيارة  وفر  كذلك  ظاظا  أن  وأوضح 
مكان  أي  إلى  بالمجان  وعائالتهم  المرضى  األطفال 
وكل  البعض،  جانب  من  استغاللهم  داخل القاهرة لمنع 
أي  رافضا  بالجزارة  عمله  ومن  الخاص  ماله  من  ذلك 
الوحيدة  تجارته  هي  هذه  أن  يؤكد  كان  حيث  تبرعات، 

الله. مع  تجارته  الرابحة وهي 
واألسبوع الماضي، توفي ظاظا عن عمر ناهز 53 عاما 
ممن  اآلالف  جنازته  في  بنات وشارك  تاركا زوجته و3 
حضروا من محافظات ودول أخرى وعبروا عن حزنهم 
االجتماعي  التواصل  مواقع  ضجت  كما  لوفاته  الشديد 

لروحه. الرحمة  وطلب  بقصته 
نيوز سكاي 



يشــرف الوزيــر األول، وزيــر الماليــة، 
أيمــن بــن عبــد الرحمــان، مناصفــة مــع 

الســيدة  التونســية،  الحكومــة  رئيســة 
نجــالء بــودن، اليــوم الثالثــاء،  علــى 

ــاء الذكــرى الـــ64 ألحــداث ســاقية  إحي
الــكاف،  بمحافظــة  يوســف  ســيدي 

بيــان  اإلثنيــن  يــوم  أورده  مــا  حســب 
األول. الوزيــر  لمصالــح 

وجــاء فــي البيــان » يشــرف الوزيــر 
أيمــن  الســيد  الماليــة،  وزيــر   ، األول 
بــن عبــد الرحمــان ، يــوم غــد الثالثــاء، 
مــع  مناصفــة   ،2022 فيفــري   8
الســيدة  التونســية،  الحكومــة  رئيســة 
الذكــرى  إحيــاء  بــودن، علــى  نجــالء 
الـــ 64 ألحــداث ســاقية ســيدي يوســف 
الجانــب  علــى  الــكاف،  بمحافظــة 
البلديــن  بيــن  الحــدود  مــن  التونســي 

. » لشــقيقين ا
الوزيــر األول،  للســيد  »كمــا ســيكون 
المناســبة--يضيف  هــذه  هامــش  علــى 
نظيرتــه  مــع  محادثــات  البيــان-- 
التونســية حــول واقــع وآفــاق تطويــر 
فيمــا  خصوصــا  الثنائيــة،  العالقــات 
ــن  ــة بي ــة المناطــق الحدودي يتصــل بتنمي

لبلديــن«. ا
وســيرافق الســيد الوزيــر األول، وزيــر 
ــن  ــارة، كل م ــذه الزي ــة، خــالل ه المالي
والجماعــات  الداخليــة  وزيــر  الســيد 
والســيد  العمرانيــة،  والتهيئــة  المحليــة 

الحقــوق«. المجاهديــن وذوي  وزيــر 
ق ـ و
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الوزير األول و نظيرته التونسية
يشرفان هذا الثالثاء على إحياء ذكرى 

أحداث ساقية سيدي يوسف

قــال الوزيــر الســابق عبــد العزيــز رحابــي، إن قــرار 
قمــة االتحــاد األفريقــي األخيــرة حــول وضــع الكيــان 
الصهيونــي كان »متوقعــا« ، حيــث قــال إن هــذا االتحــاد 
القــاري يقــوم علــى أســاس محاربــة االســتعمار و  التمييــز 

العنصري«االبرتايــد«. 
الجزائر:سناء-م 

وأضــاف رحابــي، أمــس، فــي تصريــح للقنــاة الثالثــة 
لإلذاعــة الوطنيــة، قائــال:«كل المنظمــات الدوليــة لهــا 
ــعوب  ــر الش ــي تحري ــي ه ــاد األفريق ــة االتح ــة ، هوي هوي
ــي  ــان الصهيون ــتقالل ،  و الكي ــل االس ــن أج ــال م والنض
ــي  ــي األراض ــد« ف ــة »االبرتاي ــبب سياس ــو بس ــن للت أدي

الفلســطينية المحتلــة« 
ــاء  ــة ج ــرار القم ــإن ق ــابق ، ف ــي الس ــب الدبلوماس وبحس
ليبيــن ثــالث نقــاط  األولــى تتمثــل  فــي توضيــح صالحيات 
رئيــس المفوضيــة، ثانيــا فــي تجنــب التصويــت داخــل 
االتحــاد األفريقــي الــذي قــد يعنــي كســر التوافــق وأخيــراً 

ــية ، أي  ــالتها األساس ــى رس ــة إل ــادة  المنظم إع
تحقيــق االســتقالل ».ويــرى الرحبــي أن الســبيل 
ــطيني ،  ــرائيلي الفلس ــزاع اإلس ــل الن ــد لح الوحي
الــذي يســمم العالقــات الدوليــة ، هــو »تبنــي 
الحــل الــذي اقترحتــه مبــادرة الســالم العربيــة 

عــام 2002«. 
ــا  ــة ، دع ــراء الغربي ــة الصح ــوص قضي وبخص
»اســتئناف  إلــى  األفريقــي  االتحــاد  رحابــي 
ــف  ــي المل ــي الســبعينيات ف ــه ف ــذي لعب ــدور ال ال
الصحــراوي الــذي يهــم جميــع الــدول األفريقية«. 
وأكــد فــي هــذا الصــدد أن علــى الجزائــر أن 
تفخــر بدعمهــا لنضــال الشــعب الصحــراوي.  و 

قــال »يجــب أن يقــال بوضــوح ، نحــن نؤيــد دولــة تناضــل 
مــن أجــل اســتقاللها وقــد فعلنــا ذلــك دائمــا ألنهــا جــزء مــن 

ــر«.  ــة الجزائ هوي
وبالعــودة إلــى المنــاورات المغربيــة ، يــرى الرحابــي 

أن هــذا التحالــف  المغربــي مــع الكيــان الصهيونــي ال 
يمثــل تهديــًدا للجزائــر كونهــا  دولــة  »قويــة فــي مواقفهــا 
ــة  ــتها الدفاعي ــة وسياس ــتها الخارجي ــعبها لسياس ــد ش وتأيي

الوطنيــة«. 
س-م

الوزير السابق عبد العزيز رحايب:

قرار قمة االتحاد االفريقي بشأن تعليق عضوية الكيان الصهيوني كان متوقعا

أشــاد ســفير دولــة فلســطين بالجزائــر, فايــز محمــد أبــو عيطــة, 
بـــ »الموقــف الشــجاع لرئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد 
تبــون والدبلوماســية الجزائريــة الرافــض لعضويــة االحتــالل 

الصهيونــي فــي االتحــاد االفريقــي«.
واعتبــر ســفير فلســطين فــي بيــان تلقــت »وأج« نســخة منــه, 
أن »قــرار تعليــق عضويــة االحتــالل الصهيونــي فــي االتحــاد 
االفريقــي يعــد انتصــارا للديبلوماســية الجزائريــة التــي واجهت 

منــذ اللحظــة األولــى قــرار منــح االحتــالل صفــة المراقــب فــي 
االتحــاد االفريقــي«. وجــاء فــي البيــان أن الجزائــر اســتطاعت 
الجزائريــة  للدبلوماســية  الداعمــة  المواقــف  باقتــدار حشــد 
التــي تصــدت لــكل محــاوالت االختــراق التــي يســعى الكيــان 
الصهيونــي وحلفائــه فرضهــا مــن خــالل وضــع موطــئ قــدم 

لالحتــالل فــي المنطقــة العربيــة واالفريقيــة.
وأكــد الســفير الفلســطيني, أن هــذا »االنجــاز الهام للدبلوماســية 
الجزائريــة يعتبــر انتصــارا لفلســطين ولقيــم العدالــة التــي 
ــري  ــز العنص ــع كيــان االبارتيــد والتميي ــل م ترفــض التعام
ــه  ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــق الش ــه بح ــل جرائم ــذي يواص ال

ــة«. العادل
وكانــت قمــة االتحــاد اإلفريقــي قــد علقــت أمــس األحــد, بأديس 
أبابــا, قــرار رئيــس مفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي موســى فقــي, 
ــة مــن  ــب, وشــكلت لجن ــة مراق ــي صف ــان الصهيون ــح الكي من
ســبعة رؤســاء دول مــن بينهــم الجزائــر, لتقديــم توصيــة لقمــة 

االتحــاد بشــأن هــذه المســألة.
ق ـ و

سفري دولة فلسطني بالجزائر، فايز محمد أبو عيطة:

تعليق عضوية الكيان الصهيوني يف االتحاد اإلفريقي 
انتصار للدبلوماسية الجزائرية

الشــعبي  المجلــس  رئيــس  اســتقبل 
االثنيــن,  بوغالــي,  ابراهيــم  الوطنــي, 
اإليرانيــة  اإلســالمية  الجمهوريــة  ســفير 
زاده,حيــث  مشــعلجي  بالجزائر,حســين 
تطويــر  ســبل  حــول  الطرفــان  تباحــث 
البرلمانــي  الثنائــي  التعــاون  عالقــات 
عــن  الســفير  عبــر  كمــا  البلديــن  بيــن 
ــية  ــه الدبلوماس ــذي حققت ــاح ال ــره للنج تقدي
ــح  ــرار من ــق ق ــم تعلي ــا ت ــة عندم الجزائري
فــي  مراقــب  صفــة  الصهيونــي  الكيــان 

. اإلفريقــي  االتحــاد 
رئيــس  ان  للمجلــس  بيــان  فــي  وجــاء 
ابراهيــم  الوطنــي,  الشــعبي  المجلــس 
اللقــاء,  مســتهل  فــي  أكــد  بوغالــي, 
ضــرورة تطويــر عالقــات التعــاون الثنائــي 
المســتوى  علــى  الســيما  البلديــن,  بيــن 
بالتنصيــب  ســيتعزز  الــذي  و  البرلمانــي 
المرتقــب لمجموعــة الصداقــة الجزائــر-
إيــران, موجهــا فــي هــذا الســياق دعــوة 
إلــى الســفير لحضــور مراســم التنصيــب  
البيــان--  --يضيــف  بوغالــي  ودعــا  
الســفير اإليرانــي إلــى مواصلــة الجهــود 
البلديــن  بيــن  الشــراكة  لتنويــع مجــاالت 
خاصــة فــي شــقها االقتصــادي, الســيما 
وأن الجزائــر تســعى جاهــدة لتوفيــر منــاخ 
أكثــر تحفيــزا لالســتثمار مــن خــالل تحييــن 

الصلــة ذات  القانونيــة  منظومتهــا 
 ولــدى اســتعراض مواقــف البلديــن ازاء 
أعــرب  المنطقــة,  تهــم  التــي  القضايــا 
الســفير اإليرانــي عــن ارتياحــه لتطابــق 
وجهــات النظــر حولهــا, و اغتنــم الفرصــة 
ــه  ــذي حققت ــاح ال ــره للنج ــن تقدي ــر ع ليعب
ــق  ــم تعلي ــا ت ــة عندم ــية الجزائري الدبلوماس
صفــة  الصهيونــي  الكيــان  منــح  قــرار 

مراقــب فــي االتحــاد اإلفريقــي.
ربيع م

سفريها يؤكد خالل استقباله
من طرف بوغايل:

إيران تشيد
بنجاح  الدبلوماسية 

الجزائرية

ناصري يبحث مع السفير القطري تطوير التعاون 
بين البلدين في مجال األشغال عمومية

اســتقبل يــوم االثنيــن وزيــر األشــغال العموميــة، كمــال ناصــري، ســفير دولــة قطــر بالجزائــر، عبــد 
العزيــز علــي نعمــة، الــذي أدى لــه زيــارة مجاملــة، حيــث تطــرق الطرفــان إلــى ســبل تطويــر التعــاون 
ــة، تمحــورت  ــوزارة األشــغال العمومي ــان ل ــة. و حســب بي ــي مجــال األشــغال العمومي ــن ف ــن البلدي بي
المحادثــات بيــن الطرفيــن، التــي جــرت بمقــر الــوزارة، حــول العناصــر األساســية للتعــاون والشــراكة 
بيــن الجزائــر وقطــر والوســائل المســاعدة علــى تطويرهــا، كمــا اســتعرضت العديــد مــن النقــاط ذات 
االهتمــام المشــترك. و تنــدرج هــذه الزيــارة فــي إطــار تعزيــز وتطويــر ســبل التعــاون والشــراكة بيــن 

الجزائــر و قطــر فــي مجــال األشــغال العموميــة، يضيــف نفــس المصــدر.
و فــي هــذا اإلطــار، أشــاد وزيــر األشــغال العموميــة و الســفير القطــري »بمســتوى العالقــات الجيــدة 

والمتينــة التــي تربــط البلديــن الشــقيقين«، وفقــا لــذات البيــان.
ق ـ و

لعمامرة يستلم نسخ أوراق اعتماد السفيرة 
األمريكية الجديدة بالجزائر

اســتقبل وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة بالخــارج، رمطــان لعمامــرة، يــوم اإلثنيــن، الســيدة 
إليزابيــث مــور أوبيــن، التــي ســلمته نســخا مــن أوراق اعتمادهــا بصفتهــا ســفيرة فــوق العــادة ومفوضــة 
للواليــات المتحــدة األمريكيــة لــدى الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،  حســب مــا أفــاد بــه 

بيــان للــوزارة.
ق ـ و
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االثنين  زغدار,   أحمد  الصناعة  وزير  كشف 
بالجزائر, أن مجلس مساهمات الدولة سيدرس 
الحديد  مركب  هيكلة  إلعادة  مشروعا  قريبا 
الوزير  اكد  كما  بعنابة  بالحجار  والصلب 
األسيوية  المجمعات  أكبر  مع  اتصاالت  وجود 
السيارات وفق  للشروع في صناعة  واألوروبية 

وقواعد متينة وسليمة .
ضيفا  نزوله  خالل  زغدار  الوزير   وصرح 
قائال  الجزائرية«  اإلذاعة  »فوروم  على حصة 
الحجار. هناك  هيكلة مركب  : »نسعى إلعادة 
مشروع على مستوى مجلس مساهمات الدولة 
سنقدمه قريبا للوزير األول من أجل المصادقة 
الذي  المجلس  االول  الوزير  ويترأس   , عليه 
االستراتيجية  بتحديد  رئيسي  بشكل  يتكفل 
مساهمات  وتسيير  تنظيم  مجال  في  الشاملة 

الدولة.

على  المحافظة  ضرورة  على  زغدار  وأكد  
وطنيا  صناعيا  إرثا  باعتباره  الحجار  مركب 
مما  صعبا  ماليا  ظرفا  حاليا  يعيش  أنه  الفتا 
يتطلب اللجوء إلى هندسة مالية باالعتماد على 
قدراته الخاصة من دون اللجوء إلى التمويالت 
المباشرة لخزينة الدولة في هذا السياق, أضاف 
المؤسسات  هذه  تمويل  في  الجديدة  النظرة  أن 
المدى  وطويلة  متوسطة  مخططات  على  تقوم 
وفق أهداف محددة تعرض على البنوك من أجل 
لبنوك حرية  الحصول على قروض, مؤكدا أن ل

القرار في تمويل المؤسسة من عدمه.
الصناعية  المؤسسات  حوكمة  مجال  وفي 
العمومية, أكد زغدار أن الوزارة أسدت تعليمات 
لمسيري المؤسسات العمومية من اجل إمضاء 
عقود نجاعة تتضمن أهداف محددة تكون محل 

تقييم في نهاية السنة.
الوزير  أكد  االستثمار,  قانون  مراجعة  وحول 
االستقرار  مبدأ  سيكرس  الجديد  النص  أن 

الطابع  االعتبار  بعين  سيأخذ  كما  التشريعي 
عن  فضال  االستثمارات  لبعض  المادي  غير 
منح مزايا للمشاريع التي تصب في فائدة تنمية 
الكبير. وفيما يتعلق  يا والجنوب  العل الهضاب 
التي  الجرد  بعملية  ذكر  الصناعي,  بالعقار 
أشرفت عليها دائرته الوزارية والتي أظهرت في 
مرحلتها األولى وجود 1200 وعاء عقاري غير 
مستغل بمساحة 400 هكتار, مشيرا إلى الدور 
الذي ستلعبه الوكالة الوطنية للعقار الصناعي 
)قيد االنشاء( في منح وتسيير العقار الصناعي 
حصيلة  الوزير  وعرض  شفافة  قواعد  وفق 
بلغ  إذ  عنها,  العراقيل  رفع  تم  التي  المشاريع 
عدد التراخيص االستثنائية الممنوحة لها 503 
ودخل  معنية.  مؤسسة   864 بين  من  ترخيصا 
شأنها  من  مشروع   360 يا  فعل االنتاج  حيز 
استحداث 24 ألف منصب عمل مباشر, حسب 
لم  التي  المؤسسات  الذي دعا أصحاب  الوزير 
استكمال االجراءات  إلى  االنتاج  بعد في  تدخل 

الضرورية لذلك في اقرب اآلجال.
ان  زغدار  ذكر  السيارات,  تصنيع  وبخصوص 
األسيوية  المجمعات  اكبر  مع  اتصال  هناك 
واألوروبية للشروع في هذه الصناعة وفق قواعد 
صلبة وسليمة أما ملف استيراد السيارات, فإنه 
سيعرف تطورات جديدة قريبا مع صدور دفتر 
الشروط الجديد الذي يتواجد حاليا على مستوى 

األمانة العامة للحكومة.
هذا الدفتر عدة تعديالت من شأنها إزالة بعض 
من  االعتماد  طالبي  على  تقييدات  وال العراقيل 
السعة  ذات  بالسيارات  االستيراد  تسقيف  بينها 
اللجنة  تواصل  ذلك,  مع  وبالموازاة  لتر   1,6
الوزارية المشتركة المخصصة لدراسة طلبات 
االعتماد عملها حيث تلقت إلى غاية االن 73 
تكثيف  الشأن على  هذا  في  الوزير  وأكد  ملف 
 46 وجود  إلى  مشيرا  العملية  لتشريع  الجهود 

طعن مقدم على مستوى اللجنة.
ـر م
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كشف عن وجود اتصاالت أسيوية وأوروبية لصناعة السيارات زغدار :

إعادة هيكلة مركب الحجار للحديد 
و الصلب على طاولة مجلس 

مساهمات الدولة قريبا

بحسب آخر حصيلة لوزارة الموارد المائية

نسبة امتالء السدود 
تجاوزت  37 بالمائة

عىل المستوى الوطني

أكدت مسؤولة االتصال بالديوان الوطني 
لألرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، يوم 
بعدة  األمطار  تساقط  تأخر  أن  اإلثنين، 
الشتاء  فصل  خالل  الوطن  من  مناطق 
الحالي، ناجم عن مرتفع للضغط الجوي 
متمركز بمنطقة البحر األبيض المتوسط، 
عن  الحديث  جدا«  »المبكر  من  وأنه 

مرحلة جفاف.
تصريح  في  رقطة  بن  السيدة  أكدت  و 
»الضغط  أن  الجزائرية،  األنباء  لوكالة 
يا  حال المتمركز  والقوي  المرتفع  الجوي 
والذي  المتوسط  األبيض  البحر  بمنطقة 
المنطقة, أصبح  أيضا دول جنوب  يمس 
و  البارد  الهواء  لتسربات  حاجزا  يشكل 
من  أنه  إال  أخرى,  مناطق  نحو  دفعها 
أواخر  الوضع  هذا  يتغير  أن  المتوقع 
تالي فإنه من المبكر  الشهر الجاري, وبال

جدا الحديث عن مرحلة جفاف«.
الطقس  »وضع  أن  قائلة,  أضافت  و 
بالجزائر يمر بفترة استقرار فيما يخص 
انعدام التساقط المطري, حيث يلحظ أن 
الشتاء  فصل  خالل  الجافة  األيام  عدد 
تساقط  التي عرفت  تلك  من  أقل  الحالي 
أن  السياق  ذات  في  مؤكدة  لألمطار«, 
»المتوقع هو تغير هذا الوضع ابتداء من 

أيام  من  يليها  ما  و  الجاري  فبراير   12
خالل نفس الشهر«.

»خالل  أنه  رقطة  بن  السيدة  ذكرت  و 
 2019 الماضية   الثالث  السنوات 
نفس  تسجيل  تم  و2021,  و2020 
تساقط  تأخر  أي  المناخية,  الظاهرة 
وجانفي  ديسبمر  شهري  خالل  األمطار 
شهر  من  األخيرة  أيام  العشر  غاية  إلى 
فبراير  شهري  خالل  وتسجيل  فيفري, 
حتى  عرفت  جوية  الضطرابات  ومارس 

لثلوج«. تساقط ل
و بالحديث عن الوضعية المناخية التي 
سادت خالل فصل الشتاء الحالي, أفادت 
درجات  لكن  تميز ب«أجواء صافية  أنه 
الحرارة الدنيا كانت جد منخفضة لتصل 
األوراس  بمنطقة  7 درجات  أقل من  إلى 
ما  للوطن,  الشرقية  الداخلية  والمناطق 
المناطق  بتلك  الجليد  تكوين  في  أسهم 
بدرجة ملفتة لالنتباه السيما في الفترات 

يلية«. ل الصباحية وال
الطقس  توقعات  بخصوص  كشفت  و 
لنماذج  ل وفقا  »و  أنه  المقبلة,  لألسابيع 
المدى  المتوسطة  العددية  و  الرقمية 
في  تغيير  يرتقب  فإنه  المعتمدة, 
المرتفع  الحالية بزوال  الجوية  الوضعية 

الجوي المتمركز بمنطقة البحر األبيض 
البارد  الهواء  بتسرب  وذلك  المتوسط 

للمناطق الشمالية للبالد«.
الوطني  المركز  مدير  ذكر  جهته,  من 
للمناخ, صالح صحابي عابد, أن »الحديث 
تقلبات الجوية والتغييرات المناخية  عن ال
بالجزائر أو بأي بلد آخر, أصبح معهودا 
العالمية  المناخية  بالوضعية  ومرتبطا 
االحتباس  بظاهرة  كثيرا  تأثرت  التي 
الحراري, والتي تسببت في الجزائر على 
ظواهر  في  إفريقيا  شمال  منطقة  غرار 
أمطار  سقوط  منها  استثنائية,  طبيعية 
إلى  تؤدي  قد  قصيرة  فترات  في  غزيرة 

فيضانات أو في فترات جفاف«.
لتذكير بالدراسات  و عاد السيد صحابي ل
المجال,  في  مختصون  بها  قام  التي 
السنوات  خالل  و  أنه  إلى  تشير  و«التي 
2030 وصوال  إلى غاية سنة  و  القادمة 
األمطار  كمية  فان   ,2050 سنة  إلى 
الموسمية ستتراجع إلى 20 بالمائة و قد 
 30 إلى   15 بين  ما  النسبة  هذه  تتراوح 
يتم  م  ل حال  »في  أنه  مضيفا  بالمائة«, 
الغازات  انبعاث  من  التخفيف  أو  الحد 
المختلفة باتخاذ االجراءات الالزمة, فإنه 
شتاء  مرحلة  إلى  نصل  أن  الممكن  من 

بدون مطر«.
لوحظ  »أنه  إلى  المسؤول  ذات  أشار  و 
تراجع معدالت تساقط األمطار بالجزائر 
سنة  الثالثين  مدار  على  فتراتها  و 
الماضية, و هو المعيار المعتمد من قبل 
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية, حيث 
أصبحت فترة التساقط أكثر خالل أكتوبر 
ونوفمبر وديسمبر, بدال من الفترة الممتدة 

ما بين أشهر ديسمبر ويناير وفبراير«.
و أضاف ذات المختص أنه لوحظ »منذ 
جانفي  أن شهر  بالجزائر,  سنوات  عشر 

ذلك  يعني  أن  دون  جافا,  شهرا  أصبح 
مرحلة  في  الجزائر  دخول  عن  الحديث 
أن  السياق  ذات  في  مؤكدا  جفاف«, 
ضبط  قد  كان  للمناخ  الوطني  »المركز 
تنبؤات تخص شهري ديسمبر و جانفي 
المنصرمين وشهر فيفري الجاري, والتي 
سيكون  األمطار  تساقط  أن  إلى  أشارت 
خاللها أقل من المعدل الفصلي العادي, 
فيما تشير توقعات الثالث أشهر المقبلة 

إلى أن ذات المعدالت ستكون عادية«.
ق ـ و

مسؤولة االتصال بالديوان الوطني لألرصاد الجوية، هوارية نب رقطة:

من المبكر الحديث عن الجفاف بسبب تأخر تساقط األمطار

إلى  طفيف  بشكل  السدود  المتالء  الوطنية  النسبة  ارتفعت 
بنسبة  الجزائري  الشرق  بمنطقة  أكثرها  بالمائة   37.66
لوزارة  جديدة  به حصيلة  أفادت  حسبما  بالمائة   61 تفوق 

الموارد المائية و األمن المائي.
وبحسب المنطقة بلغ معدل امتالء السدود العاملة 22.80 
بالمائة في غرب البالد ومنطقة الشليف و 18.33 بالمائة 
في الوسط و 61.92 بالمائة في منطقة الشرق حسب آخر 
عبر  االمتالء  نسبة  وبلغت  االثنين  إصدارها  تم  حصيلة 
ديسمبر   12 غاية  الى  بالمائة   36.24 الوطني  التراب 
بالمائة   23.61 الغرب و  بالمائة في   23.12 منها  الفارط 
في منطقة الشليف و 16.06 بالمائة في الوسط و 59.22 

بالمائة في الغرب.
أطلقت  الدولة  منه  تعاني  الذي  المائي  االجهاد  ولمواجهة   
منها   320 تشغيل  تم  بئر   700 النجاز  برنامجا  الوزارة 
أنحاء  جميع  عبر  األخرى  الهيئات  برامج  وتشمل  يا.  فعل
الوطن مجموع 1200 بئر تم االنتهاء من 577 منها حسب 
ثالثة  اطالق  تم  الجزائر  والية  وبخصوص  الوزارة  أرقام 

برامج استعجالية في 2020 حسبما ذكر ذات المصدر.
و  للوالية  المائية  الموارد  مديرية  ببرنامج  االمر  يتعلق  و 
)سيال(  العاصمة  للجزائر  والتطهير  المياه  شركة  برنامج 
وكذلك برنامج الحفر لوالية الجزائر وأوضح نفس المصدر 
ان جميع برامجها في العاصمة تشمل انجاز 217 بئرا تم 

يا. تشغيل 171 منها فعل
ربيع م



كشف  المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للمالحة 
-شمال اسماعيل عبد المالك  االثنين بالجزائر أنه تم 
استالم 4000 طن من مسحوق الحليب خالل األيام 
األخيرة عبر دفعات بموانئ وهران عنابة والجزائر 

العاصمة.
و في تصريح صحفي أكد السيد عبد المالك أن 160 
تفريغها في األيام  تم  الحليب  حاوية محملة بمسحوق 
الجزائر  ميناء  الجزائرية  الموانئ  بمختلف  األخيرة 
و وهران و عنابةو قد أوضح المتدخل أن قسما من 
هذه الحاويات أي ما يعادل 60 تم ايصالها من طرف 
 CMA-CGM الحاويات  لنقل  الفرنسية  الشركة 
القادمة من بولونيا و 100 حاوية أخرى تم تحميلها 
من ميناء أنفير ببلجيكا بواسطة سفن تابعة لألسطول 

الجزائري.
 و يبلغ اجمالي كمية مسحوق الحليب التي تم تفريغها 
عبد  السيد  حسب  طن   4000 األخيرة  االيام  خالل 
سيتم  أخرى  حاوية   20 أن  أضاف  الذي  المالك 

استالمها منتصف فيفري الجاري.
الى  اللجوء  أن  المتحدث  أوضح  الشأن,  نفس  في   
شائعة  ممارسة  هو  آخرين  سفن  مالكي  خدمات 
بتلبية  -شمال  للمالحة  الوطنية  للشركة  تسمح 
الديوان  في  المرة  هذه  المتمثل  و  زبائنها  أحد  طلب 
الوطني المهني المشترك للحليب و مشتقاته في حالة 
أشار  جانبهم,  من  و    , ما  لسبب  سفنها  توفر  عدم 
أن  حساسية  الى  بيان  في   CMA-CGM مسؤولو
موارد  تعبئة  ضرورة  تتطلبان  البضائع  أهمية  و 
في  نقلها  عملية  النجاح  استثنائية  مادية  و  بشرية 
الجزائر,  نحو  بولونيا  من  انطالقا  الظروف  أفضل 
كما أوضح المتدخلون أن سفينة MV KARLA قد 
تم  أين  الماضي  فيفري   4 يوم  عنابة  بميناء  أرست 
حين  في  الحليب  مسحوق  من  األولى  الحصة  تفريغ 
أن الحصة الثانية تم تفريغها بميناء وهران في اليوم 

الموالي.
ربيع م

المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبديل:

زيادات في أجور المتقاعدين تتراوح 
ما بين500  إلى 8 آالف دينار

  عين على الحدث
5 الثالثاء 08 فيفري 2022 م

الموافق لـ 07 رجب 1443 هـ

تحّل اليوم ذكراها الـ 64

أحداث ساقية سيدي يوسف 
مجزرة استعمارية عمقت 

أوارص التضامن بني الشعبني 
الجزائري والتونيس

أن  االثنين،  يوم  رخيلة،  عامر  المؤرخ  أكد 
مجزرة ساقية سيدي يوسف التي نفذها االستعمار 
من  واحدة  هي   1958 فيفري   8 في  الفرنسي 
بالتقادم  تسقط  لن  التي  االستعمار  مجازر  أبرز 
بين  والتالحم  التضامن  أواصر  التي عمقت   و 
الى  المتواصل  والتونسي  الجزائري  الشعبين 

اليوم.
األنباء  لوكالة  تصريح  في  رخيلة  السيد  قال  و 
الجزائرية عشية الذكرى الـ 64 ألحداث ساقية 
الجزائرية  الحدود  على  الواقعة  يوسف  سيدي 
من  »واحدة  هي  األحداث  هذه  أن  التونسية, 
التي  الفرنسي  االستعمار  ومجازر  جرائم  أبرز 
النووية  التجارب  غرار  على  بالتقادم  تسقط  لن 
»حققت  األحداث  هذه  أن  مبرزا  بالجنوب«, 
بدليل  االستعمار  يتوقعها  يكن  لم  عكسية  نتائج 
للثورة  التونسي  والدعم  التفاعل  من  زادت  انها 
والتالحم   التضامن  أواصر  وعمقت  التحريرية 
بين الشعبين الجزائري والتونسي الذي يتواصل 

الى يومنا هذا في كل الظروف واألحوال«.
قام  التي  المجزرة  هذه  أن  الى  أشار  أن  بعد  و 
الفرنسي  لالستعمار  الحربي  الطيران  خاللها 
بقصف سوق أسبوعي ومدرسة لألطفال »خرق 
األمم  لميثاق  الفرنسي  االستعمار  خاللها  من 
المتحدة«, أبرز أن من نتائجها أيضا رفع الدعم 
التونسي للقضية الجزائرية الذي تجلى في عدة 
السابق  التونسي  الرئيس  »احتجاج  منها  صور 
باألمم  المجزرة  هذه  على  بورقيبة  الحبيب 
المتحدة« الى جانب »إعالن األحزاب التونسية 
مؤتمر  في  التحريرية  للثورة  دعمها  مواصلة 

طنجة المنعقد في أبريل 1958 » .
و على الصعيد الدبلوماسي, أوضح السيد رخيلة 
أن أحداث ساقية سيدي يوسف »ساهمت أيضا 
تنديد  خالل  من  الجزائرية  القضية  تدويل  في 
المجزرة  بهذه  المتحدة  باألمم  الدول  من  العديد 
التي راح ضحيتها أبرياء من الشعب الجزائري 
هذه  ساهمت  أطفال«.كما  فيهم  بما  والتونسي 
وبشكل الفت  »إبراز  في  قال-  مثلما  األحداث- 
عدالة القضية الجزائرية ووحشية االستعمار في 
وسائل االعالم الدولية من خالل وفود الصحفيين 

الذين عاينوا مخلفات الجريمة بعين المكان«.
التي  يوسف  سيدي  ساقية  مجزرة  رسخت  و 
امتزجت فيها الدماء الجزائرية و التونسية ذات 
يوم من عام 1958 لتالحم أخوي يزداد صالبة 
تآزر  في  معالمه  تتجلى  السنين,  عبر  عمقا  و 
األزمات  فترات  خالل  عفوي  رسمي  و  شعبي 
و المحن. فبعد مرور 64 سنة على وقوع هذه 
األحداث األليمة, يظل الجزائريون و التونسيون 
التي  المحطة  هذه  من  يستلهمون  السواء,  على 
بين  المشترك  النضال  على  شاهدا  أضحت 
و  روحه  يستمد  ثنائي  تعاون  لتوطيد  الشعبين, 
تجمع  التي  التاريخية  الروابط  عمق  من  قوته 
الجزائر و تونس تحييان, غدا  بينهما. يذكر أن 
سيدي  ساقية  ألحداث   64 الذكرى  الثالثاء, 
في  االستعمارية  فرنسا  ارتكبتها  التي  يوسف 

الثامن فبراير من سنة 1958.
ففي هذا اليوم الذي تزامن مع السوق األسبوعية, 
سيدي  ساقية  قرية  االستعمارية  القوات  قصفت 
بحجة  التونسية  الحدود  على  الواقعة  يوسف 
وحشي  هجوم  في  الجزائريين,  الثوار  مالحقة 
قادته باستخدام طائرات »بي- 26« و طائرات 
عن  أسفر  مما  عزل,  مدنيين  »ميسترال« ضد 
 130 عن  يربو  ما  و  مائة ضحية  نحو  سقوط 
هذه  أن  على  المؤرخون  يجمع  و  جريحا. 
و  الجزائري  الشعبان,  عايشها  التي  المجزرة 
الثورة  التونسي, شكلت تحوال جذريا في مسار 
الجزائرية, بكشفها لهمجية السياسة االستعمارية 
من  جعلت  التي  اإلعالمية  الضجة  بعد  لفرنسا, 
هذه األحداث مادة تناولتها أكبر عناوين الصحافة 
قوات  هدف  أن  على  هؤالء  يؤكد  كما  الدولية. 
الذي  الهمجي  االعتداء  هذا  وراء  من  االحتالل 
على  الواقعة  الصغيرة  القرية  هذه  استهدف 
خلق  هدفه  كان  الجزائرية-التونسية,  الحدود 
القطيعة بين الشعبين ودفع الشعب التونسي إلى 
ما  لكن  الجزائرية,  الثورة  مساندة  عن  التخلي 

ق ـ وحدث كان عكس المتوقع.

عرب موانئ الجزائر وهران وعنابة

الجزائر تستلم 4 آالف طن من مسحوق الحليب

بالجزائر  أمحمد  سيدي  بمحكمة  والمالي  االقتصادي  الجزائي  القطب  أجل 
ورجل  لوح،  الطيب  األسبق،  العدل  وزير  محاكمة  االثنين  يوم  العاصمة، 
من  بطلب  الجاري  فبراير   21 تاريخ  إلى  آخرين  ومتهمين  كونيناف  األعمال 

الدفاع. هيئة 
طارق  جانب  إلى  القضية  هذه  في  لوح  الطيب  األسبق  العدل  وزير  ويواجه 
تتعلق  تهما  العدل  لوزارة  السابق  العام  المفتش  الطيب  كونيناف وبن هاشم  نوة 

للعدالة. الحسن  السير  وعرقلة  الوظيفة  استغالل  بسوء 
ق ـ و

تأجيل محاكمة لوح وكونيناف 
إىل يوم 21 فيفري

 الجزائر:سناء-م 

للصندوق  بالنيابة  العام  المدير  كشف 
قيمة  عن  عبدلي،  جعفر  للتقاعد  الوطني 
التي  و  المتقاعدين،  أجور  في  الزيادات 
مليار   2.8 شهريا  اإلجمالية   قيمتها  تبلغ 
من  متفاوتة  الزيادات  هذه  وستكون  دج،  
متقاعد آلخر وتتراوح ما بين   500 دج 

و 8000 دج. 
 وأوضح عبدلي، في تصريح لقناة تلفزيونية 
المالية ل2022   قانون  أن  أمس،  خاصة، 
الدخل  على  الضريبة  خفض  تضمن 
أيضا  يخص  التخفيض  هذا  و  اإلجمالي 
الذين كانت فيهم فئة معفاة من  المتقاعدين 

هذه الضريبة وهي الفئة التي تتقاضي أقل 
من 30 ألف دينار وأكد أن هذا التخفيض 
منه  يستفيدوا  أن  المتقاعدين  لكل  سيسمح 
بصفة متفاوتة، وأشار إلى عدد المتقاعدين 
الذين سيستفيدون من هذا االجراء و البالغ 
عددهم 1.600.863. متقاعد بقيمة مالية 

تقدر   2.8 مليار دينار شهريا. 
للصندوق  بالنيابة  العام  المدير  أوضح  و 
من  متفاوتة  ستكون  االستفادة  نسب  أن 
متقاعد آلخر حسب المعاش الذي يتقاضاه 
إلى   500 بين  تتراوح  كل شخص  وهي 
الذين  األغلبية  أن  أكد  و  دينار،  أالف   8
الفئات  هي  اإلجراء  هذا  من  سيستفيدون 
التي تتقاضى معاش ما بين 30 ألف دينار 

إلى 80 ألف دينار  وعدد هذه الفئة تقارب 
80 ألف مستفيد .وأشار إلى أن هذا سنويا 
 34 يقارب  ما  العمومية   الخزينة  يكلف 

مليار دينار . 
 و في رده على عجز الصندوق وكم يبلغ 
الصندوق  عجز  ذاته  المسؤول  قال  حاليا، 
أصبح مستقرا ومتحكم فيه منذ 2017 بعد 
إلغاء التقاعد المسبق و النسبي، ورغم أنه 
يبقى  لكن  تصاعد  في  العجز  هذا  يزال  ال 
في  العجز  أن  إلى  أشار  و  فيه،  متحكم 

2022 يقد ر700 مليار دينار. 
قال  الصندوق،  تمويل  مصادر  وعن   
يعتمد  الصندوق   ذاته«تمويل  المتحدث 
على عدة مصادر منها اشتراكات الضمان 

من  ودعم  الدولة  دعم  و  االجتماعي 
جوانب اخر ». 

وفي رده على سؤال حول عدد المتقاعدين 
في الجزائر، أشار المتحدث ذاته إلى أنه 
المعاشات  توزيع  تم   2022 جانفي  في 
ل3.323.568متقاعد تابعين للصندوق، 
 130 نحو  أنه سنويا يضاف  إلى  وأشار 
الف متقاعد لعدد المتقاعدين في الجزائر. 
 وعن صب معاشات شهر جانفي و التي 
لم يكن قد مسها بعد هذا االجراء وإن كان 
عبدلي  قال  رجعي،  باثر  تعويضها  سيتم 
إن تخفيض الضريبة على الدخل اإلجمالي 
 ،2022 جانفي  من  بداية  مفعوله  يسري 
تم  الماضي  جانفي  شهر  معاشات  لكن 
لكنه  الضريبة،   هذه  خفض  دون  صبها 
التخفيض في معاش  شهر  تم صب هذا 
اما    - امس  أول  صب  الذي  و  فيفري- 

لشهر فيفري سيصب بالتخفيض . 
شرع   ،2022 فيفري   6 يوم  لإلشارة، 
الصندوق الوطني للتقاعد في تطبيق السلم 
على  الضريبة  بحساب  المتعلق  الجديد 
الذين  المتقاعدين  لفئة  اإلجمالي  الدخل 
يفوق دخلهم اإلجمالي الخام 30.000 ألف 
على  »بناء  أنه  للصندوق،  بيان  دج.وأفاد 
في   2022 المالية  قانون  من   31 المادة 
شقها المتعلق بحساب الضريبة على الدخل 
اإلجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم 
اإلجمالي الخام ثالثين ألف دينار جزائري 
الصندوق  يعلن  دج،  ألف   30.000
الوطني للتقاعد كافة منتسبيه أنه تم تطبيق 
المخلفات  صب  عملية  وأن  الجديد  السلم 
 06 األحد   ،2022 جانفي  لشهر  المالية 
فيفري 2022 على أن يكون معاش شهر 

فيفري وفق السلم الجديد«. 
س-م 



خنيفرة  بمدينة  العمومية  السلطات  قمعت 
الذين  الحقوقيين  عشرات  أمس،  أول  بالمغرب، 
الممارس  التضييق  على  لالحتجاج  خرجوا 
لمنعهم  القوة  واستعملت  المدينة،  حقوقيي  على 
في  لحقهم  مصادرة  اعتبروه  ما  وهو  وتفريقهم, 
من  المدينة  تعيشه  ما  على  وتأكيدا  االحتجاج، 

تضييق على المدافعين عن حقوق اإلنسان.
عشرات  أن  محلية  إخبارية  مواقع  ذكرت  و 
تضامنية  وطنية  قافلة  أمس,  نظموا  الحقوقيين 
مع فرع الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بمدينة 
خنيفرة, للتعبير عن استنكارهم وشجبهم للتضييق 
حقوقيي  على  السلطات  تفرضه  الذي  والمنع 

المدينة.
حقوقيين  مشاركة  التضامنية  القافلة  عرفت  و 
غالي  عزيز  بينهم  من  مختلفة,  مغربية  مدن  من 
رئيس الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وخديجة 

الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية.
طرف  من  بالقوة  لتدخل  القافلة  تعرضت  و 
وتفريق  منع  أجل  من  العمومية  السلطات 
الذين  المشاركين,  دفع  جرى  حيث  المحتجين, 
مصادرة  واعتبروه  والقمع,  المنع  هذا  استنكروا 
تعيشه  ما  على  وتأكيدا  االحتجاج,  في  لحقهم 
حقوق  عن  المدافعين  على  تضييق  من  المدينة 

اإلنسان.
و عبر حقوقيو المدينة خالل هذا الشكل االحتجاجي 
ال  التي  أصواتهم  لقمع  ورفضهم  استنكارهم  عن 
التي  المدينة,  عن  التهميش  برفع  سوى  تنادي 
ظل  في  و«الحقرة«,  الفقر  من  ساكنتها  تعاني 

التنمية. غياب 
لمنع  له  تعرضوا  الذي  التضييق  استنكروا  كما 
في  للمشاركة  خنيفرة  إلى  دخولهم  وتعطيل 
القافلة التضامنية, مطالبين برفع الحصار والقمع 
بالمدينة  الجمعية  فرع  له  يتعرض  الذي  الممنهج 

أكثر من غيرهم من الفروع.
و تأتي القافلة التضامنية الوطنية, استجابة للنداء 
خنيفرة  مالل-  بني  الجهوي  المكتب  وجهه  الذي 
في  للمشاركة  اإلنسان,  لحقوق  المغربية  للجمعية 
القافلة تحت شعار »من أجل الدفاع عن الحق في 
والمضايقات  المتابعات  ووقف  السلمي  التظاهر 
ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنسان«.

حقوقية  جمعية  ألكبر  الجهوي  الفرع  نبه  و 
المدينة,  وحقوقيو  خنيفرة  فرع  أن  إلى  بالمغرب 
أصبحت  حيث  وقفاتهم,  وقمع  منع  من  يعانون 
أشكال  فيها أي شكل من  المدينة منطقة محظور 

السلمي. التظاهر 
التضامنية  القافلة  أن هذه  الجمعية  أكد حقوقيو  و 
المحطات  من  مجموعة  لتنظيم  بداية  إال  هي  ما 
لها  تتعرض  التي  الهجمة  لمواجهة  النضالية 

الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بالجهة.
ق ـ د

الثالثاء 08 فيفري 2022 م6
الموافق لـ 07 رجب 1443 هـ  الحدث المغاربي

تداول عدد من خبراء االقتصاد في تونس خبرا يفيد بأن 
البنك المركزي قام بطباعة األوراق النقدية لسداد أجور 
شهري جانفي و فيفري، وذلك رغم النفي المتكرر من 

وزارة المالية.
وكشف الخبير االقتصادي عز الدين سعيدان، عن لجوء 
النقدية  األوراق  طباعة  إلى  التونسي  المركزي  البنك 

لتوفير السيولة المالية
وأوضح سعيدان أن البنك المركزي قدم قرضا مباشرا 
للدولة بـ8 مليارات دينار تونسي من العدم وهو ما يعني 

طباعته لألوراق النقدية.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ االقتصاد سليم الحمادي أن 
البنك المركزي التونسي لم يتدخل في طباعة األوراق 
النقدية خاصة أن جميع المعطيات الرسمية التي يظهرها 

البنك تفيد بأنه لم تتم عملية الطباعة.
نقدية  أوراقا  يطبع  ال  المركزي  البنك  بأن  وأضاف 
وليس له مطابع خاصة، موضحا أن مهمته تقنية بحتة 

وهي الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي في السوق 
النقدية.

الذي  التونسي  االقتصادي  الوضع  إلى صعوبة  وأشار 
يتطلب مزيدا من اليقظة واالنتباه لتجاوز هذه المرحلة 

وإعادة البالد على السكة الصحيحة.
فيما وصف الخبير االقتصادي رضا الشكندالي الوضع 
نسبة  الرتفاع  نظرا  بالخطير  تونس  في  االقتصادي 
المديونية وما ينجر عنها من نتائج يمكن أن تتسبب في 

وضع اجتماعي صعب.
الجديد  العام  موازنة  إنفاق  أولويات  كل  أن  إلى  ولفت 
ضخ  يتم  ولم  والرواتب  األجور  خالص  إلى  تتجه 
إلى  التوجه  أن  الشكندالي  وأوضح  إضافية.  أموال 
من  النقدية  األوراق  لطباعة  التونسي  المركزي  البنك 
شأنه أن يتسبب في التضخم المالي ومزيد تعقيد الوضع 
إلخراج  حال  ليس  لذلك  قائال«  التونسي  االقتصادي 

البالد من األزمة وال أتوقع أن تتوجه البالد إليه«.

وأوضح الشكندالي أن الحل الوحيد إلنقاذ تونس من هذه 
األزمة هو منح صندوق النقد الدولي 12،6 مليار دينار 
قيمتها 57,2  تقدر  التي  العامة  الموازنة  لتعبئة موارد 
مليار دينار )20 مليار دوالر(، ويبلغ العجز فيها 9,3 
من  بالمئة   6,7 أي  دوالر(  مليار   3,2( دينار  مليار 

الناتج المحلي اإلجمالي.
المالية وأزمة األجور في تونس

وسبق أن أبرزت وزارة المالية التونسية أنه تم التعويل 
مليار   2.7 وهي  الميزانية  لتمويل  موارد  عدة  على 
دينار من الموارد الجبائية لشهر يناير وتحويل القرض 
الجزائري بقيمة 300 مليون دوالر إلى الدينار التونسي 
و0.7 مليار دينار متأتية من الشبكة البريدية باإلضافة 

إلى اقتراض داخلي بقيمة 115 مليون دينار.
وأشارت إلى أنه سيتم خالص كافة األجور بحلول نهاية 
التونسية  للدولة  المالية  الموارد  أن  الشهر مشددة على 
الداخلي والخارجي  الجباية واالقتراض  تتمثل فقط في 
وعلى أن البنك المركزي لم يقم بإصدار العمالت النقدية 
دون نشاط اقتصادي أو ما يعرف بطبع األوراق النقدية.
وهو  تونس  وقعه  على  تعيش  اقتصادي صعب  وضع 
نتاج، وفق متابعين، لسياسات المنظومة السابقة خالل 

العشرية األخيرة من حكم حركة النهضة وحلفائها.
والخميس، أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي 
عن عميق انشغاله إزاء التأخير في مجال تعبئة الموارد 
تمويل  أجل  من  وذلك  للبالد  الضرورية  الخارجية 

موازنة الدولة لسنة 2022.
وحّث البنك المركزي التونسي جميع األطراف الفاعلة 
للتوافق حول مضمون اإلصالحات بما يتيح االنطالق 
إلرساء  الدولي  النقد  صندوق  مع  المفاوضات  في 

برنامج جديد.
الحكومة  التزام  أهمية  على  بيان   في  المجلس  وأّكد 
النمو  لدفع  الالزمة  الهيكلية  اإلصالحات  في  بالشروع 
يتيح  بما  الميزانية  في  التصرف  وإحكام  االقتصادي 
ميزانية  لتمويل  الضرورية  الخارجية  للموارد  النفاذ 
النقدي  للتمويل  لجوء  أي  وتجنب   2022 لسنة  الدولة 
النقدي  االستقرار  على  وخيمة  عواقبه  تكون  قد  الذي 

والمالي.
ق ـ د

هل قام البنك المركزي بطباعة نقود جديدة

تفاقم أزمة األجور في تونس

 صوت مجلس النواب الليبي يوم االثنين لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما 
يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد هللا بليحق، في بيان إن »مجلس النواب أقر خارطة 
للمترشحين لمنصب رئيس  قليل )يجري( االستماع  القادمة باإلجماع، وبعد  للمرحلة  الطريق 
الوزراء«. وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في جلسة أمس، أنه تم استبعاد 5 من 
في  الداخلية  وزير  ترشح  على  االستقرار  ليتم  الجديدة،  الحكومة  رئيس  لمنصب  المترشحين 

حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.
إجراء  قبل  للمشاورة  الدولة  مجلس  إلى  ملفاتهم  إحالة  ستتم  المترشحين،  إلى  االستماع  وبعد 

التصويت يوم الخميس.
ق ـ د

حقوقيون يتعرضون 
للقمع من قبل سلطات 
مدينة خنيفرة بالمغرب

الصحراوية،  اإلعالم  وزارة  حذرت 
الصحراء  في  الحالي  الوضع  أن  من 
الغربية بعد عودة الحرب نتيجة نسف 
المغرب التفاق وقف إطالق النار في 
بتطورات  »ينذر   ،2020 نوفمبر 
خطيرة على السلم واألمن في المنطقة 

برمتها«.
وزارة  أصدرته  بيان  في  ذلك  جاء  و 
اختتام  عقب   - الصحراوية  اإلعالم 
دول  لرؤساء   35 ال  القمة  أشغال 
أن   - اإلفريقي  االتحاد  وحكومات 
اليوم  الغربية  الصحراء  في  »الوضع 
عوامل  أن  في  للشك  مجاال  يترك  ال 
فيها  تسببت  التي  والتوتر,  التصعيد 
المغربي,  االحتالل  دولة  وتغذيها 
وتنذر  للعيان,  ماثلة  أصبحت  قد 
واألمن  السلم  على  خطيرة  بتطورات 

المنطقة«. واالستقرار في كامل 
وكالة  نقلته  الذي   - البيان  أضاف  و 
»األمور  أن   - الصحراوية  األنباء 
أن  إطالقا  معه  يفهم  ال  حدا  بلغت 
بالتحرك  اإلفريقي  االتحاد  يقوم  ال 
الوخيمة  العواقب  لتفادي  العاجل 
تقوم  عما  أساسا  والناجمة  والوشيكة, 
ممارسات  من  المغربية  المملكة  به 
أهداف  ذات  عدوانية,  وسياسات 
بكل  الحائط  عرض  تضرب  توسعية, 

الدولية«. القوانين واألعراف 
أنه »وبالنظر  إلى  الوزارة  أشارت  و 
القارة,  في  المتوترة  األوضاع  إلى 

واألمن  السلم  قضايا  فرضت  فقد 
بقوة  ,نفسها  القارة  في  واالستقرار 
كمحور أساسي, على مستوى جلسات 
التنفيذي  والمجلس  الدائمين  المندوبين 
وعلى مستوى قمة االتحاد االفريقي«.

و في هذا اإلطار,
خلفه  بما  التذكير  الوزارة  أعادت   
وقف  التفاق  المغربي  االحتالل  نسف 
الجيشين  بين  الموقع  النار,  إطالق 
الصحراوي والمغربي, بإشراف األمم 
وعودة   ,1991 سبتمبر  منذ  المتحدة, 
المواجهة العسكرية, حيث فرض على 
الكفاح  استئناف  الصحراوي  الشعب 
على  ومشروع  طبيعي  كرد  المسلح, 
جديدة  ألجزاء  واحتالل  غاشم  عدوان 
الصحراوية,  الجمهورية  تراب  من 

منذ 13 نوفمبر 2020«.
أن  البيان  أوضح  السياق,  في  و 
فعال  اليوم  رحاها  تدور  »الحرب 
التحرير  وجيش  النزاع,  منطقة  في 
عمله  يواصل  الصحراوي  الشعبي 
المغربي  الجيش  ويكبد  وكبد  القتالي, 
 )...( وبشرية  مادية  جسيمة,  خسائر 
االحتالل  سلطات  ظلت  وإن  حتى 

عليها«. تتستر 
للمغرب  العدوانية  الممارسات  عن  و 
العسكري  واجتياحه  غزوه  بداية  منذ 
أكتوبر   31 في  الغربية,  للصحراء 
في  االعالم  وزارة  ذكرت   ,1975
التي  االحتالل  »دولة  أن  بيانها, 

والفوسفور  النابالم  قنابل  استعملت 
أم  في  دوليا,  المحرمة  األبيض, 
والتفاريتي,  وأمغاال  والقلتة  ادريكة 
المعروفين  بحلفائها  اليوم  تستعين 
واستعمالها  متطورة  أسلحة  القتناء 
جديد«,  من  العزل  المدنيين  الغتيال 
الهمجي  »القصف  بأن  مذكرة 
المغربي اإلجرامي لم يكتف بالمدنيين 
من  مواطنين  شمل  بل  الصحراويين, 
طرق  مستعملي  من  مجاورة,  بلدان 
الصحراء  مدنية وتجارية معروفة في 
المحاذية  الحدودية  والمناطق  الغربية 

لها.
ق ـ د

الوضع يف الصحراء الغربية ينذر بتطورات خطرية
على السلم واألمن يف املنطقة

مجلس النواب الليبي يصوت على 
رئيس الحكومة الجديد يوم الخميس



سجلت عائدات تركيا من صادرات معدات التكييف، 
نحو نصف مليار دوالر، خالل 30 يوًما.

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة، اإلثنين، عن مجلس 
اإللكتروني  الموقع  ونقلها  األتراك،  المصدرين 

لصحيفة »حرييت«.
بنسبة  نمًوا  التكييف  معدات  صادرات  وحققت 
بالشهر  مقارنة  الماضي  جانفي  خالل   14.6%
نفسه من العام 2021، لتبلغ عائداتها 458 مليون 

و580 ألف دوالر.
التكييف  معدات  وصلت  المذكورة  الفترة  وخالل 
المصدر  وفق  دولة،   167 أسواق  إلى  التركية، 

نفسه.
االتحاد  بلدان  المستوردين، تصدرت  وعلى صعيد 
تلتها  دوالر،  مليون   221 بـ  القائمة  األوروبي 
رابطة الدول المستقلة بـ 50 مليون دوالر، ثم بلدان 

الشرق األوسط بـ 49 مليون دوالر.
تركيا  صادرات  إجمالي  أن  البيانات  وأوضحت 
الماضي، بلغت 17.6 مليار دوالر،  خالل جانفي 
بنسبة نمو %17.3، مقارنة بالشهر نفسه من العام 

الفائت.
صادرات تركيا في 2021

دوالر  مليار   225.4 تركيا  إجمالي صادرات  بلغ 
بالمئة،   32.9 بنسبة  نمواً  محققاً   ،2021 خالل 
بيانات صادرة عن  بحسب   ،2020 بالعام  مقارنة 

مجلس المصدرين األتراك.
وأشارت المعطيات أن إجمالي صادرات تركيا على 
صعيد الواليات )باستثناء صادرات المناطق الحرة( 
بلغ 206.6 مليارات دوالر خالل 2021، محققاً 

نمواً وصلت نسبته إلى 32.2 بالمئة.
 81 أصل  من   77 استطاعت  الفترة،  هذه  وخالل 
والية تركية، من زيادة صادراتها سواء من حيث 
 4 صادرات  تراجعت  فيما  العائدات،  أو  الكمية 

واليات فقط، بنسب ضئيلة.
تخطت  التي  التركية  الواليات  عدد  ارتفع  كما 
صادراتها عتبة المليار دوالر خالل العام الماضي، 
إلى 21 والية بعد أن كان هذا الرقم 16 في عام 

.2020
قائمة  في  الصدارة  على  إسطنبول  وحافظت 
بلغت  حيث  تصديراً،  األكثر  التركية  الواليات 
 88.9 الماضي،  العام  خالل  صادراتها  عائدات 
من  بالمئة   43 على  بذلك  مستحوذًة  دوالر،  مليار 

إجمالي صادرات البالد.
إيلي«  »قوجه  والية  حلت  الثاني،  المركز  وفي 
دوالر،  مليار   17.3 صادراتها  قيمة  بلغت  التي 
تلتها والية بورصة في المركز الثالث بـ 15 مليار 

دوالر.
 12.2 بـ  إزمير  والية  حلّت  الرابع  المركز  وفي 
مليار، تلتها غازي عنتاب بـ 10.1 مليارات دوالر، 
ثم العاصمة أنقرة بـ 9.3 مليارات دوالر، ومانيسا 
بـ 5.2 مليارات دوالر ثم صقاريا بـ 5.1 مليارات 

دوالر.
وفي سياق متصل، حلت والية تكيرداغ في المركز 
األول ضمن قائمة الواليات التي تخطت صادراتها 
وذلك   ،2021 عام  خالل  دوالر  المليار  حاجز 
بصادرات بلغت 1.4 مليار دوالر، تلتها صامصون 
بـ 1.3 مليار دوالر، ثم طرابزون بـ 1.17 مليار 
بـ  تشوروم  ثم   ،1.17 بـ  شهير  وأسكي  دوالر، 

1.12 مليار دوالر.
عائدات  من  زادت  التي  الواليات  صعيد  وعلى 
صادراتها، حلّت إسطنبول أيضاً في المركز األول، 
بالمئة   22.2 بنسبة  نمواً  صادراتها  حققت  حيث 
تلتها  قبله،  الذي  بالعام  مقارنة   ،2021 خالل عام 

كوجا إيلي بـ 5.06 بالمئة.
ق ـ إ
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أعلى  اإلثنين،  يوم  العالمية،  الذهب  أسعار  المست 
مستوى لها في أكثر من أسبوع مع زيادة اإلقبال بفعل 

مخاوف التضخم.
عن  الناجمة  التضخمية  الضغوط  من  الذهب  واستفاد 
أثر  التخفيف من  التي ساعدت في  النفط  أسعار  ارتفاع 
زيادة عوائد سندات الخزانة األمريكية بعد تقرير إيجابي 
أيضا  المعدن  على  اإلقبال  تدعم  حين  في  للوظائف، 

بانخفاض األسهم.
إلى   0.2% الفورية  المعامالت  في  الذهب  وارتفع 
الساعة  بحلول  )األونصة(  لألوقية  دوالر   1810.85
أعلى مستوياته  أن سجل  بعد  بتوقيت غرينتش   0724
منذ 27 جانفي عند 1814.91 دوالر في وقت سابق 
للذهب  اآلجلة  األمريكية  العقود  وارتفعت  الجلسة.  من 

%0.2 إلى 1811.70 دوالر.
قال ستيفن إينيس الشريك اإلداري في إس.بي.آي أسيت 
بخالف  حاليا،  التضخم  في  األكبر  »العامل  ماندجمنت 
مشكالت سالسل التوريد، هو أسعار النفط. وهذه مشكلة 

بغض النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة.
إلى   0.2% يعادل  بما  سنتا   20 برنت  خام  وارتفع 
93.47 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0601 بتوقيت 
وقت  في  دوالرا   94 مستوى  المس  أن  بعد  غرينتش 
أكتوبر  من  الثالث  منذ  مستوياته  أعلى  وهو  سابق، 
إلى  المبكرة  التعامالت  في  كذلك  وتراجع   .2014

92.47 دوالر للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 33 سنتا 
أو %0.4 إلى 91.98 دوالر للبرميل بعد انخفاضه إلى 
مستوى 91.35 دوالر في وقت سابق من الجلسة التي 

كان قد ارتفع فيها أيضا إلى 92.73 دوالر.
يوم  دوالرين  من  بأكثر  القياسيين  الخامين  كال  ارتفع 
التوالي  على  السابع  لألسبوع  ارتفاعا  ليسجال  الجمعة 
وسط مخاوف من تعطل االمدادات نتيجة الضطرابات 

سياسية في كبرى الدول المنتجة للنفط.
بالفعل  ارتفعت  التي  الخام،  أسعار  إن  محللون  ويقول 
بنحو %20 هذا العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى 

100 دوالر للبرميل بسبب قوة الطلب العالمي.
الدوالر يحد من مكاسب الذهب

الدوالر، في حين  الذهب صعود  ومما حد من مكاسب 
ألجل  القياسية  األمريكية  الخزانة  سندات  عوائد  ظلت 
ديسمبر  منذ  مستوياتها  أعلى  من  قريبة  سنوات  عشر 

كانون األول 2019 التي سجلتها يوم الجمعة.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الواليات المتحدة 
مجلس  خطة  تتعزز  وقد  الخميس،  يوم  جانفي  لشهر 
جاءت  إذا  الفائدة  أسعار  لرفع  االتحادي  االحتياطي 
التوظيف في  البيانات قوية، وذلك بعد أن أظهر تقرير 
قفزت  الزراعية  غير  الوظائف  أن  المتحدة  الواليات 

467 ألف وظيفة الشهر الماضي.

الفضة  ارتفعت  األخرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
1.2 إلى 22.74 دوالر لألوقية، واستقر البالتين عند 
إلى  بالمئة   0.7 البالديوم  دوالر، وصعد   1023.52

2301.19 دوالر.
نمو الوظائف في أمريكا

العمل األمريكيون فورة توظيف الشهر  وعزز أرباب 
في إصابات  القياسية  الزيادة  الرغم من  الماضي على 
في  بها، مع زيادة  أعمال مرتبطة  كوفيد19- وإغالق 
مجلس  على  الضغوط  من  المزيد  يضيف  ما  األجور 
االحتياط االتحادي األمريكي »البنك المركزي« لرفع 

أسعار الفائدة.
جداول  أن  األمريكية  العمل  لوزارة  تقرير  وأظهر 
 467 بواقع  زادت  الزراعية  غير  للقطاعات  األجور 
ألف وظيفة في يناير، مقابل توفير 510 آالف وظيفة 
البطالة  في قراءة معدلة لشهر ديسمبر، وارتفع معدل 

إلى %4، وقفز متوسط الدخل في الساعة.
أجرته  رأي  استطالع  في  التوقعات  متوسط  وكان 
بلومبرغ لخبراء اقتصاديين، يشير إلى تحقيق زيادة في 
الوظائف بواقع 125 ألف وظيفة، على الرغم من أن 

التوقعات تراوحت على نطاق واسع .
وتعزز هذه البيانات بشكل أكبر، وصف رئيس مجلس 
االحتياط جيروم باول، سوق العمل بأنه »قوي« ويثبت 
في  الفائدة  أسعار  رفع  في  المركزي  البنك  نية  صحة 
مارس لمحاربة التضخم المرتفع عند أعلى مستوياته في 

نحو 40 عاما.
فرانكفورت  في  األوروبي  المركزي  البنك  أعلن  فيما 
سعر  على  اإلبقاء  قرر  مجلسه  أن  الماضي،  الخميس 

الفائدة عند صفر% في منطقة اليورو.
سندات  شراء  بعمليات  أيضا  تمسكه  البنك  وأعلن 

بمليارات اليورو.
وكان المركزي األوروبي أكد مرارا في الفترة األخيرة 
في  التضخم  معدالت  أن  إلى  تشير  التي  تقديراته  على 
فترة  ذلك  استغرق  لو  حتى  تدريجيا  ستنخفض   2022

أطول مما كان متوقعا له في بداية األمر.
كريستين  األوروبي  المركزي  البنك  رئيسة  وكانت 
الغارد صرحت قبل أسبوعين بأنه حتى اآلن لم يلح في 
األفق شكل خطير لدوامة األسعار واألجور والتي يمكنها 

أن ترفع معدالت التضخم بشكل مستمر.
وأضافت الغارد آنذاك أنه ليست هناك بوادر حتى تلك 
التضخم  احتمال خروج تطور معدل  إلى  اللحظة تشير 
عن السيطرة من خالل هذه الدوامة » بل على العكس، 
عام  مدار  على  ستستقر  الطاقة  أسعار  أن  نتوقع  نحن 

2022، وعندئذ ستتراجع معدالت التضخم تدريجيا«.
ق ـ إ

صادرات تركيا أسعار الذهب في أعلى مستوى و 
من معدات التكييف 

بلغت نصف مليار دوالر 
يف 30 يوما

النووية  برامجها  تطوير  الشمالية  كوريا  واصلت 
والصاروخية الباليستية خالل العام الماضي.

مارسته  الذي  المخالف  الوحيد  النشاط  هذا  يكن  لم  ولكن 
على  اإللكترونية  الهجمات  كانت  فقد  الشمالية،  كوريا 
منصات العمالت المشفرة مصدًرا مهًما لإليرادات لبيونغ 

يانغ، وفًقا لمقتطف من تقرير سري لألمم المتحدة.
العقوبات  لمراقبي  السنوي  التقرير  هذا  تقديم  تم  وقد 
المستقلين إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس 

األمن الدولي.
تجارب  اإلبالغ عن  بالرغم من عدم  أنه  الخبراء  وكتب 
للقارات،  عابرة  باليستية  صواريخ  إطالق  أو  نووية 
المواد  إنتاج  على  قدرتها  تطوير  في  كوريا  استمرت 

االنشطارية النووية.
وأضافوا أيضا خالل هذا التقرير أن الهجمات اإللكترونية، 
ال سيما على أصول العمالت المشفرة، تظل مصدر دخل 

مهًما لكوريا الشمالية.
كوريين  قراصنة  بأن  تفيد  معلومات  المراقبون  وتلقى 
المالية  المؤسسات  استهداف  في  استمروا  شماليين 

وشركات العمالت المشفرة والبورصات.
سرق  األعضاء،  الدول  إلحدى  وفًقا  التقرير:  وقال 
المتعاملون اإللكترونيون في كوريا أكثر من 50 مليون 
ثالث  من   2021 ومنتصف   2020 عامي  بين  دوالر 
منصات للعمالت المشفرة على األقل في أمريكا الشمالية 

وأوروبا وآسيا.
سبع هجمات

كما استشهد المراقبون بتقرير صدر في الشهر الماضي 
وقال   .Chainalysis السيبراني  األمن  شركة  عن 
سبع  عن  يقل  ال  ما  شنت  الشمالية  كوريا  إن  التقرير 
المشفرة. كما سرقت ما  العمالت  هجمات على منصات 
في  الرقمية  األصول  دوالر من  مليون   400 من  يقرب 

العام الماضي.
أن   2019 المتحدة في عام  وأفاد مراقبو عقوبات األمم 

كوريا حققت ما يقدر بملياري دوالر لبرامج أسلحة الدمار 
الشامل. وذلك باستخدام هجمات إلكترونية واسعة النطاق 

ومتطورة بشكل متزايد.
مسبوق  غير  مستوى  المشفرة  العمالت  جرائم  وسجلت 
الماضي حيث بلغ حجمها 14 مليار دوالر حسب  العام 
شركة تشيناليسيس المتخصصة في أبحاث سالسل الكتل.
ق ـ إ

حسب تقرير رسي لألمم المتحدة

كوريا الشمالية شنّت هجمات إلكترونية على منصات
للعمالت المشفرة



   

n ابــدي الكثير من المواطنين، وخاصة 
أصحاب المركبات،من سيارات وحافالت 
النقل الحضري، استياءهم من بطء أشغال 
إعــادة تهيئــة وتعبيد طريق حــي تليجان 
المؤدي إلى الجهة الشرقية لعاصمة والية 
سطيف والواقع بوسط المدينة، عند محور 
الخروج مــن المنطقة الصناعية والطريق 
الوطنــي رقــم 75 ،وهــي األشــغال التي 
انطلقــت منــذ عدة أشــهر، ما تســبب في 
ازدحــام كبير للمــرور، باعتباره محوريا 

حيويا.
ونظــرا لطبيعــة األشــغال، فــإن جــزءا 
مــن الطريــق المزدوج يغلــق الحتياجات 
أشــغال التعبيد، ما يضطــر كل المركبات 

الى الســير في طريق واحد في االتجاهين 
،وهو يصعب من ســيولة الحركة ،ويؤدي 
احتــكاك  الــى  وأحيانــا  االزدحــام  الــى 

السيارات ببعضها.
ويطالــب مســتعملو الطريق مــن الجهات 
المعنية اإلســراع في االنتهاء من األشغال 
،كما أكــدوا ان حال بعــض األجزاء جيد 
ال يحتــاج الــى التعبيــد ،وكان من األولى 
تخصيــص  جزء من الغــالف المالي لهذا 
المشــروع لبعــض األحيــاء التــي تعرف 
رداءة للطــرق الحضريــة، كما هو الحال 
فــي حي 1000 مســكن وبيــزار وأحياء 
اخرى، وبعض الشوارع في قلب المدينة .
                 نورالدين بوطغان

عين على الشرق 8

استياء من بطء أشغال تعبيد الطرق بسطيف   

متفرقات 
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نقلت في ظروف تفتقر للنظافة     

حجز 2335 وحدة حلويات بمدينة سطيف 

n تمكنــت مصالــح أمن والية 
ســطيف،أمس، مــن وضــع حد 
لممارســات شخص ضبط بصدد 

نقل 2335 وحدة من الحلويات 
و المرطبات، علــى متن مركبة 
ال تتوفــر علــى أدنى الشــروط 
المواتيــة ،كمــا تفتقــر لمختلف 

شروط النظافة الصحية.

فرقــة  أفــراد  بالعمليــة  قــام    
التطهيــر والنظافــة بالمصلحــة 
الوالئية لألمــن العمومي التابعة 
ألمن والية سطيف، وهي عملية 
مراقبــة أطــرت على مســتوى  

المدخل الشرقي لعاصمة الوالية،  
تــم خاللها ضبط صاحب مركبة 
نفعيــة  ينقــل كميــة معتبرة من 
الحلويات و المرطبات قدرت بـ 
2335 وحدة ،تنقل بطريقة غير 
ســليمة  تؤكد أنــه يتجاهل تماما 
صحة المســتهلك، ليتــم حجزها 
وإتالفهــا الحقــا بالتنســيق مــع 
المصالح المختصــة التي أقرت 
إلزاميــة ذلــك، ليتم إعــداد ملف 

جزائي ضد المخالف.
وتدخل العملية فــي إطار جهود 
االوقائيــة  الشــرطة  مصالــح 
الراميــة إلى محاربة كل مظاهر 
الفوضى ،خاصــة إنتاج مختلف 
المواد الغذائية والحلويات بدون 
رخصة ،وهــو النشــاط المربح 
الــذي يتم عــادة داخــل المنازل 
والورشــات غيــر المرخصــة، 
والذي قد ينتج أخطــارا بالجملة 

على المستهلك. 

بلدية الخروب بقسنطينة   

رغم عدم صب أجورهم ألشهر..موظفو النظافة يواصلون عملهم    
n يواصــل عمــال مؤسســات 
بلدية الخروب عملهم اليومي في 
رفع القمامات و تنظيف الطرقات  
بالرغــم من عدم تلقيهــم االجور 

منذ أشهر.
و قد صرح عمال بمؤسسة »ايس 
روت« لصيانة الطرق والتطهير 
ــوا  ــم يتحصل ماسينيســا  أنهــم ل
على مرتباتهم  منذ 4اشــهر، مما 
اتــرث على ظروفهم  المعيشــية 
،خصوصــا و أن اغلبهم يعيلون 

عائالت بأكملها.
و يعانــي أيضــا  عمال مؤسســة 
التيســير الحضــري »ايغيفــام« 
م يتم  من نفس المشــكلة ، حيث  ل

صب أجورهم منذ عدة أشهر، وقد 
بلديــة بالنظر في  قــام  رئيــس ال
قضيتهم سعيا إليجاد حلول لها .

وفــي الســياق ذاتــه يمــر عمال 
مؤسسة »أوســاف«  من ظروف 
ــم  ل أنهــم  و  صعبــة خصوصــا 
ــى اجورهم منذ 8  ــوا  عل يتحصل
أشــهر ،و رغــم كل هــذا مازالوا 
مخلصيــن  لعملهــم و يزاولونــه 
بشــكل عادي، متمنييــن  أن يتم 
النظر في أزمتهــم التي طالت و 

ايجاد حل لها في اقرب فرصة.
ومــن جهته  قام رئيــس المجلس 
بالخــروب  ــدي  ل ب ال الشــعبي 
انشــغاالت   ــى  عل باالطــالع 

الموظفيــن الذين أكــدوا التزامهم  
بتنظيــف  ــام  قي ال ب بمهامهــم 
الشــوارع و الطرقات و صيانتها، 

و وعدهم بحل هاته اإلشــكالية و 
صرف أجورهم في اقرب وقت.

                            مريم. ب

تجهزيات رقمية  بإحدى المدارس يف العلمة                        
n تم، أمس، بمدرســة عقبــة بن نافع، 
بمدينــة العلمــة ،شــرق عاصمــة والية 
ســطيف، وضع حيز الخدمة للتجهيزات 
تالميــذ  لفائــدة  وااللكترونيــة  الرقميــة 

المدرسة وأساتذتها.
الوالــي  اشــرف عليهــا  التــي  العمليــة 
،بحضور الســلطات المحليــة، تضمنت 
تزويد االقســام بمجموعة من التجهيزات 
واللوحــات  الســبورات  غــرار  ،علــى 
الكترونية لفائدة التالميذ واالساتذة، وهي 
مــن ميزانيــة الوالية ،وتعتبر المدرســة 
الثانيــة مــن نوعها بالوالية بعد مدرســة 

االخضــر بــن طوبــال، ببلديــة  أوالد 
صابر،شرق الوالية.

وبالمناسبة ،ذكر الوالي ان العملية مست 
مدرســة نموذجية، على غرار مؤسسات 
أخرى، وهذا بتمكين األســاتذة والتالميذ 
مــن تجهيــزات رقميــة لتســهيل عملية 
التدريــس، خاصــة وان األطفال تعودوا 
على التجهيزات الرقمية ،وهو ما يساهم 
فــي ربــح الوقــت، وايصــال المعلومة 
بسرعة ،إضافة الى الحفاظ على الجانب 

البيئي والنظافة.
                         نورالدين بوطغان

إحصاء أزيد من 48 ألف طلب للحصول عىل إعانة قفة رمضان بجيجل    
n أشرفت عملية جمع طلبات 
اإلعانة من منحــة قفة رمضان 
المقدرة بمليون ســنتيم  لســنة 
،حيــث  نهايتهــا  عــن   2022
بــات الى أزيد  وصــل عدد الطل
مــن  48 ألــف طلــب اعانــة 
،حيث ســتخضع لدراسة دقيقة 
وغربلتها للوصول الى المرحلة 
ــة فــي تحديد  ل األخيــرة المتمث
ــم النهائيــة للمســتفيدين  القوائ
من االعانة خالل شهر رمضان 

المقبل .
المســتقاة  المعلومات  وحســب 
من مديرية النشاط االجتماعي 
بجيجل فإن عملية جمع الطلبات 
تمت تحت اشــراف الســلطات 
وتوجيهاتها،وهــذا  يــة  المحل
القديمــة  فــات  المل بتحييــن  
بــات الجديدة على  وجمــع الطل
الحضرية  القطاعات  مســتوى 
والريفية  من أجل تمكين االسر 
المعــوزة من حقها فــي االعانة  
المقــدرة  يــة  المال التضامنيــة 

بمليون سنتيم.
وحســب ذات المصــادر ،فــإن 
المعنيــة  يــة  المحل الســلطات 
وبالتنســيق مع مديرية النشاط 
االجتماعــي قد باشــرت عملية 
المستحقين  المعوزين  إحصاء 

لإلعانة مند مطلع شهر جانفي 
الماضــي ،حتــى ال يحــدث أي 
تأخر في ضبط القوائم النهائية 
يــة  العمل مــن  للمســتفيدين 
تــي تعطــي لها  التضامنيــة ال
ــة أهمية خاصــة بالنظر  الدول
لحاجة بعض األســر للمساعدة 

خالل الشهر الكريم.
وتخضــع عملية ضبــط القوائم 

ــى وثائــق ضروريــة تبيــن  ال
ــة المعوزيــن ،اضافى الى  حال
عمليات تدقيق اجتماعي ،وهذا 
مــن أجــل وضع حــاالت الغش 
والتحايــل ،الذي ينتهجه بعض 
المعوزيــن  غيــر  المواطنيــن 
،ويعيشون حياة عادية وهم في 
غنى عن مثل هذه المســاعدات 
لعائــالت  ل أصــال  الموجهــة 

ــى أن هذه  المحرومة،يشــار ال
اإلعانــة كانت ســابقا تدفع في 
شــكل مواد غذائيــة ،وتم تغيير 
نظامها الى دفع مبلغها المالي  
،تجعــل  منحــة  شــكل  ــى  عل
المســتفيد منها حــرا في كيفية 
ــى أســرته خــالل  صرفهــا عل

مناسبة شهر رمضان الكريم.
                     نصرالدين - د

سطيف : نورالدين بوطغان

مشاركة560 عداء يف بطولة قسنطينة 
للعدو الريفي

البطولة  nعرفــت 
للعــدو  الوالئيــة 
بواليــة  الريفــي 
علــى  قســنطينة 
غابــة  مســتوى 
مشــاركة  البعراوية 
560 عداء و عداءة 
ممثليــن ل 19فريقا 
عرفــت  قــد  و   ،
هــذه المنافســة التي 

نظمتهــا الرابطــة الوالئية أللعــاب القوى 
بروز فريق أتليتك مواهب قســنطينة الذي 

كان له حصة االسد بالتتويجات.                 
                                    مريم. ب

خرجة ميدانية لمعاينة مرشوع إنجاز 80 
مسكن ببلدية الجمعة بني حبيبي

لتعليمــات  nتنفيــذا 
تــم  الوالئيــة  الســلطات 
أمس،القيــام  ،صبيحــة 
تحــت  ميدانيــة  بخرجــة 
دائــرة  رئيــس  إشــراف  
العنصــر وبحضور رئيس 
المجلــس الشــعبي الجمعة 
بنــي حبيبــي ،المدير العام 
لديــوان الترقية والتســيير 
العقــاري لواليــة جيجــل، 

مدير الســكن، مديــرة التعمير والهندســة 
المعماريــة والبنــاء ، ممثلي عــن مديرية 
المــوارد المائيــة ،وممثلــي جمعية أوالد 
فاتح للتنمية،حيث تمت معاينة 80 ســكن 
عمومــي إيجاري الواقعة  بمنطقة الزريفة 

ببلديــة الجمعــة بنــي حبيبــي، مــع إيجاد 
الحلــول المناســبة للمشــاكل المطروحــة 
مقدمتهــا  وفــي  للمشــروع  والمعرقلــة 
مشــكل الصرف الصحي والتزويد بالمياه 

الصالحة للشرب.            
                                    نصرالدين - د

حجز أزيد من 1200 كيلوغرام من الدجاج 
الفاسد بخنشلة 

n حجــزت فرقــة الــدرك الوطني 
لبلديــة الحامة في والية خنشــلة 1280 
كــغ مــن الدجــاج الفاســد الغيــر صالح 
لالســتهالك البشري ، كما تنقلت مصالح 
قمــع الغــش لمديريــة التجــارة و ترقية 
الصــادرات لوالية خنشــلة رفقة الطبيبة 
البيطرية . لمعاينة الكمية المحجوزة من 
طــرف فرقة الدرك الوطني . والتي تبلغ 

قيمتها بـ 422400.00 دج و عليه تمت 
عملية االتالف لهذه الكمية المحجوزة  ،             
                                    ابتسام سكيو



عين على الشرق 
9 الثالثاء 08 فيفري  2022 م

الموافق لـ 07 رجب 1443 هـ

n   بلغ حجم الســلع المتبادلة عبر ميناء 
جــن جن بجيجــل 7,3 ماليين طن خالل 
ســنة 2021 أي بنســبة زيادة تقدر بأكثر 
من الضعف مقارنة بســنة 2017، حسب 
مــا علم يــوم الخميس من ذات المؤسســة 

المينائية.
و في تصريح لوأج أوضح الرئيس المدير 
العام لذات المؤسســة الســيد عبد الســالم 
بــواب أن ميناء جن جن حقق خالل الفترة 
الممتــدة بين الفاتح يناير و نهاية ديســمبر 
2021 حصيلــة إجمالية للســلع المتبادلة 
)تصدير و اســتيراد( تقدر ب 7,3 مليون 

طن.
و أفــاد أن حجــم الصادرات خــالل ذات 
الفتــرة بلــغ 3,6 مليون طــن من مختلف 
الســلع من خارج المحروقات على غرار 

الحديد واإلسمنت ومختلف مواد البناء.
و أضــاف أن الميناء انتقــل من 3 مليون 

طن ســلع متبادلة خالل 2017 إلى أكثر 
مــن الضعف خالل العام الفــارط وبزيادة 

قاربت 150 بالمائة.
و أرجــع ذات المســؤول هــذه الزيادة في 
حجم تبادل الســلع إلى دخول عدة مشاريع 
حيز الخدمة أهمها مركب الحديد والصلب 
ببــالرة )الميليــة( فضــال عــن عمليــات 
التصديــر الكبيرة التي قامــت بها مختلف 
مصانــع اإلســمنت والتي وصلــت حدود 

3,4 مليون طن خالل سنة 2021.
و أبرز الســيد بواب أن المؤسسة المينائية 
التي يشرف عليها تطمح لبلوغ حجم تبادل 
للســلع يقــارب 12 مليون طن فــي آفاق 
2024 خاصة وأن كل الظروف -حسبه- 
»مهيأة لذلك مع الحفاظ على نسبة تصدير 
خــارج المحروقــات ب 50 بالمائــة من 

مختلف المنتجات«.
                          نصرالدين- د

جيجل: حجم السلع المتبادلة عرب ميناء 
جن جن تجاوز 7 ماليني طن

متفرقات 
الخبازون يفرضون منطقهم بتبسة                  

الخبز العادي خالل الفترة الصباحية  وتالعبات في الميزان ؟  

n يشــتكي سكان مدينة تبسة 
خالل الفترة األخيرة من ظاهرة  
انعدام الخبز العادي بجل مخابز 
عاصمــة الوالية  اذ مع وصول 
الســاعة الى منتصف النهار أو 
قبلها اال ويسجل ندرة حادة في 
مادة الخبز العــادي الذي يعتبر 
أهم مادة غذائية يسعى اإلنسان 
لتوفيرهــا، علــى اعتبــار أنــه 
المادة األكثر اســتهالكا بالنظر 
لحتميــة وجــوده علــى مائــدة 

الطعام.
  أصبــح التالعــب بهــذه المادة 
الغذائيــة ببلديــات والية تبســة 
إذ  للعيــان،  واضحــة  ظاهــرة 
تطرح أحجامــه وأثمانه وطرق 
عرضــه للبيع أكثر من ســؤال، 
وهــو مــا شــكل مصــدر قلــق 
للمواطنيــن  الذيــن يضطــرون 
القتنائه مــن المخابز والمحالت 
،وحتى من الشوارع واألزقة .

يطــرح  المنطلــق  هــذا  ومــن 
المســتهلك المحلي التبسي أسئلة 
كثيــرة عــن المعاييــر الحقيقية 

للخبــز وعلى خلفيــة ما يالحظ 
فــي جميــع األســواق والمخابز 
من وجــود أحجــام دون الوزن 
المعمــول به تبــاع بنفس الثمن، 
الى جانب عرض الخبز الذي يعد 
المادة األساسية ذات االستهالك 
المباشر في أوضاع غير صحية 
بل حتى صنعه في ظروف غير 
صحية تماما، فالسوق األساسية 
على سبيل المثال الكائنة بوسط 
مدينة تبســة، أو ما يطلق عليها 
ب« زنقــة الشــواية«  بعاصمة 
الوالية، تعــج بباعة الخبز الذي 
يعرض في ظروف غير صحية 
تطــرح أكثــر من ســؤال حول 
حماية صحة المســتهلك، ومدى 
خطــورة هــذا األمــر المخالف 
للقانــون، والــذي صــار مألوفا 
لــدى المواطن في ظــل الغياب 
التــام للجهــات المســؤولة عن 
حماية المســتهلك ،أو باألحرى 
الجهــات الرقابيــة، وغياب أي 
دور للمسؤولين المحليين، وهو 
مــا يجعلنــا نفكر فــي أن حماية 
المســتهلك هي آخر االهتمامات 
طــرح  علــى  يجبرنــا  ممــا 
أســئلة عديــدة أهمها أيــن دور 

الجهــات  ودور  المســؤولين... 
الرقابية المخول لها قانونا ردع 
مثل هذه المخالفات... وماذا عن 
دور جمعيات حماية المســتهلك 
التي تلعب دور المتفرج وأصبح 
نشــاطها فــي هــذه المخالفــات 
يقتصر فقط على اإلحتفال باليوم 
العالمي لحماية المستهلك؟.                 
تالعب كبير في وزن الرغيف

  زيارتنــا قادتنــا الــى العديــد 
مــن المخابز  التــي رفض جل 
أصحابهــا مدنــا بــأي معلومــة 
حــول مــادة الخبز،خاصة فيما 
يتعلق بالوزن ما دفع بنا التوجه 
للمحــالت التجاريــة التــي تبيع 
الخبــز ،حيــث يســجل احتيال 
كبير علــى جيــوب المواطنين 
من خالل إنقــاص وزن الخبزة 
المحــدد قانونــا ب250 غ إلى 
مــا بين 200 و180غ ووصل 
االمــر إلــى وزن 160 غــرام 
للرغيــف ،ورغم درايــة العديد 
مــن الخبازيــن بذلــك إال أنهــم 
يتعّمدون عدم تطبيــق المعايير 
الالزمــة فــي صناعــة الخبز، 
للظفــر ببعض الدنانيــر الزائدة 
،ولــو كان ذلــك على حســاب 

صحة المواطن،وهي تجاوزات  
جيــب  مــن  مقننــة   وســرقة 
المواطــن ناهيــك عن انتشــار 
االوساخ والفئران التي عششت 
ببعض المخابز ومن المفارقات 
وجــود محل تحــول من مخبزة 
الــى محل لصناعــة المرطبات 
بــدون وثائــق ،كما ســجلنا أن  
بعض المخابز تبيع خبزا طويل 
الشــكل لكنه فارغ من الداخل، 
طهيــه  عــدم  تتعّمــد  وأخــرى 
بالشــكل الصحيح ليكون ثقيال، 
وبالتالــي يكــون الــوزن زائدا 
دون انتبــاه الجهات الرقابية إن 
كانــت موجــودة ،كمــا الحظنا 
بأن الالفتــات المتواجدة ببعض 
بعاصمة  والمحــالت  المخابــز 
الواليــة، والتــي تحمل أســعار 
الخبز تكون غير مطابقة لسعر 
البيع، حيث يبيع الجميع الخبزة 
الواحــدة ب15 دج لكــن عنــد 
طرحنا ســؤال ألحــد أصحاب 
المخابــز حول الســعر الحقيقي 
أو القانونــي للخبــزة، الذي هو 
في األصــل 7.50 دج، أجابوا 
بأن الســعر المطبق لــدى كافة 
المخابز يقــدر ب10 دج و15 
دج، مرجعا ذلــك إلى التكاليف 
الباهظــة للمــواد األوليــة التي 

يصنع منها الخبز
 والجديــد قيام أصحاب المخابز 
بوالية تبسة والبلديات األخرى 
التابعــة لهــا، خــالل الفتــرات 
الصباحية، ببيــع الخبز العادي 
وفقا للطلب نحــو متاجر المواد 
الغذائيــة أو المطاعــم.... الخ، 
لكــن بعــد الظهيــرة قــد ال تجد 
الخبــز العادي ،وتكــون مجبرا 
على شراء الخبز المحّسن بداية 
من سعر 20 دج فما فوق، وهي 
كلها مخالفات دفعت بالمواطنين 
إلى طرح تساؤالت عديدة حول 
دور المصالــح المعنيــة بوضع 
حــد للتالعبــات التي يمارســها 
بعض أصحاب المخابز للتحايل 

على المواطن .

تمالوس بسكيكدة تستفيد من عديد المشاريع التنموية  
n إســتفادت، بلديــة تمالــوس 
مــن  ســكيكدة  واليــة  غربــي 
ــي مجاالت  مشــاريع تنمويــة ف
الميــاه الصرف الصحي واإلنارة 
ــد الطرقات بمناطق الظل،  وتعبي
ــي  وهــي جملــة المشــاريع الت
كانــت تعرف تخلفا مند ســنوات 

ألسباب متعددة.
قــال  الخصــوص،  هــذا  فــي  و 
فــي تصريــح  بلديــة،  ال رئيــس 
المشــاريع  الجزائــر، بأن  عيــن 
الجديدة أغلبها تمت برمجته في 
مناطق الظل التي يعاني سكانها 
مــن مشــاكل متعــددة األوجــه، 
أثرت على المســتوى المعيشــي 
لعائــالت، فمثــال منطقــة عين  ل
الشــرائع المشــهورة بإنتاج أجود 
ــة، اســتفادت مــن  ــواع الفراول أن
مشــاريع فــي اإلنــارة العمومية 
وشــبكة الصرف الصحــي وكذا 

توصيل مياه الشرب.
أما منطقة عين الطابية، فســيتم 
ربطها بشــبكة الصرف الصحي 
إلى جانب التهيئة ، بينما ســيتم 
إنجاز شــبكة الصــرف الصحي 
وتعبيد الطرقات بقريتي السعيد 
ــا  ميــرة زايــدة، وبمنطقــة المراي
تقرر مّد قنوات الصرف و تركيب 

اإلنارة العمومية، فيما سيتم ربط 
قرية بومقان بالماء الشروب.

بلدية أنه ورغم  وأضاف رئيــس ال
هــذه البرامــج، إال أن المناطــق 
نائيــة تبقــى دائمــا فــي حاجة  ال
ــى مشــاريع تنمويــة إضافية  إل
المعيشــي  اإلطــار  لتحســين 
مجــال  فــي  الســيما  للمواطــن 

ــاه والطرقات والكهرباء....و  المي
واصل المير، بأنه وعند استالمه 
المهام على رأس بلدية تمالوس، 
ــى وضعيــة كارثية في  وقــف عل
مختلف المجــاالت، وعلى ركود 
تنمــوي يطبع مختلــف المناطق 
الحضــري  بالوســط  الســيما 
وعليه ســيعمل، مثلما قال، رفقة 

المجلس وبالتنسيق مع الجهات 
ــى إعــادة تحريــك  الوصيــة عل
تنميــة وفــق األولويات  ــة ال عجل
واإلمكانيات المتاحــة، وهو أمر 
أكــد أنــه يتطلب تضافــر جهود 
المجتمــع  فيهــم  بمــا  الجميــع 

المدني.
                      نورالدين.ب

n  كشــفت عمليات الفرز فــي انتخابات 
التجديــد النصفــي ألعضــاء مجلس األمة 
التي جــرت يوم الســبت بفــوز زكراوي 
بوزيان بمقعد في مجلس األمة منتخب عن 
حركة البناء الوطني و الذي أنتخب ممثال 
لواليــة خنشــلة بمجلس الواليــة بـ 129 
صوتــا ،  إضافة الى أن هذا األخير يحمل 
برنامجا يتماشــى مــع االمكانيات المتاحة 
عــالوة الــى اطالعــه الجلي علــى فنون 

االدارة و أســاليبها بحكــم عمله في مجال 
االســتثمار و االدارة ,ومباشرة بعد إعالن 
النتائــج خرج العشــرات مــن المناصرين 
وهــم يجوبون أزقة الواليــة خاصة ببلدية 

بابار مسقط رأس السيناتور زكراوي
مــع العلم أن هذه االنتخابــات تجري مرة 
كل ثالث ســنوات لتجديــد نصف أعضاء 

مجلس األمة. .
                     ابتسام سكيو

حركة البناء الوطني تظفر بمقعد خنشلة
  يف مجلس األمة

n  أفتكــت نهار أمس األول النائب عن 
المجلس الشعبي الوالئي السيدة »سامية 
العلمي« مقعدا في الغرفة العليا بمجلس 
األمــة من أصــل المقاعــد المخصصة 
بالمستوى الوطني ،وكانت هاته النتيجة 
التي خضيت بها النائبة من بين منافسيها 
الممثليــن عــن أحــزاب البنــاء الوطني 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي وحركة 
االحورار ليكون الفارق في االنتخابات 
بواليــة باتنــة لحــزب جبهــة التحرير 
الوطنــي ،بعدما انتخــب أزيد من600 
عضو ممثليــن ل61 بلدية و47 عضو 

من المجلس الشعبي الوالئي .
وقد جرت اجواء االنتخابات لهاته السنة 
في أجــواء تنظيميــة محكمــة ومنظمة 

المســتقلة  الوالئيــة  اللجنــة  فرضتهــا 
لالنتخابــات حضرهــا النــواب ووالــي 
الوالية وكذا محضر قضائي وســلطات 

مدنية وعسكرية .
وفــوز  االنتخابــات  انتهــاء  وخــالل 
المترشــحة التي أكدت لنــا بدورها أنها 
ســتعمل طــوال مدة العهــدة على العمل 
البنــاء والدائــم من أجــل الدفــع بعجلة 
التنميــة وتحســين المســتوى المعيشــي 

للمواطن .
والجديــر بالذكر في األخير، أن ســامية 
العلمي تشغل حاليا نائب رئيس المجلس 
الشــعبي الوالئــي ،وكذا امينــة الوالئية 
للهالل األحمر الجزائري بوالية باتنة. 

                     محمد دحماني 

"سامية العلمي" تفتك مقعدا بمجلس 
األمة عن عاصمة االوراس باتنة

تبسة : هواري غريب  
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طلب السودان، اإلثنين، دعم المنظمات الدولية العاملة 
على أراضيه من أجل عبور المرحلة االنتقالية.

الخارجية  وزارة  وكيل  قدمه  شرح  في  ذلك  جاء 
السودانية السفير عبدهللا عمر بشير، للمنظمات الدولية 

واإلقليمية العاملة بالسودان.
وخالل اللقاء، أشاد وكيل وزارة الخارجية بالدور الذي 
تضطلع به المنظمات الدولية واإلقليمية في دعم سكان 
إقليم دارفور »غرب« لتحقيق األمن واالستقرار. كما 
دارفور  استتباب األمن في  شدد بشير على ضرورة 

حتى تقوم المنظمات بدورها المطلوب.
وطالب، المنظمات الدولية بضرورة دعم السودان في 
هذه الفترة االنتقالية حتى يتم تجاوزها بسالم وتنهض 

البالد إلى مآالت التوافق المطلوب.
وأوضح بشير أن جلسة اطالع المنظمات تناولت 8 
السيادة،  مجلس  رئيس  بزيارة  يتعلق  ما  أهمها  نقاط 
األسبوع  خالل  دارفور  إلقليم  البرهان،  عبدالفتاح 

الماضي لبحث ملف الترتيبات األمنية.

اجتماع  قرارات  إلى  السوداني  المسؤول  وأشار 
المجلس األعلى المشترك المتعلقة بحفظ األمن والسالم 
حركات  تجميع  وإعادة  المدنيين  وحماية  بدارفور 
الكفاح المسلح خارج المدن قبل يوم 9 فيفري، بجانب 
تنفيذ حمالت مشتركة بعد خروج هذه القوات خارج 

المدن. 
ودعا إلى عدم التساهل مع أي أنشطة تقودها الحركات 

غير الموقعة على اتفاق السالم، مثل النهب والسلب.
الحركات  من  وحلفاؤه  السوداني  الجيش  ويسيطر 
أخرى  مدنية  وقوى  السالم  اتفاق  الموقعة  المسلحة 
أكتوبر،   25 منذ  بالكامل  البالد  في  السلطة  على 
بالتصحيحية  وصفها  قرارات  قائده  أصدر  عندما 
حالة  وفرض  الحكومة  بإقالة  الثورة، وقضت  لمسار 
الطوارئ، مما أدى لإلطاحة بشريك االنتقال تحالف 

الحرية والتغيير.
اضطراب  حالة  في  البالد  تعيش  الحين،  ذلك  ومنذ 
سياسي وتوترات كبيرة، نتيجة استمرار االحتجاجات 

بالحكم  والمنادية  اإلجراءات  لهذه  الرافضة  الشعبية 
المدني.

وسقط خالل حركة االحتجاجات التي أعقبت قرارات 
أطباء  لجنة  وفق  المتظاهرين،  من  قتيال   79 الجيش 
توجد  وال  نقابية،  واجهة  وهي  المركزية  السودان 

إحصائية رسمية بضحايا المظاهرات.
ق ـ د

السودان يطلب من املنظمات الدولية دعم الفرتة االنتقالية

بسجون  إداري  أسير   500 نحو  يواصل 
لليوم  االحتالل،  لمحاكم  مقاطعتهم  االحتالل، 
سياسة  مواجهة  إطار  في  التوالي،  على   38 الـ 
االعتقال اإلداري، وفق ما أفادت به وكالة األنباء 

)وفا(. الفلسطينية 
و نقلت )وفا( عن هيئة شؤون األسرى بفلسطين, 
إرباكا  »تشكل  االحتالل  محاكم  مقاطعة  أن  قولها 
بحيث  االسرائيلي,  الكيان  سجون  إدارة  لدى 

إضافة  األسرى,  وبين  بينها  انقطاع  هناك  يصبح 
كل  السجون  تزور  التي  األجنبية  الوفود  لتعريف 
تداولها  وبالتالي  اإلداري,  االعتقال  بقضية  فترة 

للعالم«. ونقلها  عليها,  الضوء  وتسليط 
سلطات  تتخذ  ما  عادة  المصدر,  ذات  وفق  و 
األسرى  ضد  عقابية  إجراءات  االحتالل 
الزيارة,  من  كالحرمان  لمحاكمها,  المقاطعين 

لهم. اإلداري  االعتقال  وتجديد 
الفاتح  في  اتخذوا  قد  اإلداريون  األسرى  كان  و 
يتمثل  جماعيا  موقفا  الماضي,  يناير  شهر  من 
إجراءات  لكل  والنهائية  الشاملة  المقاطعة  بإعالن 
)مراجعة  اإلداري  باالعتقال  المتعلقة  القضاء 

فعليا(. استئناف  قضائية 
سجون  في  الفلسطينية  األسيرة  الحركة  أعلنت  و 
األسرى  لقرار  الكامل  وتأييدها  دعمها  االحتالل, 
العسكرية,  للمحاكم  الشاملة  بالمقاطعة  اإلداريين 
بمتابعة  ستقوم  التنظيمية  هيئاتها  أن  موضحة 

القرار.
مختلف  في  اإلداريين  األسرى  جميع  دعت  و 
الخطوة,  بهذه  الكامل  االلتزام  إلى  المعتقالت 
أجل  من  الطويل,  والنفس  بالصبر  والتحلي 
االعتقال  سياسة  بإلغاء  المرجوة  األهداف  تحقيق 

اإلداري.
ق ـ د

إن  االثنين،  يوم  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قال 
األبيض  للبحر  المقابلة  الضفة  من  القادمين  األشخاص 

المتوسط يشكلون »فرصة لجعل فرنسا أعظم«.
البحر  عوالم  »منتدى  خالل  ماكرون  تصريح  وجاء 
باألشخاص  ندد  حيث  مرسيليا،  مدينة  في  المتوسط« 
من  »القادمين  الفرنسيين  بشأن  الشك«  »يزرعون  الذين 
المتطرف  اليمين  تيار  خطاب  إلى  إشارة  في  الخارج«، 

الرافض لسياسات الهجرة.
التعددية«  بـ«الثروة  وصفه  عما  الفرنسي  الرئيس  ودافع 
العربي  والمغرب  الشام  بالد  »من  القادمين  للفرنسيين 

وجنوب أوروبا«.
قواعد  يحترموا  أن  مواطنينا  جميع  من  »أنتظر  وأضاف 
الجمهورية، وأن يحبوا بلدهم، لكنني أريد أن أقول لجميع 
أبناء الجمهورية، بغض النظر عن تاريخهم... عندما تأتون 
إلى هذه الضفة من المتوسط، لديكم أشياء عظيمة تقدمونها 

إلى فرنسا، وهذه فرصة لجعل فرنسا أعظم«.
ومزدوجي  »جالياتنا  أن  على  الفرنسي  الرئيس  وشدد 
لفرنسا، ويجب أن نساعدهم  الجنسية يمثلون فرصة هائلة 
البحر  من  اآلخر  الجانب  على  ذلك  في  بما  النجاح،  على 

األبيض المتوسط«.
كما أعلن ماكرون خالل فعاليات المنتدى عن منح تمويل 
يعيشون  الذين  األعمال  لـ«رواد  يورو  مليون   100 بقيمة 

في فرنسا ويرغبون في االستثمار في المغرب العربي«.
ق ـ د

اإلفراج عن وزير الداخلية 
الفرنيس السابق كلود غيان

قال محامي وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان، إن 
القضاء منح موكله إفراجا مشروطا، ومن المتوقع أن يغادر 

السجن غدا األربعاء.
القاضي منح  الغوزي، أن  المحامي فيليب بوشيه  وأضاف 

اإلذن باإلفراج عن غيان، اعتبارا من األربعاء.
في  إلخفاقه  غيان  اعتقال  قرر  قد  الفرنسي  االدعاء  وكان 
دفع غرامة قدرها 75 ألف يورو، باإلضافة إلى تعويضات 
قدرها 210 آالف يورو، بعد ثبوت تورطه في قضية فساد 

مالي.
وفي جانفي، قال محامي غيان إن موكله قد »دفع بالكامل« 
ديونه للخزانة العامة من خالل قروض منحها أقاربه، وأنه 

في السجن »يمكن أن تتدهور حالته الصحية«.
وحكم على كلود غيان في جانفي 2017، عند االستئناف، 
بتهمة  الداخلية،  وزارة  من  النقدية  المكافآت  قضية  في 
التواطؤ في اختالس األموال العامة واإلخفاء، بالسجن لمدة 

عامين، بما في ذلك سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
ق ـ د

500 أسير إداري في فلسطين 
يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل 

لليوم الـ 38 على التوالي

ماكرون: القادمون من 
الضفة األخرى للمتوسط 

يمثلون »فرصة لجعل 
فرنسا أعظم«

يوم  المستوى،  رفيع  روسي  دبلوماسي  انتقد 
االثنين، ما وصفه بمحاوالت اتهام إيران بخلق 
برنامجها  تطوير  تهديدات عسكرية من خالل 
الفضائي. وفي تصريحات لوكالة »سبوتنيك« 
منع  إدارة  مدير  يرماكوف،  فالديمير  قال 
الخارجية  بوزارة  التسلح  من  والحد  االنتشار 
تكنولوجيا  بتطوير  إيران  »اهتمام  الروسية: 
وتنشط  العالمي،  االتجاه  مع  يتماشى  الفضاء 
المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  من  العديد 
الضوء  تسليط  ومحاوالت  المجال.  هذا  في 
على أنشطة إيران ووضعها مباشرة في سياق 

عسكري متحيزة ومضللة«.
تمارس  دولة  أي  أن  إلى  الدبلوماسي  وأشار 

القانوني في االستكشاف السلمي للفضاء  حقها 
بتطوير وسائل  اتهامها نظريا  يمكن  الخارجي 

إليصال أسلحة الدمار الشامل.
وجيرانها  إليران  بالنسبة  المهم  »من  وقال: 
وقوع  ومنع  الثقة  آليات  خلق  طريق  سلوك 
في  المحتملة  التهديدات  من  والتقليل  الحوادث 
مجال الصواريخ، وذلك إلى العمق الذي تعتبره 
وروسيا  ألنفسها.  مقبولية  أكثر  الدول  هذه 
مستعدة للمساهمة في ذلك بكل السبل المتاحة«.
بإطالق  نددت  الفرنسية  الخارجية  وكانت 
إيران 3 شحنات علمية للفضاء عبر صاروخ 

»سيمرغ« الحامل لألقمار الصناعية.
الصاروخ  هذا  إطالق  أن  باريس  واعتبرت 
رقم  الدولي  األمن  مجلس  وقرار  يتعارض 
2231 ، معربة عن أسفها ألن عملية اإلطالق 
النووية  المحادثات  فيه  تتقدم  وقت  في  جاءت 

بين إيران والقوى العالمية.
عملية  إزاء  قلقها  عن  واشنطن  أعربت  كما 
شأنها  من  الخطوة  هذه  أن  مؤكدة  اإلطالق، 
بالصواريخ  الخاص  طهران  برنامج  تدعم  أن 

الباليستية.
ق ـ د

موسكو تنتقد محاوالت اتهام إيران بخلق تهديدات 
عسكرية عرب تطوير برنامجها الفضايئ

يمثل المعدل األعىل منذ 1995

مقتل 73 شرطيا في العام األول من والية بايدن
ُقتل المزيد من رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم خالل السنة األولى من والية الرئيس األمريكي جو بايدن أكثر من أي عام منذ 
1995. وذكرت قناة »فوكس نيوز« نقاًل عن قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الضباط الذين قتلوا أثناء الخدمة أن 
أثناء أداء واجبهم في عام 2021 - بزيادة 59 في المائة تقريباً على عام 2020، الذي شهد مقتل 46  »73 شرطيا قتلوا عمداً 
الواليات  في  القتل  جرائم  معدالت  »ارتفاع  إن  القانون  إلنفاذ  القانوني  الدفاع  رئيس صندوق  جونسون،  جيسون  وقال  شرطياً«. 

المتحدة أدى أيًضا إلى تعرض العديد من قوات الشرطة لالعتداء«.
وفًقا لقاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، ُقتل 74 ضابًطا عمداً أثناء وجودهم في العمل في عام 1995، وفًقا لتحليل أجراه 

معهد هارتالند المحافظ. وكان ثاني أعلى رقم للقتلى 72 ضابطا في عام 2011.
قبل عام 1995، كانت آخر مرة قتل فيها 74 ضابطا عمدا أثناء أداء واجبهم عام 1987.
ولم يشمل التحليل عدد الضباط الذين قتلوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر اإلرهابية.

وقال معهد هارتالند إن أحد أسباب زيادة عمليات قتل ضباط 
الشرطة له عالقة بزيادة »الكمائن« أو الهجمات غير المبررة 

على الشرطة.
وُقتل اثنان من ضباط شرطة نيويورك، وهما جيسون ريفيرا 
وويلبرت مورا، في 21 جانفي عندما تعرضوا لكمين من قبل 
المبتدئ  وشريكه  عاًما   27 مورا،  أصيب  حيث  سابق،  مدان 

ريفيرا ، 22 عاًما، برصاصتين في الرأس.
بوست:  نيويورك  لصحيفة  بروكلين  في  المحققين  أحد  وقال 
نعتقلهم  الذين  األشخاص  إبقاء  علينا  بالفعل.  موجود  »السالح 
وبحوزتهم أسلحة في السجن. هذا هو األمل الوحيد للقصاص 

للضحايا األبرياء الذين يتعرضون إلطالق«.
ق ـ د
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يبدو أن منتخب الجزائر بصدد استعادة أحد 
األسلحة البارزة، مع اقتراب الدور الفاصل 
العالم  لكأس  المؤهلة  األفريقية  بالتصفيات 

.2022
وقال نبيل بن طالب العب أنجيه الفرنسي 

الجزائر  منتخب  إلى  شك  بال  سيعود  إنه 
تقديم  في  استمر  إذا  المقبلة،  الفترة  خالل 

العروض القوية والمميزة مع أنجيه.
خط  لتدعيم  الجزائري  المنتخب  ويحتاج 
ناصر  بن  إسماعيل  الثنائي  مع  الوسط 

ورامز زروقي، بعد أن عانى »الخضر« 
األفريقية  األمم  كأس  منافسات  في  كثيرا 

األخيرة بالكاميرون.
واستبعد بن طالب من صفوف »الخضر« 
مع  عالقته  سوء  بسبب   ،2018 عام  منذ 

الفني  المدير  بلماضي،  جمال  المدرب 
لمنتخب الجزائر.

توتنهام  لفريق  األسبق  الالعب  وكشف 
اإلنجليزي، في تصريحات ُمثيرة لصحيفة 
»ليكيب« الفرنسية، أن األمور عادت الى 
في  وذلك  بلماضي،  المدرب  مع  مجاريها 

سرية تامة وبعيدا عن األعين.
أستعد  »كنت  الصدد  هذا  في  وأضاف 
صيف  منذ  الجزائر  لمنتخب  للعودة 
بلماضي وقرر  تحدثت مع  2019، حيث 
استدعائي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، 
لكنني تعرضت إلصابة خطيرة مع فريقي، 

جلعتني أخرج من حساباته«.
وواصل »بلماضي مدرب رائع، هو عادل 
جدا  مهم  أمر  وهذا  العب  أي  يظلم  وال 
أي  في  تصرفه  تحت  وأنا  القدم،  كرة  في 

وقت«.
الُفرصة،  عاما  الـ27  صاحب  واستغل 
وخارج  داخل  محترف  العب  أنه  ليؤكد 
الشخص  ذلك  »لست  بقوله  الملعب 
عني  ترسمها  التي  بالصورة  المجنون، 
بشكل  بعملي  ُملتزم  أنا  اإلعالم.  وسائل 

دائم«.
لمواجهة  الصحراء«  »محاربو  ويستعد 
المقبل،  آذار  مارس/  شهر  في  الكاميرون 
كأس  إلى  العودة  سبيل  في  أخيرة  كخطوة 
العالم بعد الغياب عن نسخة روسيا 2018.

ريان آيت نوري يقرتب
من "الخرض" 

كشفت تقارير إعالمية أن الالعب الفرنكو-
فريق  مدافع  نوري  آيت  ريان  جزائري 
بقوة  مرشح  اإلنجليزي  وولفرهابتون 
لاللتحاق بكتيبة جمال بلماضي ومن  غير 
مقابلة  في  حاضرا  يكون  أن  المستبعد 

الكاميرون.
اتصاالت  أن  التقارير  ذات  تخف  ولم 
طريق  عن  الالعب  بهذا  بالفعل  تمت  قد 

الناخب الوطني جمال بلماضي.

اتصاالت رسمية بني
»الفاف« والالعب أولزي 

أوليز  ميشال  الالعب  أعمال  وكيل  أكد 
اإلتحادية  أن  بالس  كريستال  مهاجم 
بهذا  بالفعل  أتصلت  القدم  لكرة  الجزائرية 
حول  يقال  كما  النبض  لجص  الالعب 

إمكانية ألتحاقه بالفريق الوطني. 
أوليز  أن  الالعب  مناجير  يخف  ولم 
وهو   ، نيجيريا  منتخب  عرض  رفض 
المنتخب  ألوان   تقمص  بين  حاليا  يفّكر 
فرنسا..ولو  منتخب  أو  الجزائري  الوطني 
أن مصادر مقربة من عائلة الالعب تشير 
إلى إمكانية تفضيله » الخضر« بطلب من 

والدته.

أمري سعيود يتحدث 
عن الخسارة ضد النرص 

السعودي 

قال الجزائري أمير سعيود، العب الطائي، 
إن فريقه خسر أمام النصر )1-4(، مساء 
بارك،  مرسول  ملعب  على  األحد  اليوم 
ضمن الجولة الـ19 من دوري المحترفين 
وقلة  الفردية  األخطاء  بسبب  السعودي، 

التركيز.
وأوضح سعيود، في حديثه للقنوات الناقلة 
مرتبك،  بشكل  المباراة  »دخلنا  للمسابقة: 
في  تسببت  كثيرة،  فردية  أخطاء  وارتكبنا 

تلقينا 3 أهداف في البداية«.
الشوط  في  »حاولنا  وأضاف: 
لكن  هدفا،  وسجلنا  العودة  الثاني 
علينا«. ضاعت  قد  كانت   المباراة 
في  العودة  يستطيع  فريقه  أن  على  وشدد 

المباريات المقبلة، شريطة العمل الجاد.
جمعها : تاج الدين

قسنطينية  لشباب  الرياضية  الشركة  االثنين  أمس  توصلت 
التفاق  القدم  لكرة  األولى  المحترفة  الرابطة  في  الناشط 
والرياضة  الشباب  وزارة  وممثلي  المحلية  السلطات  مع 
بشأن إبرام عقد شراكة من أجل استغالل القطب الرياضي 

لمنطقة شعاب الرصاص )بلدية قسنطينة(.
وفي تصريح لوسائل اإلعالم على هامش زيارة قامت بها 
القدم  كرة  في  االحتراف  ملف  لمعالجة  المشتركة  اللجنة 
)تتضمن ممثلين عن وزارة الشباب و الرياضة و االتحادية 
الرياضي  القطب  و  النادي   لمقر  القدم(  لكرة  الجزائرية 
بمنطقة شعاب الرصاص، أفاد رئيس هذه اللجنة، مستشار 
أن  منسول،  عامر  السيد  الرياضة،  و  الشباب  وزير 
اليوم خالل جلسة  قدمت  النادي  لهذا  الرياضية  ›‹الشركة 
ولوالي  الوصية  الوزارة  لممثلي  طلبا  الوالية  بمقر  عمل 
القطب  هذا  استغالل  أجل  من  جاري،  مسعود  قسنطينة، 
الرياضي ،حيث تم التوصل إلى اتفاق إلبرام عقد شراكة 

قريبا الستغالل هذه المنشأة الرياضية«.
الجديدة  الدولية  ›‹القوانين  فإن  المسؤول،  لذات  وفقا  و 
النوادي  تجبر  القادم  الموسم  ابتداء من  تطبيقها  التي سيتم 
الجزائرية لكرة القدم على تقديم ملف لالتحادية الجزائرية 
لكرة القدم من أجل الحصول على بطاقة النادي المحترف 
المحترفة  الوطنية  البطولة  في  المشاركة  أجل  من  ،وذلك 
›‹الحصول  أن  إلى  مشيرا  القارية‹‹،  البطوالت  باقي  و 

النادي  توفر  يتطلب  البطاقة  هذه  على 
على المنشآت الرياضية و المقر والهيكلة 

اإلدارية الالزمة‹‹.
للشركة  العام  المدير  أكد  جهته،  من 
رمزي  قسنطينية،  لشباب  الرياضية 
القطب  استغالل  طلب  أن  قاسمي، 
الرصاص  شعاب  لمنطقة  الرياضي 
في  الفريق  هذا  ملف  دعم  أجل  من  يأتي 
المحترف  النادي  بطاقة  على  الحصول 
تكوين  مشروع  تجسيد  في  المساهمة  و 
الفئات الشبانية، وهو ما وافق عليه رئيس 
الجهاز التنفيذي المحلي و أبدى استعداده 

لالنخراط في هذا المسعى.
المحترفة  الرابطة  رئيس  كشف  بدوره، 
الجزائرية لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن هذه المنشأة 
الرياضية تعد قطبا رياضيا بامتياز سيمكن شباب قسنطينية 
من تعزيز أهدافه مستقبال و تجسيد مشاريعه الرياضية على 

غرار تكوين الفئات الصغرى وإعداد رياضيي النخبة.
كما أكد أن هذا القطب، الذي يتربع على مساحة تزيد عن 
التحضيرية  التربصات  يحتضن  أن  يمكنه  هكتارا،   15
للمنتخبات الوطنية لعديد االختصاصات نظرا لكونه يتوفر 
على مسبح نصف أولمبي و ملعبين لكرة القدم و مضمار 
أللعاب القوى و قاعات رياضية باإلضافة إلى مرقد للشباب 

يضم 200 سرير.

األمم  كأس  بطل  بلقب  السنغالي  المنتخب  توج 
اإلفريقية لكرة القدم، أول مرة في تاريخه، إثر 
الترجيح،  بركالت  المصري  نظيره  فوزه على 
في النهائي الذي جمعهما مساء يوم األحد، في 
والهستيرية  الكبيرة  الفرحة  ورغم  الكاميرون. 
أحيانا لالعبي أسود التيرنغا يضعون  أما أعينهم 

التأهل لمونديال قطر.
بالتاج  الظفر  ومهندس  السينغال  مدرب  وقال 

القاري أليو سيسي نحن جد سعداء ألننا أهدينا 
تنتظرنا  ولكن   ، ولجماهيرنا  لبلدنا  كأس  أول 
تحديات كبيرة أولها ، خوض لقاءين أمام نفس 
تأشيرة  القتطاع   – مصر  يقصد   – المنافس 
حضور أكبر عرس كروي في العالم ، والمهمة 

لن تكون سهلة  
هز  من  أحد  يتمكن  لم  النهائي  إلى  وبالعودة 
األصليين  الشوطين  مدار  على  اآلخر  شباك 

التي  العديدة  الفرص  من  بالرغم  واإلضافيين، 
أتيحت للطرفين، أخطرها ركلة الجزاء لمنتخب 
حارس  أنقذ  عندما  اللقاء،  بداية  في  السنغال 
منتخب  جبل،  أبو  محمد  المتألق،  عرين مصر 
ببراعة  بتصديه  مبكر،  هدف  من  »الفراعنة« 
لكرة المهاجم السنغالي ساديو ماني، التي سددها 
الجنوب  الساحة  حكم  احتسبها  جزاء  ركلة  من 
إفريقي فيكتور غوميز، في الدقيقة السادسة من 

صافرة البداية.
في  التيرانجا«  »أسود  السنغال  منتخب  ونجح 
لصالحه  »الماراثونية«  المباراة  نتيجة  حسم 
بركالت الترجيح )2-4( على ملعب »باول بيا 

ستاديوم« بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.
اإلضافي  الشوطين  مصر  منتخب  وخاض 
للمباراة الرابعة على التوالي، وركالت الترجيح 

للمرة الثالثة على التوالي.
القارة  بطولة  لقب  السنغالي  المنتخب  وأحرز 
خسارته  بعد  تاريخ،  في  مرة  ألول  السمراء 
األمم  لكأس  الماضيتين  النسختين  نهائي  في 
أمام   2002 عام  نسخة  ونهائي  اإلفريقية، 

الكاميرون.
البطولة  لقب  المصري  المنتخب  حصد  وبينما 
آخرها  قياسي،  رقم  وهو  قبل،  من  مرات  سبع 

في عام 2010.
تاج الدين 

النفس بمواصلة فك عقدته في مونديال  يمني األهلي المصري بطل إفريقيا، 
األندية لكرة القدم وبلوغ المباراة النهائية للمرة األولى في تاريخه.

ويلتقي األهلي فريق بالميراس البرازيلي، بطل ليبرتادوريس، اليوم  الثالثاء 
في نصف نهائي النسخة الـ18 في أبوظبي.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها األهلي دور األربعة للمسابقة العالمية لألندية 
بعد أعوام 2006 و2012 و2020، وقد خرج في مناسبتين على يد فريق 
برازيلي وبالتالي يأمل في أن تكون الثالثة ثابتة على غرار عقدته المكسيكية 

التي فكها في ربع النهائي عندما تغلب على مونتيري المكسيكي.
عدد  في  القياسي  الرقم  حامل  األهلي،  سقط  اليابان  في   2006 نسخة  ففي 
األلقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا )10 مرات(، أمام إنترناسيونال 1-2 
قبل أن ينهيها في المركز الثالث بفوزه على كلوب أميريكا المكسيكي 2-1، 
اليابان أيضا خرج على يد كورينثيانز 1-0 قبل أن  وفي نسخة 2012 في 

ينهيها رابعا بخسارته أمام مونتيري المكسيكي 0-2.
الثاني  الدور  0-1 في  تغلب عليه  السبت عندما  األهلي عقدة مونتيري  وفك 
بهدف ظهيره محمد هاني، بتشكيلة شبه رديفة في غياب العبيه المشاركين مع 
منتخب بالده في كأس أمم إفريقيا التي اختتمت األحد بتتويج السنغال باللقب 
للمرة األولى في تاريخها، عقب الفوز على »الفراعنة« بركالت الترجيح إثر 

انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل السلبي.
ويلعب في نصف النهائي الثاني الهالل السعودي بطل آسيا وتشلسي اإلنجليزي 

بطل أوروبا األربعاء.
وسيستعيد األهلي العبيه الدوليين عمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف 
ومحمد عبد المنعم، العائد من اإلعارة لفيوتشر، ومحمد شريف لكن مشاركتهم 
مباريات   4 خاضوا  الفراعنة  وأن  خصوصا  البدنية  بالجاهزية  رهينة  تبقى 
الترجيح،  القاري ثالث منها حسمت بركالت  العرس  التمديد في  متتالية بعد 

فضال عن طول رحلة السفر من الكاميرون إلى اإلمارات عبر القاهرة.
في المقابل، يغيب المدافع أكرم توفيق بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي 
مرماه  وحارس  نيجيريا،  ضد  اإلفريقية  األمم  كأس  في  األولى  المباراة  في 
العمالق محمد الشناوي بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها ضد 

ساحل العاج في ربع النهائي.
في  الصليبي  الرباط  في  قطع  بسبب  حمدي  عمار  الوسط  العب  يغيب  كما 
الشك حول جاهزية  يحوم  فيما  أبو ظبي،  إلى  البعثة  لدى وصول  التدريبات 
ومهاجمه  كورونا،  فيروس  مضاعفات  بسبب  بانون  بدر  المغربي  مدافعه 
الرابطة  بكأس  سموحة  لقاء  في  إصابة  بسبب  تاو  بيرسي  إفريقي  الجنوب 

المصرية.
أ ف ب

مساء اليوم ..األهلي المصري  لفك 
عقدته البرازيلية وبلوغ نهائي تاريخي

بعد رفع كأس أمم إفريقيا ألول مرة يف تاريخها

السينغال تريد الحضور في 
مونديال قطر

برشلونة »المنتعش« 
يكتسح أتلتيكو مدريد

ألحق فريق برشلونة هزيمة ساحقة بضيفه أتلتيكو مدريد )2-4( في المباراة 
التي جرت بينهما اليوم األحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
جوردي  اإلسباني  من،  كل  الكتالوني  الفريق  رباعية  تسجيل  على  وتناوب 

ألبا، الظهير األيسر لبرشلونة، 
مارتن  بابلو  ألبا،  جوردي 

باييز، رونالد أراوخو، 
دانييل  والبرازيلي 

في  ألفيس، 
 ،10( الدقائق 

 )49  ،43  ،21
على الترتيب.

أتلتيكو  ثنائية  سجل  بينما 
مدريد »الروخي بالنكوس« كل من العب خط الوسط البلجيكي يانيك فيريرا 
الدقيقتين )8 و58(  كاراسكو، والمهاجم األوروغوياني لويس سواريز، في 

على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب »كامب نو«.
وأكمل برشلونة المباراة بعشرة العبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد ظهيره األيمن 

البرازيلي المخضرم داني ألفيس.
ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز الثمين، إلى 38 نقطة حصدها من 22 
مباراة، واقتنص المركز الرابع في جدول ترتيب »الليغا« بفارق نقطتين من 

أتلتيكو مدريد بالذات، حامل اللقب.
بينما يتصدر ريال مدريد قائمة الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق ثالث نقاط 

أمام إشبيلية الذي لعب 23 مباراة.

اختارت شبكة »سوفا سكور«، المختصة في األرقام واإلحصائيات بكرة القدم، 
في  األحد،  أمس  انتهت  والتي  اإلفريقية2021،  األمم  كأس  لبطولة  المثالي  التشكيل 

الكاميرون.
وحل الحارس المصري محمد أبو جبل الملقب بـ«جابسكي«، على رأس التشكيل المثالي 

للبطولة اإلفريقية.
وشهدت البطولة تألق أبو جبل بداية من مشاركته كبديل أمام كوت ديفوار في دور الـ 
 8.10 المثالي  التشكيل  العبي  بين  األعلى  التقييم  على  وحصل  القارية  للمسابقة   16

درجة من 10.
وجاء تشكيل كأس أمم إفريقيا 2021 كتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل )مصر(.
)السنغال(،  كوليبالي  كاليدو  )السنغال(،  ديالو  عبدو  )السنغال(،  سيس  ساليو  الدفاع: 

أشرف حكيمي )المغرب(.
)السنغال(، جايلور  ماني  الوسط: ساديو 
سنجاري  إبراهيم  )الغابون(،  كانجا 
)كوت  بيبي  نيكوالس  ديفوار(،  )كوت 

ديفوار(.
الهجوم: كارل توكو إيكامبي )الكاميرون(، 

فينسنت أبو بكر )الكاميرون(.
اليوم السابع

التشكيل  مصرية..  صدارة 
2021 إفريقيا  المثالي ألمم 

كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم 

إقصاء مفاجئ
تحدث ساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول، عن تتويج بالده بكأس أمم إفريقيا لـ »الكناري« 

ألول مرة في تاريخ »أسود التيرانغا«، وكشف عن ما قاله لزميله في »الريدز« محمد 
صالح، قائد المنتخب المصري.

وقال ماني خالل تصريحات عبر قناة »بي إن سبورت«: »شيء ال يصدق، األمر كان 
صعبا، ولكن حققنا المراد، كنا نؤمن بأنفسنا، وساعدنا الله في الحصول على اللقب، 

أشكر الله وأشكر السنغاليين الذين أمنوا بنا«.
كل  معك  أتقاسم  وأنا  كبيرا،  العبا  دائما  تبقى  أنت  صالح  محمد  لـ  »قلت  مضيفا: 

االحترام«.
أمم  كأس  في  ستخوضها  كثيرة  تحديات  »أمامك  لمحمد صالح:  كالمه  موجها  وختم 

إفريقيا 2023«.
وخسر المنتخب المصري بقيادة صالح أمام نظيره السنغالي بقيادة ساديو ماني، زميله 
في ليفربول، بركالت الترجيح )4-2( بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين األصلي 

واإلضافي للمباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم األحد، على ملعب »باول بيا ستاديوم« بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.
وكاالت

ماين يكشف حديثه لمحمد صالح عقب خسارة مرص أمام 
السنغال يف نهايئ أمم إفريقيا دعم كبري لملف الفريق يف الحصول عىل بطاقة النادي المحرتف 

شباب قسنطينة في طريقه إلبرام عقد شراكة 
الستغالل القطب الرياضي لمنطقة شعاب الرصاص

 ...  أخبــار محرتفينا 

الكونفدرالية  كأس  مسابقة  من  القبائل  شبيبة  أقصيت 
روايال  نادي  على  فوزها  رغم  القدم،  لكرة  اإلفريقية 
األول:  الشوط   /  2-1( بنتيجة  االيسواتيني  ليوبارد 
بتيزي وزو،  نوفمبر«  بملعب »1  يوم األحد   ،)1-1

لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني »مكرر«.
و بهذا قطع فريق روايال ليوبارد )ايسواتيني( تأشيرة 
فوزه  بفضل  الكونفدرالية  لكأس  المجموعات  دور 
مباراة  في   ,)1-0( بواقع  »الشبيبة«  على  بقواعده 
بملعب   2021 نوفمبر   28 يوم  جرت  التي  الذهاب 
ممثل  سجله  الذي  الهدف  بفضل  وذلك  »مانزاني«. 
ايسواتيني خارج الديار, والذي يحتسب هدفين في حال 

تعادل الفريقين في مجمل اللقاءين )ذهاب وإياب(.
للتشكيلة  موفقة  بداية  اليوم  مقابلة  مجريات  عرفت  و 
»القبائلية« حينما تمكنت من افتتاح بوابة التهديف منذ 
ياكوبا  المحوري  المدافع  الرابعة )4( بواسطة  الدقيقة 
دومبيا, لكن الضيوف نجحوا في تعديل الكفة بعد فترة 

قصيرة )د 17(.
ردة فعل أشبال المدرب التونسي عمار سويح تأخرت 
إلى نهاية المرحلة الثانية, حيث أضاف الهدف الثاني 
من ركلة جزاء, نفذها وسجلها العرفي )د 88(, لكنها 
لم يكن كافيا للصعود بشبيبة القبائل إلى الدور المقبل.

المجموعات  بدور  الخاصة  القرعة  عملية  حسب  و 
الكونفدرالية  بمقر  المنصرم  التي جرت شهر ديسمبر 
ليوبارد  روايال  سيلعب  المصرية,  بالقاهرة  اإلفريقية 
بيراتس  اورالندو  أندية  رفقة  )ب(  المجموعة  في 
نادي  و  )الجزائر(  الساورة  شبيبة  إفريقيا(,  )جنوب 

االتحاد )ليبيا(.
الالعب السابق لشبيبة القبائل يؤكد أنه مرتاح 

في مولودية وجدة 
أكد العب شبيبة القبائل السابق الجزائري علي هارون، أنه جد عيد في فريق وجدة المغربي الذي التحق 

به من أيام قليلة في صفقة انتقال حر.
وكان  هارون قد  تعاقد مع النادي المغربي، في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء ارتباطه بالشبيبة.

وجاء قرار هارون بعد عجزه عن حجز مكان بالتشكيل األساسي للنادي القبائلي.
وشارك الالعب في 18 مباراة )معظمها كبديل( منذ انتقاله للشبيبة، في فترة االنتقاالت الشتوية الماضية، 
قادما من صفوف اتحاد بلعباس. وجاء تعاقد مولودية وجدة مع صاحب الـ24 عاما، بعد ساعات من فسخ 

تعاقده مع المدافع الجزائري، بدر الدين سوياد، بسبب تدني مستواه.

زيدان يضع رشطا لتدريب 
باريس سان جريمان

مع  التعاقد  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  المدرب  اشترط 
النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من أجل تولي قيادة 

فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
اليوم  البريطانية،  ميرور«  »ديلي  صحيفة  وقالت 
االثنين، إن زيدان وضع على طاولة المفاوضات، كأول 
بعينه، وهو  التعاقد مع العب  باريس،  قيادة  قبل  مطالبه 
كريستيانو رونالدو، مستغال حالة عدم السعادة التي يمر 
بها البرتغالي مع مانشستر يونايتد. ووفقا للصحيفة، فإن 
»زيزو« يعتبر كريستيانو، الذي أكمل لتوه عامه الـ37، 
عنصرا حاسما ال بد من ضمه، إضافة لعالقتهما القوية 
سواء داخل أو خارج المالعب. وسبق لبي إس جي أن 
حاول ضم كريستيانو في السابق، لكنه لم ينجح في إقناعه 
اإلنجليزية،  الصحافة  لكن بحسب  إلى صفوفه.  باالنتقال 
فإن »الدون« يبدو مقتنعا هذه المرة بالتجربة، وإمكانية 
اللعب إلى جانب الثنائي الناري، المكون من األرجنتيني 

ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.
وتشير وسائل اإلعالم أيضا إلى أن األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، هو االسم األوفر حظا، والمدعوم من قبل السير 
يمر  الذي  يونايتد  مانشستر  لقيادة  فيرغسون،  أليكس 
بمرحلة نتائج سيئة هذا الموسم، ولم يقدم أداء مقنعا مع 

مدربه الحالي، األلماني رالف رانجنيك.



عين على الرياضة

فريقه  إمبيد  جويل  الكاميروني  قاد 
إلى  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا 
بولز في عقر  الفوز على شيكاغو 
ق دنفر  داره 108-119، فيما عمَّ
ناغتس جراح ضيفه بروكلين نتس 
104-124 األحد في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفين.
إمبيد  واصل  األولى،  المباراة  في 
وأعاد  األخيرة  اآلونة  في  تألقه 
بعد  االنتصارات  سكة  إلى  فريقه 
»دابل  بتحقيقه  متتاليتين  خسارتين 
دابل« مع 40 نقطة و10 متابعات.
التي  تواليا  السابعة  المباراة  وهي 
على  نقطة   40 إمبيد  فيها  يسجل 

األقل.
وتفوق إمبيد على نجم بولز ديمار 
مسجل  أفضل  كان  الذي  ديروزان 
وتسع  نقطة   45 مع  المباراة  في 
متابعات وسبع تمريرات حاسمة لم 
الخسارة  فريقه  لتجنيب  كافية  تكن 

الـ20 في 53 مباراة هذا الموسم.
وتيريز  هاريس  توبياس  وبرز 
ماكسي وسيث كوري، شقيق ستيفن 
في  ووريرز،  ستايت  غولدن  نجم 
صفوف سيكسرز أيضا حيث كان 
دابل«  »دابل  من  قريبا  األول 
متابعات،  وثماني  نقطة   23 مع 
والثالث  نقطة   16 الثاني  وأضاف 

12 نقطة.
المقابل، كان الثالثي ديروزان  في 
فوتشيفيتش  نيكوال  والمونتينيغري 
الذين  الوحيدين  غرين  وجافونت 
فسجل  نقاط،  العشر  حاجز  تخطوا 
الثاني 23 نقطة والثالث 17 نقطة.
غياب  في  لعب  الذي  بولز  وتخلى 
إصابة  بسبب  الفين  راك  نجمه 
المنطقة  صدارة  عن  الظهر،  في 
سيكسرز  عزز  فيما  الشرقية، 
خلف  الخامس  المركز  في  موقعه 
على  الفائز  كافالييرز  كليفالند 
إنديانا بايسرز 85-98 بعدما كان 
بداية  في  نقطة   19 بفارق  متخلفا 

الربع األخير.
ناغتس  دنفر  استعاد  الثانية،  وفي 
متتالية  هزائم  ثالث  بعد  توازنه 
وزاد متاعب بروكلين نتس عندما 
تواليا  الثامنة  الخسارة  به  ألحق 
والـ24 في 53 مباراة هذا الموسم.
غياب  يستمر  الذي  نتس  وصمد 
وجيمس  دورانت  كيفن  نجميه 
هاردن بسبب اإلصابة، في الشوط 
استسلم  لكنه   ،)75-76( األول 
العمالق  تألق  أمام  الثاني  في 
أفضل  يوكيتش،  نيكوال  الصربي 
صاحب  الماضي،  الموسم  العب 
نقطة   27 مع  دابل«  الـ«تريبل 
تمريرات  و10  متابعة  و12 
حاسمة وويل بارتون صاحب 21 
نقطة وآرون غوردون الذي سّجل 

17 نقطة مع تسع متابعات.
إرفينغ  كايري  كان  المقابل،  في 
نتس  صفوف  في  مسجل  أفضل 
تمريرة   11 نقطة مع   27 برصيد 
كامرون  البديل  وأضاف  حاسمة، 
نقطة وباليك غريفين   20 توماس 

19 نقطة.
حامل  باكس  ميلووكي  وواصل 
الثالث  فوزه  اللقب صحوته وحقق 
مضيفه  على  تغلب  عندما  تواليا 
 137-113 كليبرز  أنجليس  لوس 
اليوناني  العمالق  نجميه  بفضل 
 28 صاحب  أنتيتوكونمبو  يانيس 
وجرو  متابعات،  و10  نقطة 
و13  نقطة   27 صاحب  هوليداي 

تمريرة حاسمة.    

الثالثاء 08 فيفري 2022 م
الموافق لـ 07 رجب 1443 هـ 

النسخة  ميداليات  ترتيب  جدول  بصادرة  النرويجي  المنتخب  احتفظ 
التي   ،»2022 »بكين  الشتوية  األولمبية  األلعاب  لدورة  الـ24 

تستضيفها الصين خالل الفترة من 4 ولغاية 20 فبراير الجاري.
وحصدت النرويج على ميداليتين ذهبيتين، في منافسات اليوم األول، 
السبت  أمس  يوم  عليها  المنافسة  جرت  ذهبية  ميداليات   6 أصل  من 
 ،»2022 »بكين  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  فعاليات  ضمن 

وأضافت إليهما ميدالية برونزية فقط اليوم األحد.
بينما تصدرت روسيا، التي تشارك تحت راية اللجنة األولمبية بسبب 
أن حصدت ثالث  بعد  ميداليات،   5 برصيد  العام  الترتيب  العقوبات، 
ميداليات خالل منافسات اليوم األحد، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، 
أي طقما كامال من الميداليات من أصل 7 أطقم جرت المنافسة عليها.

وفي ما يلي ترتيب الدول بعد منافسات اليوم الثاني ضمن دورة أولمبياد 
»بكين 2022«، اليوم السبت 5 فبراير 2022، من حيث الميداليات 

الذهبية:
1 - النرويج – )ميداليتان ذهبيتان، ميدالية برونزية(

2 - السويد – ميداليتان ذهبيتان
3 - روسيا – )ميدالية ذهبية، ميداليتان فضيتان، ميداليتان برونزيتان(

4 - ألمانيا – )ميدالية ذهبية، ميدالية فضية(
4 - هولندا – )ميدالية ذهبية، ميدالية فضية(

6 - أستراليا – )ميدالية ذهبية، ميدالية برونزية(
6 - اليابان – )ميدالية ذهبية، ميدالية برونزية(

6 - سلوفينيا -  )ميدالية ذهبية، ميدالية برونزية(
9 - الصين – ميدالية ذهبية

9 - نيوزيلندا – ميدالية ذهبية
11 - النمسا – )ميداليتان فضيتان، ميدالية برونزية(
11 - إيطاليا – )ميداليتان فضيتان، ميدالية برونزية(

13 - أمريكا – ميداليتان فضيتان
14 - كندا – )ميدالية فضية، وميدالية برونزية(

15 - فرنسا – ميدالية فضية
16 - فنلندا – ميدالية برونزية

16 - هنغاريا – ميدالية برونزية
16 - بولندا – ميدالية برونزية.

عن موقع ألمبياد بكين

حصيلة ميداليات اليوم الثاين 
ألولمبياد "بكني 2022"

التي تستضيفها  الشتوية  النسخة 24 من األلعاب األولمبية  للفرق ضمن  الجليد  الفني على  التزحلق  الذهبية في مسابقة  بالميدالية  توجت روسيا 
العاصمة الصينية بكين لغاية الـ20 من فبراير الجاري.

ومثل الفريق »الذهبي« الروسي كل من:
- مارك كوندراتيوك بفئة الفردي

- أنستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف بفئة الزوجي المختلط للتزحلق على الجليد.
- فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتساالبوف بفئة الزوجي المختلط للرقص على الجليد.

- كاميال فالييفا بفئة فردي السيدات.
وفي ختام منافسات الفرق أحرزت فالييفا المركز األول في البرنامج االختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية 

الذهبية برصيد 74 نقطة.
ونال الميدالية الفضية الفريق األمريكي برصيد 65 نقطة، فيما حصل الفريق الياباني على الميدالية البرونزية بعد أن جاء ثالثا برصيد 63 نقطة.

وهذه الميدالية الذهبية الثانية لروسيا في أولمبياد بكين والسادسة الملونة )ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين(.
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روسيا تحرز ذهبية الفرق في التزحلق الفني على الجليد

السويسرية هكتور تقتنص 
ذهبية التعرج الطويل  

األميركية  النجمة  خيّم خروج 
مسابقة  على  شيفرين  ميكايال 
أولمبياد  في  الطويل  التعرج 
أحرزت  التي  الشتوي  بيجين 
ذهبيتها السويدية سارا هكتور 
هكتور  وكانت  اإلثنين. 
الفترتين  بمجموع  األسرع 
في  دقيقة   1:55.69 بزمن 

من  بالمئة   28 بفارق  يانكينغ، 
العالم  أكملت بطلة  فيما  برينيوني،  فيديريكا  الثانية عن اإليطالية 
 1:56.41 بزمن  المنصة  الرا غوت-بهرامي  النروجية  الحالية 
دقيقة. وقالت هكتور )29 عاماً( بعد إحراز أول ميدالية أولمبية 
في مسيرتها »حاولت أن أضغط وأقدم كل ما لدي. هذا رائع. كنت 

متوترة والشعور جنوني«.
ولم تدم محاولة شيفرين إلحراز ميدالية ذهبية ثالثة سوى بعض 

الحواجز قبل أن تنزلق وتعجز عن استعادة مسارها.

الروسية فالييفا تدخل تاريخ 
األولمبياد بإنجاز غير مسبوق

حفرت الروسية كاميال فالييفا البالغة 15 عاما اسمها بأحرف من ذهب 
م في تاريخ األلعاب األولمبية الشتوية بعد أن حققت  ليو ا

إنجازا غير مسبوق خالل مشاركتها  االثنين 
في أولمبياد بكين.

في  الحركية  لجملتها  أداء فالييفا  وأثناء 
على  للتزحلق  االختياري  البرنامج 
الجليد، نفذت بنجاح وألول مرة في 
أربع  مع  قفزة  األولمبياد،  تاريخ 
دورات في الهواء، لتخطف األنظار 
منافسات  من  الثالث  اليوم  في 

األولمبياد الشتوي.
فالييفا  أحرزت  الرائع  وبأدائها 

المركز األول في البرنامج االختياري 
برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق 

الروسي لحصد الميدالية الذهبية برصيد 
74 نقطة.

للمحرتفني  األمريكي  الدوري 

سيكسرز يقهر بولز في 
شيكاغو ودنفر يعمق جراح نتس

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

ملتقى نيس الدويل للسباحة 

الجزائري صيود يفوز بنهائي 100 
م فراشة ويضيف لقبه الثالث

الجزائري،  الدولي  السباح  توج 
بذهبية  األحد،  يوم  صيود،  جواد 
100 متر فراشة، ليضيف  سباق 
لقبه الثالث في ختام مسابقات اليوم 
نيس  ملتقى  من  واألخير  الثالث 
بالحوض  تور«  »غولدن  الدولي 
بين  جرى  الذي  م(،   50( الكبير 
احتل  و  الحالي.  فبراير   6 و   4
األول  الصف  سنة(   22( صيود 

السباق  باللقب عن جدارة و استحقاق قاطعا مسافة  ليتوج  النهائي »أ«  في 
في 52 ثا 75 ج, ومتفوقا بفارق زمني معتبر على الفرنسيين, شارل ريهو 
ثالثا  الذي حل  آيرود  54 ج( و يوهان  ثا  الثاني )53  الحائز على الصف 
)54 ثا 23 ج(. و بهذا يضيف سباح نادي أولمبيك نيس لقبه الثالث خالل 
 4 200 متر  نهائي  بذهبية  السبت,  فاز  ملتقى نيس »غولدن تور«, حيث 
سباحات بزمن 2 د 00 ثا. كما افتك الميدالية الذهبية لتخصص 400 متر 
4 سباحات بواقع : 4 د 21 ثا 39 ج, بمناسبة اليوم االفتتاحي )الجمعة( 
لهذا الملتقى الدولي. و على ضوء هذه السباقات, يكون جواد صيود قد حقق 
أفضل نتيجة جزائرية في موعد نيس, وذلك »رغم ابتعاده عن أفضل أزمنته 
الشخصية, وهو ما يفسره تواجده في فترة الكثافة التحضيرية تحسبا للمواعيد 
الجزائرية  لالتحادية  الوطنية  المنتخبات  تحليل مدير  المقبلة«, وفق  الدولية 
تعد محطة  الملتقيات  هذه  مثل  أن  الرحمان, مشيرا  بن عبد  لمين  للسباحة, 
»إعدادية وتقييمية« للعناصر الوطنية. بالمقابل تمكن مواطنه أسامة سحنون 
بالتأهل إلى نهائيين »أ« في كل من 50 متر سباحة حرة )الصف السابع: 
23 ثا 14 ج( و 100 متر سباحة حرة )الصف الخامس: 50 ثا 48 ج(. 
أما الثنائي رمزي شوشار و نزيم بارة فقد اكتفى بخوض النهائيات »ب« في 

تخصصات الظهر والصدر والسباحة الحرة.



أقصر  ثاني  استقبلنا  ومريحة  عريضة  بابتسامة 
رجل في العالم، ابن قرية لعوينات التابعة لبلدية 
أخناق مايون الواقعة أقصى غرب والية سكيكدة، 
محمد بوعزيز البالغ من العمر 54 سنة، وال يزيد 

طوله عن 74 سنتيمتر ووزنه 18 كلغ.
الراحل  ابن  بوعزيز  محمد  يستقبل  وكعادته 
مختار والسيدة الزهراء المولود صبيحة الخميس 
بالتحديد  والفضولين  زواره   1962 جانفي   15
حيث  محياه،  تفارق  ال  التي  العريضة  بابتسامته 
أخناق  ببلدية  العوينات  بقرية  القاطن  محمد  قال 
»عين  لـ  الهادئة  سكيكدة  والية  غربي  مايون 
أبدا  الطبيب  عيادة  تطآ  لم  قدماه  بأنه  الجزائر« 
ويشعر بأن صحته جيدة ويحمد الله ليل نهار على 

هذه النعمة.
 وعن سر ذلك أسر بأنه يتابع حمية غدائية تقليدية 
وهو  الصالة  على  مواظب  أنه  كما  والدته،  منذ 
غير متزوج... لكنه أردف معربا عن إتمام نصف 

من  حياة  بشريكة  ويحلم  دينه 
الجزائري  الشرق  واليات 
البواقي،  أم  قسنطينة،  كعنابة، 

جيجل، باتنة...
المعهودة  وصراحته  وبتلقائيته 
في  يشترط  بأنه  محمد  قال 
تكون  أن  المستقبل  زوجة 
ما  عمرها  ويتراوح  محجبة 
مؤكدا  سنة،  و42   37 بين 
مطلقة  كانت  إن  يمانع  ال  بأنه 
وتعهد بمصارحتها قبل الزواج 
بأنه قادر على أداء مسؤولياته 
وأمور البيت على أحسن وجه، 
مسترسال بأنه يرفض الجامعية 
لسبب واحد يتمثل في التفاوت 
كما  الثقافي،  المستوى  في 
»األقزام«  فئة  أيضا  يرفض 
عند  خطر  في  حياتهن  ألن 

والدتهن.
بأنه  قائال  مجمد  وأضاف   
باستمرار  رمضان  يصوم 
في  الخمس  الصلوات  ويؤدي 
لعوينات،  بقرية  الفتح  مسجد 
المسجد  إمام  مع  وجماعة 
الذي يعتبره بمثابة األخ: »من 
واجبي إكمال نصف ديني وهي الرغبة التي أتمنى 
التحاليل  إلى  مشيرا   « أوالد  وإنجاب  تحقيقها 
األخصائيين  األطباء  عند  أجراها  التي  الطبية 
والتي جعلته يتمسك بحلمه في إكمال نصف دينه 

دون أي عقدة.
محمد قال، بأنه يتمسك بتحقيق حلم حياته بزوجة 
صالحة رغم أن أهل القرية حسبه تسببوا في تبخر 
الرتباطه  رفضهم  عقب  سنوات  منذ  الحلم  هذا 
بامرأة من دار »األيتام«، حيث قال بأنه بتاريخ  
22 جوان 2006 بمساعدة اإلمام المسجد، اتصل 
بمديرة دار للرحمة بقسنطينة وتم التنسيق معها، 
حيث دلته على إمرأة يتيمة من دائرة الميلية في 
للغاز،  إنفجار  أثر  عائلتها  توفيت  جيجل،  والية 
بتاريخ  ذلك  وكان  نجت،  التي  الوحيدة  وهي 
أن  بعد  لها  به زوجا  1986 وقبلت  أكتوبر   22
تأثرت لحاله وقالت هذا طريقي إلى الجنة، ولكن 

المسعفة  الطفولة  بأنها من دار  أكدوا  القرية  أهل 
وبذلك  قال  مثلما  عار  ذلك  بأن  أهله  وأقنعوا 
عرقلوا زواجه ، مما تسبب في تأثره لذلك كثيرا 
بيت والدته مدة  أعتزلهم جميعا وغادر  أنه  حتى 
شهر كامل بسبب معارضتها فكرة الزواج، ثم عاد 

بعد تدخل العقالء.
أن  الجزائر«،  لـ«لعين  قال  المسجد  إمام   
رغم  جدا  عظيمة  همة  وله  حديدي  رجل  محمد 
ضغوطات المجتمع وكالمه، إال أن الرجل مازال 
أكثر  فيه  يعجبه  الذي  األمر  أن  وأضاف  جبال، 
فأكثر محافظته منذ الصغر على الصلوات الخمس 
جماعة مع اإلمام وحتى التراويح، وهو ما اعتبره 
أردف  و  العاديين  األصحاء  عند  متوفر  غير 
:«عندما رأيته أول مرة يصلي صدقوني بكيت، 
تقربت  وعندما  الكتاب  أم  القرآن  من  يحفظ  هو 
منه وجدت عنده قوة وعزيمة في الزواج، طلب 
التي فرضت  الشروط  له  فذكرت  المساعدة  مني 
عليه بعد االتصال بعائلته التي حضر أفرادها إلى 
كتابيا  تعهدوا  تم  الدينية  اللجنة  بحضور  المسجد 
الله  شاء  وإن  الزواج  عرقلة  وعدم  بالمساعدة 
المرأة  للزواج ويجد  يوفق  العليا  تعالى وبصفاته 
التي تعينه في دينه ودنياه« وواصل موضحا بأنه 
المعنية  السلطات  من  يطالب  زواجه  حالة  وفي 
توظيف خادمة والرفع من منحة اإلعاقة التي ال 
تتجاوز10 آالف دينار جزائري. »محمد« يحلم 
بزيارة البقاع المقدسة ألداء العمرة، وختم اإلمام 
كالمه لنا قائال »كم ستكون فرحتي كبيرة عندما 

تتحقق أمنيته«. 
نورالدين ب

15عين على المجتمع

بالمصلحة  المخدرات  مكافحة  فرقة  لعناصر  راكبة  دوريات  إثر  على 
محمد  لجامعة  الرئيسي  المدخل  من  بالقرب  القضائية  للشرطة  الوالئية 
الصديق بن يحي بتاسوست، لفت انتباههم سيارة من نوع هيربين على 
أمني  تفتيش  تفتيشها  و  توقيفها  ليتم  شبهة،  محل  أشخاص  ثالث  متنها 
أين ضبط  الوقائية،  الجسدي  التلمس  لعملية  الركاب  إخضاع  مع  دقيق، 
نجوم ومنجل  أوكابي ثالث  نوع  أبيض سكين من  أحدهم سالح  بحوزة 
قابل للطي من الحجم الكبير، كان يخفيهما المعني تحت مالبسه ،باإلضافة 
إلى قارورة دواء مؤثر عقلي، ليتم حجزها وتحويل المعني للمصلحة و 

فتح تحقيق في القضية.
 يتعلّق األمر بشاب مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 22 سنة، حيث تبين 
الضرب  تهمة  عن  بالقبض  أمر  محل  كونه  العدالة  لدى  مطلوب  أنه 
والجرح العمدي بواسطة سالح أبيض، كما أنه أيضا محل صورة حكم 
نهائي للحبس مدته 06 أشهر عن جنحة الفرار، وعليه وبعد اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية في حق المشتبه فيه تم تقديمه أمام الجهات القضائية 
الشخصي  االستهالك  قصد  العقلية  المؤثرات  حيازة  بتهمة  المختصة 
بطريقة غير مشروعة، وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون 
مبرر شرعي، وكذا ملف عن األحكام القضائية ضده، إذ صدر في حقه 

أمر إيداع.
نصرالدين - د

وفاة 4 أشخاص وإصابة 105 آخرني
بجروح نهاية األسبوع المايض 

توفي أربعة )4( أشخاص وأصيب 105 آخرين بجروح، نهاية األسبوع 
الماضي، على إثر 95 حادث مرور، سجلته مصالح األمن الوطني في 

المناطق الحضرية، حسب ما أورده بيان لألمن الوطني.   
وحسب نفس المصدر، تشير المعطيات إلى أن هذه الحوادث تعود بالدرجة 
األولى إلى العنصر البشري، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد 
بمسافة األمان، اإلفراط في السرعة، اإلرهاق وعدم التركيز عند السياقة.
  في هذا اإلطار، جددت مديرية العامة لألمن الوطني دعوتها لمستعملي 
أثناء  والحذر  الحيطة  المرور، وتوخي  قانون  احترام  إلى  العام  الطريق 

السياقة.
 1548 األخضر  الرقم  المواطنين  تحت تصرف  المديرية  كما وضعت 

وخط النجدة 17، لتلقي البالغات 24 سا/24 سا.
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... متفرقات ... محمد بوعزيز ثاين أقرص رجل يف العالم يف ضيافة »عني الجزائر« 

حلمي تحقيق »نصف الدين«  
والصالة في المسجد شيئ مقدس

توقيف عرشيني بحوزته
أسلحة بيضاء قرب جامعة 

تاسوست بجيجل

ريّان،  المغربي  الطفل  حادثة  شغلت 
لفظ  أن  بعد  اإلنقاذ  فرق  وصلته  الذي 
 5 بعد  عميقة  بئر  في  األخيرة  أنفاسه 
بأكمله،  العالم  فيه،  سقوطه  من  أيام 
أثر  »مؤلمة«  قصص  من  واحد  وهو 

العالمي. الضمير  على  األطفال  فيها 
ومع التضامن العربي والعالمي الكبير 
أعادت  وعائلته،  ريان  الطفل  مع 
وقصص  مشاهد  المؤلمة  الواقعة  لنا 
بالسابق. العالم  حركوا ضمير  ألطفال 

وعمران إيالن 
في  العالقة  المشاهد  تلك  أبرز  ومن 
إيالن  السوري  الطفل  مشهد  األذهان، 
لقي  والذي  سنوات،   3 الـ  ذو  كردي 
الموج  ورمى  البحر  في  غرقا  حتفه 
تركيا  شواطئ  على  الصغيرة  جثته 
أثناء هروبه مع أسرته في زورق من 

سوريا.
أعوام(   5( عمران  الطفل  أصبح  كما 
سوريا،  في  الحرب  لويالت  أيقونة 
العالمية  اإلعالم  وسائل  نشرت  عندما 
إنقاذه  تم  بعدما  صورته،   2016 في 
المهدمة  المباني  أحد  أنقاض  تحت  من 
وظهر  لحلب،  الشرقية  المنطقة  في 
على  جالس  وهو  مذهوال  شاردا  فيها 
يغطي  وكان  اإلسعاف،  عربة  كرسي 
الدماء  من  بخليط  الملطخة  بيده  وجهه 

والتراب.

أوقفت حربا صورة 
بوقف  كيم،  تدعى  طفلة  وساهمت 
التي  الصورة  بسبب  فيتنام،  حرب 
عارية  هرولتها  أثناء  لها  التقاطها  تم 
بانغ  ترانغ  بقرية   1972 يونيو  في 
من  جسدها  احتراق  بعد  الفيتنامية، 
الطائرات  من  هجوم  بسبب  الخلف 
خطأ  بفعل  وذلك  الجنوبية  الفيتنامية 

الجو. قائد سالح  من 
األصوات  أشعلت  كيم  صورة 
الواليات  في  للحرب  المعارضة 

الصور  أشهر  من  وكانت  المتحدة، 
وقتها،  الحرب  في  ارتبطت  التي 
لخروج  دفعت  التي  الشرارة  وكانت 

األميركية. القوات 
الجائع والنسر  الطفلة 

والنسر  الجائعة  الطفلة  »صورة 
هي  ليأكلها«،  موتها  يتنظر  الذي 
المجاعة  صورة أصبحت رمزا ألزمة 

اإلفريقية.
1993، التقط المصور كيفين  في عام 
على  المستسلمة  الطفلة  صورة  كارتر 

األرض وخلفها النسر، خالل المجاعة 
حيث  »أيود«،  قرية  في السودان في 
طفلة  ألنين  ضعيفا  صوتا  سمع 
عن  توقفت  قد  كانت  هزيلة،  صغيرة 
الزحف لوقت قصير وهي في طريقها 

لتوزيع الطعام. مركز  إلى 
يذكر أن كارتر أقدم على االنتحار بعد 
وكانت  واحد،  بعام  للصورة  التقاطه 
عمله،  خالل  رآه  ما  وأهوال  الصورة 
من بين األسباب التي دفعته لالنتحار، 

خلفه. تركها  لرسالة  وفقا 

يائس وطفل  خائف  جندي 
صورة  العالم  ينس  لم  ألمانيا  وفي 
وهو  الشرقية  ألمانيا  من  جندي 
تجاوز  على  صغيرا  طفال  يساعد 
برلين  لجدار  الشائكة  األسالك 
وهو  بعائلته،  اللحاق  من  ليتمكن 
الشرقة  ألمانيا  شيدته  الذي  الجدار 
إلى  المدينة  ليقسم  عام  1961 ،  سابقا 
شرقي  وآخر  رأسمالي  غربي  شطر 

لمدة  28  عاما . اشتراكي 
عالمات  حينها  الطفل  على  وظهرت 
على  بدا  حين  في  والضعف،  اليأس 
من  الشديد  الخوف  عالمات  الجندي 
مساعدة الطفل وعدم انصياعه ألوامر 
مشددة  أوامر  أصدروا  الذين  قيادته 
ذلك  باجتياز  أحد  ألي  السماح  بعدم 

الجدار.
لمنبوذ ا

في  صورة  اشتهرت  نيجيريا،  وفي 
المنظمات  ضمن  لعاملة   ،2016
اإلغاثية الدانماركية وهي تساعد طفال 
عامين،  العمر  من  يتعد  لم  نيجيريا 
أنه  بحجة  الغريب  لشكله  أهله  نبذه 

»مسحور«.
الصغير  الطفل  أن  التقارير  وأكدت 
يبحث  الشوارع  في  أشهر   8 قضى 

طعام. بقايا  عن  القمامة  بين 

قصص أطفال حركوا العالم بمآسيهم قبل حادثة ريان



برزت الكتابة كمفهوم أساسي في أعمال روالن 
وريجيس  دريدا  وجاك  فوكو  وميشيل  بارت 
والشعراء  الروائيين  أعمال  في  وأيضاً  دوبريه، 

الفرنسية  الكاتبة  أدلت  كما  والمسرحيين. 
بدلوها   )1996  -  1914( دوراس  مارغريت 
هي األخرى في هذه المسألة حيث وضعت كتاباً 

بعنوان »الكتابة« صدر أّول مرة عام 1993، 
هدى  بترجمة  العربية  نسخته  مؤخرا  وصدرت 

حسين عن »دار هّن«.
بالكتابة  المتعلقة  العزلة  »إن  الكتاب:  في  وجاء 
هي عزلة بدونها ال يُنَتج المكتوب، أو أنه يتفتت 
نازفاً في البحث عما يُكتب. هو فقٌد من الدم، لم 
يعترف به الكاتب بعد. وقبل كل شيء ال ينبغي 
كانت  مهما  ما،  سكرتيرة  على  أبداً  يُملى  أن 
هذه  في  يقرأه  أن  لناشٍر  يُترك  ال  وأبداً  ماهرة، 

المرحلة«.
وجماهيري  نقدي  باهتمام  الكتاب  هذا  يحظ  لم 
موّسع، ذلك أن شهرة دوراس األدبية قد غّطت 
على جميع أعمالها األخرى ومنها هذه األعمال 
التي تتناول فيها تجربتها من زاوية قضايا نظرية.
الظل  في  الكتاب  هذا  بقاء  البعض  يفّسر  كما 
بكون رؤية مؤلفته للكتابة تجعل منها مثل مصفاة 
هاجمت  قد  دوراس  أن  المعروف  فمن  متشّددة، 
من منظور مفهوم الكتابة كما تمثّلته أسماء كبرى 
يكتب  لم  إنه  قالت  الذي  سارتر  بول  جان  مثل 
أبداً بالنسبة لها ألنه لم يِعش الكتابة وكانت تمثّل 
يؤثث به مشهده االجتماعي واألدبي  له عنصراً 
والسياسي، كما اعتبرت كذلك أن روالن بارت لم 
يكتب ألنه لم يغادر أبداً موقع األستاذ. في المقابل، 
بالنشو  وموريس  باتاي  جورج  أن  تعتبر  كانت 

نموذجان معّمقان للكتابة بحسب تصّورها.
عن العربي الجديد

16
الفــــن
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»الكتابة«: في مصفاة 
مارغريت دوراس

وعلوم  الثقافية  اآلثار  بحوث  معهد  أعلن 
اآلثار بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم 
بشمالي الصين اكتشاف أطالل ممر سفلى 

يرجع إلى ما قبل التاريخ بالمنطقة.
أمس  الصينية  األنباء  وكالة  وذكرت 
موقع  فى  يقع  السفلى  الممر  أن  االثنين، 
مدينة حجرية قديمة بمحافظة )تشينغشويخ( 
الحالية في منغوليا الداخلية، حيث اكتُشف 
بوابات  فيها  بما  20 طلال،  من  أكثر  معه 
ومقابر  للمباني  وأسس  وأسوار  للمدينة 
وقطع من اليشم وفخار وأدوات من العظام.
القديمة،  الحجرية  المدينة  موقع  وينتمي 
مليون   1.38 حوالي  مساحتها  تبلغ  الذي 
وهي  لونغشان،  ثقافة  إلى  مربع،  متر 
حضارة تعود إلى أواخر العصر الحجري 

الحديث في الروافد الوسطى والدنيا للنهر 
األصفر.

عمق  على  والضيق  الطويل  الممر  ويقع 
يبلغ  أمتار تحت األرض، حيث   6 إلى   5
وارتفاعه  أمتار،   3 إلى  متر  من  عرضه 
من  القديمة  المدينة  الممر  ويربط  مترين، 

الداخل والخارج وخندقيها.
وتم العثور على آثار معالجة األدوات أثناء 
التنقيب، حيث تعّرض سطحها المدوس للتلف 
 جزئيا بنيران، ما أظهر ألوانا حمراء زاهية.
تتسم  االكتشافات  هذه  إن  الباحثون  وقال 
ما  لعصور  الثقافية  للدراسات  هامة  بقيمة 
قبل التاريخ وأصول الحضارة في المناطق 

الشمالية بالصين.
وكاالت

صدر حديثا الكتاب المصّور »رحلة إلى قلب المدينة الذكية«، من تصميم 
وكتابة عصام شحرور، ورسم الفنان ساهيتو سامي، وترجمه من الفرنسية 
التحديات  لألطفال  المصورة  بالرسوم  الكتاب  هذا  الجر، ويوضح  عمار 
االجتماعية والبيئية في جميع أنحاء العالم عبر زيارة تعليمية لمدينة ذكية، 

ويشرح كيف يمكن أن تساعد المدن الذكية في مواجهة التحديات.
وجاء في مقدمة الكتاب أن االهتمام بالمدينة ليس جديدا؛ فقد اهتم الفالسفة 
اليونانيون بموضوع »المدينة المثالية«، كما لعب مفهوم المدينة على مّر 

العصور دورا مهما في تطور الحضارات.
وفي الوقت الحاضر، يأخذ االهتمام بالمدينة أبعادا جديدة بسبب التركيز 
المذهل لسكان العالم في المدن، وفقا لألمم المتحدة، وعلى مدار 30 عاما 
القادمة ستستقبل المدينة ما يقرب من 2.5 مليار من سكان المدن الجدد، 

خاصة في البلدان النامية، وهذا النمو يطرح تحديين كبيرين.
الخدمات  على  المتزايد  المدن  سكان  طلب  تلبية  يمكن  كيف  أوال: 
األساسية؛ مثل اإلسكان والتعليم والصحة والثقافة والتنقل والمياه والطاقة 
واالتصاالت، مع العلم أن هذه الخدمات تتطلب بنى تحتية وموارد ضخمة.
ثانيا: كيف يمكن الحد من تأثير المدينة على ظاهرة االحتباس الحراري، 

مع العلم أنها تنتج نحو %80 من انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
والسؤال الصعب: كيف يمكن مواجهة هذه التحديات؟ إن المخاطر عالية 
جدا، كما أن الوقت يمضي، ويجيب الكاتب بأن األمر يتطلب تغييرا جذريا 

في المدينة.
وظهر مفهوم المدينة الذكية في السنوات العشر الماضية بوصفه حال قويا 
وفعاال لمواجهة تحديات المدينة، ألنه يوفق بين: الذكاء الجماعي، الذي 
يجمع الجهات الفاعلة في المدينة حول هدف بناء مدينة خضراء للجميع. 

واالبتكار الرقمي، الذي أثبت فعاليته في العديد من مجاالت حياتنا.
بناء  ألن  كبيرة  حواجز  الذكية  المدن  لبناء  األولى  المحاوالت  واجهت 
المدينة الذكية يتطلب رؤية طويلة المدى، والتزاما من الجهات الفاعلة في 
المدينة، وتغييرا جذريا في اإلدارة، وتحديثا للبنية التحتية، كما يتطلب رفع 

وعي المواطنين بشأن تحديات المدينة ودورهم في بناء المدينة الذكية.
وتهدف هذه القصة المصورة إلى اإلسهام في رفع هذا الوعي عبر جولة 
وفهم  والمخفية،  المرئية  المدينة  جوانب  الكتشاف  وتعليمية  افتراضية 
تحدياتها، ومعرفة كيف يمكن لمفهوم المدينة الذكية أن يساعدنا في بناء 

مدينة خضراء وإنسانية للجميع.
الجزيرة نت

"رحلة إىل قلب المدينة الذكية"..  
قصة مصّورة تقدم مدنا خرضاء 

وإنسانية للجميع

اكتشاف ممر سفلى يرجع إلى ما قبل التاريخ
في شمال الصين

المخرج  األحد،  أمس  أول  رحل، 
نافع  حسين  األردني  المسرحي 
تعّرضه  إثر   )2022  –  1964(
في  اسمه  صعد  والذي  قلبية،  لنوبة 
تسعينيات القرن الماضي؛ الفترة التي 
شهدت تأسيس المهرجانات المسرحية 
من  العديد  قّدم  حيث  األردن،  في 
عن  معظمها  في  المقتبسة  األعمال 

نصوص عالمية.
 20( الزرقاء  مدينة  في  الراحل  ُولد 
وحاز  عّمان(،  شرقي  شمال  كلم 
الفنون  في  البكالوريوس  درجة 

 ،1987 عام  اليرموك«  »جامعة  من  الجميلة 
المأخوذة  النفيسة«  »الفتاة  بإخراج  مشواره  وبدأ 
سنة  لشكسبير  النمرة«  »ترويض  نص  عن 
غنائي  استعراضي  قالب  في  وعرضها   ،1993
ضمن الدورة الثانية من »مهرجان مسرح الطفل 

األردني«.
غارثيا  فيديريكو  نصوص  إلى  بعدها  نافع  توّجه 
ومنها  تجربته،  من  عديدة  محّطات  في  لوركا 
العجيبة«  و«اإلسكافية   ،)1997( »يرما« 
 ،)2007( إلبا«  برناردا  و«بيت   ،)2006(
و«عرس الدم« )2009(، و«هكذا مرت سنوات 

خمس« )2011(، و«ماريانا« )2013(.
وطالما أشار في مقابالته الصحافية إلى أن مسرح 
الكاتب اإلسباني )1898 – 1936( يكثّف بصورة 
رمزية ما تعيشه النفس البشرية من صراعات ضّد 
قوى الطبيعة والواقع السياسي االجتماعي تحقيقاً 
لوجودها الكوني واإلنساني، وهي تتيح على الدوام 
لمعظم  خالفاً  والتأويل،  القراءة  إلعادة  الفرصة 
أنها  يرى  كان  التي  والعربية  المحلية  النصوص 
تعتمد »الخطاب المباشر التقريري« وترّكز على 
وتغيّب  والرسائل،  الخطابات  وعلى  »المضمون 
الشكل الفني وال تبالي بالبعد الشعري أو الموسيقي 

أو الجمالي«.

العربي  المسرح  أزمة  أن  يرى  كان  كما 
اليوم هي انعكاس ألزمة النّص، مؤكداً أن 
المخرج في  المسرح قبل ظهور  »تطور 
منتصف القرن التاسع عشر وبعد ظهوره 
لعقود، كان يعتمد على تطور كتابة النص 
المسرحي، فالكاتب عبر التاريخ، هو الذي 

دفع المسرح ليتطور ويتجدد«.
قّدم نافع مسرحيات عّدة طوال الثالثين سنة 
 )1999( »الطاعون«  منها  الماضية، 
و«سالومي«  كامو،  أللبير  نص  عن 
وايلد،  ألوسكار  نص  عن   )2000(
و«جوليا« )2002( عن نص ألوغست 
 )2004( واحد«  ورأس  و«قبعتان  ستريندبرغ، 
الهاربة«  و«الحورية  الرزاز،  لمؤنس  نص  عن 
)2008( عن نص ألليخاندرو كاسونا، و«عطيل 
يعود« )2017( عن نص لنيكوس كازانتزاكيس، 
لليلى  نص  عن   )2019( الحب«  و«ظالل 

األطرش.
وفيه مسرحيته األخيرة التي عرضها العام الماضي 
تحت عنوان »اآلخر«، لجأ نافع إلى نص للكاتب 
اإلسباني ميغيل دي أونا مونو، وطرح من خالل 
وصراع  األولى  الخطيئة  حول  فلسفية  تساؤالت 

الذات واآلخر وأصل الشّر في النفس البشرية.

حسين نافع.. نزول مبكر عن الخشبة

العراق يسترد 337 قطعة أثرية
من متحف »نابو« في لبنان

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار العراقية، أول أمس، استرداد 337 
قطعة أثرية عراقية من متحف »نابو« في لبنان. 

الثقافة،  وزارة  من  المبذولة  الجهود  »تكلّلت  صحفي:  بيان  في  وذكرت 
ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، وجهاز األمن الوطني وحسب إجراءات 
لجنة األمر الديواني رقم 1 لسنة 2021 بتسلم 337 قطعة أثرية عراقية 
من متحف نابو في لبنان خالل احتفالية رسمية أقيمت اليوم في العاصمة 

اللبنانية بيروت، إذ تم توقيع محضر التسلم أصوليا«.
وأضافت: »في الوقت نفسه أجرى وزير الثقافة اللبناني اتصاال هاتفيا مع 
العراقية، وجهودها في  بالقيادة  الكاظمي مشيدا  الوزراء مصطفى  رئيس 

تطوير العالقة بين البلدين«.
وتابعت: »ستنظم إجراءات نقل اآلثار إلى العراق برفقة أعضاء اللجنة غدا 

االثنين، كما ستتم مراسم تسليم اآلثار في مطار بغداد الدولي«.
وكاالت
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مريدو موسيقى الديوان ينعون المقدم إبراهيم برزوق

n نعــى الفنانون ومريدو موســيقى الديوان عميد 
هــذا الطابع األصيــل المقدم إبراهيم بــرزوق، الذي 
رحل أول أمس عن عمر ناهز 89 ســنة بمستشفى 
»ترابي بوجمعة« متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وتهاطلت التعازي على الحسابات التي تداولت 
خبر وفاة هذه القامة من قامات الديوان األصيل، 
وعّدد مريدي هذا الفن خصال وإنجازات الفنان 

مؤكدين استحقاقه لقب »مقدم«.
وســاهم الفنان خالل مشــواره الفنــي في تلقين 
تراث الديوان للشــباب الذيــن تعلموا عنه فنون 

الموسيقى والرقص.
وترك الراحل أثرا كبيرا في نفوس محبيه الذين 
أشــادوا بإنجازاته الفنية، طيلة 70ســنة كرسها 
لترقية وتطوير تراث الديوان موسيقى ورقص.

وحــاز الفنان إبراهيم بــرزوق على لقِب مقدم، 
كمــا حصــل علــى درجــة رفيعة لــدى محبي 
فــن الديــوان، وكان بمثابــة المرجــع الوطني 
الجزائري فيما يتعلق بأسرار الطبوع الموسيقية 

براج )غناء(، وأيضا رقصات الديوان.
وقد شــارك الفنان فــي العديد مــن التظاهرات 
الثقافية والفنيــة عبر الوطن، وكذا المهرجاناِت 

الوطنية، والدولية للموسيقى.
ويُذكر أنه التحق بعالم الديوان في ســن الـ 13 
وأجاد في الحفاظ على إرث األســالف فاستحق 
لقب مقــدم الذي يمثل درجة رفيعة لدى مريدي 

فن الديوان.
وســاهم الراحــل طيلــة حياته في تعليــم مئات 
الشباب هذه الفنون الموسيقية والرقص الخاص 

بموسيقى الديوان.
ووري الفقيد الثرى أمس بمقبرة بشار.

-عبد الباسط حمودة يف "نيص الحلو" 
مع رامز جالل

n انضــم نجم األغنية الشــعبية 
عبد الباسط حمودة إلى فريق عمل 
فيلــم »نصي الحلو« بطولة النجم 
رامز جالل والذي انطلق تصويره 
مؤخــًرا، حيث انتهــى حمودة من 
تصويــر عدد من مشــاهده والتى 
جمعته برامز جالل، باإلضافة إلى 
مشــاركته فى الغناء داخل أحداث 

الفيلم.  
فيلم »نصي الحلــو« تدور أحداثه 
فى إطــار كوميدي، ويشــارك فى 
بطولتــه حمدي ميرغنــي ومحمد 
ثــروت وتارا عمــاد وويزو وعدد 
آخر من الفنانيــن، وهو من تأليف 
لؤي السيد وإخراج محمود كريم، 
فى رابــع تعاون مــع رامز جالل 
بعدمــا قدما ســوًيا أفــالم »رغدة 

البرمبــة«  و«ســبع  متوحشــة«، 
وأحمد نوتردام.

 وكانــت آخر أعمــال رامز جالل 
فيلــم »أحمــد نوتــردام« والــذي 
شــارك فــى بطولته غــادة عادل، 
فــؤاد،  بيومــى  الصــاوي،  خالــد 
حمــدي المرغنــي، انتصــار، من 
تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود 
حــول  أحداثــه  ودارت  كريــم، 
صحفي يتتبع عمليات قتل واســعة 
لعدد من السيدات وتبحث األجهزة 
األمنية عن الســفاح الخفي، وفجأة 
تتســرب معلومة لقوات األمن عن 
تأثــر الســفاح بشــخصية »أحدب 
الصحفــي  ويقــرر  نوتــردام«، 
يتقمــص  أن  جــالل«  »رامــز 

شخصية األحدب. 

وفاء عامر حائرة بني "جزيرة 
غمام" و"راجعني ياهوا"

n انضمــت النجمــة وفــاء عامر 
إلــى فريــق عمل مسلســل »جزيرة 
غمــام«، مــن بطولة طــارق لطفي 
عبــد  وفتحــي  الديــن  عــز  ومــي 
الوهاب، وتقوم وفاء بتنسيق وقتها 
فى التصوير، حيث إنها تشــارك فى 

تصوير مسلسلين فى آن واحد. 
المسلســل األول التــى تشــارك فيه 
وفاء هو مسلســل »راجعين يا هوا« 
المأخــوذ عن مسلســل إذاعــي قديم 
للكاتب الراحل أســامة أنور عكاشة، 
ومعالجة وســيناريو وحــوار محمد 
ســليمان عبد المالــك، وبطولة خالد 

النبوي، وإخراج محمد سالمة.
 ومسلسل »جزيرة غمام« بطولة كل 
من طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب 
والفنان رياض الخولى، وأحمد أمين 
وجارى البحث عن بطلة رئيسية بعد 
اعتذار روبــي فى اللحظات األخيرة 
قبــل انطــالق التصويــر النشــغالها 
بأعمــال أخرى، والعمــل من تأليف 
الكاتب عبد الرحيــم كمال، وإخراج 

حســين المنباوي، وجــاٍر التعاقد مع 
باقي فريق العمل.

وتــدور أحــداث مسلســل »جزيــرة 
غمــام«، فى فترة زمنية معينة مليئة 
بأحــداث فــى حقبــة العشــرينيات، 
وأحــداث اجتماعيــة مصريــة قبــل 
100 عام من اآلن، ويتم العمل على 
بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين 
صورة مناســبة للمشــاهد عــن تلك 
الفترة من حيــث المالبس والعربات 

وغيرها.
وفى سياق متصل تستعد وفاء عامر 
لبدء تصوير مسلســلها اآلخر »بيت 
الشــدة« الذي تقــوم ببطولته ومقرر 
عرضــه في شــهر رمضــان أيضاً، 
وهو تأليف ناجى عبد هللا، ويشــارك 
فــي بطولته أحمد وفيــق، مها أحمد، 
محمــد مهــران، محســن منصــور، 
أحمد التهامي، ومدحت تيخا وإخراج 
وســام مدني في ثاني تعاون مع وفاء 
عامــر بعدما قدما ســوياً فيلم »خان 

تيوال« العام قبل الماضى.

رحيل المخرج أحمد يحيى
n رحــل المخــرج أحمــد يحيى، صاحب المشــوار 
الفنــي الطويل، فقد بــدأ ممثاًل في ســن الطفولة، مع 
العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، في فيلمي »حكاية 
حب« عام 1959 و«البنات والصيف« عام 1960، 

وكان عمره وقتها 15 عاًما.
عشــق يحيي الســينما فــدرس اإلخــراج وحصل على 
بكالوريوس المعهد العالي للســينما ســنة 1968 شعبة 
إخراج، وبعد تخرجه؛ عمل مساعد مخرج مع عدد من 
المخرجين الكبار منهم: حلمي حليم، وأشــرف فهمي، 
وحسين كمال، ومحمد عبد العزيز، وأخرج للعديد من 
النجوم منهم فريد شوقي ورشدي أباظة اللذين اعتبراه 
المخــرج المفضل لديهــم، وكان من أكثــر المخرجين 

تحوياًل للنصوص األدبية إلى السينما.
يذكــر أن المخــرج الراحل تــم تكريمه في الــدورة الـ 
34 من مهرجان اإلســكندرية السينمائى الدولي لدول 
البحر األبيض المتوسط الذي أقيم عام 2018، بجانب 
الموســيقار عمــر خيــرت والنجــم فاروق الفيشــاوي 

والمنتج حسين القال والناقدة ماجدة موريس، وتعرض 
يحيــى لوعكــة صحية تــم على أثرهــا نقلــه إلى أحد 
مستشفيات اإلسكندرية حيث أصيب وقتها بضيق شديد 

فى التنفس أدى إلى اختناق وإغماء.
وقــدم المخــرج أحمد يحيى العديد مــن األفالم البارزة 
خالل مشواره السينمائى منها »العزاب امرأة« بطولة 
محمــود ياســين ونيللى، و«رحلــة النســيان« بطولة 
نجــالء فتحي ومحمــود ياســين، و »ال تبكي يا حبيب 
العمــر« بطولة فريد شــوقي ونور الشــريف وميرفت 
أمين، و«ليلة بكى فيها القمر« بطولة صباح وحســين 
فهمي، و«غدا ســأنتقم« بطولة نجــالء فتحي وفاروق 

الفيشاوي.
كما قــدم أيًضا أفالم »حكمت المحكمــة« بطولة فريد 
شــوقي وماجدة الخطيب ويسرا وليلى طاهر، و »حب 
ال يرى الشــمس« بطولة نجالء فتحي، فريد شــوقي، 
محمــود عبد العزيز، صفيــة العمري، »حتى ال يطير 
الدخان« بطولة عادل امام وسهير رمزي، و »كاركون 

في الشــارع« بطولة عادل إمام ويسرا، و«يا عزيزي 
كلنــا لصــوص« بطولــة محمود عبــد العزيــز وليلى 
علوي، و«الصبر في المالحات« وغيرها من األفالم.

"دار غوتيش " يتصّدر شباك التذاكر العالمي

n بلغــت إيــرادات فيلــم »هاوس أوف غوتشــي« 151 
مليونــا و529 ألــف دوالر في شــباك التذاكــر العالمي، منذ 
طرحه يوم 24 نوفمبر من العام الماضي ببعض دور العرض 

حول العالم. 
وانقســمت إيرادات الفيلم بيــن 53 مليونا و224 ألف دوالر 
بــدور العــرض األمريكية، و98 مليونــا و305 آالف دوالر 

بشباك التذاكر العالمي.
وفيلــم »هــاوس أوف غوتشــي« من إخراج ريدلي ســكوت، 
وإنتــاج الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــو أحــداث الفيلم 

مســتوحاة مــن اإلمبراطوريــة العائليــة وراء دار األزيــاء 
اإليطالية الشــهيرة غوتشي، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى 
3 عقــود من الحب والخيانة واالنحــالل واالنتقام، والقتل في 
نهايــة المطاف، ويكشــف عن معنى االســم وقيمته، وإلى أي 

مدى ستذهب العائلة للسيطرة.
ويتقاســم بطولــة الفيلــم كل من ليــدي غاغــا، آدم درايفر، آل 
باتشــينو، جيريمي آيرونز، جاريد ليتو، جاك هيوستن، سلمى 
حايك، أليكســيا موراي، فنسنت ريوتا، جايتانو برونو، كاميل 

كوتين.

وعرض فيلم »هاوس أوف غوتشــي« ألول مرة في الشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، 

بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي

إليسا تبكي وترقص حافية القدمني فى حفلها بأمريكا
n أرادت الفنانة اللبنانية إليسا أن تشعر بالمزيد من 
الحرية والراحة خالل إحياء حفلها بالواليات المتحدة، 
حيــث خلعت حذاءها ذي الكعب العالي ليســهل عليها 
التحّرك على المســرح والرقــص أثناء أداء أغنياتها، 
لتظهر إليســا وهــي تغني وترقص علــى أنغام أغنية 

»عيشالك« وهي حافية القدمين.
 وعلى جانب آخر تم تداول، مقطًعا لـ إليسا وهي تغني 
أغنيتهــا الشــهيرة »يا مرايتي«، وظهــرت الفنانة في 
البداية وهي منسجمة بأداء األغنية لكنها تأثرت وبكت 

وتوقفــت لدقائق خــالل غناء مقطــع »تعبت من غدر 
البشــر«، وتفاعــل الجمهور معهــا بالتصفيق وأكملوا 
األغنية وأشادوا بإحساسها العالي ومشاعرها الرقيقة. 
ويأتي الحفل ضمن 4 حفالت غنائية في شــهر فيفري 
الجاري تُحييها إليســا، بالواليــات المتحدة األمريكية، 
بدأتهــا من هيوســتن ثم مدينة ســان دييجــو في والية 
كاليفورنيا وتواصــل جولتها بحفل ديترويت في والية 
ميتشــيجان وتختتــم الجولة فــي مدينة ميامــي بوالية 

فلوريدا.

سعد الصغري يثري الجدل بمالبس نسائية ومكياج صارخ2022
n انتشــر علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعي مقطع 
المصــري  للفنــان  فيديــو 
ســعد الصغير مــن كواليس 
مســرحية »كازانوفا« التي 
فعاليــات  ضمــن  تعــرض 

موسم الرياض.
ويظهر ســعد الصغير، وفقا 
للشــخصية التــي يلعبها في 
المســرحية، مرتديا مالبس 
مكياجــا  ويضــع  نســائية 
صارخــا على وجهه، برفقة 
اإلعالميــة اإلماراتيــة التي 
تشــاركه أيضــا فــي العمل 

المسرحي مهيرة عبد العزيز.
وأثــار هــذا الفيديــو جــدال واســعا عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعي.
وانطلق عرض مسرحية »كازانوفا« يوم األربعاء الماضي، 
وهــي من بطولة حســن الرداد، ونســرين طافــش، وعمرو 
يوســف، وحمــدي المرغنــي، إضافة إلــى مجموعة أخرى 
مــن الفنانين، ومن تأليف ضياء محمــد، وإنتاج حمدي بدر، 

وإخراج هشام عطوة، في بوليفارد الرياض بالسعودية.
و »كازانوفــا« واحــدة من مجموعة مســرحيات تقام ضمن 
فعاليــات موســم الريــاض، وتدور أحــداث المســرحية في 
المســتقبل، وتحديدا فــي عام 2100، حيــث تختلف معايير 
الجمال ومقاييســه، حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم، 
أجمل رجل في العالم، ليســتغل ذلك الجمال في خداع النساء 

واستغاللهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

عين الجزائر
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افتكت المرتبة الثالثة عالميا بكل 
امتيــاز وعن جدارة واســتحقاق 
إثر مشاركتها في البطولة الدولية 
للحســاب الذهني المنظمة بدولة 
الصين متفوقــة بذلك على 850 
مشــارك مــن نوابــغ العالــم من 
30دولــة، إنها التلميــذة »زينب 
عايــش« أو كمــا تعــرف وســط 
عائلتها باسم »سيدرا« المنحدرة 

من والية المسيلة.
وروت خالة التلميذة زينب عايش 
والتــي ربتها وتعــد بمثابة والدتها 
فــي اتصــال هاتفــي مــع »عين 
الجزائر« عن رحلة الفتاة المتفوقة 
زينب البالغة من العمر 7سنوات، 
الملــح  عيــن  بدائــرة  والقاطنــة 
بالمســيلة بأن شــغفها منذ الصغر 
الوصول إلــى أهدافهــا وتحقيقهم 

بشــتى الطــرق، فكانــت مثابــرة 
جدا في دراســتها، حيــث تمكنت 
من إتقــان اللغــة العربيــة واللغة 
اإلنجليزيــة، وتابعــت أنهــا حاليا 
تدرس في الســنة الثانيــة ابتدائي 
بمدرســة األمير عبد القادر فضال 
عــن دراســتها للحســاب الذهني 
الذي مكنها من نيل المرتبة الثالثة 

عالميا.
قالــت  الموهبــة  هاتــه  وعــن    
محدثتنــا أن الفضل في اكتشــاف 
مهاراتهــا وملكتهــا الذهنية يعود 
إلــى المدربتين فاطمــة الزهراء، 
وســكينة بوديســة اللتين اكتشــفتا 
زينــب مــن خــالل مرافقتهــا في 
إحدى المسابقات المحلية المنظمة 
في أواخر أكتوبر من سنة 2021 
اإلبــداع  جمعيــة  إشــراف  مــن 
واالبتــكار العلمي، حيث تحصلت 
علــى المرتبة الثانية، متفوقة بذلك 
على مجموعة مــن التالميذ الذين 

يكبرونها سنًّا.
وواصلت أن فكرة المشــاركة في 
الدولية المنظمة بالصين  المسابقة 
كانت للمدربتيــن فاطمة الزهراء 

بوديســة وهي مدربة زينب طوال 
الســنة، وسكينة بوديســة مدربتها 
خالل االستعداد للمشاركة واللتين 
أصرتا على مشاركة زينب، حيث 
تم التســجيل فــي آخــر اللحظات 
بعــد موافقة والدها، أين باشــروا 
الالزمــة،  اإلجــراءات  بتجهيــز 

خاصة أن المسابقة تتم عن بعد.
من جهتهــا قالت المدربة ســكينة 
بوديســة فــي حديثها مــع »عين 
الجزائر« أنها عملت على تدريب 
زينب بشــكل مكثــف فكانت تقوم 
بحل أكثر من 50عملية حســابية 
فــي 3دقائق وهــذا ما ســاهم من 
وإحرازهــا  المســابقة  بلوغهــا 
المرتبــة الثالثــة رغــم افتكاكهــا 
المرتبة األولى في الدقائق األولى 
من المســابقة، وتابعت محدثتنا أن 
إصــرار زينب على بلــوغ هدفها 
ونيلهــا المراتــب األولى كان عن 
اجتهادها ومثابرتهــا وتفوقها عن 
بقيــة أقرانها، وأضافــت المدربة 
أن حلم زينب عايش هو أن تكون 

طبيبة أسنان ذات يوم.
                       دالل بوعالم 

سكينة بوديسة مدربة بطلة الحساب الذهني بالصين

زينب تحل أكثر من 50عملية حسابية في 3دقائق
وادي هنوم وعالقته بحرق األطفال

n فــي وادي هنــوم بالقــرب من 
القدس، وقف تمثال عمالق يسمى 
اإللــه مولــوك، يشــتهر الــوادي 
التاريخــي  بارتباطهمــا  واإللــه 
بتضحية األطفال، وبحســب بعض 
الروايــات التاريخيــة، فقــد كانت 
ذراعي التمثال الممدودة  يشــتعل 
فيهــا النيــران بداخله ليتــم ُوِضع 
األطفــال في يدي مولــوك ، حيث 
احترقــوا حتى المــوت بينما كانت 
الطبول تدق بشكل إيقاعي إلغراق 

صرخاتهم المؤلمة.
تم تصويره كموقع جهنمي وناري، 
أحــرق ملوك يهوذا أطفالهم هناك، 
والموقع مذكور فــي أناجيل ماثيو 
وجيمــس ومرقس ولوقا، جاء ذلك 

بحسب ما ذكر موقع 

الموقع كان يستخدم كذبيحة أطفال 
قبل وجود الكتــاب المقدس، وكان 
اإللــه مولوك هو الذي اســترضي 
واستدعى. تم تصويره على أنه إله 

برأس ثور، على غرار مينوتور.
في الكتاب المقدس وكانت تقدم فيه 
ذبائح بشــرية من األطفال دون 3 
ســنوات من قبل الكنعانيين لآللهة 
الكنعانيــة مثل بعــل ومولوخ وقد 
شــبه هذا المكان بجهنــم الموجودة 
في المعتقدات اليهودية والمسيحية 
واإلســالمية ألن الكنعانييــن كانوا 
يقدمــون أطفالهــم كقربــان لآللهة 
علــى طبق من النــار الملتهبة وقد 
وصفــه هللا في التوراة بأنها أبشــع 
كان  التــي  الجرائــم  أو  الخطايــا 
يقترفهــا الكنعانيين والتي بســببها 

حكم هللا على الشعوب.

"آب تايم" تبحث عن شخص يتخىل عن 
وسائل التواصل االجتمايع لشهرني 

مقابل 2000 دوالر 

n قالــت شــركة »آب تايــم«: إنها 
تبحــث عن متطوع شــجاع مســتعد 
وســائل  اســتخدام  عــن  للتّوقــف 
التواصــل االجتماعي لمدة شــهرين 

مقابل 2000 دوالر.
وفقــا لموقع »يــورو نيوز« تســعى 
وســائل  أثــر  لدراســة  الشــركة 
التواصــل االجتماعيــة علــى إنتاجية 
العمــل والصحة النفســية لــدى الذين 
اســتخدام  عــن  بالكامــل  يتوقفــون 
التطبيقــات، خاصة بعــد ازدياد المدة 
الزمنية لمتصفحي وســائل التواصل 
منــذ   16% بنســبة  االجتماعــي 
بدايــة جائحــة فيروس كورونــا وفقا 
إلحصائيــات مختلفــة فــي الواليات 

المتحدة
تّوضح الشــركة، أن على الشــخص 
المطلــوب أن يحــذف تطبيقات فيس 
بوك، إنســتجرام، تيك تــوك، تويتر، 
ســناب شــات ويوتيوب مقابل توثيقه 
ورصده مستويات وســاعات اإلنتاج 
فــي العمل والصحة النفســية بشــكل 

يومي.
قال باتريك والكر، الشــريك المؤسس 

لـ »آب تايم«: »مثل معظم األشــياء 
فــي الحيــاة، فــإن وســائل التواصل 
االجتماعــي لها عيوبها، ولكنها يمكن 
أن تكــون أيضــاً رائعــة للعديــد من 
األشخاص، توفير فرص عمل وتقديم 
منصة لألشخاص للتعبير عن أنفسهم 

وهواياتهم.«
وأضــاف والكــر: »نحن لســنا ضد 
وســائل التواصــل االجتماعــي على 
اإلطالق ولكننا نرى مشــاكل سلوكية 
حيث يســتهلك الناس األخبار واآلراء 

السلبية والمضللة.«
وحــذر خبــراء من أضــرار التصفح 
على صفحات التواصــل االجتماعي 
لســاعات طويلــة ومتواصلــة علــى 
الصحة النفســية، فيما اعتبره خبراء 

علم النفس كإدمان سلوكي.
وأظهــرت نتائج دراســات حديثة أن 
وسائل التواصل االجتماعي يمكن أن 
تزيــد من مســتويات الدوبامين )وهو 
هرمــون طبيعي في جســم اإلنســان 
يعزز الشــعور بالســعادة( في الدماغ 
الــذي تقــوم المواد المخــدرة بما فيها 

الكحول من تحفيزه.

سلطنة عمان تشدد قواعد ارتداء الدشداشة

لــم يعد ممكنا في ُعمــان إدخال تغييرات على 
الدشداشة البيضاء التي يرتديها الرجال تحت 
طائلة دفــع غرامة مالية، بعــد قرار حكومي 
أوائــل الشــهر الجــاري للحفــاظ علــى هــذا 

الموروث، يثير استغرابا في السلطنة.
وفي شوارع الدولة الخليجية، يرتدي العمانيون 
الزي التقليدي الذي يتألف من دشداشــة طويلة 
بال ياقة باإلضافة إلى غطاء رأس يختلف عن 
بقية دول الخليج ويطلق عليه اســم »الِمَصر« 
وهي عمامة تلف بشــكل خاص بألوان مختلفة 

للعمل الحكومي وغيره.

وكان وزيــر التجــارة والصناعــة وترويــج 
االســتثمار العماني قيس بن محمد اليوســف، 
أصدر في بداية جانفي قرارا متعلقا بالدشداشة 
العمانيــة، ينــص علــى »حظــر اســتيراد أو 
تصميم المالبس العمانية التقليدية أو المســاس 
بهــا أو إجراء أي تعديالت عليها تســيء إلى 

الهوية العمانية«.
وبموجــب القــرار، ســتفرض غرامــة مالية 
علــى كل من يخالف أحــكام هذا القرار بحيث 
ال تتجــاوز قيمتها ألــف لاير عماني، على ان 

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وأكــد مصــدر فــي الــوزارة أن المواصفات 
المحــددة التي وضعتها الوزارة تشــترط »أن 
تكون الدشداشــة دون ياقــة، وأن تكون حياكة 
القطــع الرئيســية المكونة للدشداشــة خارجية 
وظاهــرة للعيــن، واســتخدام قمــاش من لون 

واحد«.
وكانــت الســلطات حــذرت مرات عــدة العام 
الماضي من »عدم المساس واإلساءة أو القيام 
بالتجــاوزات التي تســيء للمالبــس واألزياء 

العمانيــة التقليدية« من خالل خياطة أو رســم 
أو طباعــة شــعارات أو العالمــات التجاريــة 
ألندية خارجية أو وضع رســوم مخالفة للذوق 
العــام عليها »أو من خالل الدمج بين تصاميم 
بيــن الكمة والمصر والعباءة بأشــكال ونماذج 

تخل بمظهر هذه األزياء العمانية التقليدية«.
ولقــي القرار تأييدا من شــريحة من العمانيين 
الذيــن اعتبــروا أنــه يأتــي »للدفــاع« عــن 

الدشداشة والهوية العمانية. 
ويــرى الخبير االقتصــادي خلفــان الطوقي، 
أن الدشداشــة ليســت مجرد »رمز« للشــعب 
العمانــي، بل لديهــا أيضا »أهميــة اقتصادية 
كبيــرة« بحيث يرتديها نحو 1,4 مليون رجل 

وشاب عماني.
ويضيف إن العديد من محالت بيع الدشاديش« 
ترسلها إلى الخارج، وغالبا إلى الصين والهند 
وبالتالي فهذا يضر بالدشداشة في الحفاظ على 
مواصفاتها القياســية وعلى الهوية، باإلضافة 

إلى أنه يضر باالقتصاد العماني«.
                                          )أ ف ب(

أعىل نهر جليدي يف إيفرست يتقلص بوترية متسارعة
بســبب تغير المناخ، تقلــص الجليد 
على نهر جليدي قرب قمة إيفرســت 
اســتغرق تشــكله آالف الســنوات، 
بشــكل كبيــر فــي العقــود الثالثــة 
الماضيــة، حســب دراســة جديــدة. 
كــول«  »ســاوث  فقــد  قــد  وكان 
الجليدي نحو 55 متراً من ســماكته 
خــالل الـ 25 عامــاً الماضية، وفق 
بحــث أجرته جامعة ماين ونشــرته 

مجلة »نايتشر« أخيراً.
التأريــخ  أن  الدراســة  وأوضحــت 
الكربونــي أظهر أن الطبقة العليا من 
الجليــد عمرها نحو ألفــي عام، مما 
يظهر أن النهر الجليدي كان يتقلص 
بمعــدل 80 مرة أســرع مــن الوقت 
الذي اســتغرقه تكّونه، حســب وكالة 

الصحافة الفرنسية. 
وبهــذا المعــدل، مــن المحتمــل أن 
يختفــي »ســاوث كول فــي غضون 
عقــود قليلــة جــداً«، كما قــال كبير 

العلماء بول مايوســكي لـ »ناشيونال 
جيوغرافيك«. وأضاف: »إنه تحول 

ملحوظ«.
ويبلــغ ارتفاع نهر »ســاوث كول« 
الجليدي نحو 7900 متر ويقع تحت 
قمــة أعلى جبل في العالــم بكيلومتر 
واحــد. وفي الســياق، أظهر باحثون 
آخــرون أن األنهــار الجليديــة فــي 
هماليــا تــذوب بوتيــرة متســارعة. 
ومع تقلص األنهار الجليدية، تشكلت 
مئــات البحيــرات في ســفوح جبال 
هماليــا التي قد تنفجر وتتســبب في 

فيضانات.
وقــال المتســلق النيبالــي كامي ريتا 
شــيربا الذي تسلق إيفرست 25 مرة 
منذ عــام 1994. لوكالــة الصحافة 
الفرنســية السبت إنه شــاهد تغيّرات 

على الجبل بأم العين. 
صخــوراً  اآلن  »نــرى  وأوضــح: 
مكشــوفة في مناطق كانــت تغطيها 

الثلوج. ليس فقط في إيفرست، هناك 
جبــال أخرى تفقد ثلوجهــا وجليدها. 

وهذا أمر مقلق«.
وتعتبــر األنهــار الجليديــة في جبال 
هماليــا مصــدراً حيوياً للميــاه لنحو 
ملياري شخص يعيشون في المنطقة. 
وهــي تغذي عشــرة من أهــم أنظمة 

األنهار في العالم وتســاعد كذلك في 
إمــداد مليــارات األشــخاص بالغذاء 
والطاقة. وبحســب علمــاء مناخ من 
األمــم المتحدة، فإن آثار تغير المناخ 
المرتبطــة بالمياه يشــعر بهــا يومياً 
مالييــن األشــخاص فــي كل أنحاء 

العالم.
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n ورع أبي عبيدة ،تواضعه وفضائله 
كان الّصحابــي أبــو عبيــدة -رضي هللا 
عنــه- متواضعــاً، ولــم تدفعــه اإلمارة 
وقيادة الجيوش للتّكبّــر أو التّعالي؛ وقد 
روي عنــه أنّه قال: »يا أيها الناس! إني 
امرؤ من قريش،وما منكم من أحمر وال 
أســود يفضلني بتقوى إال وددت أني في 

مسالخه -جلده-«
 ومن مواقفــه الّدالّة علــى تواضعه أّن 
عمــر بــن الخّطــاب -رضــي هللا عنه- 
أرسل إليه مدداً من الجيوش في حصاره 
للّشام، وأّمر عليه خالد بن الوليد -رضي 
هللا عنه-، فاســتقبله بالتّرحيب، بل دفعه 

تواضعه إلنزال خالد مكانته.
 قصــة والية أبو عبيــدة على الصحابة 

وحكمته وطاعته للرسول
 ُروي أّن المسلمين غزوا في عهد رسول هللا -صلّى هللا 
عليه وســلّم- غزوة ذات الّسالســل على مشارف الّشام، 
وكان قائدهــا الّصحابــي عمرو بــن العاص -رضي هللا 
عنه-، وقد أرســل حينها إلى رســول هللا -عليه الّصالة 
والّســالم- يطلب إمــداده بالجيوش، فاختار رســول هللا 
-صلّى هللا عليه وسلّم- لهذه المهّمة كبار الّصحابة، ومن 
بينهــم أبو بكر الّصديق وعمــر بن الخطاب -رضي هللا 
عنهــم- باإلضافــة إلى الكثير مــن المهاجرين، وقد أّمر 
عليهــم جميعــاً أبا عبيدة بن الجراح، وهــو ما يدّل على 
أّن رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم- يرى فيه الحكمة 
لتولــي هذا المــكان، وما كان من أبي عبيدة إاّل الّســمع 

والّطاعة لنبيّه. 
فضائل أبي عبيدة 

إّن ألبــي عبيدة فضائل كثيرة، منهــا ما يأتي: من أحبِّ 
النَّاس إلى رســول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: فعن عبد 
: أيُّ  هللا بن شــقيق -رضي هللا عنه- قال: )قلُت لعائشــةَ
ُ علَيِه وســلََّم كاَن أحبَّ إليِه؟  ـى هللاَّ أصحــاِب النَّبــيِّ صلّـَ
قالَــت: أبو َبْكــٍر، قلُت: ثمَّ َمــن؟ قالت: ثمَّ عمــُر، ُقلُت: 

اِح، قلُت: ثمَّ من؟  ثــمَّ مــن؟ قالَت: ثمَّ أبو ُعَبْيدَة بُن الجــرَّ
فَســَكَتت(،رواه األلباني في صحيــح الترمدي.  وبنفس 
الترتيــب أجابت عائشــة -رضي هللا عنهــا- على أنّه لو 
كان رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم- مستخلفاً أحداً، 
الستخلف أبا بكر، ثمَّ عمر، ثمَّ أبا عبيدة.] محمد ُشّراب 
)1997(، أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين األمة وفاتح 
الديــار الشــامية )الطبعة األولــى(، دمشــق: دار القلم، 

صفحة 250. بتصّرف.[ 
أحد العشرة المبشرين بالجنَّة:

 فقــد روى عبد الرحمن بن عوف -رضي هللا عنه- عن 
رســول هللا -صلّى هللا عليه وســّلم- أنّه قــال: )أبو َبْكٍر 
ـِة، وُعثماُن في الجنَِّة، وعليٌّ  فــي الجنَِّة، وعمُر في الجنّـَ
َبْيــُر في الجنَِّة، وعبُد  فــي الجنَِّة، وَطلحُة في الجنَِّة والزُّ
حمِن بُن عوٍف في الجنَِّة، وســعُد بُن أبي وقَّاٍص في  الرَّ
اِح  الجنَِّة، وَسعيُد بُن زيٍد في الجنَِّة، وأبو ُعَبْيدَة بُن الجرَّ

في الجنَِّة(.رواه األباني في صحيح الترمدي 
ة: حيث قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-:  أمين األمَّ
ُة أبو ُعَبْيَدَة بُن  ٍة أِميًنــا، وإنَّ أِميَننا أيَّتُها اأُلمَّ )إنَّ لِــُكلِّ أُمَّ
اِح(،رواه البخاري في صحيحه عن أنتس بن مالك  الَجرَّ

،واألمين هو الثِّقة، وسبب 
إطالق رســول هللا -صلى 
هللا عليه وســلم- عليه هذا 
اللّقــب جــاء فــي حديــٍث 
يرويــه حذيفة بــن اليمان 
-رضــي هللا عنــه-، حيث 
يُِّد  العاِقُب والسَّ قال: )جاَء 
صاِحبا َنْجراَن إلى َرسوِل 
َم،  ِ صلَّى هللاُ عليه وســلَّ هللاَّ
يُِريــداِن أْن ياُلِعناُه، قاَل: 
فقــاَل أَحُدُهمــا لِصاِحِبــِه: 
ِ لَِئْن كاَن  ال َتْفَعــْل؛ َفــوهللاَّ
ـا، ال نُْفلُِح َنْحُن  َنِبًيّا َفالَعنّـَ
وال َعِقبُنــا ِمن َبْعِدنا، قاال: 
ـا نُْعِطيــَك مــا َســأَْلَتنا،  إنّـَ
واْبَعْث معنــا َرُجاًل أِميًنا، 
وال َتْبَعْث معنــا إالَّ أِميًنا، 
فقــاَل: أَلَْبَعَثنَّ معُكــْم َرُجاًل أِميًنا َحقَّ أِميٍن، فاْسَتْشــَرَف 
َم، فقاَل: ُقْم  ِ صلَّى هللاُ عليه وســلَّ له أْصحاُب َرســوِل هللاَّ
ِ صلَّى  ا قاَم، قاَل َرســوُل هللاَّ اِح، َفلَمَّ يا أبا ُعَبْيَدَة بَن الَجرَّ
ِة(.رواه البخاري عن  َم: هذا أِميُن هِذه اأُلمَّ هللاُ عليه وســلَّ

حذيفة بن اليمان.
جلين اللذين اختارهما أبو بكر الصديق -رضي   أحد الرَّ
هللا عنــه- ليبايعهما النَّاس يوم الســقيفة: فقــد قال للنَّاس 
أن يختاروا أيهما شــاؤوا عمــر أو أبو عبيدة، وقد عيَّنه 
ا عزل خالد  اب -رضي هللا عنه- والياً لمَّ عمــر بن الخطَّ
بــن الوليــد -رضي هللا عنــه-.] صالح الديــن الصفدي 
)2000(، الوافي بالوفيات، بيروت: دار إحياء التراث 

العربي، صفحة 329، جزء 16. بتصّرف.[ 
مشاركته في العديد من الغزوات:

 ومن ذلك غزوة بدر التي ُقتل فيها والده، وقد أبلى بالًء 
حسناً في أحد، ونزع حلق المغفر اللّتين كانتا قد انغرزتا 
في وجنتّي رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم- بأسنانه، 
فوقعــت مع كلِّ حلقــة ثنيَّة من ثناياه -أي من أســنانه-، 
حيــث خاف أن يخرجها بيده فيؤذي النبي -عليه الصالة 

والسالم.

إسالميات

 دعاء اليوم 

ال إله إاّل أنَت سبحانك إّني كنت من 
الظالمين .. اللّهم إّني أسالك بأن لك الحمد 

ال إله إاّل أنَت وحدك ال شريك لك، المنان يا بديع 
السموات واألرض ياذا الجالل واإلكرام، يا حي يا 

قيوم إّني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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n  قال تعالى : )َربُُّكْم أَْعلَُم ِبَما ِفي ُنُفوِسُكْمۚ  إِْن َتُكوُنوا 
اِبيَن غفوًرا( َصالِِحيَن َفإِنَُّه َكاَن لِْلَوَّ

 سورة اإلسراء اآلية 25 

n  قال الرســول صلى هللا عليه وســلم : » قال رســول هللا صلى 
هللا عليــه وســلم) أال أنبئكم بأكبر األكابر؟ قلنا بلى يا رســول هللا 
قال: الشــرك باهلل, وعقوق الوالدين, وكان متكئا فجلس فقال: أال 
وقــول الزور أال وشــهادة الــزور فما زال يكررهــا حتى قلنا ليته 

يسكت« رواه مسلم.

n قول الزور شرعا  : الكذب، والعمل به: أنه يدَّعي اإليمان 
ويفعل المحرمات.

n   القــرآن ال يدركه حــق ادراكه من يعيش خالي البال 
من مكابدة الجهد و الجهاد الســتئناف حياة اسالمية حق

يقية                            
                                                  سيد قطب

 

وكل هــذا وأشــباهه مــن أنــواع العقوبات والمصائــب التي ابتلــى هللا بها العباد بأســباب الكفر 
والمعاصي، واالنحراف عن طاعته سبحانه، واإلقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة، واإلعراض 
عــن اآلخــرة، وعدم اإلعداد لها إال من رحم هللا من عباده، وال شــك أن هذه المصائب وغيرها 
توجب على العباد البدار بالتوبة إلى هللا سبحانه من جميع ما حرم هللا عليهم، والبدار إلى طاعته 
وتحكيــم شــريعته، والتعاون على البر والتقــوى، والتواصي بالحق والصبــر عليه، ومتى تاب 
العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه، وسارعوا إلى ما يرضيه، وتعاونوا على البر والتقوى، وتآمروا 
َن لهم في األرض  بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أصلح هللا أحوالهم، وكفاهم شر أعدائهم، ومكَّ
ونصرهم على عدوهم، وأْســَبَغ عليهم نعمه، وصرف عنهم نقمه، كما قال ســبحانه وهو أصدق 
ًعا  القائلين: )َوَكاَن َحّقًا َعلَْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن( سورة الروم:47. وقال تعالى:  اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّ
وا ِفي اأْلَْرِض َبْعــَد إِْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا إِنَّ  َوُخْفَيــًة إِنَُّه اَل يُِحبُّ اْلُمْعَتِديَن * َواَل تُْفِســدُ

َن اْلُمْحِسِنيَن( األعراف:55، 56 ِ َقِريٌب مِّ َرْحَمَت هللاَّ
ى َويُْؤِت ُكلَّ ِذي  قال تعالى: )َوأَِن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمتِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجٍل ُمَسّمً

َفْضٍل َفْضلَُه َوإِْن َتَولَّْوا َفإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكِبيٍر( سورةهود:3
ْخلََف  ْخلَِفنَُّهم ِفي اأَلْرِض َكَما اْســتَ الَِحاِت لََيْســتَ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ قال تعالى: )َوَعَد هللاَّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا َيْعبُُدوَنِني ال  َننَّ لَُهْم ِديَنُهــُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَيَُبدِّ الَِّذيــَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَيَُمكِّ

يُْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفأُْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن( سورة النور:55
قال تعالى: )َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 
َ َعِزيٌز َحِكيٌم(  ُ إِنَّ هللاَّ َ َوَرُسولَُه أُْولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم هللاَّ َكاَة َويُِطيُعوَن هللاَّ الَة َويُْؤتُوَن الزَّ َويُِقيُموَن الصَّ

سورة التوبة:71.
فأوضــح عــز وجــل فــي هــذه 
وإحســانه  رحمتــه  أن  اآليــات 
وأمنه وســائر نعمــه إنما تحصل 
علــى الكمــال الموصــول بنعيــم 
اآلخرة لم اتقــاه وآمن به، وأطاع 
رسله واستقام على شرعه، وتاب 
إليــه من ذنوبه، أمــا من أعرض 
عن طاعته، وتكبر عن أداء حقه، 
وأصــر على كفره وعصيانه، فقد 
توعده ســبحانه بأنــواع العقوبات 
في الدنيا واآلخــرة وعجل له من 

ُروا ِبِه  ا َنُســوا َما ُذكِّ ذلــك مــا أقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره، كما قال ســبحانه:  )َفلَمَّ
ْبلُِســوَن * َفُقِطَع  َفَتْحَنــا َعلَْيِهــْم أَْبَواَب ُكلِّ َشــْيٍء َحتَّٰى إَِذا َفِرُحوا ِبَما أُوتُوا أََخْذَناُهم َبْغَتًة َفإَِذا ُهم مُّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن( األنعام:44-45 َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن َظلَُموا َواْلَحْمُد ِلَّ
فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه، وبادروا إلى طاعته، واحذروا 
معصيته، وتعاونوا على البر والتقوى، وأحســنوا إن هللا يحب المحســنين، وأقسطوا إن هللا يحب 
المقســطين، وأعدوا العــدة الصالحة قبل نزول الموت، وارحموا ضعفاءكم، وواســوا فقراءكم، 
وأكثــروا من ذكــر هللا واســتغفاره، وتآمروا بالمعــروف وتناهوا عن المنكــر لعلكم ترحمون، 
واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بأسباب الذنوب والمعاصي، وهللا يتوب على التائبين، 
ويرحم المحســنين، ويحسن العاقبة للمتقين، كما قال سبحانه: )َفاْصِبْر إِنَّ اْلعاِقَبَة لِْلُمتَِّقيَن( سورة 

هود:49
وهللا المســؤول بأســمائه الحسنى وصفاته العال أن يرحم عباده المسلمين، وأن يفقههم في الدين، 
وينصرهم على أعدائه وأعدائهم من الكفار والمنافقين، وأن ينزل بأسه بهم الذي ال يرد عن القوم 

المجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلــى هللا وســلم على نبينا محمد وعلى آلــه وأصحابه والتابعين لهم بإحســان إلى يوم الدين، 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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مع المبشرين في الجنة 

من هم العشرة المبشرين بالجنة

الجزء الرابع : 

تفقه في دينك
وجوب الرجوع إلى اهلل والضراعة 

إليه عند نزول المصائب

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

 يف 
ُ

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

َ
ف

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

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

 يف الجنِة، وأبو عبيدة

أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين األمة

الجزء الثالث 



ــي  n يمثــل الضمــور العضل
مجموعــة من أمراض العضالت 
التي قد تسببها الطفرات الوراثية 
تــي  فــي جينــات المصــاب، وال
تعيق بدورها القدرة على الحركة 
مع مرور الوقــت نتيجة ضعف 
العضالت ممــا يجعل من القيام 

ا. بالمهام اليومية أمرًا شاًق
هنــاك أكثــر مــن ثالثيــن نوًعا 
ا من الضمــور العضلي،  ًف ل مخت

إليك األنواع األكثر شيوًعا: 
الضمور العضلي الدوشيني 

يعد الضمور العضلي الدوشيني 
مــن أكثر األنواع شــيوًعا، إذ يتم 
ــة الطفولة  تشــخيصه في مرحل
ــد الذكــور فقط في  ويظهــر عن
مرحلة الطفولة المبكرة ويتطور 
ــى قدرة  بســرعة، ممــا يؤثر عل
معظم األطفال على المشــي في 

ثانية عشر. سن ال
ــا ما يحتاج األطفال في هذا  ًب غال
العمر إلى جهاز تنفس وكرســي 
متحرك، نتيجة ضعف عضالت 
الجسم التي تصعب من إمكانية 
الســقوط  مــن  وتزيــد  المشــي 

المتكرر.
الضمور العضلي بيكر 

ا ما تظهر أعراض الضمور  ًب غال
ــة  مرحل فــي  بيكــر  ــي  العضل
المراهقة، ويصيب الذكور فقط.

يواجه المصابــون بهذا المرض 
الفخذين  ضعف فــي عضــالت 
والوركيــن والكتفيــن والحــوض 
ــا، يختلــف تطــوره من  تدريجًي

شخص آلخر، فقد يحتاج البعض 
إلى كرســي متحرّك فــي مرحلة 
ــوغ، فــي المقابل قــد يحتاج  بل ال
البعض اآلخر إلى جهاز بســيط 
للمســاعدة فــي المشــي، مثــل: 

العصا.
الضمور العضلي الوتري 

ــي الوتري  يعــد الضمور العضل
من أكثر أنواع الضمور العضلي 
بالغين، وهو يؤثر  شــيوًعا عند ال
على النســاء والرجــال على حٍد 

سواء.
ــوع ضعــف في  ن يســبب هــذا ال
األطــراف كالمعصمين واليدين، 
وصعوبة في استرخاء العضالت 
الجهــاز  فــي  واضطرابــات 
واإلمساك،  كاإلســهال  الهضمي 
وإعتام عدســة العين، وخلل في 
الغدد الصماء كمرض الســكري 

والغدة الدرقية.
الضمور العضلي الخلقي 

ــي  العضل الضمــور  يصيــب 
الخلقي الذكور واإلناث على حٍد 
ســواء، وقد يظهر عند الوالدة أو 

ثانية. قبل سن ال
قد يتعــرض األطفال المصابون 
به إلى مضاعفات في المفاصل 
بلع،  تنفــس وال وصعوبــات في ال
ونوبــات صرع، ومشــكالت في 

الرؤية والكالم.
الضمور العضلي لألطراف 

ــي على  يؤثــر الضمــور العضل
عضــالت الســاقين والذراعيــن 
والوركين والكتفين، وقد يبدأ لدى 
األشــخاص الذين تقــل أعمارهم 

عن ســنتين وكبار الســن الذين 
تزيد أعمارهم عن أربعين عاًما، 
وهو يؤثر على النســاء والرجال 

على حد سواء.
قــد يحتــاج المصابــون بــه إلى 

كرسي متحرك.
الوجهــي  ــي  العضل الضمــور 

العضدي 
يؤثر الضمور العضلي الوجهي 
ــى عضالت الكتف  العضدي عل
وعضــالت الوجــه والذراعيــن، 
ــا مــا تظهــر هــذه الحالة  ًب وغال
قبل سن العشــرين عند الرجال 
والنســاء، لكنها قد تتطور حتى 

ا. سن األربعين عاًم
الضمور العضلي البعيد 

يؤثر الضمــور العضلي البعيد 
على عضــالت القدمين واليدين 
والســاقين والذراعيــن، ويظهــر 
الذيــن  والرجــال  النســاء  ــدى  ل
تتــراوح أعمارهم بيــن األربعين 
ا، ويتطّور بشكل  والســتين عاًم
األخــرى  األشــكال  مــن  أبطــأ 

للضمور العضلي.
ــي  العين ــي  العضل الضمــور 

البلعومي 
ــي  العضل الضمــور  يحــدث 
العيني البلعومي عادًة بين ســن 
األربعين والسبعين، ويؤثر على 
عضالت الحلق والجفن ويتطور 
ببطء، ومــن الممكــن أن يعاني 
األشــخاص المصابــون بــه في 
النهاية من صعوبة بلع الطعام.

تشخيص الضمور العضلي
قد يخضع المصــاب بأحد أنواع 

ضمور العضالت لواحد أو أكثر 
التشــخيصية  االختبــارات  مــن 

االتية:
للكشــف  الدم  اختبار   .1
عن مستويات مرتفعة من إنزيم 
 Creatine( ــاز الكرياتيــن كين
تشــير  قــد  إذ   ،)kinase
المســتويات المرتفعــة إلى تلف 
العضالت الناجــم عن الضمور 

العضلي.
كهربيــة  تخطيــط   .2

العضل لقياس النشاط الكهربائي 
لألعصاب والعضالت.

االختبــارات الجينيــة   .3
الوراثيــة  الطفــرات  لتحديــد 

المرتبطة بالضمور العضلي.
العضــالت  خزعــة   .4
للبحث عــن تغيرات الخاليا في 

األنسجة العضلية.
مضاعفات الضمور العضلي

يؤثــر الضمــور العضلي على 
والرئتيــن،  والعضــالت  قلــب  ال

قد يكــون المصاب بأحــد أنواع 
عرضــة  العضــالت  ضمــور 

لالتي:
االختناق.  .1

قلــب،  ال مشــكالت   .2
مثل: فشــل القلب، وعدم انتظام 

ضربات القلب.
ضيق في التنفس.  .3

الجهــاز  التهابــات   .4
االلتهــاب  مثــل:  تنفســي،  ال

الرئوي. 
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أنواع ضمور العضالت وطرق التشخيص 

العصعص 
أعرف جسمك

 »coccyx »العصعــص n
عظم ناتج عن اندماج الفقرات 
الســفلية األربــع مــن العمود 

الفقري يلي العجز. 
ــى العصعص  ينظــر عــادة إل
في البشــر والرئيسيات كعضو 
ضامــر مــن الذيــل ولكن ثبت 
ــه عدة وظائــف مهمة فهو  أن ل
يربط عدًدا مهماً من العضالت 
واألربطــة واألوتــار مما يجعل 
ــاء يدققون كثيرًا في حال  األطب
قّرروا استئصاله، كما أنه بنية 
داعمة لحمل وزن الجســم عند 
وباألخــص  اإلنســان  ــوس  جل
ــه إلى الخلــف يتلقى  ل عنــد مي
العصعــص الجــزء األهــم من 
ــوزن يدعــم العصعــص من  ال
جهته الداخلية اتصال عدد من 
العضالت المهمــة للعديد من 
الوظائــف في أســفل الحوض 

فعضــالت العصعــص تــؤدي 
دور مهــم فــي إخــراج البراز. 
كمــا يدعــم تثبيت الشــرج في 
مكانه، أما مــن جهته الخلفية 
فيدعم العضلة األلوية الكبرى 
تــي تمد الفخذ إلى األمام عند  ال
المشــي. وتتصــل الكثيــر من 

األربطة بالعصعص. 
وهي تترّكب مــن أربع فقرات، 
ــوي من العصعص  الجزء العل
غضروفــي  بمفصــل  مرتبــط 
قليل المرونــة مع العجز الذي 
ترتبــط معــه عــدة عضــالت 
ــة الكبــرى، وما  منهــا العضل
يذكر في بعض كتب التشريح 
بأنــه مجموعة فقــرات مدمجة 
بالغيــن ليــس صحيًحا  ال فــي 
فقــد تصــل إلى خمــس فقرات 
ــة وعلى األرجح اثنتين  منفصل

إلى ثالث. 

عالقة القولون العصبي بأعراض الخوف والقلق
صحة نفسية 

n القولون العصبــي هو اضطراٌب 
ــراوح أعراضه  يصيــب األمعاء، وتت
ــى قويــة باختالف  بيــن طفيفــٍة إل
ــون  القول هــل  لكــن  األشــخاص، 

العصبي يسبب الخوف والقلق؟
هل القولون العصبي يسبب الخوف 

والقلق؟
والخــوف  ــق  قل ال أن  ــاء  األطب وجــد 
ــون العصبــي  القول مرتبطــان جــدا ب
وأعراض اضطراب الجهاز الهضمي، 

حيث أن الكثير من األشــخاص الذي لديهم تشــخيص 
مســبق بمرض القولون العصبي يكونون أكثر عرضًة 
لإلصابة باألمراض النفسية كالخوف والقلق واالكتئاب 
ــي القطب، وذلك خالل الســنة  ائ ن باإلضافــة لمرض ث
القولون  ــه ب ت ــى مــن تشــخيص المريــض بإصاب األول

العصبي. 
ا إال أنه  ــى الرغــم من أن هذه الفرصة تقــل تدريجًي وعل
يبقى عرضًة لألمراض النفسية حتى بعد 5 سنوات من 

القولون العصبي.  اإلصابة ب
ويوجــد العديد من النظريات التي أجابت على ســؤال 
ــق؟ والتي  قل ــون العصبي يســبب الخوف وال هــل القول
يــن القلق والقولون العصبــي، وهذه النظريات  تربط ب

هي االتية:
يعــد أصحــاب القولون العصبــي األكثر   •
حساســية تجاه االضطرابات والمشاكل العاطفية، كما 
تسبب المشاعر القوية كالقلق والحزن والخوف تحفيز 
ائية في الدماغ والتي تعمل على تحفيز  إفراز مواد كيمي

م في القولون مما يسبب تهيجه. مراكز األل
ــق جهــاز  قل نفســي وال يحفــز الضغــط ال  •
ا القولون  المناعة الذي قد يعمل بشكٍل سلبي على خالي

ا القولون العصبي.  ًب ويهاجمها، مسب
ا القولون  كما يوجد ســياالت عصبية تصل بيــن خالي
القلب والرئتين،  ا الدماغ مــرورًا ب العصبــي وبين خالي
حيــث أن هذه الســياالت تعمــل على نقــل المعلومات 
بين الدماغ والقولون مؤثرًا بذلك على المشــاعر ومزاج 

اإلنسان.
نافعة أيًضا تلعب  ا ال بكتيري الذكــر أن ال ومــن الجدير ب

ا على  ًب ا في هذ االتصال واضطرابها يؤثر سل دورًا مهًم
الدمــاغ، ومن المثير لالهتمام أن بعض العلماء وجدوا 
ــي يعرف أنها مفيدة  ت نافعة ال ا ال بكتيري أن اســتخدام ال
لقولون مع مضادات االكتئاب تســهم في عالج مرض  ل

االكتئاب.
تقليل من تأثيرات القولون العصبي ل نصائح ل

باًطا  ا ارت بما أن الضغط النفسي والقولون مرتبطين مًع
ا اآلخر  تالي التخفيف من أحدهما يخفف قطًع ال ب ا ف ًق ي وث

لتخفيف من كالهما: وهذه أهم النصائح ل
1. ممارسة الرياضة

تخفــف الرياضة بمختلف أنواعها كالركض والمشــي 
والسباحة من القلق، إضافًة لكونها تحفز عمل القولون 
وانقباضــه بشــكٍل طبيعــي عوًضــا عــن االنقباضات 

المكثفة له.
2. ممارسة تمارين التأمل

تنفــس واليوغا في  تأمل وتماريــن ال تســهم تماريــن ال
استرخاء كل من الجسم بما فيه القولون والعقل.

3. النوم
يؤدي النوم بانتظام ولعدد ســاعاٍت كاٍف بشــكٍل يومٍي 

تقليل من التوتر. إلى تحسين المزاج وال
4. تحسين نوعية األغذية

ناجم  ــم ال ــاع نظــاٍم غذائي صحــي من األل ب يخفــف ات
عن انقباضــات القولون، ويتمثل هــذا النظام الغذائي 

باآلتي:
االبتعاد عن األطعمة التي تهيج تقلصات   •

القولون.
ــة  ي ــاول قــدر كاٍف مــن األطعمــة الغن ن ت  •

باأللياف.

جعل وجبات الطعام أصغر   •
ا لالنتفاخ والغازات. ًب تجن

شــرب كمية كافية من الماء   •
على مدار اليوم.

تجنب األطعمة والمشروبات   •
ًة االنتفاخ،  ب التي تحتوي على غازات مســب

مثل: الكحول، والغازيات.
حساســية  ــى  عل ــاه  ب ت االن  •
األطعمــة وتجنــب هــذه األطعمــة، مثــل: 

حساسية الغلوتين، والالكتوز.
ا ًي عالج القولون العصبي طب

يجد األطباء بعد تقصيهم حول إجابة سؤال 
هل القولون العصبي يسبب الخوف والقلق 
ــون  أن بعــض األشــخاص مــن ذوي القول
ــاة والتغذية،  العصبــي يتحســنون مع تغيير نمط الحي
ــة وتناول  ي ــاج للرعاية الطب بينمــا البعــض اآلخر يحت

األدوية، وهذه األدوية هي االتية:
 :)Probiotic( النافعــة  بكتيريــا  ال  •
ا الموجودة باألمعاء والتي تســهم بهضم  بكتيري هــي ال
نفســي اختل  ــي وبســبب عوامل الضغط ال ت الغــذاء، ال

وجودها مما يسبب اختالل توازن الجهاز الهضمي.
 :)Fiber supplement( يــاف  األل  •
ــي تحتوي على  ت ــاول المســتحضرات الصيدالنية ال ن ت
تقليل من  األلياف مع كمية وفيرة من الماء تســهم في ال

اإلمساك.
ومضــادات   )Laxatives( ينــات  المل  •
تصــرف   :)Anti diarrheal drugs( اإلســهال 
ــا للحالة وحاجة  ًع ب ــات أو مضــادات اإلســهال ت ن ي المل

مريض القولون العصبي لها.
Anti-( يــن  الكول مضــادات   •
ــل من  ل ق ــي ت ت cholinergic medications(: ال
لذيــن يعانون من  آالم تقلصات القولون لألشــخاص ال

اإلسهال، لكنه قد يسبب جفاف في الفم.
الحلقــات  يــة  ثالث االكتئــاب  مضــادات   •
)Tricyclic anti depressant(: التي تسهم في 
ا العصبية التي تتحكم في األمعاء  تثبيط نشــاط الخالي
م في حال كان المريض يشكو  للمســاعدة في تقليل األل

من اإلسهال واالم في البطن حتى دون اكتئاب.
مضــادات االكتئــاب: يخفــف هــذا النوع   •
م في ذات  مــن األدوية كٌل من االكتئاب واإلمســاك واألل

الوقت. 
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إستراحة

n رأى جحا ذات يوم ســربا من البط بالقرب من البحيرة فحاول أن يلتقط من هذه الطيور شــيئا إال 
أنه لم يســتطع ألنها أســرعت بالفرار من أمامه وكان معه قطعة من الخبز فراح يغمسها بالماء ويأكلها 
فمر به أحدهم وقال له: هنيئاً لك ما تأكله فما هذا؟ فأجابه جحا هو حســاء البط فإذا فاتك البط فاســتفد 

من مرقه.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالمة أبو القاسم بن أحمد بن ْحُلوش 
يف رحاب العلم واإلميان  

n هأبو القاســم بن أحمد بن ْحلُوش المســتغانمي 
عالــم  دراســات إســامية وإمــام جزائري ولد ســنة 
1881 م بمســتغانم، وشب في أحضان علمية، فحفظ 
دُه على أئمــة زاويتهم  القــرآن الكريــم وأتقنــه وجــوَّ
التي أنشــئت خصيًصا لقراءة القــرآن، وتلقي مبادئ 
العلــوم، في حي »تاجديت«، وحين أتمَّ مرحلة قراءة 
القرآن عكف على الدروس العلميَّة فتتلمذ على علماء 
وفقهــاء عصــره الذيــن كانت مدينــة مســتغانم تعجُّ 
بهم، فلم يتّوقف عن األخذ منهم حتى أدرك مشــايُخُه 
أنــه على أتّم االســتعداد لمباشــرة التعليــم، فأذنوا لُه 
بالتدريس لما يتمتع به من خبرة ونجابة وذكاء وفهم، 
فأصبــح بدوره يســتقبُل الطلبة في زاويتهم وُيشــرُف 

على تعليمهم ورعايِتِهم.
ثم تصــدَّى للتدريس والوعظ واإلرشــاد في مســجِدِه، 
فــي حّي: »تاجديت«، ووصف ُمكاِتٌب جريدة »البالغ 
الجزائري«، التي كان يُصدرها أتباع الطريقة العليوية 
بمســتغانم، تحــت عنوان: »جولــة نائبنا فــي األنحاء 

الوهرانية«: 
 ».. إلى محروسة مستغانم...وفي مدة إقامتي اجتمعت 
كذلك بالفقيه الورع الشــيخ بلقاسم بن الحلوش فوجدته 
حاذًقــا لبيًبــا فقيًها ورًعــا جامًعا بين شــريعة وحقيقة، 
فقضينا معه ســويعات آنســنا منــه فيها لطًفــا وأخالًقا 

كريمة....   
وهذا مكاتُب آخر للجريدة نفسها يتحدث عن الشيخ أبي 

القاسم فيقول: 
 ...أما الدروس العلميَّة فهي شــبيهة بالمدارس العربية 
فــي الوجود -يعني : في الِقلَّة ! - ولوال فضيلة الشــيخ 
المفتي ســيدي عبد القــادر بن قارة مصطفى والشــيخ 
ســيدي بلقاسم بن الحلوش اإلمام بجامع سيدي السائح، 
لما رأيَت في مســتغانم شــخصين يجتمعان على مسألة 

علميَّة....   
مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

لقد أعجب الشــيخ أبو القاســم بن حلوش بنهضة الشيخ 
المــدرس األكبــر وباعــث النهضــة الدينيّــة والعلميّة 
فــي الوطــن الجزائــري: الشــيخ ابــن باديــس، فكان 
مــن المحبِّذين لهــا، والمدافعين عنها، والمستْبشــرين 

بنجاحهــا، والمؤّمليَن الكتســاحها الموروثات الِبدعيَّة، 
واحتضانهــا من ِقَبِل البيوتــات الجزائريَّة، وهكذا كان 
الشــيخ أبو القاســم من أوائل الداعين إليهــا، والعاملين 
الزدهارهــا وانتشــاِرها، فبعث بابنه الشــيخ مصطفى 
إلى قســنطينة، ليأوي إلى عريِن األســد، ويســتِمدَّ من 
قوتــه، ويكوَن جندًيّا من جنــوِد اإلصالح، فانتقَل االبُن 
مصطفــى إلــى »الجامــع األخضــر«، ســنة 1926 
م1345- هـــ، بعد أن تلقــى مبادئ العلوم األولية على 
يــد والده ؛ واســتوعب الدروس التــي كان يُلقيها على 

طلبته في الفقه واللغة وأنواع المعارف األخرى.
لــم يتردَّد الشــيخ أبو القاســم بن ْحلُوش فــي االنضمام 
إلى هذه الجمعية إثر تأسيســها سنة 1931 م، والقبوِل 
بالُعضويــة فــي مجلــِس إدارِتهــا، فــكان ِمــن ضمن 
ســيها، وُعضــًوا إدارًيّا فاعــاًل فيها، يشــدُّ عُضَد  مؤسِّ
إخوانه العلماء المصلحين، ال سيَّما الرئيس: الشيخ ابُن 
باديس. وتأسســت ُشــعبة للجمعية في مدينة مســتغانم، 

برئاسة الشيخ أبي القاسم بن حلوش. 
نهجه اإلصالحي

يقول محمد الحســن: »واشــتهر الشــيخ أبو القاسم بن 
ــلفّي فحفظه  حلــوش بلقب العالم المتفتِّح، والمصلح السَّ
هللا من الغرق في مستنقع الشعوذة والدجل والبدع، كما 
غرق فيه أترابه ولَِداتُُه، ولم يقف موقًفا ســلبًيّا بإِزائهم، 
بــل كان يُجاهــُر بالحق، ويُحارب البــدع والخرافات، 
وقــد لحقته من الطرقييــن وأنصاِرِهم، ومن أهل البدع 
وأشــياعهم إذايــات مختلفــة، ولكنَُّه ظــلَّ صامًدا على 
ــلفيَّة، فما وهن لمــا أصابُه في  فكرتــه اإلصالحيَّة السَّ

سبيل هللا وما ضعف وما استكان«. 
وفاته

تُوفــي الشــيخ أبو القاســم-رحمه هللا- فــي 21 جانفي 
1949 م.

وكتب عنُه رئيس جمعية العلماء؛ الشــيخ محمد البشير 
اإلبراهيمــي كلمًة ُمْنِصفًة تحت عنــوان: » َمْوُت َعالٍِم 

َسلَِفيٍّ ُمْصلٍِح ُهَو الّشيخ أبو القاسم بن ْحلُوْش«: 
 

بلغنــي في أثناء األســبوع الماضي -وأنــا على فراش 
المرض- خبر بموت العالم العامل المصلح الشــيخ أبي 
القاســم بن حلوش، العضــو اإلداري الســابق بجمعية 

العلمــاء، ووالد ولدنــا الروحي األديب الكاتب الشــيخ 
مصطفــى بن حلوش، بداره من ربــض » تاجديت » 

بمستغانم. 
»أَِســْفُت لموت الشــيخ أبي القاسم أعظم مما آسُف لفقد 
قريــب، ألنه هذه الطائفة اإلصالحية التي كان الشــيخ 
أبو القاســم أحــد أفرادها إنما تتقارب على المشــارب، 
ال علــى المناســب، وتتصاحب بــاألرواح ال باألبدان. 
والشــيخ أبو القاسم -رحمه هللا- مصلح بطبعه وتربيته، 
ُخلِــَق فــي منبع من منابــع البدع، وفتــح عينيه عليها، 
فأنكرتهــا فطرتــه الســليمة، وتربيته القويمــة من أول 
أمره، ونشــأ على نفــور منهــا وازدراء ألهلها. ولقي 
منهم تجريحا وأذى، ولقوا منه تســفيها وإنكاًرا، وكان 
كل ذلك مزيًدا في رفعة شأنه. طلب العلم على فئة من 
الفقهاء المدارين المجارين للعامة في أهوائها، فأخذ ما 
َد هللا  صلح من علمهم، وهجر ما قبح من أعمالهم، ووحَّ
وعبده بما شرع، على الوجه الذي شرع، وابتنى لنفسه 
مسجًدا من ماله بسوق » تاجديت » يصلي فيه بأتباعه 
في الســيرة ويلقي عليهم دروسا في الوعظ واإلرشاد، 
وفيــه بدأ ينشــر اإلصالح العملي فنبــذ البدع الالصقة 
بالعبــادات، ولم يزل متطلعا إلــى العلم الصحيح يطلع 

بْدُره........«
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن الَجمل يستطيع أن ُيخزن ما مقداره 113 لتر 
من الماء خال 13 دقيقة. 

األم، * أن حوالي 700 نوع من البكتيريا توجد في حليب 
إذ إن جسم اإلنسان مليء بالبكتيريا الُمفيدة. 

* أن المعدن الوحيد الذي يكون في الحالة السائلة على درجة حرارة الُغرفة 
هو الزئبق. 

* أن األخطبوط لديه ثاثة قلوب، وتسعة أدمغة، وأن دمه أزرق. 
* أن خلية الدم الفردية تستغرق حوالي 60 ثانية لتدور دورة كاملة في الجسم. 

1587 – إعدام ملكة إسكتلندا ماري ستيوارت بالمقصلة 
بعد 19 عاًما قضتها في السجن بسبب اشتراكها في 

مخطط اغتيال الملكة إليزابيث األولى
1904 – بداية الحرب الروسية اليابانية وذلك بعد 

رفض روسيا الخطة اليابانية لتقسيم منشوريا وكوريا
1958 – وقوع أحداث ساقية سيدي يوسف على الحدود 

الجزائرية / التونسية.
1963 – انقاب عسكري في العراق يطيح بعبد الكريم قاسم ويؤدي إلى تولي عبد 

السام عارف رئاسة الجمهورية.
1978 – أمير الكويت الشيخ جابر األحمد الصباح يصدر مرسوم بتعيين الشيخ سعد 

العبد هللا السالم الصباح رئيًسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة األولى في 
عهده.

1985 – إطاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء.

أبله لبس حذاء، فردة بيضة وفردة كحلة، 
شافو واحد بدا يتمسخر بيه قاله: راك الكاس 

راح خونا حط رجل على رجل وقاله: وهللا.. 
عندي حذاء واحد آخر فى البيت فولة و تقسمت على 

النص.

                          
                                                                 ال شيء يمكن إبداعه من ال شيء.

                                                      )لوكريتيوس(.

اليل يحب شباح ما يقول آح. 

يضرب المثل في الذي يحب عمل شيء لكنه ال يحتمل 
المعاناة.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.

الثالثاء 08 فيفري  2022 م
الموافق لـ 07 رجب 1443 هـ

أنطوان بريمان   

n أنطــوان بيرمان )1991-1942( كان مترجًما 
فرنسًيا  ، فيلسوًفا ، مؤرخا و منّظرا للترجمة. 

الحياة 
ولــد أنطــوان بيرمــان فــي بلــدة صغيرة تســمى 
أرجنتــون ســور كــروز ، بالقــرب مــن ليموج ، 
درس الفلســفة الحًقــا فــي جامعة باريــس ، حيث 
التقى بزوجته إيزابيل. في عام 1968 انتقلوا إلى 
األرجنتيــن ، حيث مكثوا 5 ســنوات. بعد عودته 

إلــى باريــس، أدار برنامًجــا بحثًيــا ودّرس عــدة 
ندوات في الكلية الدولية للفلسفة في باريس، ونشر 
 L’Epreuve de( ،عملــه النظــري الرئيســي
l’étranger التجربــة األجنبية( في عام 1984 
توفــي عــام 1991، عن عمر يناهــز 49 عاًما، 

وألف كتابه األخير في الفراش. 
يحاول أنطــوان بيرمان »محاكمــات األجانب«، 
التي نشــأت مــن الرومانســية األلمانيــة )خاصة 
»الميــول  إظهــار   ،) شــاليرماخر  فريدريــش 

المشّوهة« المتأصلة في فعل الترجمة األدبية. 
كانت اتجاهات بيرمان االثني عشــر للتشــويه في 

الترجمة هي: 
الترشيد   •

التوضيح   •
التوسيع   •

االستبعاد   •
اإلفقار النوعي   •
اإلفقار الكمي   •

تدمير اإليقاعات   •
تدمير الشبكات األساسية للداللة   •

تدمير الزخارف اللغوية   •

تدمير الشبكة العامية أو إغرائها   •
تدمير التعبيرات والتعابير   •

محو تراكب اللغات   •
ر ترجمــة أمريكي  لورنــس فينوتــي ، وهــو ُمنظِّ
، اســتخدم مفاهيــم بيرمــان للكتابة علم األنســاب 
للترجمة في سياق أنجلو أمريكي لتقديم إستراتيجية 
»التغريــب« التي يتــم قمعها بشــكل معياري في 

الترجمة السائدة. 
التأثير 

كان برمان نشــًطا في الدوائر الفلســفية واألدبية، 
ومــع ذلك فقــد كان مؤثًرا فــي الترجمة ، خاصة 
فــي نقد الترجمة. وادعى أنه قد يكون هناك العديد 
مــن الطــرق المختلفة لنقــد الترجمــة حيث توجد 
العديــد مــن نظريــات الترجمة؛ لذلك قام بتســمية 
نموذج خاص به كمسار تحليلي، يمكن تعديله وفًقا 
لألهــداف المحددة لــكل محلل وتكييفــه مع جميع 

أنواع النصوص القياسية. 
مؤلفاته 

-عصر الترجمة  
- التجربة األجنبية
- في نقد التراجم

مرق البط



n أعلنــت المديريــة العامة للجمارك، يوم 
االثنيــن، عــن حجز مبلــغ معتبر مــن العملة 
بمطــار  أورو   82000 ب  يقــدر  األجنبيــة 

الجزائــر الدولي هواري بومدين ،وذلك أثناء 
المعالجــة الجمركية لرحلــة جوية متجهة إلى 

التركية. اسطنبول  مدينة 

عبــر  منشــور  فــي  المديريــة،  أوضحــت  و 
صفحتهــا علــى الفيســبوك، انــه »في ســياق 
المهام الموكلة إلدارة الجمارك، المتعلقة سيما 
بمكافحــة الجرائــم المتعلقــة بالصرف وحركة 
رؤوس األمــوال من وإلى الخارج و في إطار 
التنســيق العملياتــي مع المصالــح األمنية، قام 
أعــوان الجمــارك الجزائرية بمطــار الجزائر 
الدولــي هــواري بومدين، بحجز مبلــغ معتبر 
من العملة األجنبية يقدر ب 82000 اورو«.
وحســب المديريــة العامة للجمــارك، فان هذه 
األمــوال كانت مخبأة بإحكام في علب حلويات 
وانابيــب لمــواد التجميــل و تم الكشــف عنها 
أثنــاء المعالجــة الجمركيــة للرحلــة الجويــة 

اسطنبول. إلى  المتجهة 
                                            ر ـ م

آخرالكالم

أحوال الطقس 
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العملية تمت بمطار الجزائر الدولي  

إحباط محاولة تهريب 82 ألف أورو نحو اسطنبول

جهــود جبارة بدلتهــا الجزائر جهــارا نهارا 
إلفشــال مخطــط االحتــال بســرقة القــارة 
كافــة  علــى  تحركــت  الجزائــر  الســمراء، 
األصعدة وجنــدت دبلوماســيتها الفعالة حتى 
ال يلــج الكيــان الصهيوني أفريقيــا من بوابة 
االتحــاد بقــرار إداري منفرد أتخــذه رئيس 
مفوضيــة االتحــاد موســى فقــي ، وبتواطؤ 
مشــين من المغــرب الذي  حاول يائســا جّر 
بلــدان إفريقية لجعل هذا العــدو األبدي ليس 
فقــط للدول العربيــة ،بل لكل شــرفاء العالم 

يضع قدم في مؤسســة هامة  بالقارة .
  فلســطين التي تدفع الثمن كل يوم بغطرســة 
صهيونيــة ،وصمت العالم ناشــدت األفارقة 
فــي قمتهــم بأديس أبابــا أن ال يفتحــوا نافذة 
للكيــان الظالــم، ولــم تتــردد فــي التأكيد أنه 
»لــص« ال يؤتمن و« خائــن » ال يصاحب 

والتاريخ يقّر ذلك .
وتُعتبــر الجزائر أكبــر الرافضين لفكرة منح 
دولــة االحتــال صفــة مراقب فــي االتحاد 
األفريقــي، وقــد نجحت مســاعيها في إدراج 
ملــف عضوية إســرائيل في االتحــاد القاّري 
علــى رأس الئحــة الملفات التــي تُناَقش في 
قمــة الرؤســاء األفارقة.وهو انتصــار جديد 
للدبلوماســية الجزائرية، وللقضية الفلسطينية 
التــي يعتبرهــا الرئيــس تبــون أم القضايــا 

العربية. 
وعملــت الجزائــر منذ أشــهر بالتنســيق مع 
عــدة دول أفريقية لتحقيق هدف ســحب صفة 
مراقــب، التي كانت حصلت عليها إســرائيل 
بقرار إداري منفرد،كما ســبق ذكره ، وأبرز 
الدول المســاندة للجزائر في هذا المسعى هي 
جنــوب أفريقيــا، إلــى جانب كل مــن تونس 
ومصر وجــزر القمر وجيبوتــي وموريتانيا 

ليبيا. فضًا عن 
وســبق أن قّدمت سفارات هذه الدول العربية 
الســبعة فــي أثيوبيــا )أعضــاء فــي االتحاد 
مفوضيــة  رئيــس  إلــى  األفريقي(،مذكــرة 
االتحاد األفريقي نفســه  موســى فقي، أّكدت 
فيها اعتراضها على قراره قبول “إســرائيل” 

عضًوا مراقًبا في االتحاد.
الديبلوماســية  تنجــح  أخــرى  مــرة  اليــوم 
ودعمهــا  النبيــل  مســعاها  فــي  الجزائريــة 
الامشــروط للقضية الفلســطينية  من منطلق 
: » نحــن مع فلســطين ظالمة أو مظلومة«، 
لتؤكــد للعالــم أن مواقفهــا ثابتة تجــاه الدول 

العالم.  في  المستضعفة 
آخــر الــكالم .. الجزائر اســتطاعت باقتدار 
للدبلوماســية  الداعمــة  المواقــف  حشــد 
الجزائريــة التــي تصــدت لــكل محــاوالت 
االختــراق التــي يســعى الكيــان الصهيوني 
وحلفائــه فرضها من خال وضع موطئ قدم 
لاحتــال في المنطقــة العربيــة واالفريقية. 
وفــي ذلــك رســائل ألعــداء األمــة وكل » 
المطبّليــن » و« المهروليــن« مــن عشــاق 

التطبيع با مقابل ؟  

                             يزيد ســلطان     

دبلوماسية 
االقتدار

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  
إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت 

يف قضية انفجار عني ولمان 

ــدى محكمة عيــن ولمان  n أمــر قاضــي التحقيــق ل
بوالية سطيف مساء االثنين، بإيداع 3 أشخاص الحبس 
المؤقت في القضية المتعلقة بانفجار مستودع للعطور 

األسبوع الماضي.
ويتعلــق األمر بصاحبي البضاعة ومســير المؤسســة 
المختصــة في العطور الذين وجهــة لهم عدة تهم منها 

القتل الخطأ.
وخلــف االنفجــار الذي وقع يــوم األربعــاء بحي 583 
مسكن ببلدية عين ولمان وأدى إلى نشوب النيران في 3 

منازل سقوط 8 قتلى و14 جريحا.
                                                   ق ـ و

د أن    أعلن الرئيس التونســي قيس ســعّي
ــى للقضاء قــد تم حله«  ــس األعل »المجل
أصبــح  ذلــك  بخصــوص  المرســوم  وأن 
»شــبه جاهز«، وشدد على أنه لن يتدخل 

القضاء. في 
قائه رئيســة الحكومة نجاء بودن   وخال ل
رمضــان، نفى ســعيد أن يكــون راغبا في 
ــه، وقال: »لن  ــع الســلطات بين يدي تجمي
أتدخل في أي قضية وال في أي تعيين لكن 
ــم وضع حــد لهذه  ت الواجــب اقتضــى أن ي

المهازل التي تحصل ونســتمع إليها«.
وفي تســجيل مصور بثته صفحة الرئاسة 
ــد أن  التونســية، أضــاف ســعيد: »ال أري
أتحدث عن عدد من األسماء لكن من اعتبر 
القضــاء أداة لتحقيق مآربه الشــخصية أو 
ــه لن يتمكن  ــم منذ اآلن أن يعل السياســية فل
ــة«. دون أن  ــى قصور العدال لتسلســل إل ل

يحدد أيا من تلك األسماء.
ــد أن يجمع  ــه ال يري وشــدد ســعيد على أن

أنه  وأضاف  السلطات، 
ــاك  ــد أن يكــون هن يري
نابع  ــه  دســتور، »ولكن
الشــعبية  اإلرادة  مــن 
لباس  وليس دســتورا كال
أو كالحذاء على مقاس 

من وضعوه«.
حــل  ــى  إل وإضافــة 
ــى  األعل ــس  المجل
ســعيد  تحدث  للقضاء، 
مــن  مجموعــة  عــن 

المراسيم التي ستعرض يوم الخميس على 
ــوزراء، بينها مرســوم »جاهز«  ــس ال مجل
ــي، وتحــدث عن  ــح الجزائ ــق بالصل يتعل
يــق المالي  تدق ال ضــرورة تشــريع يتعلق ب
يها تونس،  ــت عل فــي القروض التي حصل
وأشار إلى أن من حق التونسيين أن يعرفوا 
مصير تلك األموال والذين اســتفادوا منها.
وكان سعيد قرر أمس حلَّ المجلس األعلى 
للقضــاء، قائا إنه »أصبح من الماضي« 

ــه يعمل على وضع مرســوم  وأشــار إلى أن
بالمجلس. يتعلق  مؤقت 

انا عبــر فيه عن  ي ــس ب وقــد اصــدر المجل
رفضــه قرار حله »فــي ظل غياب كل آلية 

تجيز ذلك«. دستورية وقانونية 
ــوات  ق قــت  أغل يــن  ن االث أمــس   ــاح  وصب
ــس ومنعــت الموظفين  ــر المجل األمــن مق

واإلداريين من دخوله.
                                            ق.و

بعد أن أغلقت الرشطة أبوابه أمس باألقفال الحديدية  

الرئيس التونيس: مرسوم حل المجلس األعىل للقضاء شبه جاهز 

بحسب معهد باستور..

نسبة انتشار متحور “أميكرون” 

يف الجزائر تصل إىل 95 بالمائة 

n  كشــف معهد باســتور أن متحــور “أوميكرون” 
يا 95 ٪ من  ــا في الجزائر ويمثــل حال ي هو الســائد حال

مجموع متغيرات كورونا المنتشرة ببادنا.
وأفــاد المعهــد في باغ له أن معدالت توزيع الســاالت 
 ، BA.2 و BA.1 الفرعيــة للمتحور أوميكرون وهــي
المســجلة خال األســبوعين األخيرين من شهر جانفي 
واألســبوع األول من شهر فيفري، تراوحت ما بين 52٪ 
ـ BA.1 و مــا بين ٪48 إلى 56٪   إلى ٪44 بالنســبة ل

.BA.2 ـ بالنسبة ل
                                             ق ـ و

502 إصابة جديدة، 540 حالة 

شفاء و 8 وفيات بالجزائر   
ــدة بفيــروس كورونا  n ســجلت 502 إصابــة جدي
)كوفيد19-( و8  وفيات خال ال24 ســاعة األخيرة في 
الجزائــر، فيما تماثل 540 مريضا للشــفاء، حســب ما 

أفاد به، اليوم االثنين، بيان لوزارة الصحة.
 وبذلك، بلغ العدد اإلجمالي لإلصابات 258478 حالة، 
بينما بلغ مجموع المتماثلين للشــفاء 172081مصابا 

والعدد اإلجمالي للوفيات 6654 حالة.
كمــا تم إحصــاء 34 مريضــا بالعناية المركــزة، وفقا 

للمصدر ذاته.
بيان أن 15 والية لم تسجل بها أي حالة خال  وأضاف ال
الفترة المذكورة، فيما أحصت 17 والية أخرى من حالة 
ــى 9 حــاالت و16 والية ســجلت بها 10  واحــدة )1( إل

حاالت فما فوق.
                                                                        وأج 

السماح ألصحاب المؤسسات الصغرية بفتح نقاط بيع اللحوم

ــوزارة المنتدبــة المكلفــة   كشــفت ال
بالمؤسســات المصغــرة عــن تمكيــن 
ــي المشــاريع لفتــح نقــاط بيــع  حامل
وذلــك  والبيضــاء  الحمــراء  اللحــوم 
الصناعــات  مجمــع  مــع  بالشــراكة 

”أغرولوغ”. واللوجستيك  الغذائية 
ــة، أنه تم  ــوزارة المنتدب ل ــان ل ي  وأوضــح ب
االتفــاق مع وكالة “أناد” ومجمعي “أوناب” 

فيار” من أجل خلق نشــاطات في مجال  و”ال
قــار بهدف  ــة الدواجــن واألغنام واألب ي ترب
تمويــل هــذه األنشــطة عــن طريــق إقامة 
نظــام ثاثي يجمــع المؤسســات المصغرة 
ــي تنشــط فــي هــذا المجــال والمذابــح  ت ال
ــوان الوطني لتغذية األنعام “أوناب”. دي وال

ــان أن المؤسســات المصغرة  ي ب وأضــاف ال
ســتتمكن وفقا لهــذا النظام مــن الحصول 
نعــاج مقابل  ــى الصــوص، األعاف وال عل
ــد المركبات الجهويــة وضمان منافذ  تزوي
لتسويقها، وهي اإلســتراتيجية التي تكرس 

شراكة مربحة لجميع األطراف.
كما يســتفيد أصحاب المؤسسات المصغرة 
من عقد شــراكات مع المؤسسات المصغرة 

بارد.  ناشــطة فــي مجال التوزيــع على ال ال
ــع منتجــات مجمــع الصناعات  مــن توزي
ــوغ”. فيما  ــة واللوجســتيك ” اغرول ي الغذائ
يخــص اللحــوم البيضــاء واللحــوم ومواد 

أخرى. غذائية 
ــرارات بعد عقــد اجتماع  ق وجــاءت هــذه ال
ــود  ن ب يــق  لتطب ــوزارة  ال ــر  بمق ــي  تقن
الفاحــة  الموقعــة مــع وزارة  ــات  ي االتفاق
تنمية الريفية، من أجل تمكين أصحاب  وال
ــة مــن قبل  المؤسســات المصغــرة الممول
ــاد” من االســتفادة مــن صفقات  ــة “أن وكال
مشــاريع المؤسسات االقتصادية العمومية 

تابعة لها وإبرام شــراكات ناجحة.. ال
                                            ق.و
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