
  العدد :   العدد : 3939  الثمن   الثمن 2020 دج األربعاء   دج األربعاء  1717 فيفري  فيفري 20212021  الموافق لـ   الموافق لـ 55  رجب   رجب 14421442            

بلحيمر: الجزائر مستهدفة بحرب إلكونية خطة بلحيمر: الجزائر مستهدفة بحرب إلكونية خطة 

حرية و مسؤولية حرية و مسؤولية 

أزيد من أزيد من 200200 نقطة بيع سيتم استحداثها ع� المستو الوطني نقطة بيع سيتم استحداثها ع� المستو الوطني

وزارة التجارة تعتمد وزارة التجارة تعتمد 
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سكيكدة سكيكدة 

-المفتشية العامة للوالية تفتح -المفتشية العامة للوالية تفتح 
تحقيقا / ملف حي لوكيل   تحقيقا / ملف حي لوكيل   

-سكان المراية يعتصمون -سكان المراية يعتصمون 
أمام  مقر بلدية تمالوس
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قال أن التحذيرات منها  ليست اجYارا 
لما يعرف بالعدو الخارجيلما يعرف بالعدو الخارجي

اا 
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باشر أمس المدرب السابق للمریخ السوداني بن قابلیة مھامة بصفة رسمیة في باشر أمس المدرب السابق للمریخ السوداني بن قابلیة مھامة بصفة رسمیة في 
فریق شباب قسنطینة ، بعد توقیعھ أول أمس على العقد لیكون المساعد األول فریق شباب قسنطینة ، بعد توقیعھ أول أمس على العقد لیكون المساعد األول 
للمدرب حمدي الذي أصر على جلبھ للنادي الریاضي القسنطیتي ، فیما یسعى للمدرب حمدي الذي أصر على جلبھ للنادي الریاضي القسنطیتي ، فیما یسعى 

المدیر الریاضي لجلب ثالثة العبین خالل فترة االنتقاالت .المدیر الریاضي لجلب ثالثة العبین خالل فترة االنتقاالت .
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كمال بلجود:
إصالح اإلدارة 
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 حمدي يريد نقاط الحمراوة  حمدي يريد نقاط الحمراوة 
  العب   وبزاز يبحث عن وبزاز يبحث عن 33 العب

ص12

فيما يتمسك الريال فيما يتمسك الريال 
بشروطه َّـ صفقة أالبا بشروطه َّـ صفقة أالبا 
مسؤولو اليوَّـ مسؤولو اليوَّـ 
اتصلوا بزي دان اتصلوا بزي دان 
وطالبوه بقيادة وطالبوه بقيادة 
السيدة العجوزالسيدة العجوز

الكاتب الفرنk من أصول الكاتب الفرنk من أصول 
Kمغربية جاكوب كوهKمغربية جاكوب كوه

 mتطبيع النظام المغر  mتطبيع النظام المغر 
 oائيpمع الكيان اإل oائيpمع الكيان اإل

هدفه الضغط ع� الجزائرهدفه الضغط ع� الجزائر  
ص 24

بن قابلية باشر عمله كمساعد أول ِّـدرب شباب قسنطينة  بن قابلية باشر عمله كمساعد أول ِّـدرب شباب قسنطينة  

أن  بوزيد   t الرحمان  عبد  والسكان   الصحة  وزير   ، أمس   ، أكد 
ع�  اإلبقاء   األفضل  من  وأنه  سيادي   قرار  الجوي  المجال  فتح 
الحدود مغلقة ،ويبدو واضحا أن إعادة فتح الحدود ليس باألمر 
الجزائرية  السلطات  وأن   ، كورونا  خطر  لبقاء  بالنظر   Kاله
من  بالرغم   ، الت}ع  ع�  والYقب  الYيث  سياسة  تفضل 
االقتصادي   المستو ع�  ،خاصة  ذلك  عن  الناتجة  األ�ار 
وتنقل األشخاص ، ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 

قالها �احة  "صحة المواطن فوق كل اعتبار".

اعت�ت أن األمر يتعلق  بقرار سيادي اعت�ت أن األمر يتعلق  بقرار سيادي 

السلطة تفضل التريث السلطة تفضل التريث 
وعدم المغامرة بفتح الحدود  وعدم المغامرة بفتح الحدود  

ص 4



لديه حساب غري رسمي عىل "تويرت" مع أكرث من 433 ألف متابع
القط "الري" يحتفل بالذكرى العارشة لتوليه 

مهامه يف "داونينغ سرتيت"

مدربــة  فريــدل«   n
مقــر  نجــم  تأمل، ألمانييحتفــل 
رئاســة الوزراء البريطانية القط 
الري اليــوم بالذكــرى العاشــرة 
لتولي مهامه في داونينغ ستريت 
للقضــاء على القــوارض، حيث 
الجميــع  يتابــع  أســطورة  بــات 
أخباره.والهــر األبيــض الذي تم 
تبنيه من مأوى »باترســي دوغز 
أنــد كاتس هــوم« للحيوانات في 
لندن، وصل إلى داونينغ ستريت 
فــي 15 فيفــري 2011 عندمــا 
كان يبلــغ 4 ســنوات، واختيــر 
الفئــران  صيــد  فــي  لمهاراتــه 
وفقا لســيرته الذاتيــة على موقع 

»داونينغ ستريت« اإللكتروني.
لقــب »رئيــس  وحصــل علــى 
أول  وهــو  الفئــران«  مطــاردة 
ساكن في المقر الشــهير لرئاسة 

الوزراء الذي ينال اللقب.
لكــن فيمــا اصطاد ثالثــة فئران 
خالل أشــهره األولى في المكان 
أول  كاميــرون  لديفيــد  وفقــا 
رئيس للــوزراء في عهده، خيب 
التطلعات منذ ذلك الحين حاصرا 
دوره في »التخطيط التكتيكي«.

اضطــر  كاميــرون  أن  حتــى 
لمحاربة الشــائعات حول خالف 
مع الري في آخر جلســة أســئلة 
كرئيــس وزراء أمــام البرلمــان 

وعرض صورة لهمــا معا، نافيا 
أن يكــون قــد قــال إنــه ال يحب 

الري.
يلعــب وجــود هــر فــي داونينغ 
فــي  حاســما  دورا  ســتريت 
العالقــات العامــة فــي بلد محب 
للحيوانــات، كمــا قــال المؤرخ 
أنتوني ســيلدون لوكالة »فرانس 
برس، مشــيرا إلى أنه »يســاعد 
علــى إضفاء طابع إنســاني على 
رئيــس الــوزراء، وفــي أوقات 
األزمــات يمكن أن يكون مصدر 

تمويه«.
وعــزا تيــم بايــل، أســتاذ العلوم 
السياسية في جامعة كوين ماري 
فــي لندن، اســتمرارية الري في 
هــذا الــدور إلــى رغبة رؤســاء 
الوزراء في ســد »فجــوة كبيرة 
والناخبيــن«،  السياســيين  بيــن 
البريطانيين  »مالييــن  مضيفــا: 
لديهــم حيوانات أليفة. لذلك، فهذه 

إحدى هذه الفرص«.
وفيما ســمح للرئيــس األمريكي 
األســبق باراك أوباما بمداعبته، 
اعترض ســيارة الرئيس السابق 
دونالد ترامب الرئاسية المدرعة، 
بعنــاد  فجلــس تحتهــا ورفــض 
التحرك.كمــا لديــه حســاب غير 
رســمي على »تويتر« مع أكثر 

من 433 ألف متابع.

توقيف المتورط يف حيازة ونقل مواد حساسة محظورة
حجز 03 كيلوغرام و 195 غرام من الزئبق األبيض الفضي بقالمة

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية 
رقم 5 تحصيص رقم137 المدينة علي 

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير:
 محمد مصباح
منسقة التحرير :
مريم بحشاشي 

التحرير :
هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

aineldjazairpub@gmail.com

المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار 
   ANEP

الهاتف : 021737128-
021737678
021733043

الفاكس :021739559
SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق

 التوزيع :قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazaironline.com

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

مهلوســا   1974قرصا  وحجز  نملة  توقيف 
بالقالة يف الطارف 

 

n تمكنــت فرقــة مكافحــة المخــدرات بالمصلحة الوالئية للشــرطة 
القضائيــة  بأمن واليــة الطارف من اإلطاحة بشــبكة إجرامية خطيرة 
يقودها المكنى نملة مختصة في حيازة بيع و ترويج المؤثرات العقلية 
بطريقــة غيــر مشــروعة ضمن شــبكة إجرامية منظمة حمل أســلحة 
بيضــاء محظورة دون مبرر شــرعي مع حيازة مــادة المرجان الخام 
دون ترخيص العصابة تتكون من شقيقين وشريك معهما  تنشط على 
مســتوى مدينة القالة  .وتم حجز خالل العملية حوالي 2000  قرص 
مهلوس من مختلف األنواع باإلضافة الى أســلحة بيضاء و 28 غرام 
من مادة المرجان الخام دون ترخيص ليتم بذلك تحويل الشــقيقين الى 
مقــر األمــن و من خالل التحقيق معهما تبين ان مصدر هذه المؤثرات 
العقليــة شــخص ثالث يقيم بنفس المدينة  شــريكهم فــي اإلجرام  بعد 
االنتهاء من التحقيق معهم انجز ضدهم ملف قضائي عن قضية حيازة 
مؤثــرات عقليــة بطريقــة غير مشــروعة لغرض البيــع جنحة حيازة 
أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي و كذا ملف منفصل عن قضية حيازة 
مادة المرجان الخام دون ترخيص اين صدر ضدهم جميعا امر إيداع.
بوثينة. س

مقتل أربعة شــبان من الــرج يف حادث 
مروع بني أقبو والطريق السيار 

n خلــف أول أمــس ، حــادث مــرور خطيــر وقع بالطريــق الرابط 
بين بجاية و الطريق الســيار شــرق غرب 04 قتلى بعد اصطدام بين 
ســيارتين االولى من نوع بيجو 404 و الثانية من نوع داســيا لوقان 
يحمــالن الترقيــم 34 و يتعلق االمر بكل من الســائق »م ص« البالغ 
من العمر 34 سنة الذي ينحدر من بلدية المنصورة و ثالث شبان من 
بلديــة بئــر قاصد علي و يتعلق االمر بكل مــن المدعو » ر ل« البالغ 
من العمر 23 ســنة و«ه ز« 26 ســنة و كذا » م ف« 25 سنة حيث 
لقــي حتفهــم ، الحادث وقع عند منتصف الليل من األحد إلى االثنين و 
قــد ورى الثرى كل الشــباب أمس إلى مثواهــم االخير مخلفين احزان 

عميقة في وسط  المجتمع .
 مبروك بن الطيب

األربعاء 17 فيفري  2021
الموافق لـ 5 رجب  1442

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

الطبيــب الــريع يكــذب رواية 
مقتل مواطن عىل يد إنب أخيه بجيجل

n لقــي ،أمــس األول ،المواطن )س – ط( 
البالــغ من العمر 65 ســنة مصرعــه ،بعدما 
وجــد ميتــا غيــر بعيد عــن  بيته فــي منطقة 
الرمــان ببلدية اوالد  يحــي خدروش 80 كلم 
شــرقي الوالية جيجــل ،وحســب المعلومات 
المســتقاة من مصادر طبية وأمنية،فإن وفاته 
لم يتســبب فيها ابن أخيه ،كما شاعت األخبار 
وســط مواطني البلدية على أساس أنه أصابه 
علــى مســتوى الــرأس  بضربة  عــن طريق 
هــراوة ،على خلفيــة صراعهما علــى قطعة 
أرض وأشــجار الزيتــون ،حيــث أكــد أبنــاء 
الضحيــة بأن كل األخبار التي انتشــرت كانت 
زائفة وال أســاس لها من الصحــة ،كما أثبت 
الطبيب الشــرعي ،بأن الضحية توفي بشــكل 
طبيعي عن طريق سكتة قلبية،ولم يتم العثور 
أثنــاء تشــريح الجثــة على أي أثــر إلصابات 
أو جــروح،  هــذا وقد أطلق ســراح ابن أخيه 
المتهــم بقتله ،بعــد التحقيقــات األمنية ،التي 
كذبت كل الشــائعات التي انتشــرت في وســط 
مواطنــي بلدية الميليــة أيضا،على اعتبار أن 
المواطــن المتوفــي يعد من قاطنيهــا إذ يتنقل 
بيــن الحين واآلخــر لتفقد أمالكــه من أرض 

وأشجار ببلدية أوالد يحي خدروش.
نصرالدين - د

ترسيــب الغــاز بحــي الرمــال يف 
تمالوس بسكيكدة

n تدخلت،أمس،مصالــح الحمايــة المدنية 
للوحدة الثانوية في تمالوس بســكيكدة،بمعية 
فرقة تقنية من سونلغاز من أجل وقف تسرب 
كبير لشــبكة الغاز لقمر 40 ملم على مستوى 
حــي الرمايل، حيث تــم التدخل عقب إعالمهم 
مــن قبــل المواطنين بعد انتشــار كبيــر الغاز 
الذي خلف الحالة من الرعب وسط المواطنين 
الدين يخشــون من إنفحار األنبوب الرئيســي 
الذي يوجد وســط تجمع سكاني كبير، أين تم 
أتخــاد كل التدابيــر الوقاية، فــي الوقت الدي 
باشــرت مصالح األمن المختصــة تحقيقا في 

مالبسات الحادثة.
نورالدين ب

مرصع امــرأة إثر حــادث اصطدام 
سيارتني بباتنة

n لقيت يوم أمس امرأة في العقد الرابع من 
عمرها إثر حادث اصطدام سيارتين سياحتين 
بالطريق الوطني رقم 28 بإقليم برَيكة بوالية 

باتنة.
فيما أصيب شــخصين آخرين بجروح مختلفة 
أيــن تنقلت عناصــر الحمايــة المدنية وقامت 
بنقلهــم لمستشــفى بريكــة لتلقــي العالج في 
حين فتحت عناصر األمن تحقيقا حول أسباب 

الحادث. 

فوزي جاب الله

بدون تعليق

2
نحلة

n  تم يوم أمس، تقديم المشــتبه فيه في قضية حيازة، ونقل مواد كيميائية حساســة خطيرة ومحظورة ممثلة في الزئبق 
األبيــض الفضــي لغرض المتاجرة، أمام محكمة بوشــقوف بقالمة، بعد أن تمكنت قوات الشــرطة القضائية ممثلة في فرقة 
البحث والتدخل التابعة للمصحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية قالمة، من توقيف المعني الذي تورط في نقل وترويج 
كمية معتبرة من مادة الزئبق األبيض الفضي ببلدية عين بن بيضاء ببوشقوف بقالمة، ويتعلق األمر بشخص يبلغ من العمر 
33 سنة مقيم بوهران، حيث وبعد تفتيش المركبة على مستوى الطريق السيار شرق غرب بالشطر التاسع ببلدية عين بن 
بيضــاء إقليــم والية قالمة، تم ضبط  قارورتين بالســتيكيتين بهما مادة الزئبــق األبيض الفضي بوزن قدره 03 كلغ و195 
غرام،  وحسب بيان خلية االتصال و العالقات العامة بأمن والية قالمة و الذي تلقت جريدة »عين الجزائر« نسخة منه، ال 
يجــة  خد يزال المشتبه فيه الثاني في حالة فرار.        

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



n و أوضحــت حجوج، أمس 
الثاثــاء، خــال يــوم برلماني 
بمجلــس األمــة حــول فيــروس 
كوفيــد19-، أن الجزائــر ضمن 
اإلســتراتيجية المتبعة في  إطار 
ثنائــي  و  األطــراف  متعــدد 
األطراف، تم االتصال المباشــر 
ممثليهــم  أو  اللقــاح  بمصنعــي 
بالجزائر، ففــي اإلطار األول و 
المتمثل في آلية كوفاكس، و الذي 
بــدأ اليوم يعطي ثماره حســبها، 
سوف تســتفيد الجزائر من لقاح 
أمــن وفعــال وبصفــة منصفة و 
بأحســن ســعر، حيــث أشــارت 
حجــوج في هذا الصــدد إلى أنه 
مــن المنتظــر عبر هــذه اآللية، 
الحصــول على كميــة من اللقاح 
تقــارب  20 بالمائــة مــن عدد 
ســكان الجزائر كأقصى حد، أي 
تقــدر الكمية  ما بيــن 12 و16 
مليون جرعة و ســيتم استامها 
طيلة ســنة 2021 ومن المنتظر 
حســب المتحدثة ذاتها،  وصول 
أول دفعة من هذه اللقاحات تقدر 
مــا بيــن  ب700 ألــف و800 
ألف جرعة األسبوع األخير من 

شهر فيفري الجاري. 
 و قالــت المتحدثــة ذاتها، أنه تم 
التوصــل إلــى هــذه النتيجة بعد 

مجهــودات جبارة عبــر اإلطار 
المتعــدد األطــراف قامــت بهــا 
بتحضيــر  الــوزارة  مصالــح 
الملفــات و العمل المشــترك مع 
المخابــر منذ شــهر أوت و التي 
ال تــزال جارية إلــى اليوم ن و 
أشارت إلى انه تم قبول اشتراك 
الجزائــر فــي آلية  كوفاكس في 
11 ديســمبر 2020، و منظمة 
كوفاكــس قامت بتبليغ مشــاركة 
المبــادرة  هــذه  فــي  الجزائــر 
كمــا تم  تبليــغ وزيــر الصحــة 
للجزائر  المخصصة  بالحصص 
من اللقاح اســترازينيكا، و التي 

سوف تستلم 35 بالمائة من هذه 
الحصة ، والمقدرة ما بين 700 
ألــف  800 ألف جرعــة نهاية 
فيفري شــريطة استكمال إرسال 

الوثائق المطلوبة. 
و أشــارت المتحدثة إلى مبادرة 
االتحــاد اإلفريقي عبــر المركز 
الوقايــة  و  لمراقبــة  اإلفريقــي 
مــن األمــراض، و الــذي قالت 
أنــه يمكن لهــذه اآلليــة المتعددة 
األطــراف التــي شــاركت فيها 
بتوفيــر  تســاهم  أن  الجزائــر 
جرعــات لفائــدة 15 بالمائة من 
ماييــن   9 أي  الســكان،  عــدد 

جرعــة و قد بــدأت الجزائر في 
تجســيدها، وسوف تســتلم أولى 

الجرعات في أفريل القادم. 
أما في اإلطار الثنائي األطراف 
الجزائــر  إليــه  ســعت  الــذي 
لقاءات-حســب  برمجة  فقد  تــم 
حجوج- مــع العديد من ســفراء 
الــدول المنتجــة للقــاح، إضافة 
إلى  لتحاضر عن بعدن و مناقشة 
اإلدارية،  اقتنــاء  اإلجــراءات 
الكميــات المحددة.من اللقاح من 
البلدان و المخابر المصنعة له. 

n قال مدير معهد باستور فوزي درار، 
إن مسار الجزائر في ما يخص التلقيح مسار 
سليم، و أكد أن هناك مشاورات تجري مع 
عــدة دول منها بريطانيا وروســيا، القتناء 
اللقــاح، و اعتبــر أن أكبــر إشــكالية تعيق 
الحصول على اللقــاح، خاصة في البداية، 
تكمن  في بعض الدول التي تعرض أمواال 
إضافية مقابل حصولها على اللقاح أوال، و 
أضــاف أن المنتج هو مــن يتحكم في كمية 

اللقاح وليس المشتري.
وأوضح درار، أمــس، خال يوم برلماني 
حــول جائحــة كوفيد – 19 وإســتراتيجية 
التلقيــح، نظــم بمجلــس األمــة، أن هنــاك 
مشاورات مع الشريك الروسي والبريطاني 
من أجــل اقتناء اللقاح، حيث قال« وضعنا 
منذ البداية إســتراتيجية تتمثل في التواصل 

مع عــدة منتجــي اللقــاح، و بالتالي كانت 
مشــاورات مع روسيا و بريطانيا و بالتالي 
سوف تكون لقاحات متعددة المصدر، وإذا 
كان هنــاك مشــكل في لقاح نتجه للشــريك 

اآلخر«. 
و يــرى درار أن منتج اللقاح هو من يتحكم 
فــي كميــة اللقــاح، وشــدد علــى أن األهم 
بالنســبة للمعهد هو ضمان اللقاح  األفضل 
وتلقيح أكبر عدد من المواطنين في ظروف 
جيدة، و أشــار إلى أن أكثرعقبة كانت تقف 
أمــام الجزائر حتى الــدول األخرى القتناء 
اللقاح تكمن  في بعض الدول التي تعرض 
أمواال إضافيــة مقابل حصولها على اللقاح 
أوال، و أضــاف أن الجزائر  كانــت لديها 
منذ البداية  إستراتيجية تتمثل في التواصل 

مع عدة منتجي اللقاح«. 
س- م 

3عين على الحدث

وزير الصحة: ال نستبعد إقتناء لقاح فايزر
، وفتح الحدود قرار سيادي

مديرة الصيدلة والتجهزيات الطبية بوزارة الصحة وهيبة حجوج:

سيتم استالم ما بني 700ألف إىل 800 ألف جرعة لقاح نهاية الشهر

قــال وزيــر الصحة والســكان عبد الرحمن بن بوزيد، أنه لن يســتبعد إقتناء لقاح فايزر، وأكد أن الجزائر لديها اإلمكانيــات لتخزينه في واليات محددة، و اعتبر أن فتح 
المجال الجوي قرار سيادي لكن يفضل اإلبقاء على الحدود مغلقة، وكشف عن استحداث أرضية رقمية للتصريح بكافة الحاالت التي تعرضت ألعراض جانبية 

كشفت مديرة الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات وهيبة حجوج، أنه سيتم اقتناء 
دفعة جديد من اللقاحات تقدر ما بين 700الف إلى 800 ألف نهاية فيفري الجاري، باإلضافة إلى دفعات أخرى في أفريل 
المقبل، و قالت إن هناك مفاوضات مع مخابر أخرى القتناء لقاحات أخرى للتمكن من تلقيح أكبر عدد من الجزائريين. 

استحداث أرضية رقمية للترصيح بكافة الحاالت التي تعرضت ألعراض جانبية

n و أوضــح الوزيــر، أمــس، خال يوم 
برلمانــي حــول كوفيــد19-، نظمــه مجلس 
كورونــا  لقــاح  جلــب  عمليــة  األمــة،  أن 
غيــر ســهلة وفيها شــروط جد معقــدة، وان 
المفاوضــات ال تزال جاريــة مع عدة جهات 
القتنــاء اللقاحات الفعالية، ولم يســتبعد إقتناء 
لقــاح »فايــز«ر، وأكــد أن الجزائــر لديهــا 
اإلمكانيــات لتخزينــه فــي واليــات محددة، 
خاصــة وأن لقاح »فايــزر« يتطلب مراكز 
تخزيــن عاليــة، وقال إنه لن يتــم إقصاء أي 
مختبــر مــن مصنعــي اللقاحــات للتفاوض 
دراســة نوعيــة لقاحــه، وأكــد أن  الهــدف 
المسطر هو تلقيح 20 مليون جزائري خال 
الســنة الجاريــة لبلوغ نســبة 70 بالمائة من 

نسبة التلقيح. 
و في رده على سؤال من قبل عضو بمجلس 
األمــة حــول متى ســيتم فتــح الحــدود، قال 
الوزير«فتــح المجــال الجوي قرار ســيادي 
لكن من األفضل أن نبقى كما نحن عليه ولقد 
ارتفعت عدد اإلصابات بفيروس كورونا في 

الدول بعد فتح الحدود« 
من جانب آخر، كشف الوزير عن استحداث 
أرضيــة رقمية للتصريح بكافة الحاالت التي 
تعرضــت ألعراض جانبية بعــد أخذ اللقاح، 
وقال إن هذا اإلجراء يدخل ضمن اإلجراءات 
التي وضعت في إطار المخطط االستراتيجي 
الوطنــي لمكافحة فيروس كورونا، و أضاف 
أن الجزائر وضعت هذا المخطط منذ طهور 
الفيروس بالجزائر، بدايــة من متابعة تطور 
الوضعيــة مــرورا باختيــار اللقاح األنســب 
وتحديد الفئات ذات األولوية ومباشرة عملية 
التلقيح حاليا، و متابعة الحاالت التي قد تظهر 
بهــا أعــراض جانبية بعد أخــد اللقاح، حيث 
قــال« إنه في إطار مســاعي الدولة للخروج 
مــن األزمة الصحية التــي عرفتها الباد منذ 
قرابــة الســنة تم إعــداد مخطط اســتراتجي 
للحملــة الوطنية للتلقيح بالتعــاون مع اللجنة 

وطنية مــن خبراء مختصين فــي التطعيم و 
اللجنــة العلمية لرصد ونابعة كورنا، ويهدف 
هــذا المخطط إلى اقتناء لقاحات ســليمة ذات 
جــودة و فعالة مــع ضمان توزيعهــا توزيع 
فعال للفئــات المراد تطعيمها«، وأشــار أنه 
في هذا الصدد تم تحديد  »األحكام التنظيمية 
لحملة التلقيح بموجب القرار الوزاري رقم 2 
المؤرخ في جانفــي 2021 المتضمن تنظيم 
حملــة وطنيــة للتلقيح ضد الفيــروس، حيث 
نص علــى االنطاق فــي الحملة فــي نهاية 
جانفــي 2021، و تكليــف لجنة باإلشــراف 
علــى كل مراحــل التلقيــح، كمــا نص على 
أن التلقيــح مجانــي و غيــر إجبــاري، وأن 
كل األشــخاص البالغيــن 18 ســنة فما فوق 
مزمنة،  معنيــون  بأمــراض  والمصابيــن 

بالتلقيــح و تعطى األولويــة في التلقيح لعمال 
لقطــاع الصحة  ســواء العامليــن بالقطــاع 
العمومي أو الخاص و العاملين في القطاعات 
اإلســتراتيجية، و كذا المواطنيــن الذين فات 

أعمارهم 65 سنة فما فوق » 
و أكــد الوزير أن التلقيــح يكون في العيادات 
القريبــة مــن المواطنين من طــرف مصلحة 
علــم األوبئة و الطب الوقائــي وفي العربات 
المتنقلــة بالنســبة لســكان مناطــق الظــل و 
المعزولــة، إضافة إلى مراكــز تلقيح أخرى 

عند الحاجة باستثناء مراكز الطفل و األم. 
 و عــن اإلجراءات المتخذة فــي إطار حملة 
التلقيــح، فقال الوزير أنهــا تتمثل في اختيار 
اللقاحات المناســبة بعد االطــاع على نتائج 
الدراســات العلميــة المنجــزة علــى مختلف 

اللقاحــات، و توســيع فرص تمويــل القتناء 
اللقاحــات، و الدخــول في  فــي مفاوضــات 
مــع الــدول المصنعة، و أشــار إلــى أن هذه 
المفاوضات بدأت في أوت الماضي،  األمر 
الذي ســمح بتوقيع مذكــرة تفاهم و عقود مع 
عــدة أطراف و اقتناء الكميات األولى منه ثم 
تحديــد كمية اللقاح المــراد اقتناءه بناء  على 

معدل التغطية المراد توفيرها . 
وقــال الوزيــر أنه تــم تحديد أماكــن تخزين 
اللقــاح، و التلقيــح، و تدريــب تريــب عمال 
الصحــة علــى كيفيــة اســتخدامه و تخزينه 
ووضع أرضيــة رقمية عن مختلف الحاالت 
التــي تعرضــت إلعــراض جانبيــة، و أكد 
الوزيــر أن هــذا المخطط ســيتم تطبيقه على 

مدى عدة أشهر. 

ودعــا المواطنيــن إلــى »ضــرورة التلقيح 
للقضــاء بصفــة نهائيــة علــى هــذا الوبــاء 
القاتــل و الرجوع إلى الحيــاة الطبيعية التي 
ينتظرهــا الجمعــي«، كما و ســائل اإلعام 
و كافة الشــركاء االجتماعين للمشــاركة في 
حمات التوعيــة و التعبئة االجتماعية  على 
أهميــة وضــرورة التلقيــح كونهــا الضامن 
حســب الوزير لنجاح عمليــة التلقيح، و أكد 
أن الوزارة من جهتها » ســوف تنشــر اكبر 
قــدر من المعلومات على العملية لكســب ثقة 

المواطنين«. 
بإصــاح  المكلــف  المنتــدب   الوزيــر 
المستشفيات إسماعيل مصباح:اللجنة العلمية 
ومنــذ بــدأ عملها فــي 23 مــارس لحد اآلن 

أصدرت 132 توصية 
مــن جانبه، قــال الوزيــر المنتــدب المكلف 
بإصــاح المستشــفيات إســماعيل مصباح، 
خال اليوم البرلماني، أن دور اللجنة العلمية 
جــد هــام، وألول مرة فــي تاريــخ الجزائر 
السلطة السياسية ركزت قرارها على القرار 
العلمــي و علــى اللجنة العلميــة، فهذه اللجنة 
ومنذ عملها في 23 مارس لحد اآلن أصدرت 
132 قــرار توصيات في كل المجال،  منها 
مجال الوقاية،  و التشــخيص المبكر، التكفل 
باألمــراض وغيرهــا من المجــاالت، و قال 
إن اللجنــة العلميــة عملت على ثاث محاور 
إستراتجية وطنية، تتمثل في تشخيص معايير 
الختيــار اللقاح الســليم و الفعل ثــم اقتنائه و 

إطاق الحملة الوطنية للتلقيح. 
و أشــار إلى أن هــذه اللجنــة العلمية عملت 
فيما يخــص التتبع اليومي علــى كل التراب 
فيمــا يخص حــاالت اإلصابة و التشــخيص 
المبكــر و التكفل الســريع، كمــا عملت على 
إصدارا لتوصيات و التدابير و التي ساهمت 
بفضــل وعي المواطنين  إلــى تحقيق النتائج 
المعتبرة، التي توصلنا إليها اليوم من تراجع 
فــي عــدد اإلصابــات، غيــر أنه شــدد على 
ضــرورة مواصلــة »الحــذر« و مواصلــة 
احتــرام وتطبيــق كافــة اإلجــراءات الوقاية 

بصرامة شديدة. 

مسار الجزائر فيما يخص اللقاح مسار سليم

الجزائر:سناء-م 

الجزائر:سناء-م 
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n كشف الحاج الطاهر بولنوار، 
رئيــس الجمعيــة الوطنيــة للتجار 
والحرفييــن، عــن اعتمــاد وزارة 
التجــارة عمليــة البيــع بالتخفيض 
لمواد اســتهالكية ألول مرة خالل 

شهر رمضان الكريم.
وقال بولنوار، في تصريح إذاعي، 
بــأن العملية التي ســتتم ألول مرة 
خالل الشــهر الفضيل تأتي  ضمن 
سلســلة اإلجــراءات التي وضعتها 
الــوزارة من بينها اســتحداث نقاط 
بيــع جديــدة لضمان توفيــر المواد 

واسعة االستهالك.
 وأشــار إلــى أن أزيد مــن 200 
نقطــة بيع ســيتم اســتحداثها على 
المســتوى الوطنــي قبيــل الشــهر 
الفضيل و كذا الســماح باســتغالل 
المساحات التجارية المغلقة وتنظيم 
ذات  للمــواد  محليــة  معــارض 
االستهالك الواسع، وذلك من أجل 
تفادي الندرة واســتقرار األســعار 

حسب تعبيره.
ق ـ و

n أعرب وزير الصناعة الســيد 
فرحات آيــت براهم يوم أول أمس 
من قالمة، عن تأســفه لغلق مصنع 
الخميــرة ببلدية بوشــقوف بعد أن 
بلــغ أمجاده فــي نهايــة الثمانينات 
بتحقيق إنتاج 50 ألف طن ســنويا 
من الخميــرة، محققا بذلك االكتفاء 
الذاتــي رفقة مصنع وادي الســمار 
بالجزائــر العاصمــة، معتبــرا أن 
الخميرة منتوج اســتراتيجي يمكن 
تصنيعه بالجزائر دون اللجوء إلى 
االســتيراد والتــي تكلــف الخزينة 
دوالر  مليــون   100 العموميــة 

سنويا.
الجزائــر  أن  الوزيــر  وأكــد 
باستطاعتها خلق نسيج صناعي في 
تربية الخميرة بالجزائر في كل من 
قالمــة و وواد الســمار، خصوصا 
وان معــدات مصنع بوشــقوف لم 

تتأثــر بفعل الزمــن و يمكن إعادة 
اســتعمالها  مع بعــض اإلضافات 

وخلق استثمار طفيف.
وطالــب الوزيــر المســؤولين عن 
المجمــع بدراســة دراســة مخطط 
إعادة البعث والعمل على بعث هذا 
المجمع مع خلــق مجمعات أخرى 
للوصــول إلى 3 وحــدات لتحقيق 
االكتفاء الذاتي من مادة الخميرة. 

وتجــدر اإلشــارة، إلــى أن وزير 
الصناعــة اســتهل زيارتــه بقالمة 
القطــاع،  واقــع  باســتعراض 
ليعايــن بعدها المؤسســة العمومية 
االقتصادية للدراجات و الدراجات 
الناريــة و تطبيقاتهــا، كمــا تفقــد 
المنطقــة الصناعيــة ذراع لحرش 

ببلدية بلخير.
خديجة زفيزف

أزيد من 200 نقطة بيع سيتم استحداثها عىل 

يف زيارة عمل قادته إىل والية قالمة

وزير الصناعة يتأسف لغلق مصنع 
الخمرية ببوشقوف ويعد بإعادة بعثه 

وزارة التجارة تعتمد عملية البيع 
بالتخفيض يف رمضان

n و في رده  أمس على سؤال من قبل عضو بمجلس 
األمــة حول متى ســيتم فتح الحدود، قــال وزير الصحة 
والســكان عبد الرحمــن بن بوزيد »فتــح المجال الجوي 
قرار سيادي لكن من األفضل أن نبقى كما نحن عليه ولقد 
ارتفعــت عدد اإلصابات بفيــروس كورونا في الدول بعد 
فتح الحدود«  ، وهو ما يبرز أن الجزائر لن تتســرع في 
فتــح حدودها وأنها تفضل ترقــب الوضع الوبائي ، على 
اعتبــار أن فيــروس كورونا ال يزال موجــودا  وخطره 

يظل قائما 
 كمــا أن الوزيــر وجــه مــن خــالل رده أمــس رســالة 
مفادهــا أن الــدول التي تســرعت في فتــخ الحدود دفعت 
الثمن غاليا والمكاســب التي حققتها من ذلك  ســرعان ما 
تبخرت والنتائج كانــت وخيمة  بارتفاع حاالت اإلصابة 
بالفيــروس القاتل بشــكل كبير  على غــرار دول الجوار 
التــي تحصي يوميا إصابات  بــاآلالف ، عكس الجزائر 
التي  تسجل تراجعا في اإلصابات ، حيث لم يتجاوز عدد 
المصابيــن أمــس 175 إصابةجديدةكوفيــد19- وحالتي 
)2( وفاةئرخالالل24 ساعةاألخيرةفيالجزائر, فيماتماثل 
162 مريضاللشــفاء, حسبماكشفعنهالناطقالرسميللجنةر

صدومتابعةفيروسكورونا, الدكتورجمالفورار.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد في أكثر 
من مناسبة أنه يفضل صحة المواطن على االقتصاد وهو 

يرى : » أن صحة  المواطن فوق كل اعتبار »  
ويــرى مالحظــون أنه ورغم ما لحــق االقتصاد الوطني 
مــن أضــرار، إال أن فتح الحدود في الوقــت الحالي يعد 
بمثابة مغامرة غير محســومة العواقب وأن خيار السلطة 
باإلبقــاء على غلــق الحدود وتخفيف اإلجــراءات داخليا 
خيــارا مناســبا . كما أنها وفت بالتزاماتهــا مع مواطنيها 
العالقيــن في الخــارج ، وكانت من بيــن أول الدول التي 
وضعت اســتراتيجية مدروسة إلعادة المواطنين العالقين 

عبر مئات الرحالت المنظمة صوب  عديد العواصم .
ويــرى الخبير االقتصادي بن يحي أنــه يفضل إن حدث 
فتح للحدود أن يكون ذلك وفق إســتراتيجية  مدروســة و 
رقابــة صارمة بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، 
مشــيرا إلى ضرورة توفير التغطية الصحية بشــكل تام ، 
مضيفا في ســياق حديثه أن الغلق سبب متاعب اقتصادية 
كبيــرة ، وأنه حــان الوقــت لتفعيل التنقالت المدروســة 
بإتجــاه الــدول التي ال يوجــد فيه خطر كبيــر من ناحية 
إنتشــار الوباء كدول الخليج مثال وبعض الدول اإلفريقية 

كموريتانيا والسينغال مثال .

n وخالل يوم دراسي نظمه المجلس 
الوطنــي االقتصــادي واالجتماعــي 
المرفق  حول« أخالقيــات  والبيئــي 
العــام«, أعتبــر وزيــر الداخلية أن 
فيهــا  التــي شــرعت  اإلصالحــات 
خــالل  مــن  العموميــة  الســلطات 
تبســيط اإلجراءات اإلدارية وتوفير 
التــي  الالزمــة  الماديــة  الظــروف 
تتكيف مع حاجيــات المرافق العامة 
تستوجب االستثمار أكثر في العنصر 
البشــري من خــالل انتقــاء كفاءات 
تتحلــى بهذه القيــم والمبادئ لضمان 
علــى  والقضــاء  الخدمــة  تحســين 
العراقيــل البيروقراطيــة و العقبات 
التــي ترهق كاهــل المواطن وتعطل 
مصالحه كمــا يتطلــب األمــر تقييم 
تأطير مساهمة األخالقيات الوظيفية 
في تحســين أداء الموظــف باعتباره 
فــي واجهــة المنتفعين فــي خدمات 
المرفق العام و يكون بأخالقه المهنية 
قادرا علــى تقديم خدمات تنال رضا 
المواطن حتى وان كانت نســبية من 
خــالل االهتمــام بالشــكاوي المقدمة 
واالســتماع الــى متطلباتــه وتطوير 
وسائل إعالمه ســيما عبر الدعامات 
التكنولوجيــة الحديثــة, كمــا أضاف 
ضــرورة  علــى  مشــددا  الوزيــر, 
التحســيس بأهمية العمل بهذا المنهج 

ونشره على أوسع نطاق
 ولتجســيد ذلك علــى أرض الواقع, 
بات مــن الضروري إعــداد مواثيق 
والقواعــد  األخالقيــة  القيــم  تحــدد 
الســلوكية التــي توضح مســؤوليات 
وواجبــات االدارة والموظــف ازاء 

المنتفعين مع ترســيخ مبدا المساءلة 
وتقييــم االداء علــى جميــع أعمــال 
المرافق العامة, تفعيــل دور الرقابة 
واعتمــاد نظــام التحفيــز, كمــا قال 
الوزير, مجــددا التأكيــد على أهمية 
التكوين الدائم للمورد البشري لتنمية 

وتطوير امكانياته
الــوزاري,  لقطاعــه   وبالنســبة 
ذكــر  بلجــود أنــه في ظــل التحول 
الجديــد الــذي تشــهده البــالد, فانــه 
باإلضافة إلى تعميم الرقمنة وتطوير 
اإلدارة االلكترونيــة فقد تم الشــروع 
فــي مراجعــة النصــوص القانونيــة 
المســيرة للمرصد الوطنــي للمرفق 
العام المســتحدث فــي 2016 قصد 
تعزيز المهام المنوط به وتمكينه من 
إرســاء مبادئ الحوكمة ومســاهمته 

بفعالية فــي االرتقــاء بالمرفق العام 
وذلــك عبــر تقييــم هيكلــة المرفــق 
العام ومتابعة مدى مواكبة اســتغالل 
المــوارد البشــرية والماديــة لتحقيق 
األهداف المســطرة وجودة الخدمات 
المقدمة كمــا يتم العمل علــى التقييم 
الدوري لعمل المرفــق العام بإجراء 
دراســات وتحقيقات ميدانية و إعداد 
مرجعيــات عمليــة مــن أجــل قياس 
أدائه وذلك بالتنســيق مــع اإلدارات 

والمؤسسات العمومية المعنية.
وذكــر الوزيــر في هــذا المقــام أن 
الســلطات العموميــة قامــت بإنجاز 
العديــد من المرافق وإعداد ترســانة 
مــن القوانين قصد تحســين وتطوير 
الخدمات المقدمة للمواطن وإرســاء 
قواعــد وتدابير ترمي الى تنظيم هذه 

المرافق بغيــة تكييفها مع التطورات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وخاصة 
التكنولوجيــة منهــا والتــي تظل في 
صلــب اهتمامــات وأولويات رئيس 
الجمهورية, عبــد المجيد تبون. كما 
ســعت, يضيــف الوزير, إلــى تبني 
مقاربــة جديــدة قادرة علــى تكريس 
األخالقيــات المهنية في المؤسســات 
العموميــة وفــق آليــات تهــدف إلى 
تقييــد الموظف بواجباتــه عند تأدية 
المهــام المنوطــة بــه باعتبــار هــذا 
المنهج, كما قال, آلية ناجعة لتحسين 
أداء هــذه المرافق مــن خالل تفعيل 
أدوات مكافحة جميع أشــكال الفساد 
البيروقراطية والمحسوبية  ومحاربة 
والرشوة وضمان الشفافية في تسيير 

المرفق العام.

المجلــس  شــدد  رئيــس   n
اإلقتصــادي واإلجتماعي )الكناس( 
رضا تيــر على ضــرورة مراجعة 
التوظيــف والتكويــن فــي  سياســة 
تســجيب  الدولة حتــى  مؤسســات 

لمعايير المنافسة المعتمدة دوليا. 
الوطنــي  المجلــس   وقــال رئيــس 
االقتصادي واالجتماعي خالل ندوة 
صحافيــة على هامش يــوم اعالمي 
أخالقيــات  حــول  الكنــاس  نظمــه 
المرفــق العــام، أن أخلقــة المرفــق 

العــام ال يجب أن تكــون قضية دولة 
فقــط وإنمــا قضيــة الجميع موضحا 
في نفس االطار  أن تحســين الخدمة 
العمومية مرتبط بتحســين السلوكات 
فــي اإلدارة، البيروقراطيــة تتحكــم 
فــي تســيير اإلدارات العمومية رغم 
كل الجهود وأشــار نفس المســؤول 
علــى  ضــرورة  إشــراك الكفاءات 
الشــابة فــي التســيير لتعزيــز ثقــة 

المواطن في االدارة.
ر.م

اعتربت أن األمر يتعلق بقرار سيادي 

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود:

أكد ، أمس ، وزير الصحة والسكان  عبد الرحمان بن بوزيد أن فتح المجال الجوي قرار سيادي  وأنه من األفضل اإلبقاء  على الحدود مغلقة ،ويبدو واضحا أن إعادة فتح الحدود ليس باألمر 
الهين بالنظر لبقاء خطر كورونا ، وأن السلطات الجزائرية تفضل سياسة التريث والترقب على التسرع ، بالرغم من األضرار الناتجة عن ذلك ،خاصة على المستوى االقتصادي وتنقل األشخاص 

، ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قالها صراحة » صحة المواطن فوق كل إعتبار«.

السلطة تفضل التريث وعدم المغامرة بفتح الحدود  

»الكناس« يدعو إىل مراجعة سياسية التكوني والتوظيف يف مؤسسات الدولة

إصالح اإلدارة يستوجب االستثمار أكرث يف  العنرص البرشي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أن جهود السلطات العمومية لتحسين أداء المرفق العام 
وتبسيط اإلجراءات اإلدارية للمواطنين لن تأتي بثمارها دون عنصر بشري متحلي بالكفاءة والقيم وروح المسؤولية وهو ما 

يستوجب مواثيق تحدد مسؤوليات وواجبات اإلدارة والموظف إزاء المنتفعين من خدماتها.
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الجزائر: ربيع ـ م 

قسنطينة:يزيد .س



n اســتمع قاضي تحقيق  القطب الوطني المتخصص 
في مكافحة الجريمة المالية واالقتصادية بمحكمة ســيدي 
أمحمــد، أمس الثالثــاء، ألقوال وزير الســكن والعمران 
الســابق عبد الوحيد تمــار في قضية فســاد وتبديد المال 
العــام ونهب العقار الفالحي خــالل  توليه منصب والي 

والية مستغانم خالل سنة 2015 .
ويتابــع الوزير الســابق عبــد الوحيد  طمار بتهــم ثقيلة 
ذات صلــة بالفســاد وتتعلــق بالتزويــر فــي المحررات 
العموميــة  وتبديــد أمــوال عمومية باإلضافــة الى  منح 
امتيازات غير مبررة للغير بطريقة غير شرعية ومخالفة 
للتشــريع والتنظيمات الى جانب اســتغالل النفوذ بصفته 
وســوء اســتغالل الوظيفة وتحويل عقــارات ذات طابع 
فالحي والمساس باألمالك الوطنية , وقد تم االستماع الى 
الوزيــر طمار من قبل القطــب الجزائي المتخصص في 
مكافحة الجرائم الماليــة واالقتصادية بناء على تحقيقات 
فتحتها محكمة مســتغانم فيما يخص نهب العقار الفالحي 
لهــذه الوالية الســاحلية الغربيــة وبيع شــاليهات جاهزة 
تابعة مليكتها للوكالــة العقارية للوالية للخواص بالدينار 

الرمزي
وكان المستشــار المحقق بالمحكمة العليــا قد أمر بإيداع 
وزير الســكن والعمران السابق عبد الوحيد تمار السجن 
المؤقــت بالمؤسســة العقابية للحــراش األســابيع القليلة 
الفارطــة بســبب تورطه في هــذه القضايا خــالل توليه 

منصب والي مستغانم. 
ربيع ـ م 

n أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الثالثاء، في بيان لها, عن اضطرابات في الرحالت الداخلية من 
و إلى مطارات المدن الجنوبية بسبب سوء األحوال الجوية.

و جــاء فــي ذات البيان الذي نشــرته الشــركة عبر صفحتهــا على موقع التواصــل االجتماعي »فيســبوك« بان هذه 
االضطراب راجع إلي سوء األحوال الجوية الناجمة عن الزوابع الرملية و صعوبة الرؤية

 و كان الديوان الوطني لألرصاد الجوية قد أعلن أول أمس في نشــرية جوية خاصة عن هبوب رياح قوية بعدد من 
واليات جنوب الوطن تســتمر إلى غاية الســاعة التاسعة من مساء غد الثالثاء وأشار الديوان في نفس النشرية إلى أن 

الواليات المعنية هي جنوب غرداية, تمنراست أدرار وتندوف, مضيفا أن الرياح قد تتسبب في زوابع رملية.
ق ـ و

n وقــع خمســة متعامليــن فــي قطــاع 
بروتوكــول  علــى  المتجــددة  الطاقــات 
اتفــاق لتطوير مشــترك لمشــاريع الطاقة 
الشمســية في الجزائر، حســب بيان لنادي 
»إينرجيــا«، مجموعــة تفكير متخصصة 

في هذا المجال. 
وأوضح البيان أن األمر يتعلق بشــركات 
»زرغون غــروب« و »أس.بي.أس« و 
»ميلتاك« و »أوزغون« و«نيرتا سوالر 
الجزائــر« )مشــروع شــراكة جزائري-

إســباني( التي رســمت هــذا التحالف من 
خالل بروتوكول اتفاق وقع بالعاصمة.

ويمثــل هــؤالء المتعاملين حســب البيان، 
كافة سلســلة قيم مشــروع الكهروضوئية 
والهندســة وتوريد العتاد الالزم )األلواح، 
الهيــاكل الحاملــة، ...( المتوفــرة محليــا 
ودوليا، مرورا بالهندســة المدنية والبناء، 
يضيف ذات المصدر، مشــيرا إلى أن هذه 
الشــركات ذات المهن المتكاملة، »تحوز 

علــى الخبــرة الضروريــة لبنــاء محطة 
شمسية«.

ويكــرس بروتوكــول االتفــاق »مســعى 
مشــترك يهــدف إلــى إبــراز اإلمكانيات 
الصناعية والهندسية التي تزخر بها بالدنا 
من جهة واالستجابة للتوجيهات الواضحة 
الصــادرة عــن الســلطات العموميــة من 
حيث االنتقــال واألمن الطاقويين من جهة 

اخرى«.
وصــرح الرئيــس المديــر العام لشــركة 
»نيرتــا ســوالر الجزائر«، عبــد الكريم 
زيري أن »هذه المبادرة المدروســة جيدا 
تســمح بخلق تفاعل بين الفاعلين المحليين 
قصد التكفل بالمشاريع المستقبلية للحكومة 

في مجال تطوير القدرات الوطنية«.
مــن جهتــه، شــدد الرئيــس المديــر العام 
لشــركة »زرغــون« المتخصصــة فــي 
األلواح الشمسية، رحمون زرغون، على 
فكرة شــعبة صناعية قصد إنشاء الماليين 

مــن مناصــب الشــغل للشــباب واقتصاد 
استهالكنا المحلي للموارد الغازية«.

مجموعــة  »إينرجيــا«  نــادي  ويعتبــر 
تفكيــر مفتوحــة للمتعامليــن االقتصاديين 
والمختصيــن والجامعييــن الراغبيــن في 
المشاركة في ديناميكية السلطات العمومية 
والذين يســتجيبون للشروط الميدانية على 

المديين القصير والمتوسط.    
وأشــار البيان إلــى أن »أعضــاء النادي 
يدعــون منظمات أرباب العمل إلى توحيد 
أصواتهم لتجســيد هذا المسعى الذي سمح 
مســبقا بإطــالق مشــاريع تجــاه البلــدان 
االفريقية على غرار الكاميرون«، مضيفا 
أن »هؤالء األعضاء ســيزودون بمجلس 
جديــد ومنظمــة جديــدة ويبرمجــون لقاء 
الحقا يوم 25 فيفري الجاري مع مشاركة 
شــخصيات العالم االقتصادي ومسؤولين 

سياسيين.
ق ـ و

5عين على الحدث

بلحيمر: الجزائر مستهدفة بحرب إلكترونية خطيرة
أكد وزير االتصال، الناطق الرســمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس الثالثاء، أن تحذيراته المتكررة من مخاطر الحرب االلكترونية التي تســتهدف الجزائر وتقودها 

جهات أجنبية، »ليست نسجا من الخيال وال اجترارا لما يعرف بالعدو الخارجي«.

قال أن التحذيرات منها  ليست اجرتارا لما يعرف بالعدو الخارجي

متهم بالزتوير وتبديد أموال عمومية ونهب العقار الفالحي

بهدف تجسيد االنتقال الطاقوي

االستماع إىل وزير السكن السابق عبد الوحيد تمار  يف قضايا فساد
اضطرابات يف رحالت الخطوط الجوية الجزائرية بسبب سوء األحوال الجوية

تحالف بني خمسة متعاملني لتطوير مشاريع مشرتكة يف طاقات متجددة

n وقــال بلحيمــر فــي حــوار أجــراه مع 
صحيفة »الشــروق اليومي«، أن »ما نحذر 
منه ليس نســجا من الخيــال وال اجترارا لما 
يعــرف ب »العــدو الخارجي«، ســعيا إلى 
الحيلولة دون تمكين ما يسمى بالديمقراطيين 
مــن التظاهــر، ألن التظاهــر حــق مكرس 
دستوريا ومؤطر قانونا«، مضيفا أن »جميع 
الــدول تتمتــع اليــوم بعقيدة رســمية خاصة 
بالمحاربة اإللكترونية الرســمية، تهدف إلى 
تأطير النشاطات التي يتم اتخاذها في الفضاء 
السيبراني قصد التأثير على األنظمة المعادية 

والمساس بوفرة أو سرية المعطيات«.
وأوضــح أن العمليات الســرية فــي الفضاء 
الســيبراني تتعلق ب«الجوسســة والتخريب 
وكذا التدمير عن طريق الدعاية والمعلومات 
المغرضة، بقصد تقويض أســس السلطة من 
خالل مهاجمتها وتشــويه ســمعتها في مجال 

القيم وتجريدها من الشرعية«.
ولتحقيق ذلك، يتم ســلك مسارات »ال يمكن 
اختراقهــا« -حســب وزير االتصــال- الذي 
أشــار إلــى أن »وســائل اإلعــالم التقليديــة 
اســتخدمت البشــر إلنتاج ونشــر رســائلهم 
مــع احتــرام القوانيــن والتنظيمــات وقواعد 
األخالق أو األعــراف، وهو ما يحقق درجة 
مســؤولية مطمئنة، إال أن األمر لم يعد كذلك 
مع المخزنات التابعة لمســيري الخوارزمية 
للروبــوت فــي غوغــل وتويتر وفايســبوك 
المســيرة تلقائيــا في وضع شــبيه بالطائرات 
دون طيــار عندما تســتخدم في عمليات قتل، 
لكن دون أن يتحمل أي من البشــر مسؤولية 

ذلك«.
واستطرد قائال أن الفضاء السيبراني »يوجد 

في قلب كافة األطماع الرامية إلى الســيطرة 
عليه لسبب رئيســي يتمثل فيما يتمتع به من 
قوة اســتقطاب لــدى المواطنين الســيما فئة 
الشــباب«، الفتا إلى أنه »في ســنة 2020 
اســتقطب اإلنترنــت مــا يقــرب 60 بالمائة 
من ســكان العالــم وهو ما يمثــل 4.5 مليار 
شــخص، منهم 3.8 مليار يمتلكون حسابات 

على وسائل التواصل االجتماعي«.
ويســجل فايســبوك يوميا »أكثــر من 100 
بمثابــة طوفــان ال  وهــو  محتــوى  مليــار 
تستطيع خوارزمياته وال جيشه الصغير من 
المرشدين والمدربين احتواءه بشكل واقعي، 
ويعد أكبر شركة إعالم في تاريخ العالم وهو 
أيضا ناشر ومذيع في نفس الوقت، له حوالي 

2.6 مليار مســتخدم منتظم و ماليير أخرى 
على تطبيقات واتساب وإنستغرام«.

الديمقراطيــات  »كل  أن  بلحيمــر،  وقــال 
تعرف تبعيــة لتكنولوجيات االتصال الرقمي 
التي تســمح بتشــكيل منطقة عالميــة لحرية 
التعبيــر غيــر محــددة الحجــم مقرونــة بال 
مســؤولية خوارزميــة تميزها كميــات هائلة 
من المعلومات المغلوطة التي تنتشر بسهولة 
غير مســبوقة«، مضيفا أنه »غالبا ما تنسي 
أو تغفل وســائل اإلعالم والقادة السياســيون 
والجامعيون والجمهور الواســع وضع دوامة 
األخبار اليومية في ســياق تاريخي، مفضلين 
عبــر  واألزمــات  األحــداث  آخــر  متابعــة 

الشبكة«.

وبهذا الصدد، شــدد وزير االتصال على أن 
دســتور 2020 كــرس فئتان أساســيتان من 
الحقــوق من خالل المــادة 47 التي جاء فيها 
أن »لــكل فرد الحق فــي حماية خصوصيته 

وشرفه.
مراســالته  ســرية  فــي  الحــق  فــرد  لــكل 
واتصاالتــه الخاصة بجميع أشــكالها«، وقد 
أدرجت هذه المــادة فقرتين جديدتين تنصان 
علــى أن »حماية األفراد في معالجة البيانات 
الشخصية حق أساسي. ويعاقب القانون على 

أي انتهاك للحقوق المذكورة«.
وأوضــح الوزيــر أن القانون، يبنــي حماية 
الحيــاة الخاصــة علــى ثالثــة عناصر وهي 
والعالقــات  الســرية  الســلوك،  »احتــرام 
الخاصة«، معربا عن تأييده لـ«حماية الحياة 
الخاصــة عن طريق ســن أقصــى العقوبات 
بغــض النظر عــن دوافع المعتــدي ومركزه 
االجتماعي«، على اعتبار أن »هذا اإلجراء 
يعد ضروريــا نظرا لكون ظاهرة المســاس 
بحياة األشخاص ال تستثني أحدا وتتخذ أبعادا 

مقلقة«.
وفي رده عن سؤال بخصوص تورط الكيان 
الصهيونــي فــي الحــرب االلكترونيــة، قال 
بلحيمــر أن ما يقوم به هذا الكيان من أبحاث 
عســكرية وتطبيقاتها المدنيــة يعتبر »المادة 
التي تغذي بســخاء وبتكلفة مرتفعة الشركات 

العاملة في الفضاء السيبراني«.
وأضــاف أن »بعــض التكنولوجيات األكثر 
ســرية التي أنتجها مطورو هذا الكيان، تظل 
أكثر قربا بنســخها العسكرية األصلية، وهو 
حــال أحــد البرمجيــات الهجوميــة التي يتم 
بيعهــا للدول التي ترغب في التجســس على 
مواطنيها وكذا للدول المتنازعة وللشــركات 

الخاصة التي تأمل في الحصول على ميزة أو 
تفوق على منافسيها أو ضمان حسن استغالل 
زبائنهــا والتأثيــر عليهم وتوجيــه خياراتهم 
التجارية، وبمجرد إدماج هذه البرمجيات في 
منصات الوســائط االجتماعية التي يستعملها 
مالييــر المســتخدمين، فإن هــذه البرمجيات 
الجاسوســية توفــر لمصالــح االســتعالمات 

للدول المعنية بعدا يكاد يكون عالميا«.
وذكــر وزيــر االتصــال فــي هذا الســياق، 
بالدعوى القضائية التي رفعتها »واتســاب« 
وهي منصــة للتواصل االجتماعــي مملوكة 
لفايســبوك أمام محكمــة كاليفورنيا ضد »أن 
أس أو« وهي أكبر شــركة مراقبة إسرائيلية 
أسســها عــام 2010 كل مــن عمــري الفي 
وشــاليفهوليو، وهما »من خريجي ما يعرف 
بوحــدة الجوسســة اإلســرائيلية العســكرية 

.»8200
وأوضح بلحيمر أنه بموجب هذه الدعوى فإن 
»واتساب« اتهم »أن أس أو« بتنفيذ هجمات 
سيبرانية، استهدفت الهواتف المحمولة ألكثر 
مــن 1400 مســتخدم فــي 20 دولــة وقام 
»أن أس أو« فــي تنفيــذ اعتدائــه باســتخدام 
برنامج التجسس المسمي »بيغاسوس« الذي 
»اســتخدم ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان 
والمحاميــن والزعماء الدينييــن والصحفيين 
وعمــال اإلغاثــة«، كما منــح »أن أس أو« 
رخصة اســتخدام هذا البرنامج لـ«عشــرات 
الحكومات، السيما منها التي ال تتمتع بسمعة 
طيبة في مجال احترام حقوق اإلنســان على 

غرار المغرب«.
ربيع ـ م
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n كما زادت األسعار مع إعالن جماعة الحوثي 
اليمنية أنها شــنت هجمات على الســعودية، مما 
أثار مخــاوف متعلقة باإلمدادات فــي أكبر دولة 
مصــدرة للنفط في العالــم، بينما تلقت األســعار 
الدعــم أيضا من تفــاؤل مدفوع باللقــاح المضاد 
لفيــروس كورونا إزاء تعافــي االقتصاد العالمي 

من جائحة كوفيد19-.
وصعــدت العقود اآلجلــة لخام ”غرب تكســاس 
الوسيط األمريكي” بنسبة 0.7 بالمئة، لتصل إلى 
69.88 دوالر للبرميل، بحلول الساعة 08:36 
بتوقيت غرينتش، بعد أن المست أعلى مستوياتها 

منذ أوائل جانفي2020. 
وتســبب الطقس البارد فــي الواليات المتحدة في 
تعطــل آبــار ومصافــي النفط في تكســاس أمس 
االثنين وفرض قيودا على مشغلي خطوط أنابيب 
الخــام والغــاز الطبيعي، مما تســبب في انقطاع 

الكهرباء عن نحو أربعة ماليين منزل وشركة.
وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط 
يوميــا، ويوجد بها 31 مصفــاة، وهو أكبر عدد 
فــي والية أمريكية واحدة، ومنها بعض من أكبر 
المصافي في البالد، وفقا لبيانات إدارة معلومات 

الطاقة األمريكية.
ق ـ إ/ وكاالت

n ُعينــت الخبيــرة االقتصاديــة 
النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويال،  
مديــرة لمنظمــة التجــارة العالمية، 
لتصبــح أول امــرأة وأول إفريقيــة 

تتولى هذا المنصب.
وقالت منظمــة التجارة العالمية في 
بيــان أول أمس إن ”أعضاء منظمة 
التجــارة العالمية وافقــوا للتو على 
تعييــن الدكتورة نغوزي أوكونجو-
إيويال في منصب المديرة العامة”، 
وذلــك بعــد 15 دقيقــة مــن افتتاح 

اجتماع عام عقد لهذه الغاية.
ونقلــت فرانس بــرس عن المنظمة 
إن ”أكونجو-إيويــال أصبحــت أول 
امــرأة وأول إفريقية مديرة لمنظمة 
التجارة العالمية. ســتتولى منصبها 
فــي األول مــن مــارس، وتنتهــي 
واليتها القابلة للتجديد في 31 أوت 

.»2025
وبعــد تعيينها، ألقــت أكونجوإيويال 
كلمــة عن بعــد أمام ممثلــي الدول 
خــالل  المنظمــة  فــي  األعضــاء 

اجتماع مغلق، ووفقا للمصدر.
نهايــة أكتوبر عطلــت إدارة دونالد 
ترامــب التــي ســعت خــالل أربع 
ســنوات إلى تقويض المنظمة، في 
اللحظة األخيــرة التوافق الذي كان 
يرتســم حول النيجيرية البالغة 66 

عاما. 
قوكان تعيينها متوقعاً بعد انســحاب 
منافســتها الوحيدة وزيرة الخارجية 
الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي في 

5 فيفري.
واتخــذت األخيــرة قرارهــا بعدما 
تشاورت مع الواليات المتحدة التي 
كانــت داعمتهــا الرئيســية في ظل 

إدارة دونالد ترامب.
وأعطت إدارة بايدن دعمها لتسمية 
المنظمة  أكونجو-ايويال على رأس 
بعد أشــهر من الشــلل إثر اســتقالة 
البرازيلــي روبرتــو أزيفيــدو من 
المنصــب قبل عام من نهاية واليته 

ألسباب صحية.    
ق ـ إ

”رويتــرز«  وكالــة  أفــادت   n
لألنباء، أمس الثالثــاء، بأن العملة 
الرقمية بتكوين اخترقت حاجز 50 
ألــف دوالر للمرة األولى في أعلى 

سعر تسجله على اإلطالق.
يأتي ذلك، بعدما ســجلت بيتكوين، 
صبــاح أمــس، مســتوى تاريخيا، 
حيث صعدت فوق مســتوى 49.4 

ألف دوالر.
وبحلــول الســاعة 07:44 بتوقيت 
موســكو، ســجلت العملــة الرقمية 
 CoinMarketCap في منصــة
قراءة عنــد 49482 دوالر، لكنها 

انخفضــت بعــد ذلك إلى مســتوى 
49079 دوالر.

ويأتي االرتفاع بعدما أعلنت شركة 
”تســال« في مطلع فبراير الجاري 
أنهــا اســتثمرت نحــو 1.5 مليــار 
دوالر في عملة »البيتكوين« كجزء 

من سياستها االستثمارية المحدثة.
باإلضافة لذلك تعتزم الشركة البدء 
فــي اســتخدام العملــة الرقمية في 
الدفــع لقاء منتجاتها في المســتقبل 
القريب. وارتفعت العملة المشــفرة 

%72 منذ بداية العام الجاري.
ق ـ إ/ وكاالت

n قــال مكســيم ســوريكين زعيم 
حــزب ”الشــيوعيين في روســيا”، 
إنه أرسل باســم الحزب رسالة إلى 
مجلــس الدوما، طلب فيهــا اعتماد 
يفــرض ضريبــة  خــاص  قانــون 
شــخصية على الملياردير فالديمير 

بوتانين.
وذكر ســوريكين، أن بوتانين حقق 
”ثــروة خيالية” - 30 مليار دوالر، 
وهــو رقــم قياســي مطلــق لقائمة 

”فوربس” الروسية.
واختتــم ســوريكين حديثــه قائــال: 

”نحن نعرض فرض ضريبة بنسبة 
%50، على ثروة بوتانين، وتوجيه 
هذه األمــوال، على ســبيل المثال، 
االجتماعيــة  المســاكن  بنــاء  إلــى 
وتوصيل الغاز إلى مختلف المراكز 

السكنية«.
أحــد  بوتانيــن،  فالديميــر  يعتبــر 
لشــركة  الرئيســيين  المالكيــن 
التــي  للتعديــن   Nornickel
النيــكل والبالديــوم والبالتين  تنتج 

والكوبالت والنحاس والروديوم.
ق ـ إ

البنــك  محافــظ  وكان   n
المركزي التونســي مروان 
العباسي قد توقع في أواخر 
تســجيل  الماضــي  العــام 
انكماش فــي الناتج المحلي 
اإلجمالــي بين 7 و8 بالمئة 
خــالل العــام 2020، بعد 
تسجيلها انكماشا بـ 2 بالمئة 
في الربع األول و20 بالمئة 
خالل الربع الثاني 2020.

وأرجع العباســي االنكماش 
الــذي يمــر بــه االقتصــاد 
تداعيــات  إلــى  المحلــي، 

علــى  كورونــا  جائحــة 
والوضعيــة  االقتصــاد 
االقتصادية التي كانت سيئة 

قبل الجائحة.
وأبرز القطاعات المتضررة 
من الجائحة هي المؤسسات 
الصغيرة والمتوســطة التي 
صعبــة،  وضعيــة  تعيــش 
كمــا كان لتبعــات الفيروس 
انعكاس ســلبي على القطاع 
نســبة  وفاقــم  الســياحي، 

البطالة.
ق ـ إ/ وكاالت

n وتجــاوزت الصين الواليــات 
المتحــدة، بفضل االنتعاش الســريع 
بوبــاء  تأثــرا  األقــل  القتصادهــا 
كوفيد19- من اقتصادات الشــركاء 
الغربيين، بحسب ما ذكرت فرانس 

برس.
تجارة االتحــاد  حجــم  وبلــغ 
األوروبي مع الصيــن، خالل العام 
دوالر،  مليــار   586 الماضــي، 
وهــو أكثر بنحــو 31 مليار دوالر 
مــن حجــم التجــارة األوروبية مع 
الواليــات المتحــدة، والتــي بلغــت 
555 مليــار دوالر، وفقــا لألرقام 
الصــادرة أول أمــس عــن المعهــد 
األوروبي لإلحصاء ”يوروستات«.

وأوضــح ”يوروســتات« فــي بيان 
كانــت   ،2020 العــام  »خــالل 
التجاري الرئيسي  الصين الشــريك 
لالتحــاد األوروبــي”، وفقا لفرانس 

برس.
وإذا كان االتحاد األوروبي الشريك 
التجــاري األول للصين منــذ العام 
2004، فهــذه المــرة األولى التي 
ينقلــب فيهــا الوضع بحيث تســبق 
الصين الواليــات المتحدة في حجم 

المبادالت التجارية مع أوروبا.
ووفقــا للمعهد، تعزى هــذه النتيجة 
إلى زيــادة الواردات األوروبية من 
الصيــن، والتي زادت بنســبة 5.6 
في المئة عام 2020 مقارنة بالعام 
2019، بينمــا ارتفعت الصادرات 
األوروبية إلى الصين بنســبة 2.2 

في المئة.

 وفي الوقت نفســه، سجلت التجارة 
مــع الواليات المتحدة تراجعا كبيرا 
لــكل من الــواردات، التي ســجلت 
انخفاضــا بنســبة 13.2 فــي المئة 
انخفضــت  التــي  والصــادرات، 

بدورها بنسبة 8.2 في المئة.
تبعــات  جــراء  معاناتــه  وبعــد 
كوفيد19- خــالل الربع األول من 
العــام 2020، تعافــى االقتصــاد 
الصينــي إلــى حــد كبيــر وتجاوز 
االســتهالك في نهاية العام مستواه 
عن العام السابق، ما أدى إلى زيادة 
خصوصــا  األوروبيــة  المبيعــات 
الفاخــرة،  والســلع  الســيارات 

بالمقابل، استفادت صادرات الصين 
إلــى أوروبــا مــن الطلــب القــوي 
على المعــدات الطبيــة والمنتجات 

اإللكترونية.
وتميــل الكفــة لصالــح الصيــن في 
التبادل التجاري، حيث شهد االتحاد 
األوروبــي تفاقــم عجــزه التجاري 
معهــا الــذي ازداد مــن 164.7- 
مليار يورو عام 2019 إلى 181- 
مليــار العام الماضــي؛ وفي الوقت 
نفســه، بقــي الفائض مــع الواليات 
المتحدة مســتقرا عند حوالي 151 
مليار يورو، وفقا للوكالة الفرنسية.

من جهتها، أصبحت بريطانيا، التي 

لــم تعد جزءا من االتحاد األوروبي 
بعــد اتفــاق البريكســت، ثالث أكبر 
شــريك تجاري ألوروبا بعد الصين 
والواليات المتحــدة، رغم انخفاض 
الصادرات األوروبية إلى بريطانيا 
بنسبة 13.2 في المئة العام الماضي 
والواردات بنسبة 13.9 في المئة.

االتحــاد  المجمــوع، ســجل  وفــي 
األوروبــي عــام 2020 ارتفاعــا 
حادا في الفائــض التجاري مع بقية 
العالــم، إلــى 217.3 مليــار يورو 

مقابل 191.5 مليار عام 2019.
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الطقس البارد يدفع أسعار 
النفط إلى أعلى مستوى

النيجريية نغوزي أوكونجو-إيوياال 
عىل رأس منظمة التجارة العالمية

أصبحت أول امرأة وأول إفريقية مديرة للمنظمة

مسجلة أعىل سعر عىل اإلطالق

»فوربس« تكشف عن أول رجل أعمال
 رويس تبلغ ثروته 30 مليار دوالر

العملة الرقمية ”بتكوني” تخرتق 
حاجز 50 ألف دوالر للمرة األوىل

الشيوعيون يدعون لفرض رضيبة 
شخصية عىل الملياردير بوتانني

االقتصاد التونيس ينكمش %8.8 يف عام 2020

الصني صارت الرشيك التجاري الرئييس لالتحاد األورويب

عين على االقتصاد 6

تم تداول أسعار النفط، خالل تعامالت أمس الثالثاء، قرب أعلى مستوى في 13 شهرا على خلفية طقس بارد 
مفاجئ تسبب في إغالق اآلبار في تكساس، أكبر والية منتجة للخام في الواليات المتحدة.

2020. وسجل االقتصاد  بالمئة في   8.8 انكمش  اقتصاد تونس  الوطني لإلحصاء ،أن  المعهد  بيانات رسمية من  أظهرت 
التونسي نموا بلغ واحدا بالمئة في عام 2019.

أطاحت الصين الواليات المتحدة بوصفها الشريك التجاري األول لالتحاد األوروبي في العام 2020.
وتفوقت الصين على الواليات المتحدة عام 2020، وأصبحت، وللمرة األولى، الشريك التجاري األول لالتحاد األوروبي.

عىل خلفية موجة برد تسببت يف إغالق اآلبار يف تكساس

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&contentId=1415417
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1415393
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1415393
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&contentId=1415393
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&contentId=1415393
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A&contentId=1415393
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n و اســتنادا الــى مصادر ”عين 
الجزائــر ”، فــإن المفتشــية العامة 
للواليــة تلقــت تقريــرا مفصال من 
والــي الوالية الســابق أمــر بوقف 
االشــغال فــورا و اعتبارهــا ارقام 
مبالــغ فيها و غيــر منطقية خاصة 
الغــالف المالي للمشــروع الطريق 
الــدي ال يتقبلها العقــل بتكلفة تصل 
الــى 12 مليار ســنيتم ل2 كل فقط 
، في الوقــت الدي يحدد في الغالب 
السعر للكلومتر الواحد بمليار سنيتم 
اي ان 2 كلم ب2 مليار سنيتم، الى 
جانب تجــاوزات اخرى في الصفة 
التــي تعــود الى الصائفــة الماضية 
و ســارعت اطــراف فــي البلديــة 

الــى محاولة تســريع عملية اســناد 
هــدا المشــروع الى المقــاول فورا 
و الشــروع فــي االشــغال بصورة 

مشكوك فيها.
نشــير بأن رئيس البلدية ســكيكدة، 
اتصاالتنــا  علــى  الــرد  رفــض 
المتكرر، بالرغم من إلحاحنا عليه، 
و هــذا قصــد توضيــح موقفــه من 
القضية ،غير ان مصادرنا المطلعة، 
أكدت بأن القضيــة أعمق من تبديد 
األمــوال العمومية و الخاصة و ان 
هناك تحقيق شــامل مس العديد من 
العمليات التي تشــرف عيلها البلدية 
فيما يتعلــق باألشــغال العمومية و 
التحســين الحضــاري و مشــاريع 

أخرى هي قيد التحقيق.

n نظم،صبــاح أمــس، ســكان 
منطقــة المرايــة بتمالــوس والية 
ســكيكدة ، حركــة احتجاجية من 
أمام مقر البلديــة تمالوس، و هذا 
احتجاجا على التهميش الذي طال 
قريتهم من تنمية،  مطالبين بحق 
مناطــق الظــل الــذي أوصى به 
رئيــس الجمهورية هــذا على حد 

قولهم.
المحتجون،فضلــوا رفــع مطالب 
تنموية على رأســها شــبكة الغاز 
الغائبــة و المــاء و حتى الصرف 

الصحي نهيك عن تعميم الســكن 
الريفي و النقل المدرسي ألبنائهم 
مــع تســوية العديــد مــن ملفات 
التســوية المــودة لــدى المصالح 

المختصة .
رئيســا البلدية و الدائرة ،ســارعا 
عــن  ممثليــن  اســتقبال  إلــى 
لهــم ضمانات  المحتجين،وقدمــا 
كافية بتجسيد مطالبهم المشروعة 
، و دعهــم الــى الصبــر و منحه 
فرصة  لتجسيدها خاصة و تأكيد 

المير بأن اغلبيتها محل برمجة.

n اجتمــع، أمس، والــي والية 
ســكيكدة ، عبد القادر بن ســعيد، 
إجتماعا هاما يخص ملف سكنات 
”عدل” بحضــور كل األطراف، 
و على رأســهم المدير الجهوي، 
والمدير الوالئي لوكالة عدل إلى 
جانب ممثلي جمعيات المكتتبين . 
خــالل االجتمــاع اســتمع الوالي 
إلى انشــغاالت ممثلــي جمعيات 
المكتتبين، وخاصة مشكل توزيع 
المســتفيدين على المواقع السكنية 
،كما ناقش السيد الوالي مع السيد 
المديــر الجهــوي لوكالــة عدل، 
مشــكل توزيــع المكتتبيــن على 
المواقع الســكنية بالوالية، والذي 
ال يقتصــر علــى والية ســكيكدة 
فقط، حيث طلب السيد الوالي من 
مســؤولي الوكالة إيجاد حل لهذا 
اإلشــكال على مســتوى المديرية 
العامــة، ليكون لكل مكتتب الحق 
في الســكن في مــكان إقامته، مع 

مراعاة الرقم التسلسلي . 
فيمــا طالــب الوالــي مســؤولي 
”عدل” رفع مخلفات االنجاز على 
مستوى جميع الورشات الخاصة 
بالوكالة في تراب الوالية، وذلك 
للحفاظ على ســالمة المواطنين، 
بالدرجــة األولــى و قد أثنى على 
المستوى المتميز لتدخالت السادة 
ممثلــي جمعيــات المكتتبين، من 
خــالل وقوفهم على مطالبهم بكل 
حكمــة واحترافيــة وتعاونهم مع 
السلطات ومسؤولي الوالية ،كما 
أكد الســيد المدير الجهوي لوكالة 
عــدل أنه ســيتم الســهر والتكفل 
بــكل جديــة، باإلشــكال األبــرز 
وأنه ســتتم برمجة زيارة ميدانية 
للســيد المديــر العام ومســؤولي 
الوكالة إلى المواقع بمجرد إنهاء 

المشكل.
نورالدين ب

n أشــرف، نهار أمــس، مدير  
الخدمــات الجامعيــة بميلة  رفقة 
أعــوان الحمايــة المدنيــة  علــى 
االفتراضيــة  انطالق المنــاورة 
األولــى لعمليــة إخمــاد حريق و 
إجــالء ضحايا اإلقامــة الجامعية 
حســب  و   -1 ســرير   1000
مديــري الخدمــات براهيمي فإن 
هــده المبــادرة تدخــل فــي اطار 
تعزيــز االمن الداخلــي االقامات 

الجامعية و تفادي وقوع خســائر 
بشــرية أو مادية في حال نشــوب 
حرائق أو وقوع حوادث عرضية 
تهدد حياة الطلبة. و تم خالل هده 

التدخالت عرض
 صور ومشــاهد تمثيليــة لعملية 
اإلنقــاذ. الخاصــة بإجــالء طلية 
من داخل الغرف في حال نشوب 

حريق  أو حادث .
محمد ب

n تعــرض ، صبيحــة أمــس ، 
أربعيني الختناق جراء استنشاقه 
غــاز أحــادي أكســيد الكربون ، 
بحــي بومــرزوق ، حيث تدخلت 
الثانوية للحماية  إسعافات الوحدة 
المدنيــة ببلديــة قســنطينة ، فــي 
حــدود الســاعة 23 و 47 دقيقة 
مــن اجــل إســعاف الضحية من 

جنــس ذكر الذي يبلــغ من العمر 
40 ســنة ، بعد تعرضه الختناق 
اثر استنشاقه لغاز أكسيد الكربون 
المنبعــث من ســخان الماء ، أين 
قدمــت له اإلســعافات فــي عين 
المــكان و تم نقله إلى المستشــفى 

الجامعي قسنطينة .
أمال .م

n نظم، يوم أمس، العشــرات من 
سكان حي سيدي مسيد 

وقفة احتجاجية أمام ديوان الوالي 
للمطالبة بالسكن

 ورفع المحتجون شعارات »حي 
ســيدي مســيد ليــس منطقة ظل، 
حي عريق في قســنطينة« للتنديد 
بالتهميش الذي يعانون منه حسب 
ما صرح به ممثل عن الحي لعين 

الجزائر.
وتســاءل المحتجــون عن الســر 
المســؤولين  تجاهــل  وراء 
لقضيتهم، حيث قالوا أن االستفادة 
من الســكن مســت جميــع أحياء 
المدينــة ماعــدا منطقتهــم، رغم 

مراســلتهم لدائرة قســنطينة عديد 
المرات.

وكشــفوا أن لديهم أكثر من 440 
ملفا على مستوى دائرة قسنطينة 
لكن لجنة الســكن لــم تزرهم منذ 

أكثر من عشرين سنة.
وأشــار ممثل الحــي إلى وضعية 
محيط السكنات والصورة العامة 
للحــي التي تجعل منه منطقة ظل 
في قلب المدينة، وقال أنها تعاني 
مــن اهتــراء الطرقــات إضافــة 
إلى غيــاب المرافــق والمالعب 

الجوارية ودور الشباب.

آالء مزياني

n و فــي 
الصدد  هذا 
أكــد الســيد 
هبــاش ســامي المديــر الوالئــي لوكالــة اونجيم 
بقســنطينة  لعين الجزائر أن  هذه البرامج تهدف 
إلى دعــم التنمية الشــاملة و النهوض باالقتصاد 
الوطنــي، و العملية انطلقت منذ حوالي شــهر و 
ستمس في قسنطينة حوالي 12 بلدية مع التركيز  
أكثر على مناطق الظل فيما يخص المرأة الريفية 

و الماكثة بالبيت.
أمــا بخصوص  المحبوســين قد تم التنســيق بين 
وكالــة ”اونجيم” و مؤسســات إدارة الســجون و 
كانــت فيه خرجات لمختلف المؤسســات العقابية 
على مســتوى والية قسنطينة بالكدية و بوصوف 
و  تحسيســية  دورات  نظمــت  و  الخــروب   و 
إعالميــة  لفائــدة المحبوســين  المســتفيدين من 
تكوينات لتحقيق هدف أسمى  و هو ضمان حقهم 
فــي االدماج في المجتمع ألنهم فئة جد حساســة  

و مــن الضــروري  إتاحة الفرص لهم إلنشــاء 
مؤسســات وورشــات مصغرة لبدء حياة جديدة 
فبمجــرد خروجــه من الســجن  يأتي المســتفيد  

برســالة توجيهية مــن المؤسســة العقابية لتكون 
لــه األولوية لتســريع ملفه للبدء فــي العمل على 

مشروعه.
و  أضــاف ذات المتحدث ”نحن  على مســتوى 
الوكالة الوطنية لتســيير القرض المصغر ندعم  
جميــع انــواع الحــرف و التخصصــات في كل 
المجاالت و نعمل بالتنســيق مع شركاء مباشرين 
كالبنوك و الغرف الفالحية و الحرفية ، مؤسسات 
التكويــن المهني ، الجامعات  و غير مباشــرين 
كمؤسســات المجتمع المدنــي. و نهدف بالدرجة 
األولــى إلــى دفع عجلــة التنمية في قســنطينة و 

جعلها أكثر ديناميكية«.
من جهته أكد لنا المكلف باإلعالم على مســتوى 
وكالة ”اونجيــم”  أنهم بصدد التحضير لخرجات 
تحسيسية لفائدة مناطق الظل و المشاتي بمختلف 
بلديــات قســنطينة  و تشــجيعهم و دعمهــم على 
خلق مؤسســات مصغرة خاصة تلك التي تناسب 

نشاطاتهم ذات الطابع الغابي و الفالحي. 

n  وكشف والي الوالية أن هذه العملية سيتبعها 
توزيــع 400 ســكن لبلدية عين الســمارة لتكملة 
حصــة 1100 التي بدل توزيعها في نوفمبر من 

السنة الفارطة.
وأضــاف أن المســتفيدين مــن حصــة الســكن 
االجتماعي للخروب   سيســتلمون مفاتيح شققهم 
عن قريب بعد تشريح القائمة التي أعلن عنها في 

شهر ديسمبر الماضي.
وســتتبع هــذه العمليــة حســب ما أوضــح ذات 
المســؤول قائمة الســكن الخاصة بملفات المدينة 
القديمــة وعوينــة الفــول وأصحــاب قــرارات 
و2013،    2012 لســنتي  المســبقة  االســتفادة 

حيث سيعلن عنها في األشهر القادمة.
وأكد أن دراسة الملفات ستتم بالترتيب الذي أعلن 

عنه في بداية عمله بالوالية.
وصــرح والي الوالية أنهم بهــذه العملية التزموا 
بمــا تعهــدوا به فــي نوفمبــر 2020 حين قاموا 
بتوزيع عدد من الســكنات ووعدوا أنه قبل نهاية 
الثالثي األول لســنة 2021 سيكون هناك توزيع 
لحصــة من الســكنات الموجهة لكل مــن بلديتي 

قسنطينة وعين السمارة.
وفــي ذات اإلطــار وجــه ذات المســؤول نــداء 
للمواطــن لوضع الثقة فــي اإلدارة التي قال أنها 
التزمــت بوعودها، في إشــارة إلــى احتجاجات 
المســتفيدين من سكنات بالتوســعة الغربية لعلي 

منجلي.

وأكــد أن هذه الســكنات ســتوزع بعد اســتكمال 
التدبيــر القانوني وفصل العدالة في القضية الذي 
ســيكون هذا األسبوع وســيتم تطبيق القرار بعد 
يــوم االثنين القادم، وتســليم المفاتيح إلى ســكان 
عيــن الســمارة، مطمئنــا أن أشــغال ســونلغاز 

التكميلية لن تستغرق وقتا طويال.
وأضــاف أن على المواطنيــن تقبل التوضيحات 
التي قدمتهــا اإلدارة واالبتعاد عن غلق الطريق 
الذي يسبب مضايقات للمواطنين، حيث قال عن 
االحتجاجــات : ” أنا أحــس بها ألنها صادقة من 
طــرف المواطن لكــن عليه أن يكــون متيقنا أن 
تصرف اإلدارة في محله والبد من اســتيفاء كل 

التدابير القانونية”.
وبخصــوص ســؤالنا عن الســكن الهــش لبلدية 

قسنطينة والبنايات التي انهارت وبرنامج ترحيل 
العائــالت المتضررة صرح ذات المســؤول أن 
عليهم اتباع التسلسل الذي أعطت اإلدارة السابقة 
تعهــدا به للمواطنين واســتكمال قائمة الحاصلين 
على االستفادة قبل التوجه إلى الطلبات الجديدة.

ومــن جهــة أخرى صــرح مدير ديــوان الترقية 
والتسيير العقاري لقسنطينة أن المؤسسة أحصت 
زبائنها التي بلغت مع نهاية السنة الفارطة  130 
مليــار، موضحا أنهم لم يضغطــوا على الزبائن 
خالل الفترة السابقة بسبب األزمة الصحية لكنهم 
حاليا يقومون بطرق األبواب لتحســيس السكان، 
وأصدروا قرارات إخالء ســكنات ســيتم تنفيذها 

قريبا.

توزيع 1803 سكن اجتماعي بقسنطينة
تم، يوم أمس، تسليم مفاتيح 1803 سكن اجتماعي بقسنطينة بحصة 1203 لبلدية قسنطينة و600 سكن 

لبلدية عين السمارة.

سطرت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ” أونجام ”  بقسنطينة برنامجا للتكفل بنساء مناطق الظل و الماكثات بالبيت 
من ذوات الحرف و كذا المحبوسين ممن استفاد ا من تكوين في عدة مجاالت و المزمع اإلفراج عنهم في الستة  أشهر المقبلة.

شرعت، رسميا المفتشية العامة للمالية لوالية سكيكدة، في فتح تحقيق دقيق في ملف التحسين الحضاري على مستوى حي 
لوكيل ببلدية سكيكدة و الدي خصصت له غالف مالي رهيب فاق كل التوقعات و فيه العديد من الشكوك و الشبهات، حيث تم 
تخصيص ازيد من 34 مليار فقط لتحسين الحضاري الى جانب 12 مليار سنتيم لتهيئة الطريق الرئيسي طولها ال يتعدى 2 

كلم و هو رقم مبالغ فيه و غير معقول.

وكالة ”أونجام"  تسطر برامج للتكفل بنساء مناطق الظل و المحبوسني ذوي الحرف

عقب تجاوزات و شبهات خطرية

المبادرة جاءت برعاية وزارة التضامن الوطني و األرسة و قضايا المرأة

عين على الشرق
7 األربعاء 17 فيفري  2021
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متفرقات
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متفرقات

n تعتبــر غابــة بنــي ســليمان 
الواقعة ببلدية آيــث نوال مزادة رئة 
شــمال والية ســطيف، حيث تتربع 
على مســاحة معتبرة، وتحتوي على 
آالف األشــجار كما أنهــا تضم أكثر 
من 40 نوعا نباتيا، إلى جانب أنواع 
حيوانية مختلفــة، وتعتبر هذه الغابة 
أكبر مســاحة خضــراء بالمنطقة اذ 
تترامى أطرافها بين جبل »تاليوين« 
بلديــة ايت نــوال مــزادة جنوبا الى 
غاية بلدية ايت تيزي شــمال شــرق 
الى بلدية بوخليفة والية بجاية شمال 
غرب، اتخــذت منها ســلطات بلدية 
أيــت نوال مــزادة مفرغــة عمومية 
عشــوائية بعدما كانت مرعى ألبقار 
ســكان آيت تيزي وأيت نوال مزادة 
،إذ يدخلــون أبقارهــم الى هذه الغابة 
في فصل الربيع ويعيدونها في فصل 
الخريــف، رغــم الشــكاوي العديدة 
والتقاريــر التي رفعهــا إقليم الغابات 
لدائــرة بوعنــداس عــن خطــر هذه 
المفرغــة الموجــودة داخــل الغابة، 
بالمنطقــة  الســلطات المحلية  إال أن 
أصرت على تلويــث كل ما هو نقي 
وطمــس كل مــا هو جميــل، ويجدر 
الذكر أن هذه المفرغة التي تتوســط 
الغابة توجد فوق جبل تالوين، وكلمة 
تالوين هو جمع كلمة تالة يعني عين 
المــاء، حيث يوجــد أكبــر مخزون 

للميــاه العذبة تحت هــذا الجبل وكل 
ســكان آيت نوال مزادة يعرفون ذلك 
منذ عهد االســتعمار الفرنسي أنه تم 
اكتشــاف واد باطني تحت هذا الجبل 
وعيــن »تاشرشــورت« التي توجد 
تحــت هــذا الجبــل جهة آيــت نوال 
مزادة، تعد أكبر عين يستعملها سكان 
بوعنداس ومزادة الي تالة ايفاســن، 
ســتتلوث عن قريب جراء تســّربات 

المواد السامة للمفرغة وهذه األخيرة 
تعد الســبب األول لحرائــق الغابات 
حيث نشــب حريق مؤخرا كاد يودي 
بحياة أعوان الحماية المدنية النقالب 
شاحنتهم في مسلك الغابة لوال تدخل 
الشــعب وبعــض الخــواص لكانــت 

الكارثة.
 عبر ســكان بلدية ايت نــوال مزادة 
عن تذمرهم الشديد من هذه المفرغة 

العشــوائية التي تحولت بالنسبة إليهم 
إلــى كابــوس حيــث لوثــت مياههم 
وأحرقت غاباتهم وهجرت أبقارهم، 
وبالتالي يناشــدون السلطات الوالئية 
الكارثــة  هــذه  لهــذه  حــدا  لوضــع 
االيكولوجية، وتجدر اإلشارة إلى أن 
بلديــة آيث نوال مزادة تمتلك مفرغة 
عمومية شيدتها منذ أربع سنوات ولم 
تدخل حيز الخدمة ألسباب مجهولة .
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49 مليار سنتيم لفك العزلة عن بلديات 
أوالديحي وبلهادف وأوالد عسكر

تحّولت إىل مفرغة عشوائية للنفايات
غابة بني سليمان بسطيف تتعّرض النتهاكات يف وضح النهار

يعــول مواطنــو بلديــة أوالد يحي خدروش الواقعة فــي أعالي دائرة الميلية 80 كلم جنوب شــرق الوالية جيجل على المشــاريع 
الجــاري إنجازهــا للخــروج من العزلة  ولو نسبيا،الســيما على مســتوى بعض مناطقهــا المصنفة ضمن مناطــق الظل ،بالنظر 
للنقائص التنموية القائمة بها،التي تســتدعي تحرك الســلطات الوالئية لتعزيزها ببرامج إضافية تنهي معاناة دامت سنين طويلة.

يربط بني مشتتي الشوف وبني ميمون

n وقصــد معرفة الجديــد إتصلنا 
الشــعبي  المجلــس  أعضــاء  بأحــد 
البلدي الســيد  ،بوثلجــة علي ،الذي 
أوضــح لـــ » عيــن الجزائــر« ،أن 
البلديــة اســتفادت مــن03 عمليــات 
لتهيئــة وتعبيــد الطرقات فــي اطار 
مشــاريع المخططــات البلدية للتنمية 
لســنة 2021 ،األولــى تتعلق بتهيئة 
وتعبيد طريق شــط البلوط والمغالوة 
بقريــة بنــي ميمون،والثانيــة تخص 
تعبيــد طريق مشــتة بوعقبــة  ،بينما 
العمليــة الثالثة تتصــل بتعبيد طريق 
منطقــة تاقنفــود وبني ســويك،وفي 
سياق متصل تجري األشغال إلنجاز 
مشروع قطاعي  يصل غالفه المالي 
الــى49 مليــار ســنتيم يخــص ربط 
منطقــة الشــوف بقرية بنــي ميمون 
،فبعــد انجاز الشــطر األول وصلت 
األشــغال حاليــا الى مرحلــة ما قبل 
التزفيــت ،ويعــد من أهم المشــاريع 
التي استفادت منها البلدية  سواء من 
حيث غالفــه المالي او أهميته لكونه 
سيقضي على عزلة قرية بني ميمون 
،ناهيــك عــن ربــط ثــالث بلديــات 
ببعضها البعض وهــي بلديات أوالد 
يحــي خــدروش وبــوراوي بلهادف 
وأوالد عسكر،وسينتج عن استكمال 
هــذه الطريق المؤهــل للموافقة على 
تصنيفه ضمن شبكة الطرق الوالئية 
تحريــك دواليــب التنميــة وســرعة 
التنقــل للمواطنين بتوفيــر لهم الجهد 

والوقت والمال.
وفــي اطار البرنامج التأهيلي للوالية 
اســتفادت البلدية أيضا من مشــروع 
بوحكيــم  القنطيلــة  طريــق  تهيئــة 
)مازوز(،واألشــغال به توشك على 
المشــروع  اســتالم  نهايتها.وســيتم 
قريبــا ،وقد استحســن ســكان تمادنة 

انجــاز الشــطر األول مــن الطريق 
فــي انتظــار انجــاز الشــطر الثاني 
،حيــث يطالبــون بتســجيله خاصــة 
وان المنطقة اعتبــر من اهم مناطق 
الظــل بالبلديــة ،وقــد إعطــاء وجه 
الئق وجمالــي للمقر البلدية ،ظفرت 
بمشروع التحسين الحضري المتمثل 
في انجاز األرصفة وتعبيد شــوارع 
مركــز البلديــة  بمــا فيهــا حي 68 
مســكن بغالف مالــي يزيد عن  03 
مالييــر ســنتيم ، ومــن جانــب آخر 
تقدمت األشــغال في انجاز مشروع 
الطريــق الرابط بين لحمامر وتالفت 

في شــطره األول ضمــن مخططات 
البلديــة للتنميــة2020 بغالف مالي 
يقــدر بـ 1.5 مليار ســنتيم ، فيما تم 
اســتالم  طريــق ايــدال وبوطو في 
شطره األول ويتوقع مواطنو مشاتي 
البلديــة أن تخف عليهــم العزلة التي 

عانوا منها مند عقود من الزمن.
وبخصوص شــكاوى شــباب مشــتة 
الشــوف من غياب ملعــب أو ماتيكو  
لممارســة الرياضة ،ونظرا لشــغف 
االســتفادة  فــي  ورغبتهــم  لشــباب 
كغيرهــم مــن المشــاتي والتجمعات 
الســكانية مــن ملعــب لكــرة القــدم 

،أعترف عضو المجلس البلدي بهذا 
النقــص وكــذا بعجز البلديــة المالي 
لتجسيد طموح شــباب المنطقة حاليا 
في ظل غياب المداخيل وكذا سياسة 
الدولة المتبعة لترشيد النفقات بسبب 
اهتمــام  أن  كورونا،غيــر  جائحــة 
البلدية يبقى قائما حيث ستســعى من 
اجل افتكاك وتســجيل عملية خاصة 
بإنجاز أرضية رياضية محترمة مع 
التزام إدارة البلدية بتحسين األرضية 
المتدهورة الحالية ،التي تأثرت بفعل 
مياه األمطار كحل مؤقت بالوســائل 

المتوفرة لدى البلدية.

n أكــد، أمس، المكلف بالطيور 
بمحافظــة الغابــات لباتنــة انــه لم 
تســجل اية حالة ألنفلونزا الطيور 
بالمســطحات المائية للوالية خالفا 
لمــا ســجل فــي بعــض الواليات 
األخرى وأشــار لعين الجزائر أن 
زيارات ميدانية مســتعجلة قد تمت 
إلى المســطحات المائية والســدود 
واالماكن التي تتواجد فيها الطيور 
أن  ،غيــر  والمحليــة   المهاجــرة 
المعاينــات  بعــد  الوضــع عــادي 
الميدانية التي قام بها المتخصصون 

في  الطيور.
وتصنف باتنة من الواليات األولي 
التــي تســتقبل علــي مدار الســنة 
أعدادا كبيرة من الطيور المهاجرة 
إليها في الشتاء وفي الربيع وبعض 
الهجرات القليلة في الصيف ،وتأتي 
الطيور من آسيا بالدرجة االولي ثم 
مــن أوروبا الغربية ،وتحط بأعداد 
كبيــرة فــي بحيــرة قاداين شــمال 
الواليــة  والتي تمتد على مســاحة 
كبيــرة تصل إلى ألفين وســبعمائة 
هكتار بيــن بلديتي بوميــة وجندل 
وتقصدها عــادة الطيور المســماة 
باللحام الوردي  ،بينما يحط الطائر 
المســمي بســقرطة في بحيرة واد 
الطاقة شــرق الواليــة  ويبقي فيها 

لمدة طويلة. 
ويوجد حسب المختصين  أزيد من 
ألفي طائر في المســطحات المائية 
للواليــة اســتنادا إلحصاء شــتوي 
صدر مؤخرا عن محافظة الغابات 
من بينه سبعة االلف ومائتي طائر 
في بحيرة قادايــن لوحدها ،كما تم 
إحصاء ســبعة وعشرين صنفا من 
الطيــور التي تعيش بصفــة دائمة 
فــي الوالية وفق احصاء صدر في 
الصائفــة الماضية وهنــاك مناطق 
يعشــعش فيه الطائر المهاجر الذي 
يقوم بهجرتين في الشــتاء وهجرة 

واحدة في الربيع والصيف. 
وتهاجــر أنواعا أخرى من الطيور 
في الصيف الى شط الضاية ببلدية 
بيطام في االجزاء الجنوبية للوالية 
منها الطائر المسمي بليميكول  كما 
يهاجــر اخرون الي شــط الحضنة 
باتنــة وكل مــن  بيــن  والبياضــة 
واليتي ســطيف والمســيلة وتسعي 
الــي  للواليــة  الغابــات  محافظــة 
ادراج بعــض المســطحات المائية 
الكبيــرة وذات األنــواع  المهمــة 
من الطيور ضمن اتفاقية رمســار 
لتمكيــن المتخصصين من حمايتها 
من االنقراض والزيادة في عددها

محمد غناي

n طالب أمس ســكان منطقة بن 
علجية الكائنة فــي المدينة الجديدة 
حملــة ثالثة والــي باتنــة بالتدخل 
النقادهم مــن جحيم مخلفات غياب 
وســائل العيــش الضروريــة فــي 
هــده الجهة مــن الغــاز والكهرباء 
الــي المــاء واوضــح الســكان ان 
هــده التحصيــص الترابــي التابع 
ألبســط  يفتقــر  الخــواص  ألحــد 
الضروريــات وقد قاموا في العديد 
من المناســبات بمراجعة المجالس 
الشــعبية البلدية التــي تعاقبت علي 
تســيير بلدية باتنــة  اال ان االمور 
لم تتحرك مند عدة ســنوات وظلوا 
يتحملــون وزرهــا موكديــن علي 

ان اشــغال التهيئة تعود باألســاس 
لصاحــب القطعــة االرضيــة التي 
تــم بنــاء ســكناتهم عليهــا وفق ما 
ينص عليه قانون التعمير مشيرين 
الــي ان البلديــة ضالعة في ما الت 
اليــه اوضاعهم ولــو ان مصالحها 
المتخصصــة فــي التعميــر تابعت 
اشغال االبناء من بدايتها لما وصل 

الوضع إلى ما هوعليه
رئيس بلدية باتنة طمأن الســاكنين 
من أن البلدية ســتتحمل مسؤوليتها 
القطعة األرضية  وتجبر صاحــب 
المرافــق  أشــغال  تنفيــد  علــي 
الضروريــة وفق مــا يقتضيه دفتر 

الشروط وقانون البناء والتعمير.
محمد. غ

n قــام ،يــوم أمــس عــدد مــن 
األشخاص ببلدية عين ياقوت بغلق 
الطريــق الوطني رقــم 03 الرابط 
بين بلديتهــم و مدينة عين مليلة ما 
شّل حركة المرور بذات الطريق..
المســؤولين  طالبــوا  المحتجــون 
المحلييــن بتجســيد وعودهم حول 
،أيــن  الشــروب  المــاء  توفيــر 

أضــروا علــى حضور الســلطات 
المحليــة ووالي واليــة باتنة للنظر 
فــي مطالبهــم التي تقاعــس عنها 
المســؤولون ،وبقيت مجرد وعود 
وهميــة وحبر علــى ورق ما أثار 
اســتياءهم وجعلهم يقومــون بغلق 

الطريق
فوزي جاب هللا

حّذر متابعو الشــأن البيئي بشمال سطيف الســلطات من تداعيات تعّرض غابة بني ســليمان النتهاكات متكررة، حيث تحّولت إلى 
مفرغة عمالقة لرمي النفايات وحرقها بطريقة تهدد بالقضاء على الغابة في حالة انتشار ألسنة الحريق.
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متفرقات 

n    المحتجــون  أعربــوا عــن تجاهــل االدارة للشــركاء 
االجتماعيين، والتحيز لفرع بذاته، معبرين عن ســوء التســيير 
والالمســوؤلية بجامعــة المســيلة، وفــي نهاية الوقفــة تم تالوة 
الرســالة التي ارســلت لوزير القطــاع قصد التدخــل ،وقراءة 
رســالة المترشــحين التي تضمن رفــض رد المدير المحتشــم 

والغير مقنع حول سير ونتائج االنتخابات.
وأشار البيان الصادر عن المحتجين والذي تلقت ”عين الجزائر” 
نسخة منه  إلى التزام النقابات  عن الحقوق المشروعة لألسرة 
الجامعية  والحرص على مصلحة الجامعة واستقرارها. و ذلك 

تماشــيا مع السياســة التشــاركية المنتهجة من الوزارة الوصية 
والتي تعتمد على الحوار الفعال والتشــاور المستمر واالتصال 
الدائــم مع مختلف مكونات األســرة الجامعية مــن أجل التكفل 

بالمطالب في آنها ومكانها.
ودعا البيان إلى ضرورة التدخل العاجل إللغاء انتخابات تجديد 
عضوية لجنة الخدمات االجتماعية الخاصة بفرع األساتذة.وفتح 
تحقيــق فوري حول طريقة تنظيمهــا وإجرائها المطعون فيهما 
من قبل غالبية األســاتذة المترشــحين والفــروع النقابية.مبرزا 
تســجيل خروقات تتعلــق بعملية تنظيم االنتخابات مشــيرا إلى 
انفراد مدير الجامعة بتســطير رزنامة تسيير العملية االنتخابية 
دون إشــراك كل الشــركاء االجتماعييــن. اإلكثــار من مراكز 
وصناديــق االنتخــاب مما ال يضمن شــفافية ونزاهــة عمليتي 

االنتخاب والفرز  ) أربع مراكز بتســع مكاتب لألســاتذة مقابل 
مركزين للعمال( وتجاهله  التام لشــكاوى األساتذة المترشحين 
وعــدم الــرد عليهــا .ناهيك عن قيــام بعض العمداء ورؤســاء 
األقسام بحمالت انتخابية لصالح قائمة بعينها.ترخيص استغالل 
البريد اإللكتروني المهني )univ-msila.dz( لمترشح واحد 
للقيــام بالترويــج لقائمتــه، ومنع بقية المترشــحين.مع تســجيل 
خروقــات أثناء وبعد إجــراء العمليــة االنتخابية كاالســتعمال 
المفــرط للوكاالت حيث بلغت 158 وكالة أي بنســبة أكثر من 
%16 مــن عــدد المنتخبيــن، والتي غيرت نتيجــة االنتخابات 
الحقيقية.عــدم تمكيــن بعض مراقبي المترشــحين من االطالع 
على الــوكاالت المقدمة في بعض مكاتب االنتخاب والتأكد من 

صحتها واستيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون.

n        ويــرى مديــر الفالحــة  أن هنــاك 
حركية في عدة شــعب و قــال  في لقاء جمعنا 
به أن االســتثمار في هذا القطاع من شــأنه أن 
يحقق االكتفاء في جميع المناحي ،و استعرض 
على ســبيل المثــال إنتاج الواليــة من الحليب 
الذي قفز إلى 1.5 مليون لتر سنة 2016 في 
الوقت الذي لم يكن سابقا يتعدى نصف مليون. 
كمــا عرج مدير الفالحة على الثروة الحيوانية 
بوالية تبســة التــي تضم كما قــال 930 ألف 
رأس نصفهــا من األغنام، و قد ســاهمت هذه 
الثروة فــي إنتاج 117 ألف قنطار من اللحوم 
الحمــراء وفق تقديــرات المصــدر ذاته الذي 
أعتبــر أن اإلنتاج النباتي بوالية تبســة عرف 
تطــورا من حيــث النوعية على غــرار إنتاج 
التمور و زيت الزيتون بمناطق جنوب الوالية 
والتي شــهدت قفزات نوعية خالل الســنوات 
الماضية عن طريق التوجه الفالحي اإلنتاجي 
التــي تســاهم فيه الدولــة من خالل اإلرشــاد 
لمختصيــن  الميدانيــة  والمتابعــة  والتكويــن 
وخبراء في القطاع  ألجل خلق تنمية مستدامة 
تسمح برفع طاقات الوالية في اإلنتاج ،خاصة 
وأنها تملك مكنونات تســمح لهــا بالرقي نحو 
مصاف الواليات الكبرى وأضاف المســؤول 
األول عــن القطــاع الفالحي بوالية تبســة أن 
مصالحه  ســوف تباشــر إحصــاء األراضي 

الفالحيــة غير المســتغلة، وأوضــح مخلوف 
حرمي  مدير القطاع  انه خصص موضوعها 
لالستثمار بالوالية بأن عملية اإلحصاء ستعهد 
للجان على مســتوى 28 بلديــة بالوالية على 
أن ترفــع تقاريــر هــذه اللجــان المحلية الحقا 
لمديرية المصالــح الفالحية و للديوان الوطني 

لألراضي الفالحية.
وذكــر المســؤول أن إحصــاء األراضي غير 
المستغلة سيشــمل كل العقارات الفالحية غير 
المســتغلة بمــا في ذلــك أراضي الملــك وكذا 
أراضي المســتفيدين في إطار عقود االمتياز، 
وستسمح العملية للجهات ذات الصلة بالوقوف 
علــى الحجــم الحقيقــي لألراضــي الفالحيــة 
المســتغلة وتلــك التي لم يتمكــن أصحابها من 

اســتغاللها كمــا ســتمكن مــن الوقــوف على 
العراقيــل التي حالــت دون االســتفادة منها و 
من ثمة اتخاذ التدابير العالجية المناســبة حيث 
ســبق لمصالــح الفالحــة وأن نظمت حمالت 
تحسيســية موجهة لفائدة الفالحين  لحثهم على 
استغالل أراضيهم بدال من تركها بورا، وذلك 
بالتنســيق مــع الغرفــة الفالحيــة و البلديات، 
أمــا بالنســبة لألراضــي التابعة للدولــة أو ما 
يســمى ســابقا ” بأراضي العرش ” فأشار إلى 
أن هنــاك نصوصا تنظيمية خاصة ســتصدر 
مســتقبال حــول ماهيتهــا وكيفيــة اســتغاللها 
وعــاد مدير الفالحة إلــى وضعية  المحيطات 
الفالحية الخاصة بأراضي االســتصالح التي 
اســتحدثت في األشــهر القليلة الماضية و قال 

فــي هذا الخصــوص بأنه تم تحديــد 49 ألف 
هكتــار لهــذه المحيطــات الفالحية فــي إطار 
تنميــة القطــاع و تشــجيع المســتثمرين، غير 
أنه بعد الدراســة تقلصت المســاحة إلى حدود 
34 ألــف هكتار موزعة علــى 05 محيطات 
فالحيــة ببلديتي نقرين و فركان، وعلى ضوء 
هذه الخطوة شــرعت اللجــان الوالئية المكلفة 
بالتنميــة الفالحيــة في دراســة الطلبــات التي 
أودعت بالمديرية والمقدر عددها بنحو 1170 
ملفــا، حيث تمت الموافقة على 360 منها من 
مجموع 637 ملفا تمت دراسته  وسبق لوالي 
تبسة خالل  خالل إشرافه على افتتاح الموسم 
الفالحي الحالي انطالقا  ان أكد حول اإلرشاد 
الفالحــي علــى ضــرورة اســتمرار الجهــود 
المحليــة لدعــم القطــاع الفالحــي مــن خالل 
التكويــن في مختلف الشــعب الفالحية الرائدة 
بالوالية لرفع اإلنتاج وتحســين نوعية المنتوج 
من أجل تغطية الطلب المحلي ورفع االقتصاد 
المحلي والوطني خــارج المحروقات ،ودعا  
عــدد من الفالحيــن تعاونية الحبــوب والبقول 
الجافة إلى تدعيمهم بالبذور وتوفير احتياجاتهم 
خالل حملــة الحرث والبذر للموســم الفالحي 
الحالي  وهو نفس الطرح الذي اشار إليه  نور 
الديــن نصيب مدير تعاونيــة الحبوب والبقول 
الجافــة لوالية تبســة طمــأن الفالحيــن بوفرة 
البذور مع الوقــوف إلى جنب الفالحين لتنمية 

المناطق الفالحية لرفع سقف اإلنتاج .

n   أكــد والــي واليــة تبســة ”محمــد البركــة 
داحاج” خالل اجتماع تنســيقي خاص التحضيرات 
اللوجيســتية للعمليــة التضامنيــة الخاصــة بشــهر 
رمضــان، وذلك بحضــور كل من رئيس المجلس 
الّشــعبي الوالئــى ، و األميــن العــاّم للواليــة ، و 
رؤســاء الّدوائــر والبلديّــات ، وممثّلــو القطاعات 
ذات العالقة، على ضرورة التنســيق المســبق بين 
كل الفاعلين لإلعداد والتحضير الجيد والتكفل بكل 

مقتضيات هذا الشهر الفضيل.
 مركزا خالل هاته الجلسة على كل ما تعلق  باإلطار 
التّنظيمي ، وســير مراحلها في جوانبها اإلحصائيّة 
، الماليّة واإلجرائيّة ، في ضوء المعطيات الجديدة 
بعد اعتماد العمل بالتّطبيقة اإللكترونيّة في إحصاء 
قوائم المستفيدين من قّفة رمضان لسنة ” 2021 ”, 
ومراجعة وتطهير قوائم المستفيدين من اإلعانات ، 
واالنطالق في توزيعها، وحث داحاج على التّنسيق 
المسبق والتّعاون من طرف مصالح الّرقابة الماليّة 
وأمناء خزائن البلديّات ، لتســهيل العمليّة وااللتزام 
بالّدفــع قبل شــهر رمضــان الكريم ، مشــّددا على 
ضــرورة تلبية احتياجات ســاكنة مناطق الظّل من 
الفئات الهّشــة والمعوّزة ، والحرص على تســجيل 
البلديّــات التي تعانــي العجز لتدارك األمر مســبقا 
، كاشــفا عــن اعتماد تطبيقيــة جديــدة تدخل حيّز 
الخدمــة ابتداء من تاريــخ” 16 فيفري الجاري” ، 
تسمح بتسهيل عمليّة تسجيل ومتابعة الفئة المعوّزة 
لتمكينها من االســتفادة مــن المنحــة الّرمضانيّة ، 
موصيا بالتوّجه إلى أهل الخير والبّر و اإلحسان ، 
وحثّهم على توطين تبّرعاتهم في الحســاب الجاري 

الذي تّم إنشاؤه للغرض.

n  اســتحدث قطــاع النقل بوالية تبســة، بوابة 
إلكترونية في خدمة المهنيين، وأصحاب الحافالت، 
و  المقــاوالت،  وأصحــاب  األجــرة،  لســيارات 
ومؤسســات اإلنجــاز لتقديم طلبــات الرخص عبر 
األنترنــت، وتهــدف هاته الخدمــة اإللكترونية إلى 
تحســين وتســهيل نوعية الخدمات المقدمة لطالبي 

الرخص.
ويقول  ”خريف مراد”  مدير النقل بوالية تبسة أن 
هاته البوابة قد وضعتها الوزارة ويتمثل في برنامج 
إنشــاء بوابة إلكترونية بفضلها يسمح بدمج وتحليل 
المعطيات الخاصة بالنقل على مستوى كامل تراب 

الوطن.
وأنــه علــى المواطنيــن التوقــف التــام عــن تقديم 
الملفــات الورقية بالمديرية، وإيــداع الطلبات عبر 
البوابة اإللكترونية وإرســال كافة الوثائق الالزمة 
عبر اإلنترنت، وأنه ســيتم تلقي رخصته عبر علبة 
البريد التي أنشــأها عند تقديــم الطلب عبر البوابة، 
وتهدف هاتــه العملية لتجنيب المواطن عناء التنقل 

والقضاء على البيروقراطية.
 منى .ب

ملف العقار الفالحي يفتح  مجددا بتبسة

 مدير الفالحة : ” من شأن االستثمار الفالحي 
تحقيق االكتفاء الذاتي في الوالية”

عين على الشرق 
9

المجاورة   للواليات  السلع األخرى  الفالحي كالخضر والحليب وغيرها من  المنتوج  تبعية والية تبسة فيما يخص   طرح 
دراسات معمقة للجهات المعنية ومنها مصالح الفالحة. حيث يفترض أن تحقق الوالية االكتفاء الذاتي وتموين واليات أخرى 

بالنظر إلمكاناتها وتميزها في بعض الشعب .

يطالبون بإلغاء نتائج انتخابات الخدمات االجتماعية

  أساتذة جامعة المسيلة يف وقفة احتجاجية 
 خرج ، أمس ، العشــرات من أســاتذة جامعة المســيلة التابعين للنقابة الوطنية المســتقلة لمســتخدمي التعليم العالي، والمجلس الوطني ألساتذة 
التعليم العالي، وبتضامن فرع العمال للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي بجامعة،وحضور المترشحين الطاعنين في لجنة الخدمات 
االجتماعية بجامعة المسيلة  في وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة ، حاملين شعارات تدعو إلى إلغاء نتائج االنتخابات الخاصة بالخدمات 

االجتماعية والطعن في الوكاالت الغير قانونية والمفرطة في نفس الوقت.

تبسة : هواري غريب 

المسيلة : نجاة حرايز 

 اعتماد عملية متابعة 
جديدة لالستفادة من 

المنحة الرمضانية بتبسة 

 مديرية النقل تنهي تسلم الملفات 
الورقية لمستخدميها بالوالية 

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج   -   دائرة برج بوعريريج  -   بلدية برج بوعريريج  

مديرية التنظيم و الشؤون القانونية  -  مصلحة التنظيم والمنازعات  / رقم: 13- 2021

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير2012 المتعلق بالجمعيات و كذا المرسوم 
التنفيذي 16/ 241 المؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعدل و المتمم للمرســوم التنفيذي 15/ 74 المؤرخ في 

16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام و القانون األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي . 
تم هذا اليوم 11 فيفري 2021  استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 16 ديسمبر 2020  المتعلقة بتجديد الهيئة 

التنفيذية  للجمعية المحلية  المسماة:
النادي الرياضي للهواة أبطال المصارعة برج بوعريريج 

المســجلة تحــت رقــم 122/ 2006  بتاريــخ 2006/02/11 . الكائــن مقره بـ : المركــب الرياضي الجواري 
1008 مسكن بلدية برج بوعريريج. 

اسم الرئيس : بلوحشي سمير . تاريخ ومكان الميالد : 1983/08/27  بــ : برج بوعريريج
رئيس المجلس الشعبي البلدي

إشهار إشهار إشهار إشهار 

لفائــدة: زايـــــــــــدي بركاهــم ابنــة محفوظ الســاكنة 
بقرية الشبور 

نحن االستاذ: بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي 
لــدى اختصاص مجلــس قضاء بــرج بوعريريج الكائن 
مكتبنا حي 05 جويلية شارع p رقم 04 برج بوعريريج 
و الموقــع أدناه -بمقتضى المواد 748, 750,749 من 

قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
التــي بموجبهــا  البيــع  بايــداع قائمــة شــروط  قمنــا 
ســوف يباع بجلســة البيع العلنــي للعقار المبيــن أدناه 
بقاعــة الجلســات بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريخ 
: 15/07/2019 ايــداع رقــم 19/ 92 جــدول رقم 

19/ 77 طبقا للمواد 737 إلى 787 من ق.إ.م.إ 
بناءا على القرار الصــادر في 09/01/2018 قضية 
رقــم 17/ 01469 فهــرس رقــم 18/ 00086 عن 
مجلس قضاء برج بوعريريج الغرفة المدنية و الممهور 
بالصيغــة التنفيذية المؤرخة في : 29/01/2018 عن 

مجلس  قضاء برج بوعريريج
أمــر بالحجــز على عقــار المدين الصــادر عن رئيس 
محكمة برج بوعريريج بتاريخ 23/10/2018 تحت 

رقم 18/ 2426 

بناءا على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر 
في : 2019/11/12 تحت رقم 19/2842 و المحدد 
لجلســة البيع بالمزاد العلني يــوم : 2019/12/10 و 
المؤجلة لجلســة 26/01/2021 على الساعة العاشرة 
صباحــا بقاعــة الجلســات رقم 02 بمقــر محكمة برج 
بوعريريج -تعيين العقار : قطعة أرض فالحية تنقســم 
الــى جزئين حيــث أن الجزء أ : قطعــة أرض فالحية 
لزراعــة األعــالف قمح, شــعير أما الجــزء ب: قطعة 
ارض بور تنتمــي للقســم 28 مجموعــة ملكيــة 300 
مســاحتها 01 هكتــار 40 ار 41 ســنتار تقع بالمكان 
المســمى محارقة ســطارة بلدية حسناوة حســب تقرير 
الخبــرة -نعلــن للجمهور: بأنه تــم تحديد جلســة البيع 
بالمــزاد العلني العلــى عرض يــوم 09/03/2021 
على الساعة العاشــرة صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 

بمقر محكمة برج بوعريريج
مالحظــة : لمعلومــات أكثــر و لالطــالع علــى قائمة 
شــروط البيــع يرجى االتصال بمكتب االســتاذ بلواعر 
رضــا عبد الــرؤوف محضــر قضائي الكائــن بمكتبه 

بالعنوان المدون أعاله
 المحضر القضائي

 مكتب االستاذ  بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر 
قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع p رقم 04 )مقابل المحكمة 

الجديدة(.الهاتف : 035.76.47.65
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن 

عن البيع بالمزاد العلني العلى عرض   
)المادة  748, 750,749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(

 مكتب االستاذ  بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر 
قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع p رقم 04 )مقابل المحكمة 

الجديدة(.الهاتف : 035.76.47.65
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن 

عن البيع بالمزاد العلني العلى عرض   
)المادة  748, 750,749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(

لفائــدة: زايـــــــــــدي بركاهــم ابنة محفوظ الســاكنة 
بقرية الشبور 

نحن االستاذ: بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي 
لــدى اختصاص مجلــس قضاء بــرج بوعريريج الكائن 
مكتبنا حي 05 جويلية شارع p رقم 04 برج بوعريريج 
و الموقــع أدناه -بمقتضى المواد 748, 750,749 من 

قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
التــي بموجبهــا  البيــع  بايــداع قائمــة شــروط  قمنــا 
للعقــار  العلنــي  البيــع  بجلســة  يبــاع  ســوف 
بــرج  بمحكمــة  الجلســات  بقاعــة  أدنــاه  المبيــن 
: 15/07/2019 ايــداع  بتاريــخ  بوعريريــج 
77 طبقـــا  رقــم 19/  91 جــدول  رقــم 19/ 
علــى  بنــاءا  ق.إ.م.إ   للمواد 737 إلى 787 مــن 
القــرار  الصادرفي 09/01/2018 قضيةرقــم 17/ 
01469 فهرس رقم 18/ 00086 عن مجلس قضاء 
بــرج بوعريريــج الغرفة المدنيــة و الممهور بالصيغة 
التنفيذية المؤرخة فــي : 29/01/2018 عن مجلس  

قضاء برج بوعريريج
أمــر بالحجز علــى عقار المدين الصــادر عن رئيس 
محكمة برج بوعريريج بتاريخ 23/10/2018 تحت 

رقم 18/ 2426 

بالمــزاد  البيــع  جلســة  تحديــد  أمــر  علــى  بنــاءا 
: 12/11/2019 تحــت  فــي  الصــادر  العلنــي 
رقــم 19/ 2843 و المحــدد لجلســة البيــع بالمزاد 
المؤجلــة  : 10/12/2019 و  يــوم  العلنــي 
لجلسة 26/01/2021 على الساعة العاشرة صباحا 
بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج 
-تعيين العقار : قطعة أرض فالحية تنقسم الى جزئين 
حيــث أن الجــزء أ : قطعــة أرض فالحيــة لزراعــة 
األعالف قمح, شعير أما الجزء ب: قطعة ارض بور-
تنتمي للقســم 28 مجموعة ملكية 129 مساحتها 01 
هكتار 44 ار67 سنتار تقع بالمكان المسمى محارقة 
ذراع الغول بلدية حســناوة حسب تقرير الخبرة -نعلن 
للجمهور: بأنــه تم تحديد جلســة البيــع بالمزاد العلني 
العلى عــرض يــوم 09/03/2021 على الســاعة 
العاشرة صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة 

برج بوعريريج
مالحظــة : لمعلومــات أكثــر و لالطالع علــى قائمة 
شــروط البيع يرجى االتصال بمكتب االستاذ بلواعر 
رضــا عبد الــرؤوف محضر قضائــي الكائن بمكتبه 

بالعنوان المدون أعاله 
المحضر القضائي

aineldjazaircne2020@gmail.com

www.aineldjazaironline.com   

   TEL :  031 74 16 09 
  FAX :  031 74 16 09

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن
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n شهادة حية رصدتها القناة األولى  
لإلعالميــة حيــاة ختاري مراســلة 
التلفزيون واإلذاعة الصحراوية من 
مدينــة العيون المحتلة تــروي فيها 
واالختطاف  والتعنيــف  التضييقات 
التــي يتعــرض لهــا الصحراويون 
الصحــراوي  الشــباب  وباألســاس 

المطالب بالحرية واالستقالل.
وكان منســق اللجنــة الصحراويــة 
لحقوق اإلنسان في أوروبا, الحسان 
وضعيــة  اميليد، أكــد أن  علــي 
حقوق اإلنســان في المــدن المحتلة 
مــن الصحــراء الغربيــة ”كارثيــة 
ومتدهورة ما ينذر بمأساة حقيقية”، 
مشيرا إلى تسجيل انتهاكات واسعة 
لحقوق اإلنســان مع محاصرة 80 
منزال من قبل قوات القمع المغربية.

وأشــار اميليــد إلــى أن الوضعيــة 
الحقوقيــة فــي المــدن المحتلــة من 

األراضــي الصحراويــة، ”ازدادت 
مــع  وتشــنجا  خطــورة 
فــرض  مــع  الحرب، خصوصــا 
الصمــت  مــن  جــدارا  المغــرب 

حــول المــدن المحتلة”، مردفا بأن 
”عدم الســماح للمراقبيــن األجانب 
والمنظمات الحقوقية بولوجها، أمر 
“المجتمــع  جدا”، محمــال  خطيــر 

الدولــي واألمــم المتحدة مســؤولية 
الذيــن  المدنييــن  هــؤالء  حمايــة 
االحتــالل  نيــر  تحــت  يرزحــون 

المغربي”.
وذكــر المتحدث أن الرابطة الدولية 
الديمقراطيين، بعثــت  للمحاميــن 
الرابطة، رســالة  هــذه  أيــام  منــذ 
لألمين العام لألمــم المتحدة, تحمله 
المســؤولية الشخصية في اإلشراف 
المباشــر علــى المفاوضــات بيــن 
جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي 
الصحراوي، والمغــرب  للشــعب 
كقــوة احتالل فــي المنطقة. وأصر 
الحســان علي اميليد على ضرورة 
تطبيــق القانــون الدولي اإلنســاني 
في المناطــق المحتلة من الصحراء 

الغربية.
ق ـ د

n قال المبعــوث الخاص للرئيس 
ألكســندر  ســوريا  إلــى  الروســي 
تســجل  روســيا  إن  الفرينتيــف، 
وجود عملية تنشيط محددة، للخاليا 
النائمة لتنظيــم ”داعش” اإلرهابي، 

في سوريا.
وأشــار إلى تصاعد االشتباكات في 
شــمال غرب سوريا، وتزايد نشاط 
الجماعــات الراديكاليــة المتمركزة 

هناك.
خــالل  الفرينتيف صبــاح  وشــّدد 
افتتاح أعمال اللقاء الدولي الخامس 
عشــر ضمــن صيغة أســتانا حول 
سوريا في منتجع سوتشي الروسي 
المطل على البحر األســود على أن 
روسيا تستبعد بشكل تام، أي اتفاق 
مــع الجماعات اإلرهابية الناشــطة 
في سوريا، وهي تركز على تصفية 
هذه الجماعات بشــكل كامل. وأكد 
على ضرورة بذل كل الجهود لمنع 
موجة جديدة تأجج النزاع المســلح، 

ألنها ستكون كارثية ليس فقط على 
سوريا، بل وستجلب عواقب سلبية 

كبيرة على المنطقة بأسرها.
وأشــار إلى أن مكافحــة اإلرهاب، 
ســتكون من بين المسائل األولوية، 
التي ســيتم التطرق لهــا خالل لقاء 

”أستانا” في مدينة سوتشي.
وتشــارك في أعمــال اللقــاء وفود 
البلــدان الضامنــة لعمليــة أســتانا 
)روسيا وإيران وتركيا( إضافة إلى 
ممثليــن عن الحكومة والمعارضة، 
وكذلــك الــدول التي تتمتــع بصفة 
المراقــب فــي عملية أســتانا وهي 
العــراق ولبنــان واألردن وكذلــك 
األمــم المتحدة التي يتــرأس وفدها 
المبعــوث الخــاص لألميــن العــام 
لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا غير 
بيدرســون وأيضا ممثل عن وزارة 

خارجية جمهورية كازاخستان.
ق ـ د/ وكاالت

n حذر الرئيــس المصــري عبــد 
الفتــاح السيســي، المصرييــن من 
النمو الســكاني، مشــيرا  خطــورة 
إلــى أن األمر مهم جدا لكل األســر 
المصريــة فــي الريــف والحضر، 
قائــال: ”أكثــر مــن طفلين مشــكلة 

كبيرة جدا«.

وأضــاف خــالل كلمته فــي افتتاح 
القطــاع  مشــروعات  مــن  عــدد 
الصحي في محافظة اإلســماعيلية: 
”ال نســعى لحــل هذه المشــكلة من 
خالل إصــدار قوانين حادة..  مش 
كل األمــور ممكــن تتعمل بشــدة.. 
واحنا شغالين على برنامج لمواجهة 
الزيادة الســكانية.. ونوفر الخدمات 

المطلوبة لهذا األمر«.
وأضــاف الرئيــس المصــري، أن 
الدولة بذلت جهــدا كبيرا في قطاع 
الصحــة تجاه شــعبها، متابعا: ”لما 
فحصنــا 70 مليــون مواطــن فــي 
مبادرة 100 مليون صحة، شــكلنا 
ثقافة لينا كمجتمع لخطورة فيروس 

سي، بجانب عالج المرضى«.
وتابع السيسي: ”وقلنا نكمل ألوالدنا 
فــي اإلعــدادى  5 ســنوات  لمــدة 
والثانــوى مــش علشــان إن الدولة 
تبقى خالية من فيروس ســي، ولكن 
علشــان ننهي تواجد هــذا المرض 

تماما في بلدنا«.
ق ـ د

n فتحــت النيابــة العامة في أنقرة 
أمــس الثالثــاء تحقيقــا بحق عضو 
مجلــس النــواب الهولنــدي خيرت 
فيلدرز بســبب منشــور له يســيء 

للرئيس رجب طيب أردوغان.
جــاءت هــذه الخطوة وســط موجة 
نشــرها  تغريــدة  أثارتهــا  اســتياء 
ويلــدرز عبــر ”تويتــر” الثالثــاء، 
تظهر صورة ألردوغان على خلفية 
علمي تركيا و”داعش” مرفقة بكلمة 

”إرهابي«.
واســتنكر حــزب العدالــة والتنمية 
التركي، تصريحات خيرت فيلدرز 
زعيــم حــزب الحريــات اليمينــي 
المســيئة  هولنــدا  فــي  المتطــرف 
للرئيــس أردوغــان، الفتــا إلى أنه 

”نال لعنة البشرية بسبب أفعاله«.
وقــال الناطق باســم الحــزب عمر 
جليك في تغريدة على ”تويتر”: ”هذا 
الفاشي الذي يتهجم على رئيسنا، لو 
عــاش في الحرب العالميــة الثانية، 

لُذكر اليوم كنازي ملعون«.

وتابــع: ”ولو كان يعيــش حاليا في 
الشــرق األوســط، لكان واحدا من 
قتلــة داعــش اإلرهابــي، لكنه اآلن 
يعيش في هولندا ومن هناك يمارس 

فاشيته وعداءه لإلنسانية«.
وأضاف قائال: ”هذا الفاشــي القبيح 
مرشح ألن يكون قاتال بامتياز، فهو 
يبحث عن وســائل لقتل المهاجرين 
لــه  أتيحــت  حــال  فــي  األبريــاء 
الفرصة، وقد نال لعنة البشرية وهو 

ما زال حيا«.
واعتبــر جليك أنه ”من الطبيعي أن 
يتهجم مثل هذا الفاشي على الرئيس 
أردوغــان الــذي يعد باني سياســة 
احتضــان المهاجريــن الفارين من 

الموت«.
وكان أردوغان في أكتوبر الماضي 
قــدم شــكوى ضــد فيلــدرز للنيابة 
العامة في أنقرة بســبب منشــورات 

سخر فيها فيلدرز منه.
ق ـ د

n وفــي الســياق، قــال الرئيــس 
التشــادي إدريــس ديبــي إتنــو في 
الكلمــة االفتتاحيــة ألشــغال القمــة 
أول أمــس ، إن هــذه القمــة ” تأتي 
للوقوف على ما تحقق من إنجازات 
علــى طريق تحقيــق ثنائيــة األمن 
والتنمية” ، مشــيرا الــى أن منطقة 
الساحل الشاسعة تكافح ”الفقر الذي 
يوفــر أرضــا خصبــة لإلرهاب” ، 
الــذي أضحي خطًرا يهــدد المنطقة 

والعالم.
وأضاف الرئيس ديبــي أن ”الوقت 
قــد حان ألن يقــوم المجتمع الدولي 
في شكل عاجل بتكثيف التمويل من 
أجــل التنمية ، للمســاعدة في وقف 

مصدر تجنيد االرهابيين”.
وعبر الرئيس التشادي ، في كلمته، 
عــن تضامنــه مــع أســر ضحايــا 
اإلرهاب في منطقة الساحل ، داعياً 
إلى مســاعدة الشباب ودعم مشاريع 
التنمية المستدامة في الدول الخمس.

وتسعى تشــاد، التي تتولى الرئاسة 
الدوريــة لمجموعــة دول الســاحل 

الخمس خالل هذه الســنة، بتنســيق 
مــع شــركائها، إلى الدفــع بدينامية 
جديدة من خــالل وضع المجموعة 

في خدمة الشعوب.
و مــن جهته، أكد رئيــس مفوضية 
االتحاد اإلفريقي، موسى فقي محمد 
، خــالل تدخلــه في أشــغال القمة ، 
التي حضرها بانجامينا ، أن محاربة 
اإلرهاب بمنطقة الســاحل ” تتطلب 
مجهودا واســع النطاق و صرامة” 
فــي تنفيذ القــرارات وااللتزامات ، 
مضيفا أنه ” كلما مر الوقت تعززت 
الظاهــرة اإلرهابية وأصبحت أكثر 
رسوخا وانتشارا في فضاء الساحل 

بل وخارجه. ”
ومن أجل التصدي للخطر اإلرهابي 
، دعــا رئيــس مفوضيــة االتحــاد 
اإلفريقــي إلــى ”مزيــد مــن العمل 
المنهجــي والصــارم ” فــي تنفيــذ 
القرارات وااللتزامات ، سواء على 

المستوى الوطني أو الدولي.
كمــا دعا إلى تعزيز دعم الشــركاء 
الدولييــن لــدول المنطقــة ، الــذي 

أصبــح ” ضروريــا أكثــر من أي 
وقــت مضى فــي هذه الفتــرة التي 
عــاود فيهــا كوفيــد19- انتشــاره، 
حيــث تعاني البلــدان اإلفريقية وال 
ســيما دول الســاحل التــي تعد في 
أمس الحاجة لتضامن دولي فاعل”.
وتأتي هــذه القمة في وقــت تواجه 

فيــه مجموعــة الــدول الخمس في 
الســاحل األفريقــي، مجموعــة من 
التحديــات األمنيــة ، تتطلب جهودا 
جديدة لمواجهتهــا خاصة الهجمات 
اإلرهابيــة المتكــررة التي تتعرض 

لها مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ق ـ د

n وأكد قيس ســعيد في رســالته، 
أن التعديــل لــم يحتــرم الدســتور، 
الذي يقتضي مداوالت بين الرئاسة 

والحكومة.
كما تضّمنت الرســالة، وفق رئاسة 
الجمهوريــة، »تذكيــرا بجملــة من 
المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون 

الســلطة السياسية في تونس، معبرة 
عن اإلرادة الحقيقية للشعب«.

علــى  التونســي  الرئيــس  وأكــد 
بمقاييــس  تقــاس  ال  ”اليميــن  أن 
اإلجراءات الشــكلية أو الجوهرية، 
بــل باإللتــزام بمــا ورد فــي نص 
القسم وباآلثار التي ستتُرتب عليه”، 

حســب نص البــالغ الذي لم يشــر 
إلى عديد التفاصيل الواردة في هذه 

الوثيقة.
وجاء ذلك بعــد أن أعلنت الحكومة 
التونســية، إعفاء خمسة وزراء من 

المحسوبين على الرئيس التونسي.
وأصــدرت رئاســة الحكومــة بيانا 
أعلنــت فيــه إعفــاء كل مــن محمد 
وســلوى  العــدل،  وزيــر  بوســتّة 
الصغيّر وزيــرة الصناعة والطاقة 
والمناجــم، وكمــال دقيــش وزيــر 
واإلدمــاج  والرياضــة  الشــباب 
المهنــي، وليلى جفال وزيرة أمالك 
الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة 
البحــري وزيرة الفالحــة والموارد 
مــن  البحــري،  والصيــد  المائيــة 

مهامهم.
ووفــق البيــان، فقــد أكدت رئاســة 
الحكومة أنها ”تبقى منفتحة على كل 
الحلول الكفيلة باســتكمال إجراءات 
التحوير الــوزاري ليتمّكن الوزراء 

مــن مباشــرة مهامهــم، فــي إطار 
الدستور«.

وكان المشيشــي قد أعلــن الجمعة، 
رفضه االســتقالة من منصبه، على 
التــي  الدســتورية  األزمــة  خلفيــة 
تشــهدها البــالد بســبب التعديالت 
الوزارية، في وقــت اعتبر الحزب 
أن  الحر المعــارض  الدســتور 
الحكومة مــع التعديالت الجديدة لن 

تقدم شيئا للشعب التونسي.
وتعيــش تونــس أزمة سياســية منذ 
ثالثة أســابيع، علــى وقع أزمة أداء 
اليميــن الدســتورية مــن قبــل 11 
شخصية نالت ثقة البرلمان يوم 26 
جانفي 2021، وذلك في ظل رفض 
رئيــس الجمهورية للطريقة التي تم 
بهــا التغيير الوزاري وعــدم قبوله 
بتســمية بعض الوزراء المقترحين 
يعتبر الرئيس أنه تتعلق بهم شبهات 

فساد وتضارب مصالح.

القوات المغربية تصعد حملتها القمعية 
ضد الشعب الصحراوي بالمدن المحتلة

يستمر المحتل المغربي في حملة القمع التي تستهدف الشعب الصحراوي بشكل هستيري في المناطق المحتلة من الصحراء 
الغربية من حصار واختطاف وصوال إلى التصفية الجسدية في انتهاك واضح لحقوق اإلنسان للشعب الصحراوي األعزل.

شكل تقييم الوضع األمني والتنموي في منطقة الساحل اإلفريقي محور أشغال اليوم األول للقمة السابعة لرؤساء دول 
مجموعة الساحل الخمس، في العاصمة التشادية ، نجامينا  وسط دعوات للمجتمع الدولي بتكثيف التمويل من أجل 
التنمية للحيلولة دون انضمام مزيد من شباب المنطقة للجماعات اإلرهابية الناشطة هناك ، وببذل مزيد من الجهد و 

الصرامة في تنفيذ االلتزامات من أجل التصدي للخطر اإلرهابي.

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، التعديل الوزاري األخير وذلك في رسالة وجهها لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

عين على العالم

دفع التنمية ومواجهة خطر اإلرهاب يقتضيان تمويالت إضافية

الرئيس التونيس يهاجم رئيس حكومته هشام المشييش

القمة السابعة لرؤساء دول مجموعة الساحل الخمس

قال ”أكرث من طفلني مشكلة كبرية جدا”

قال أن التعديل الوزاري لم يحرتم الدستور
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روسيا تشري إىل عودة نشاط خاليا 
”داعش” النائمة يف سوريا

 السييس يحذر المرصيني من 
خطورة النمو الرسيع للسكان 

القضاء الرتكي يفتح تحقيقا بحق نائب 
هولندي بسبب منشور له ييسء ألردوغان

ّ
تورّطت يف انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D9%8A%D8%B3+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&contentId=1415506
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&contentId=1415506
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&contentId=1415506
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&contentId=1415506
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&contentId=1415506
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1&contentId=1415506
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1&contentId=1415506
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وفـــــــاق سطيــــــف 
يختــــــــار

 تأجيـــــــل تأهيــــل
 لومــــــويت !

  تأجيل زيارة 
رئيس الفيفا 
إنفانتينو اىل 

الجزائر
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بن قابلية باشر عمله كمساعد أول ملدرب شباب قسنطينة  
حمدي يريد نقاط الحمراوة 

ويزاز يبحث عن 3 العبين  

شبيبة سكيكدة
األنصار يتمسكون برحيل الرئيس قيطاري 
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فيما يتمسك الريال 
برشوطه يف صفقة أالبا

 مسؤولو اليويف 
اتصلوا بزيدان 
وطالبوه بقيادة 
السيدة العجوز 
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n وفي سياق تدعيم  النادي علمنا أمس أن 
المدرب حمدي يريد اســتقدام  ثالثة العبين 
خالل الميركاتــو ، بعد االجتماع الذي عقده 
أول أمس مع المدير الرياضي ياســين بزاز 

ومساعده مباشرة بعد التوقع على العقد 
وطلب مدرب النادي الرياضي القســنطيني 
ميلــود حمدي، الحصول علــى مهلة لتحديد 
فتــرة  فــي  تدعيمهــا  الواجــب  المناصــب 

االنتقاالت المقبلة.
وحســب ذات المصــادر، فــإن حمــدي ال 
يريد التســرع في تحديــد المناصب الواجب 
تدعيمهــا، رغــم أنــه أكــد فــي تصريحاته 
الســابقة معرفته بالتشــكيلة، التي عاينها في 
خمس مباريات قبل إشــرافه بصفة رســمية 
على النادي، كما كشف التقني المغترب بأن 
المشــكلة األولى التي وقــف عليها تتمثل في 

الجانب الهجومي والدليل أن اشــباب يصنع 
الفــرص ويجد صعوبة كبيرة في من يحولها 

إلى أهداف
من جهة أخــرى أندمج أمس   المدافع نصر 
الديــن زعالنــي المخــاوف فــي التدريبات 
الجماعيــة، لكــن قرار مشــاركته في مباراة 
مولوديــة وهران يبقــى بيد المــدرب ميلود 
حمدي، الذي سيختبر جاهزيته في الحصص 
التدريبيــة التي تســبق هــذه المواجهــة التي 
ستكون صعبة ، خاصة وأن التقني المغترب 
متردد بخصوص التشــكيلة األساســية، التي 
ســيدخل بها في ظل قلة الخيــارات المتاحة 
له على مســتوى الخط الخلفــي، بالنظر إلى 
غيــاب بدبــودة، وعودة صالحــي للتدريبات 
أمس فقط، وهو ما وضعه في موقف محرج، 

في وجود المدافع معمري فقط.
نشــير فــي األخيــر أن الرابطــة المحترفــة 
بالبرمجــة األولى، رغم الطلب الذي تقدم به 
التلفزيون العمومي، لتأخير مباراة الســنافر 
ومولوديــة وهــران ب24 ســاعة، بســبب 
رغبتــه في نقل مباراتين من مالعب شــرق 
البــالد علــى الهــواء مباشــرة، خاصة وأن 
اللقاء الثاني المبرمج يجمع بين اتحاد بسكرة 
واتحــاد الجزائر يلعب فــي نفس اليوم، وهو 
مــا أجبر المدرب حمدي عشــية أمس، على 
إحــداث تغييــرات على برنامــج التدريبات، 
خاصــة وأنه ضبط التحضيــرات، بناء على 

خوض اللقاء يوم السبت.
جديــر بالذكر، أن مبــاراة مولودية وهران، 
ســتكون منقولــة على المباشــر علــى القناة 

الجزائرية السادسة.

تاج الدين 

نب قابلية بارش عمله كمساعد أول لمدرب شباب قسنطينة  

حمدي يريد نقاط الحمراوة 
ويزاز يبحث عن 3 العبين  

ساهم يف الفوز العريض لفريقه عىل شيفيلد 
 خامس تمريرة حاسمة لـ “نب رحمة"

شبيبة سكيكدة
األنصار يتمسكون برحيل الرئيس قيطاري 

n فضل،أمس،أنصار شبيبة سكيكدة ،اإلحتجاج للمطالبة برحيل رئيس النادي جمال 
قيطاري الدي حملوه كل المسؤولية في الوضعية الصعبة التي يعيشها النادي الدي لم 

ينجح في مواكبة رتم بطولة األول المحترف.
حيث تمسك األنصار يتدخل الوالي لفتح رأس مال الشركة المحترفة و إعالن إستقالة 
الرئيــس و من ثــم إيجاد رئيس قادر على قيادة الفريق الــدي اليزال قابعا في الصف 

األخير من البطولة ..
حيث إستقبل الوالي ممثلين عن األنصار و إستمع إلنشغاالتهم ووعدهم بالتظخل ألجل 

إنقاد النادي من خالل الطرق الشرعية و القانونية ..
نورالدين ب

عين على الرياضة 
12

تأجيل زيارة رئيس الفيفا 
إنفانتينو اىل الجزائر

n أعلنت االتحادية الجزائرية 
اليــوم  )فــاف(،  القــدم  لكــرة 
الثالثــاء، تأجيــل زيــارة رئيس 
االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم، 
جيانــي إنفانتينو، الــى الجزائر 
التــي كانــت مقــررة يومي 21 
و 22 فيفــري إلى موعد الحق 

»ألسباب طارئة  وخاصة«.
و جــاء فــي بيــان للفــاف على 
موقعهــا الرســمي على شــبكة 
االنترنــت: »ألســباب طارئــة 
زيــارة  تأجيــل  تــم  وخاصــة، 
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفــا(، جيانــي  إنفانتينو، إلى 

موعد الحق«.
  و كانت الفاف قد اعلنت مســاء امس االثنين عن قيام جياني إنفانتينو 

بزيارة رسمية الى الجزائر يومي االحد و االثنين القادمين.
واوضحــت الفــاف فــي بيانها ان هــذه الزيــارة التي تدخــل في اطار 
»التقــارب مــع  الجمعيات العضوة« كانت ستســمح ل«رئيــس الفيفا 
بالتباحــث مع الرســميين في كرة القــدم  الجزائرية حــول ترقية قيم و 

تطوير اللعبة األكثر شعبية«.
للتذكيــر، فإن جياني إنفانتينو كان قــد زار الجزائر في نوفمبر 2015 
حينمــا كان يتولــى منصب االمين العــام لالتحاد االوروبــي لكرة لقدم 

)يويفا( في اطار حملته النتخابات رئاسة الفيفا.  

شبيبة الساورة: طالق بالرتايض 
مع المدرب مزيان إيغيل

n أعلنت إدارة شــبيبة الســاورة الناشط في الرابطة األولى المحترفة، 
فسخ تعاقدها مع المدرب مزيان إيغيل بالتراضي.

وقالت شبيبة الساورة على موقعها الرسمي يوم اإلثنين أن«عملية فسخ 
العقــد بين الطرفيــن تمت بمقر النادي« وأنها » تشــكر المدرب إيغيل 
علــى كل ما قدمه للفريــق وتتمنى له التوفيق وكــذا لفريقها خالل قادم 

المباريات«.
كمــا أوضحت اإلدارة عبر بيانها أنها »تفكر في تدعيم العارضة الفنية 
بمدرب يقود الساورة من جديد لتحسين مستوى نادي الجنوب ومواصلة 

تحقيق النتائج اإليجابية«.
والتحــق الناخب الوطني الســابق بفريق »نســور« بشــار، في جانفي 
2020، ليتــم فســخ عقده بعد فترة وجيزة من عــودة محمد زرواطي، 
إلى مقاليد رئاسة نادي شبيبة الساورة. وذلك بالرغم من البداية الموفقة 
للفريق في بطولة المحترف األول، قبل أن يتعثر رفاق القائد ســيد علي 
يحي شــريف فــي المقابالت الثالث األخيرة في خــارج الديار أمام كل 
مــن مولودية وهران بنتيجة 0-1 وشــبيبة القبائل بنتيجة 2-1 وشــبيبة 

سكيكدة بنتيجة 0-1.
وعاد »نســور« شبيبة الساورة الستئناف تدريباتهم هذا الثالثاء بملعب 
20 أوت تحضيــرا لمقابلة أولمبي الشــلف المقررة يوم الســبت القادم، 
واشرف على الحصة التدريبية المدرب المساعد مصطفى جاليت، رفقة 
كل مــن مدرب الفريق الرديف قوراري عبــد القادر والمحضر البدني 

مورسلي ومدرب الحراس الوتي صالح.
وبعد مرور 13 جولة من بطولة الرابطة المحترفة األولى، تحتل شبيبة 
الساورة الصف الـثالث برصيد 23 نقطة، مع لقاء متأخر بداخل الديار 

أمام المتصدر وفاق سطيف.
وســتتنقل تشــكيلة أبناء الجنوب يوم الســبت المقبل إلى مدينة الشــلف 

لمواجهة األولمبي المحلي، برسم الجولة الـ 14 من البطولة المحلية.

وفـــــــاق سطيــــــف يختــــــــار 
تأجيـــــــل تأهيــــل لومــــــويت !

n تنتظــر إدارة متصدر البطولة وفاق ســطيف، بقيادة كل من رئيس 
مجلــس اإلدارة عبد الحكيم ســرار ورئيس النــادي الهاوي كمال الفي 
والمديــر العــام فهد حلفاية، الكثير من التحديــات الصعبة، في غضون 

األيام المتبقية من شهر فيفري الجاري.
ومــن أبرز هذه التحديات، تســديد مبلغ 50 ألــف دوالر لنادي »وافا« 
الغانــي، قبــل تاريخ 22 فيفري المقبل، وهو المبلغ الذي يمثل الشــطر 
األول مــن القيمــة اإلجماليــة لوثيقة تســريح المهاجم دانيــال لوموتي، 
ومباشرة بعد إتمام هذه الخطوة، ستكون اإلدارة مدعوة أيضا إلى تسديد 
الديون العالقة على مستوى غرفة فض المنازعات، بقيمة مالية إجمالية 
تبلغ 2.2 مليار ســنتيم، حتى يتسنى للنادي تأهيل ذات الالعب بصورة 

رسمية
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باشر أمس المدرب السابق للمريخ السوداني بن قابلية مهامة بصفة رسمية في فريق شباب قسنطينة 
، بعد توقيعه أول امس على العقد ليكون المساعد األول للمدرب حمدي الذي أصر على جلبه للنادي 

الرياضي القسنطيتي 

n ساهم الالعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء أول أمس ، في 
فوز ثمين وعريض لِفريقه وست هام، رغم أنه دخل إلى أرضية الميدان 

بديال في الدقيقة الـ 82.
وتغلّب فريق وســت هام ِبثالثية نظيفة على الّزائر نادي شــيفيلد يونايتد، 

لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة اإلنجليزية
وصنع سعيد بن رحمة الهدف األخير لِفريقه وست هام، ِبتمريرة حاسمة 

في الوقت بدل الضائع )90+5(
ســاهم الالعب الدولي الجزائري ســعيد بن رحمة مساء االثنين، في فوز 
ثمين وعريض لِفريقه وست هام، رغم أنه دخل إلى أرضية الميدان بديال 

في الدقيقة الـ 82.
وتغلّب فريق وســت هام ِبثالثية نظيفة على الّزائر نادي شــيفيلد يونايتد، 

لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة اإلنجليزية.
وصنع سعيد بن رحمة الهدف األخير لِفريقه وست هام، ِبتمريرة حاسمة 

في الوقت بدل الضائع )90+5(.
ورفــع المهاجــم بن رحمة غلّته إلــى أربع تمريرات حاســمة ِبزّي فريق 
“المطــارق”، فــي منافســة “البريمرليغ” للموســم الحالــي. فضال عن 

تمريرة خامسة في منافسة كأس إنجلترا.
وبات فريق وســت بعد هذا اإلنتصار، يجمع 42 نقطة في المركز الـ 5. 

ويشغل نادي شيفيلد يونايد الّرتبة الـ 20 واألخيرة ِبرصيد 11 نقطة.



n    كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الثالثاء، 
عن تطور جديد بشــأن مســتقبل الفرنســي زين 
الدين زيدان، مدرب لاير مدريد، خالل الموســم 
المقبل، ووفًقا لبرنامج »الشــيرنغيتو” اإلسباني، 
فإن مســؤولي جوفنتوس أجروا اتصاًل بزيدان، 
وطلبوا منه أن يقود الســيدة العجوز في الموســم 
المقبل، ويذكر أن هذه ليســت المرة األولى التي 
يرتبــط خاللها المدرب الفرنســي بتدريب فريقه 
السابق )جوفنتوس(، حيث سبق أن حاول السيدة 
العجــوز التوقيــع مــع زيدان، عقــب رحيله عن 
لاير مدريــد بعــد وليتــه األولى، وقالــت العديد 
من التقارير اإلســبانية إن بقاء زيدان على مقاعد 
بــدلء لاير مدريــد بات مهــدًدا، بســبب خروج 
الفريــق من بطولة كأس ملك إســبانيا، وصعوبة 
موقــف الميرنغي في الدوري اإلســباني، ويحتل 
اللاير المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، هذا 
الموســم، برصيد 49 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد 
المتصــدر بـ5 نقاط، لكن الملكي خاض مباراتين 

أكثر.
ريال مدريد يتمسك بشروطه يف 

صفقة أالبا
د تقرير صحفي إسباني، أمس  على صعيد آخر، أكَّ
الثالثاء، أنَّ لاير مدريد سيتمسك بشروطه المالية 
في مفاوضاته مع النمســاوي ديفيــد ألبا، مدافع 
بايــرن ميونخ، الذي أعلن أمس الثالثاء، الرحيل 
رســمًيا عن النادي البافاري بنهاية الموسم، وقال 
ألبــا، خــالل مؤتمر صحفــي: ”اتخــذت قراًرا 
بخــوض تجربة جديدة. لم يكن قراًرا ســهاًل. لقد 
كنت هنا منذ 13 عاًما، وهذا النادي يعني الكثير 
لي. لن أقول أي شــيء عــن فريقي المقبل اآلن. 
لديَّ العديد من األنديــة المهتمة بضمي«، ووفقا 
لبرنامــج »الشــيرنغيتو” اإلســباني، فإنَّ عرض 

اللاير بشــأن الراتب السنوي أللبا لن يتجاوز 9 
مالييــن أورو، وذكرت تقارير إســبانية أن ألبا 
يفضل النتقال إلى لاير مدريد، لكنه يحصل على 
عــروض بأموال أفضل من الــدوري اإلنجليزي 
الممتاز، وأوضحــت أن ألبا يحظى باهتمام كل 

من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي.
النادي امللكي يخطط الستعادة 

حكيمي
هــذا، ويســعى لاير مدريد بقــوة لتدعيــم مركز 
الظهيــر األيمــن بصفقة جديدة خــالل الميركاتو 
الصيفي المقبــل، وعانى الميرنغي هذا الموســم 

من كثــرة إصابات داني كارفاخــال وغيابه عن 
مباريات مهمــة، ووفًقا لبرنامج ”الشــيرنغيتو”، 
فــإن لاير مدريد يفكــر في التعاقد مــع المغربي 
أشــرف حكيمي نجم إنتر ميــالن، أو آرون وان 
بيســاكا ظهيــر مانشســتر يونايتــد فــي الصيف 
المقبــل، وكان حكيمــي لعًبا فــي صفوف لاير 
مدريد قبــل أن ينتقل إلى إنتر ميالن في الصيف 
الماضي نظير 40 مليون أورو، أما وان بيساكا، 
فقــد انتقل مــن كريســتال بالس إلى الشــياطين 
الحمــر خالل صيــف 2019 خالل صفقة بلغت 

50 مليون إسترليني.
 الوكاالت

فيما يتمسك الريال برشوطه يف صفقة أالبا

مسؤولو اليوفي اتصلوا بزيدان وطالبوه 
بقيادة السيدة العجوز الموسم المقبل

روما يكشف عن الرايع الجديد 
بعد انفصاله عن "نايكي"

عودة جواو فيليكس تفرح 
األتلتيكو

 غاتوزو يبحث عن البديل 
المناسب للوزانو

 أوباميانغ يخضع للتحقيق 
داخل آرسنال
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n أعلن مانشســتر يونايتد المنافس في الدوري 
اإلنجليــزي الممتاز لكــرة القدم أمــس الثالثاء، 
أن مهاجمــه ميســون غرينوود وقــع عقدا جديدا 
مع النــادي حتى 2025 مع خيــار تمديده عاما 
إضافيــا، وخاض خريج أكاديمية ناشــئي يونايتد 
البالــغ من العمــر 19 عاما 82 مبــاراة بجميع 
المســابقات مع الفريــق عقب مشــاركته األولى 
فــي مارس 2019، وقال غرينوود الذي ســجل 
أربعة أهداف وصنع خمسة في جميع المسابقات 
هذا الموسم: ”عندما تنضم إلى ناد وعمرك سبعة 
أعوام، فإنك تحلــم فقط باللعب للفريق األول في 

يــوم ما، لقــد بذلت الكثير مــن الجهد ألصل إلى 
هذا المستوى وآخر عامين كانا في غاية الروعة. 
هناك الكثير أريــد تحقيقه في كرة القدم وأعرف 
أن هــذه هــي البيئــة المثاليــة لكــي أقــدم كل ما 
عندي«، وأشــاد أولي غونار سولشكاير مدرب 
يونايتــد بغرينوود، وقــال إن المهاجم اإلنجليزي 
الدولــي ”موهــوب بالفطــرة«، ويحتــل يونايتد 
المركز الثاني في الدوري برصيد 46 نقطة من 
24 مباراة، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي 

المتصدر الذي تتبقى له مباراة إضافية.

مانشسرت يونايتد يبقي غرينوود حتى 2025 يورينتي تحت أنظار 
باريس سان جريمان

n يســعى باريس ســان جيرمان للتعاقد مع 
لعب ســابق للاير مدريد خــالل الميركاتو 
الصيفــي المقبل، وكان اإلســباني ماركوس 
يورينتي انتقل إلى أتلتيكو في صيف 2019، 
قادًمــا مــن لاير مدريــد، مقابــل 40 مليون 
أورو، بحًثــا عــن فــرص أكبر للمشــاركة، 
ووفًقا لبرنامج ”الشــيرنغيتو” اإلسباني، فإن 
ســان جيرمان يراقب يورينتي هذا الموسم، 
ويســعى للحصول علــى توقيعه في الصيف 
المقبل، وســبق أن صــرح خوليو يورينتي، 
وكيــل وعــم نجــم الروخيبالنكوس: ”تلقيت 
مكالمات عديدة مــن ليفربول، من أجل ضم 
ماركــوس، لكــن الالعــب يريد البقــاء مع 
أتلتيكــو«، ويذكــر أن يورينتي شــارك هذا 
الموســم في 27 مباراة مــع أتلتيكو بمختلف 
البطــولت، ونجح فــي إحــراز 8 أهداف، 

ومنح زمالءه 8 تمريرات حاسمة.

لوشيسكو يتلقى عرضا 
من بارما اإليطايل

n كشــف تقريــر صحفــي رومانــي، عن 
ســعي ناد إيطالي، للتعاقد مــع المدير الفني 
رازفــان لوشيســكو، بعد إقالته مــن تدريب 
الهــالل الســعودي، وأعلنــت إدارة الهــالل 
برئاســة فهد بن نافل، مساء األحد الماضي، 
إقالة لوشيســكو، وتعيين البرازيلي روجيرو 
ميكالــي خلفا له، عقب تراجع نتائج الفريق، 
  »telekomsport« لموقــع  ووفقــا 
الرومانــي نقــال عــن »sport.ro«، فــإن 
رازفان أصبح مرشحا لقيادة بارما اإليطالي، 
مؤكــدا أن لوشيســكو لن يبتعد عــن المقاعد 
الفنيــة بعد انتهاء عالقته مع الهالل، ويكافح 
بارمــا من أجل تفادي الهبوط، ويبدو أن أيام 
المدرب روبرتو دافيــرزا أصبحت معدودة 
مــع الفريــق اإليطالــي، خاصــة بعــد تلقيه 
خســارة جديدة أمام فيرونــا )2-1(، ويحتل 
بارما المركز التاســع عشــر ”قبل األخير”، 
في جدول ترتيب الدوري اإليطالي، برصيد 
13 نقطــة، علما بأن الفريق لعب 22 لقاء، 

فاز في مواجهتين فقط.

n بعد عام واحد من النتقال المقترح إلى برشــلونة، يقال إن 
لوتــارو مارتينيز يقترب من التجديد مــع إنتر حتى جوان 

2024، وأفــادت صحيفــة ’’توتوســبورت’’ أن المهاجم 
األرجنتيني قد اختار أن يلتزم بمســتقبله مع النيرازوري 
ومن المتوقع أن يوقع على عقد جديد في نهاية الشهر، 
ومــن المتوقــع أن يعــود ممثلوه إلى ميــالن، بعد أن 
عقــدوا ثالثة اجتماعات مع الرئيــس التنفيذي بيبي 
ماروتــا والمديــر الرياضــي بييرو أوســيليو في 
جانفي، وبحســب مــا ورد اتفــق الطرفان على 
العقد الجديد ســيمدد إقامته بموسم واحد ويزيد 

راتبــه الحالي من 2.5 مليون أورو ســنوًيا 
إلى 4.5 مليــون أورو، وتدعي الصحيفة 
أن سلســلة مــن المكافــآت التــي يســهل 
الوصول إليها ســتتم إضافتها إلى العقد 
الجديد الوفيرة وسيتم إلغاء بند الشرط 

الجزائي.

 اإلنرت عىل وشك تجديد عقد الوتارو

n  أعلــن نادي ايه إس روما عن 
راٍع جديد لمالبسه الرياضية وهو 
’’نيو بالنس’’، والتي ستشــهد أن 
تصبح العالمة التجارية الرياضية 
المشــهورة عالمًيا مورًدا رســمًيا 
للنادي بدًءا مــن البطولة المقبلة، 
ولذلــك أعلن الغيالروســي على 
موقعه على اإلنترنت عن الراعي 
الفني الجديد، وقال وداعاً نايكي، 
روما ســيكون أول فريق إيطالي 
يرتــدي قمصــان نيــو بالنــس، 
وســوف يفعلون ذلك من موســم 
وقــال جويــدو   ،2021-2022

فيينغــا، الرئيس التنفيــذي لروما: 
عالمــة  التفاقيــة  هــذه  ’’تمثــل 
بارزة لطموحــات نمو النادي، تم 
العتراف بـ نيو بالنس في جميع 
أنحــاء العالــم كشــركة رائدة في 
مرجعهــا في القطــاع ونحن على 
يقين من أن هذا التعاون ســيؤدي 
إلى فرص تطوير جديدة لعالمتنا 
التجاريــة’’، وأوضــح: ’’يســعدنا 
للغايــة أن نتعاون معهــم بألواننا، 
نتطلــع إلــى رؤية لعبــي فريق 
رومــا يرتــدون الــزي الرســمي 

الجديد’’.

n   عــاد المهاجــم البرتغالي جواو 
فيليكــس، أمــس الثالثــاء، لمــران 
أتلتيكــو مدريــد بعدما ثبتت ســلبية 
اختبار كوفيــد19-، ليقوم بالتدرب 

على هامش المجموعة قبل مواجهة 
ليفانتــي اليوم األربعاء فــي مباراة 
مؤجلــة من الجولــة الثانية للدوري 
جــواو  إصابــة  وأدت  اإلســباني، 
بفيــروس كورونا إلــى فقدانه آخر 
لـ)الروخيبالنكــوس(  مباراتيــن 
في الليغــا أمام ســيلتا فيغو )2-2( 
وغرناطــة )2-1(، ليتــدرب أمس 
ألول مــرة لكن منفردا ولم يشــكل 
المــران،  ”تقســيمة”  مــن  جــزءا 
ويرغــب أتلتيكو مدريــد في تحقيق 
الفوز لالنفراد أكثر بصدارة الليغا، 
خاصة وأنه يبتعد بخمس نقاط مؤقتا 
عن لاير مدريد مــع تبقي مباراتين 

مؤجلتين له. 

n كشفت اختبارات هيرفينغ لوزانو 
عن وجود إصابة من الدرجة الثانية 
فــي أوتار الركبــة اليمنى، وجاءت 
نتيجــة الختبــارات التــي أجراها 
المكســيكي المصــاب فــي المباراة 
األخيــرة فــي الــكأس أمــام أتالنتا 
بمثابــة ضربــة حقيقيــة.. مشــكلة 
ســتبقي لعــب نابولــي رقــم 11 
خارج الملعب لمدة شــهر، أو ربما 
حتى خمســة أســابيع، وهذا سيجبر 
المدرب جينارو غاتوزو على إيجاد 
بدائــل فنية حتــى ل يخاطر بإفراط 
في خســارة ماتيــو بوليتانــو، وهو 

بديــل طبيعــي فــي تلك الفتــرة من 
الجناح الســابق.. البديل إلماس، في 
عدة مناسبات، تم استخدام المقدوني 
كجناح مهاجــم، ولكن في كثير من 
األحيان في مركز لوزانو وإنسيني، 
وحــدث ذلك على ســبيل المثال في 
مبــاراة الذهاب من كأس إيطاليا في 
ســان ســيرو ضد إنتر، وقد أظهر 
الالعــب أنه يتمتع بالمرونة للتكيف 
بشــكل جيــد مع هــذا الــدور ومن 
الممكــن فــي هذه الفتــرة مع غياب 
لوزانو، في بعض المواقف، تحويله 

إلى هذا المركز.

n كشفت شبكة ”سكاي سبورتس” 
خضــوع الغابونــي بييــر إيمريك 
أوباميانــغ، مهاجم فريق آرســنال 
لكــرة القــدم، لتحقيــق داخل نادي 
آرســنال، بســبب رسم وشــم تاتو 
جديد، مخالًف لبروتوكول فيروس 
كوفيــد19-،  المســتجد  كورونــا 
وســبق ونشــر الالعــب فيديو له 
بجانب راسم الوشم، عبر صفحته 
التواصل  الرســمية علــى موقــع 
الجتماعي ”إنستغرام” ولم يرتديا 
كمامة واقية مــن فيروس كورونا 
ونشــر  كوفيــد19-،  المســتجد 
الالعــب الفيديو المتــداول قبل 6 
أيــام، لكــن لم يتــم تحديــد الزمن 
الحقيقــي للفيديــو الخاص برســم 

التاتــو لوبامينغ، ومــن المنتظر 
أن تعلن الحكومة البريطانية غلق 
كافه صالونات الوشم، خاصة بعد 
انتشــار الفيروس في جميع أنحاء 

المدن اإلنجليزية. 

األربعاء  17 فيفري  2021
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 الكأس الوطنية العسكرية للجيدو
تتويج الناحية العسكرية األولى ـ رجال ـ وقيادة الدرك الوطني ـ سيدات ـ

  بركوس يميض بسنتني لنادي 
إيسرت الفرنيس لكرة اليد

بطولة اسرتاليا المفتوحة للتنس

دجوكوفيتش حامل اللقب يصل إىل نصف النهايئ 

n التحق العب كرة اليد الجزائري، مســعود 
بركوس )المجمع البترولي( بصفوف ايســتر 
)الدرجة األولى(، بعقد يمتد لموســمين ابتداء 
من الصيف المقبل، حســب ما أفاد به النادي 
الفرنســي أمــس الثالثاء في بيان نشــره عبر 
موقعه الرســمي على شــبكة األنترنت، وعن 
هــذه الخطوة، قــال بركوس فــي تصريح له 

نشــره الموقــع الرســمي لنادي إيســتر 
”هــذه تجربتــي األولــى بالخارج. 

اعــرف بعض األشــخاص الذين 
لعبــوا في هــذا الفريق وفي هذه 
المدينــة الجميلة، هــذه التجربة 
كانــت بمثابــة حلم بالنســبة لي 
وأنــا جد ســعيد بتوقيعــي على 
الحــرص  احــرص كل  العقــد. 
على متابعة مقابالت نادي إيستر 

متــى توفرت لي الفرصة”، 
المدافــع  وأضــاف 

للمنتخب  األيســر 
”أنا  الجزائــري 
ا سعيد بانضمامي  لهذ

يــق  لفر ا
ح  لطمــو ا
دعم  الــذي 
فــه  صفو
ة  بعــد
ء  ســما أ
 ، ة يد جد
مــن  و
جهتــي 

 ، نــا أ
قصــارى  ســأبذل 
ألتمكــن  جهــدي 
مــن تقديــم اإلضافة 

المرجوة مني”.
مدرب الفريق الفرنسي أبدى 

سعادته بانضمام الجزائري
من جهتــه، أبدى مدرب الفريق الفرنســي، جيل 
ديرو، ســعادته بانضمام بركوس إلى مجموعته، 
مؤكدا ذلك بقوله ”أنا جد مسرور بانضمام أحسن 
العــب جزائري في الســنوات األخيرة لصفوف 
الفريــق وقيــام اإلدارة بهــذه الخطوة أســعدني 
كثيــرا، انه العب يتمتع بمســتوى دولي منذ 
عــدة ســنوات وأنا متأكــد أن تواجــده معنا 
ســينعكس باإليجاب على مردود المجموعة 
في الموسم المقبل خاصة على مستوى خط 
الهجوم”، وخلص مدرب نادي إيســتر إلى 
التأكيد ”من الناحية اإلنســانية يمكنني القول 
أن بركــوس شــخص جيد وهادئ وستســمح 
له شــخصيته هذه بالتأقلم بسرعة مع 
طريقة لعبنا”، وتجدر اإلشارة 
أن بركوس سبق له تقمص 
األنديــة  بعــض  ألــوان 
لفترات وجيزة  العربية 
من أجل المشاركة في 
منهــا  دوليــة  دورات 
كأس العالــم لألنديــة 
الســد  مــع 
القطري 

ســنة 
 2013

و 
لــة  بطو
إفريقيــا لألنديــة 
البطلة مع الزمالك المصري 

في 2017.

n   بلــغ المصنــف األول علــى العالــم الصربي 
نوفاك دجوكوفيتش نصف نهائي بطولة أستراليا 
ألكســندر  بتخطيه األلمانــي  للتنــس  المفتوحــة 
 4-6  ،2-6  ،)8-6( الســابع 7-6  زفيريــف 
و7-6 )6-8( أمس الثالثاء، وهي المرة التاسعة 
يبلغ فيهــا دجوكوفيتش هذا الدور حيث ســيلتقي 
مع مفاجأة البطولة الروســي أصالن كاراتســيف 
المتأهــل مــن التصفيــات، ويبحــث ”نولي” عن 
لقبه التاســع في أســتراليا يعزز مــن خالله رقمه 
القياســي ويرفــع ألقابه فــي البطــوالت الكبرى 
إلــى 18 ويضيق الخناق على الثنائي اإلســباني 
رافايــال نادال والسويســري روجيه فيدرر )20 
لكل منهما(، وشــهدت المبــاراة تحطيم الصربي 

مضربــه عند خســارته إحــدى النقــاط وتحصله 
علــى إنــذار إال أّن ذلــك ســاهم فقــط فــي رفع 
أدائــه، وقــال بعــد الفوز: ”أرســلت جيــداً )...( 
حتــى اللحظــة األخيرة كادت المبــاراة أن تذهب 
بأّي اتجــاه، األعصاب كانت مشــدودة والضغط 
كان عاليــاً، أشــعر أنني مســتنزف عاطفياً، كان 
صراعــاً رائعاً«، أما عــن تحطيم المضرب قال 
”دجوكو” )33 عاماً(: ”اســترجعت تركيزي بعد 
أن حطمــت المضــرب، بدأت األمور تســير في 
صالحي بطريقة إيجابية. حتى لو فاز )زفيريف( 
بالمباراة، كان يســتحق ذلــك، لعب جيداً، أنا فقط 

سعيد بتجاوز هذا التحدي”.

عين على الرياضة 
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n  افتكــت الناحيــة العســكرية األولــى لــدى الرجــال 
الكأس الوطنية العســكرية للجيــدو، فيما عاد اللقب عند 
الســيدات لفريــق قيادة الــدرك الوطني، أمــس الثالثاء 
في ختام المنافســة التي جرت بمركــز تجمع وتحضير 
الفرق الرياضية العســكرية »الشهيد مسعود بوجريو« 
ببــن عكنون )الجزائر العاصمــة(، وتوج فريق الناحية 
العســكرية األولى لــدى الرجال بالــكأس الوطنية، فيما 
عــادت المرتبة الثانية لفريق الناحية العســكرية الثانية، 
وتقاسم فريقا قيادة القوات الجوية وقيادة الدرك الوطني 
المرتبــة الثالثة، وعند الســيدات، اســتطاع فريق قيادة 
الــدرك الوطنــي الظفر بالــكأس بعد أن احتــل المرتبة 
األولى عن جدارة واستحقاق، فيما عادت المرتبة الثانية 
لفريــق قيــادة القوات البحرية، وتقاســم المرتبــة الثالثة 
كل من المدرســة العليا للبحرية واألكاديمية العســكرية 

لشرشال.
ثناء على الرياضيني املتوجني

وأثنــى عبد الصمد مزاري، مدني شــبيه مدرب الناحية 
العســكرية األولى للجيدو ذكور، على المجهودات التي 
بذلهــا مصارعــوه للظفــر بالــكأس، قائال: ”لقــد برهن 
مصارعو الناحية العسكرية األولى على سيطرتهم على 
البساط من خالل المستوى العالي والمميز الذي قدموه”، 
وأضاف: ”رغم صعوبة البطولة التي شــهدت مشاركة 
21 فريقــا، اســتطعنا بعد صعوبة كبيــرة وتحضيرات 

مســتمرة الفوز بالــكأس للمــرة الثانية علــى التوالي”، 
كمــا اعترف محمــد لميــن خليفي، رقيــب أول مدرب 
فريــق الدرك الوطني للجيدو إناث، بصعوبة المنافســة 
التــي انتهت بتتويج مصارعاته بالكأس، وقال: ”أشــكر 
المصارعــات على المجهــودات المبذولــة لنيل الكأس 
الوطنية. ركزنا أساســا على إتباع برنامج حمية غذائية 
محــدد، وبالتحضيــرات المســتمرة اســتطعنا الوصول 

للهدف المسطر”.
إعجاب بمستوى مصارعي القطاع 

العسكري
مــن جهتــه، أعرب رشــيد لعــراس، رئيــس االتحادية 
الجزائرية للجيدو، عن ســعادته بنجــاح فعاليات الكأس 
الوطنية العســكرية »من كل النواحــي«، مبديا إعجابه 
بمســتوى مصارعي القطاع العسكري، وقال: »الحظنا 
مســتوى جد جيد لمصارعي القطاع العســكري، بفضل 
المدربيــن األكفاء الذين يســهرون علــى تحضير نخبة 
يعول عليها في المحافل الدولية«، ويذكر أنه تم تسجيل 
مشاركة 21 فريقا )رجال وسيدات( في الكأس الوطنية 
العسكرية للجيدو التي انطلقت أول أمس االثنين، بتعداد 
98  مصارعــا و23 مصارعــة يمثلون قيادات القوات 

والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى.
وأج

يوتا جاز يحسم لقاء القمة مع 
NBA فيالدلفيا يف دوري الـ

n حســم يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية 
مباراة القمة أمام فيالدلفيا ســفنتي سيكســرز 
متصــدر الشــرقية لصالحــه بنتيجــة  134 
- 123، فــي دوري كــرة الســلة األميركي 
للمحترفين اإلثنين، ونجح ســفنتي سيكسرز، 
علــى الرغــم مــن افتقــاده لجهــود نجمــه 
الكاميرونــي جويل إمبيد الغائــب عن اللقاء 
بســبب إصابة في ظهره، فــي فرض تفوقه 
فــي الربــع األّول بنتيجــة 35-42 قبــل أن 
يســتعيد يوتا بريقــه ويهزم مضيفــه بفضل 
الثنائي دونوفان ميتشــل )24 نقطة( والعب 
االرتكاز الفرنســي رودي غوبير )11 نقطة 
و9 متابعــات(، واعتبــر ”الرجل الســادس” 
فــي يوتــا، جــوردان كالركســون المحرك 
الهجومــي لفريقه بتســجيله 40 نقطة، منها 
8 رميــات ثالثيــة ناجحة من أصل 13، في 
29 دقيقــة، ورّد على أداء كالركســون في 
صفوف الخاسر بن سيمونز الذي اقترب من 
تحقيــق ”تريبل - دابل” مــع 42 نقطة و12 

تمريرة حاسمة و9 متابعات.
يملك النادي أفضل سجل يف 

الدوري مع 23 فوزًا
وقضــى رويس أونيــل على آمــال فيالدلفيا 
الــذي قلص الفــارق إلى 5 نقــاط قبل دقائق 
قليلة من صافرة النهاية، بتســجيله 3 رميات 
ثالثية ”قاتلة”، فيما تكفل زميله غوبير بالحّد 
مــن خطورة دوايــت هــاوارد )14 نقطة(، 
ويملك يوتا متصــدر المنطقة الغربية أفضل 
ســجل في الدوري مــع 23 فــوزاً مقابل 5 
هزائــم، وفــاز نيويورك نيكــس على ضيفه 
أتالنتــا هوكــس 123 - 112، محققاً فوزه 
الثالث توالياً، ويدين نيكس، ســادس المنطقة 
الشــرقية، بانتصــاره إلــى نجمــه يوليــوس 
رانــدل ونقاطه الـ 44، منهــا 11 في الربع 
األخير، إلى جانب 9 متابعات و5 تمريرات 
حاســمة، ووجه راندل الضربة القاضية إلى 
آمال هوكس بالعودة إلى أجواء اللقاء بفضل 
تســديدته السابعة الناجحة من المسافة البعيدة 

في الوقت القاتل.

  سيرينا تُقصي هاليب 
وتبلغ نصف النهائي

n  بلغت األميركيــة المخضرمــة ســيرينا وليامــس نصــف نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بتخطيها عقبة المصنفة الثانية 
علــى العالم الرومانية ســيمونا هاليــب في ربع النهائــي 6-3، 6-3، 
وهــذا التأهــل رقم 40 إلى نصف نهائي إحــدى البطوالت الكبرى في 
مســيرة سيرينا، وبدت بطلة أستراليا 7 مرات غير قابلة للهزيمة على 
ملعب ”رود ليفر أرينا”، في مشــاركتها 20 مرة في ملبورن و77 في 
الغراند سالم، وتابعت سيرينا )39 عاماً( المصنفة عاشرة في البطولة 
مشــوارها بنجــاح نحو معادلــة الرقم القياســي لعدد األلقــاب الكبرى 

المسجل باسم األسترالية مارغريت كورت )24(.
أوساكا إىل نصف النهائي من دون صعوبة

بدورهــا، بلغت اليابانية ناومي أوســاكا، المصنفــة ثالثة، الدور نصف 
النهائــي مــن بطولــة أســتراليا المفتوحــة في كــرة المضــرب، أولى 
البطوالت األربع الكبرى بفوزها السهل على التايوانية هسييه سو-وي 
2-6 و2-6 فــي ربع النهائي الثالثاء، ولــم تجد اليابانية التي احتاجت 
لحوالي ساعة فقط، أي صعوبة في تخطي منافستها المصنفة 71 عالمياً 
والتي تشــتهر بأسلوب لعبها غير النمطي، وخلقت أوساكا الفارق بينها 
وبين ســو-وي بفضل حسمها للنقاط المهمة )أنقذت 3 محاوالت لكسر 
إرســالها من أصل 3(، إضافة إلى نوعية إرســالها األول )92 بالمئة 
من النجاح(، وتأمل أوساكا )23 عاماً(، الساعية للفوز بلقبها الرابع في 
الغراند ســالم، أن تحافظ على عاداتها إذ فازت بألقابها الثالثة الســابقة 
فــي كل مــرة بلغت ربع النهائــي إن كان في بطولــة الواليات المتحدة 

المفتوحة عامي 2018 و2020 أو أستراليا المفتوحة 2019. 

إرجاء مباراة ديترويت وسان 
أنتونيو بسبب كورونا

n أعلنت رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفين تأجيل المباراة 
التي كانت مقررة أمس الثالثاء بين ديترويت بيســتونز وســان أنتونيو 
ســبيرز بسبب فيروس كورونا، إذ ال يتوفر لدى األخير ثمانية العبين 
علــى األقــل لخوض المباراة، وأشــارت الرابطة إلــى أن ”عضواً من 
ســبيرز قد ثبتت نتيجته إيجابية )بكوفيــد19-(”، من دون تحديد ما إذا 
كان العباً أم عضواً إدارياً، وأضافت أنه ”نتيجة لذلك، تم إطالق عملية 
تتبع للمخالطة مع األعضاء اآلخرين”، وكان سان أنتونيو قد لعب آخر 
مباراة له األحد أمام تشارلوت هورنتس وانتهت بفوزه 110-122، ما 
سمح له باالحتفاظ بمركزه السادس في جدول ترتيب المنطقة الغربية، 
وبحســب البروتوكوالت الصحية للدوري األميركي للمحترفين، يجب 
عزل أي شــخص ثبتت نتيجة اختباره إيجابية أو خالط شخصاً مصاباً، 
وقــد شــهد الدوري منذ انطالقته في 22 ديســمبر، تأجيــل 25 مباراة 

بسبب فيروس كوفيد19-. 
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n  ويتواجــد هــذا األخير  بالمقر 
القديــم لدائــرة حمــام دبــاغ ، بحيث 
سيحتوي عديد الهياكل منها جناحين 
خاصيــن وأربع أجنحــة عادية، 13 
غرفــة أحاديــة وثنائيــة و ثالثية، 6 
حمامات ثنائيــة و حمامين عائليين، 
للعــالج  قاعــة   ، بخــاري  حمــام 
الطبيعــي بالميــاه الحمويــة و قاعة 
عــالج، فضــال عــن احتوائــه على 
مطعــم ومقهى وقاعة جلوس فال عن 
قاعة للتشــريفات ومســبح و مرافق 

خدماتية. 

كمــا اســتفاد القطــاع من مشــروع 
إنجاز مخبــر للتحاليــل الطبية بمقر 
المركــز الطبــي االجتماعــي لفائدة 
مســتخدمي الجماعات المحلية ببلدية 
هليوبوليــس، لتوفير خدمات الرعاية 

الصحية و النفسية .
و يضمــن هيكل النشــاط االجتماعي 
منهــا  منوعــة  نشــاطات  بالواليــة 
توفير رحالت اســتجمامية وترفيهية 
وأخرى صحية وتعليمية عن طريق 
إبرام اتفاقيــات مع مختلف المصالح 
التــي تســاهم في ضمــان احتياجات 
التكفــل  علــى  تعمــل  و  الموظــف 

بمستخدمي القطاع وذويهم.

n لقــي 14 شــخصا حتفهــم وأصيــب 1158 
آخــرون بجــروح على إثــر 978 حــادث مرور 
وقعت على المستوى الوطني خالل الفترة الممتدة 
مــا بين 07 إلــى 13 فيفري الجاري، حســب ما 
أفــاد به أمس الثالثاء بيان للمديرية العامة للحماية 

المدنية.
وأوضــح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة ســجلت 
فــي والية ســطيف بوفــاة 02 شــخصين وجرح 
48 آخريــن تم إســعافهم وتحويلهم إلــى المراكز 

االستشفائية على إثر 39 حادث مرور.
ومــن جهة أخرى، قامت وحــدات الحماية المدنية 
بـــ 985 تدخال ســمح بإخمــاد 625 حريقا، منها 

منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.
وفي مجال العمليات المختلفة، قامت ذات المصالح 
خالل نفس الفترة بـ 4574 تدخال لتغطية 4008 

عملية إسعاف وإنقاذ األشخاص في خطر.
أمــا فيما يخص النشــاطات المتعلقــة بالوقاية من 
انتشار فيروس كورونا كوفيد19-، قامت وحدات 
الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 290 
عملية تحسيســية لفائدة المواطنين عبر 48 والية، 
تحثهــم وتذكرهم بضرورة احتــرام قواعد الحجر 
الصحــي وكذا التباعد االجتماعــي، باإلضافة إلى 

القيــام بـ 232 عملية تعقيــم عامة عبر 48 والية 
مســت عدة منشــآت وهيــاكل عموميــة وخاصة 

المجمعات السكنية والشوارع.
وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين 

العمليتيــن 1568 عــون حمايــة مدنيــة بمختلف 
الرتب، باإلضافة إلى 329 سيارة إسعاف و126 

شاحنة مضخة.
وأج 

n تمكنــت الفــرق اإلقليميــة للــدرك الوطنــي 
بالعنصر والميلية من وضع حد  لنشــاط شــبكتين 
اجراميتيــن مختصتين في ســرقة المنازل تنشــط 
بإقليــم واليــة جيجل مكونة من 07 اشــخاص من 
بينهــم امــرأة ،العملية جاءت على اثــر معلومات 
تحصــل عليها افــراد المجموعــة اإلقليمية للدرك 
الوطنــي بجيجــل مفادهــا وجود مســروقات بأحد 
المنــازل مرتبطــة بقضيــة ســرقة منــزل ببلديــة 
العنصر،حيث تــم تحديد هوية المتورطين في اقل 

من 24 ســاعة. العمليــة النوعية هــذه مكنت من 
إيقــاف جميع عناصر الشــبكتين المتكونة من 07 
اشــخاص من بينهم امرأة ،كما اسفرت التحقيقات 
عــن تورط أفــراد العصابة في 03 قضايا ســابقة 
تم فيها ســرقة 03 منــازل و03 بلديــات، اين تم 
استرجاع المسروقات وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة  لتفتيش منازل الموقوفين.
وحســب بيــان الــدرك الوطني،فــإن التحقيق مع 
أفراد الشــبكة بيــن أن المتورطيــن ارتكبوا جميع 

الســرقات ليال،وكانوا يســتعملون أســلوب الكسر 
والعنف وترهيــب الضحايا ،وذلــك بعد التخطيط 
المســبق لتحديد المنزل المراد الســطو عليه،يشار 
الــى أن ملف التحقيق الخــاص بالقضية تم إعداده 
من طــرف الفرقــة المحققة وتقديــم المعنيين أمام 
الســيد وكيل الجمهورية أين تم إيداع 06 موقوفين 

بالمؤسسة العقابية.
نصرالدين - د

15عين على المجتمع

شباب يطلقون مبادرة جمع أغطية 
القارورات البالستيكية ألجل أطفال القمر

يف حصيلة اسبوعية لحوادث المرور 

 مركز وطني لراحة مستخدمي قطاع وزارة الداخلية بقالمة

وفاة 14 شخصا وإصابة 1158 آخرني بجروح 

درك جيجل يقبض عىل شبكة من 07 اشخاص متخصصة يف رسقة المنازل

أطلق«شــباب متطوعي جامعي الســعادة« مبادرة جمع القارورات البالستيكية من أجل تدعيم أطفال القمر عبر 
كامل التراب الوطني .

يشــهد مجال تســيير الشــؤون االجتماعية التابع لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و للتهيئة العمرانية بقالمة، تقدما كبيرا في 
مختلف المشاريع المسجلة  للسهر على راحة الموظفين و تحفيز إطارات وعمال القطاع، حيث تعرف أشغال انجاز مركز وطني 
للراحة لفائدة إطارات و مســتخدمي قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ببلدية حمام دباغ بوالية قالمة 

تقدما ملحوظا في مختلف مراحل المشروع. 

المبادرة لقيت تفاعال كبريا عرب شبكات التواصل 

n جاءت المبادرة من طرف السيد 
محمــد الصالــح  بمشــاركة أعضاء 
يجتمعــون   ، دائميــن  متطوعيــن 
فــي المقر الرئيســي كل يــوم جمعة 
متجندين في عمليات الفرز و الجمع 

.
وقال الســيد محمــد الصالح أول من 
جّســد هذه الفكرة في والية قسنطينة 
بــأن المبــادرة تطوعيــة خيريــة و 
إنســانية من أجــل تدعيم هــذه الفئة 
، مؤكــدا بأنــه يتم جمــع كمية كبيرة 
يعــادل وزنهــا شــاحنة مــن الوزن 
الثقيل  تتراوح بين 15 أو 20 طن، 
ويقومــون بعد ذلك بإرســال شــحنة 

األغطيــة إلى العاصمــة ألجل إعادة 
الرسكلة، ليتم  بعدها تحويل األموال 
إلى الجمعيــة المتواجدة بالعاصمة و 
التي تعنى بدعم أطفــال القمر. وأكد 
محمــد الصالــح أن المبــادرة القت 
استحسانا كبيرا عبر مواقع التواصل 
االجتماعي ،أين وجدوا تفاعال وصفه 
بالرهيب من قبــل المتطوعين الذين 
يقومــون بجمــع أغطية القــارورات 
البالستيكية وإرســالها لهم طيلة أيام 
األســبوع بإمكانياتهم الخاصة ، ميرا 
إلى أن الهدف من هذه المبادرة ، هو 
نشــر ثقافة التضامــن و التكافل بين 
المواطنيــن ومســاعدة أطفــال القمر 

المرضى . 

n فــي إطــار تجديــد أعضــاء 
البرلمــان العربي للطفل في دورته 
الثانيــة وبغرض ترشــيح طفل من 
ذوي المواهــب تــم اختيــار الطفل 

حمديني وائل شهاب الدين .
للعلــم فــان التلميذ مــن مواليد 03 
المســيلة  ببلديــة   2008 نوفمبــر 
متمــدرس بمتوســطة ابــن هانــي 
االدلســي بالســنة الثالثــة متوســط 

و الــذي قــام بابتكار حــذاء لذوي 
االحتياجات الخاصة و سوارا ذكيا 
و ربوتا تخطى العوائق فضال عن 
عديــد االبتــكارات الموجهــة لفئة 

المعاقين.
 وقــد حظــي الطفل بتكريم الســيد 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
شــهر أكتوبر 2020 خالل افتتاح 
الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة.

ندوة مرئية حول الربلمان 
للطفل العريب بالمسيلة

n تمكنــت  أمس عناصــر األمن 
الحــادي عشــر بأمن واليــة باتنة 
من توقيف شــخصين أحدهما طفل 
يبلغــان مــن 17 و 18 ســنة قاما 
بالســرقة والتسلق من داخل مسكن 

بطريق تازولت بباتنة.
عــدة  الســرقة  إســتهدفت  حيــث 
أغراض ممثلة في 25 خرطوشــة 

معبــأة عيــار 12 و 4 ســكاكين 
من مختلف األحجــام و 6 هواتف 
نقالــة وجهاز تلفاز وماكينة خياطة 
،إضافــة إلــى بعــض األغــراض 
تــم  أيــن  األخــرى  المنزليــة 
استرجاع كل المســروقات وتقديم 
المشــتبه بهما أمــام النيابة المحلية 

لمحاكمتهما الحقا.

n تمكنت عناصر األمن الحضري 
بباتنة من توقيف شــخصين يبلغان 
مــن العمــر 32 و 33 ســنة مــن 
ذوي الســوابق العدلية على خلفية 
قيامهما بعدة عمليات سرقة السيما 
التــي اســتهدفت الهواتــف النقالة 
ألصحــاب النقــل الحضــري بعد 
قيامهم بنقل المشــتبه بهما الى حي 
بــوزوران ليطلبوا منهم اســتخدام 
بإجــراء  إيهامهــم  بعــد  هواتفهــم 
مكالمات ليلوذا بالقرار نحو الغابة 
المقابلة، ليتم الحقا أن أحد المشتبه 

بهما محل أمرين بالقبض صادرين 
عن محكمة باتنة بخصوص التهمة 
المنسوب اليهما ليتم تسليمهما أمام 

النيابة المحلية لمحاكمتهما الحقا.
وفي ســياق آخر تمكنــت عناصر 
أمــن دائــرة ســريانة مــن توقيف 
شــخص يبلغ من العمر 31 ســنة 
لحيازته ذخيرة حية عبارة عن 14 
خرطوشــة عيار 16 ليتــم تقديمه 
أمــام الجهــات القضائيــة التابعــة 

لدائرة االختصاص.

n  تمكنــت أمس عناصــر الفرقة 
 6 توقيــف  بباتنــة مــن  الجنائيــة 
أشــخاص تتــراوح أعمارهــم بين 
26 و48 ســنة مســوقين قضائيــا 
على خلفية تورطهم في عدة قضايا 

استهدفت مركبات المواطنين.
حيــن تــم توقيفهــم كانــوا بصــدد 
الشــروع في ســرقة محل تجاري 
خــاص ببيــع المجوهــرات بحــي 
الشــهداء أين عثــر بحوزتهم على 
أســلحة بيضــاء ممثلة في ســكين 

03 نجوم وبخاخة مســيلة للدموع 
وآلة حادة تســتخدم في كسر زجاج 
بالســتيكية  وقفــازات  الســيارات 
ولوحــات ترقيم المركبــات كانت 
تســتخدم للتمويــه كمــا تــم حجــز 
ســيارتين ســاحليتين كانتا تستخدم 
مــن قبلهــم وبعــد اســتيفاء كامــل 
اإلجــراءات تم تقديمهم أمام النيابة 

المحلية في انتظار محاكمتهم.
فوزي جاب هللا

n  تمكن عناصر األمن الحضري 
الخارجــي وادي العثمانية بوالية 
توقيــف  مــن  أمــس  أول  ميلــة 
شــخص وحجــز 600 وحدة من 
المشروبات الكحولية  وسط مدينة 

وادي العثمانية.
إلــى  تعــود  القضيــة  تفاصيــل 
تلقــي عناصــر األمــن الحضري 
لمعلومات مفادها وجود شــخص 
يروج المشــروبات الكحولية دون 
رخصة ، مستغال في ذلك شاحنة 
من نوع FOTON بعد التأكد من 
المعلومة تم وضــع خطة ميدانية 
كللــت بتوقيف المشــتبه فيه البالغ 
من العمر 41 ســنة وســط مدينة 
وادي العثمانية ، بتفتيش الشاحنة 

عثر عناصر الشرطة على 600 
وحــدة من المشــروبات الكحولية 

مختلفة األنواع واألحجام.
بعد استكمال اإلجراءات القانونية 
تم تقديم المشــتبه فيه أمــام النيابة 

المختصة بشلغوم العيد.
فــي ذات الســياق تمكــن عناصر 
أمــن دائــرة القــرارم قوقــة مــن 
توقيف شخصين يبلغان من العمر 
51 و 61 ســنة مــع حجز 176 

وحدة خمور كانت بحوزتهما.
بعد استكمال اإلجراءات القانونية 
تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة 

المختصة بميلة.
محمد ب

توقيف شخصني قاما بالرسقة 
من داخل مسكن بباتنة

..و 3 أشخاص بتهمة الرسقة 
وحيازة ذخرية حية بباتنة

..و 6 أشخاص بتهمة تكوني جماعة 
أرشار ورسقة المركبات بباتنة

حجز 776 وحدة من الخمور بميلة 
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n دفع اكتشــاف عرضي لكائنات 
بحريــة علــى صخــرة فــي قــاع 
البحر تحــت 900 متر من جرف 
جليدي في القارة القطبية الجنوبية، 
علماء إلى إعــادة النظر في حدود 
حســبما  األرض،  علــى  الحيــاة 
البريطانية. »الغارديــان«   ذكرت 
كانــت مجموعــة مــن الباحثين قد 
عثرت علــى صخور حاملة للحياة 
بعــد أن ثقبوا بئرا علــى امتداد ما 
يقــرب مــن كيلومتر أســفل جرف 
فيلشــنرـ رون الجليدي في جنوب 
شــرق بحــر ودل، للحصول على 
 لــب الرواســب مــن قــاع البحر.
ورغم تســبب الصخرة في ضعف 
فرص الحصول على اللب، نجحت 
كاميــرا فيديــو أســفل الحفــرة في 
التقاط أول صور لكائنات عالقة في 
 صخرة بعيدة تحت جرف جليدي.
مــن جهتــه، قال د. هــو غريفيثز، 
العالم المتخصص بمجال الجغرافيا 
البحرية في هيئة المسح البريطانية: 
»يبدو األمر جنونيا بعض الشيء. 
لم يطرأ على أذهاننا قط البحث عن 
مثل هــذا النوع من الحياة، ألننا لم 

نتخيل وجوده في هذا المكان«.
جديــر ذكره، أن الجروف الجليدية 
تتشكل عندما تتدفق المياه المتجمدة 
بالقــارة  الداخليــة  األجــزاء  مــن 
نحو الســاحل وتطفو علــى البحر 
المحيــط بالمــكان. وعندمــا يتدفق 
الجليد فــوق األرض، يمكنه التقاط 
الصخور التي أصبحت مغروســة 
فــي قاعدة الجــرف الجليــدي قبل 
البحــر. قــاع  إلــى  تتســاقط   أن 

من ناحيــة أخــرى، وبينما عثرت 
االســتقصائية  الدراســات  بعــض 
للحياة البحرية في القطب الجنوبي 
الحيــة  الكائنــات  بعــض  علــى 
الصغيرة المتحركة، مثل األسماك 
والديــدان وقنديــل البحــر، بعيــداً 
أســفل الجروف الجليديــة، فإنه لم 
يســبق لهــا العثور علــى متغذيات 
بالترشــيح ثابتة تتغذى على تناول 
الطعــام الذي يســقط عليهــا. ودفع 
غيــاب هــذه الكائنــات العلماء من 
قبل للشــك في أن الظــام الدامس 
وانخفــاض درجــة الحــرارة إلــى 
2 تحــت الصفــر مئويــة يخلقــان 
 بيئــة معاديــة لمثل هــذه الكائنات.
وتكشــف الصور ولقطــات الفيديو 
الخاصــة بالصخــرة أنهــا موطن 
لنوعيــن على األقل من اإلســفنج؛ 
أحدهمــا يتميز بســاق طويلة تُفتح 
علــى الــرأس. عاوة علــى ذلك، 
يبــدو أن هناك عدداً مــن الكائنات 
الحيــة األخرى، التــي ربما تكون 
ديداناً أنبوبيــة أو نباتات مطاردة، 
تنمــو علــى الصخــور. ونشــرت 
تفاصيل هذا االكتشــاف في دورية 
 »فرونتيــرز إن مارين ســاينس«.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن مجتمــع 
الصخــور المعزولة يقــع على بعد 
500 متــر أســفل قاعــدة الجرف 
الجليــدي و160 ميــًا عن أقرب 
ميــاه مفتوحــة. وبســبب التيارات 
القويــة فــي المنطقة، مــن المعتقد 
أن الطعــام الذي تتغــذى عليه هذه 
الكائنــات، ربمــا العوالــق الميتة، 
وتنتقل ما بيــن 370 و930 ميًا 

قبل الوصول إليها.

n أفاقــت الهند أمس األول على نبأ رحيل 
الممثــل الهنــدي ســانديب نهار فــي ظروف 
غامضــة بعــد ســاعات من نشــره »إخطارا 
باالنتحــار« في »فيســبوك«. وفــي انتظار 
نتائج التشــريح، ترجح زوجته أنه وضع حدا 

لحياته.
في الفيديو الذي نشــره في »فيسبوك«، أخبر 
الفنــان الراحل، في عقده الثالــث من العمر، 
متابعيــه بأنه لم يعــد يرغب في البقاء في هذا 
العالم بسبب خيباته المتعددة، التي من ضمنها 
المشــاكل الزوجيــة التــي تعكر صفــو حياته 
واإلحباطــات المهنية في بوليوود التي حولت 
حياتــه إلى »جحيــم«. غير أنــه أوضح بأال 
يجــب لوم زوجته على قــراره االنتحار الذي 

ســبق له التفكير فيه والتريث من اجل إعطاء 
نفسه فرصة لانخراط مجددا في الحياة.

مــن جهتهــا، أوضحــت شــرطة مومباي أن 
ســانديب نهــار عثرت زوجته كانشــان على 
جثتــه هامدة في بيته فــي ضاحية غوريغاون 
بموبــاي ونقلتــه علــى الفور إلى المستشــفى 
بمســاعدة بعــض أصدقائه. وفــور وصولهم 

ومعاينة الجثة، أعلن األطباء وفاته رسميا.
أحد الممثلين المحليين الذين عرفوا ســانديب 
نهار خال إعداد أحد األفام المشــتركة، قال 
ره بــأن الممثل  إن »نبــأ وفــاة ســانديب« ذكَّ
الذي اشــترك مع سانديب نهار في إنجاز أحد 
األفام »سوسانت ســينغ راجبوت مات )هو 

أيضا( منتحرا في يونيو 2020«.

n كشــف متحف »موســيم« في مرســيليا 
)جنــوب فرنســا( مجموعة أغــراض تعبّر 
عن تدابير الحجر التي يشــهدها العالم راهناً 
لمواجهة جائحة كوفيد19-، أطلق في أفريل 
الفائت دعــوة عالمية لتزويده بها، وتشــّكل 

ذاكرة لهذه المرحلة.
بعد مرور عام تقريبا على إطاق هذه الدعوة 
تحت عنوان »ما الغرض الذي يجسد حياتك 
اليومية خال الحجر؟«، اســتجاب لها أكثر 
مــن 600 شــخص، معظمهم من فرنســا، 
ولكــن بينهــم أيضــاً أشــخاص من إســبانيا 

وصواًل إلى أميركا الجنوبية والصين.
ومن هؤالء مثًا باريســية خمســينية كتبت 
جملة واحدة على سطور عشرات صفحات 
دفتر مدرسي »يجب أن أبقى في المنزل... 

يجب أن أبقى في المنزل...«.

وبلغ مجموع األغراض التي حصلت عليها 
رئيسة قسم األبحاث في متحف الحضارات 
األوروبيــة والمتوســطية أود فانلو والفريق 
العلمي كله، أكثر من 171 قطعة »حسية«.

ومن األغراض مثًا نموذج أولي آللة تعقيم 
الكمامــات، ولعبــة طاولة نــرد صنعت في 
المنزل من لوح خشبي لتقطيع الخبز، ودفتر 
يوميــات مكــّون من قصاصــات الصحف، 

وأعمال فنية مستوحاة من الحياة اليومية.
بدورها، شــرحت فانلو لوكالة فرانس برس 
أن المتحف يشــّكل »فضــاء للحياة اليومية، 
للجانب الشعبي«، مشيرة إلى أنه أصبح منذ 
افتتاحــه عام 2013 وريــث متحف الفنون 
والتقاليد الشعبية في باريس. وقالت »نكّون 
مجموعاتنــا أيضاً من الواقــع الميداني، وال 
توجــد لدينــا فقط روائع. نحن نتبع أســلوب 

)...( المتاحف المجتمعية«.
إال أن ذاكــرة الحجــر هــذه التــي ال تــزال 
مخّزنــة في مســتودعات المتحف، ال تتمتع 
بعــد بصفة المجموعة. ولكــي تُعتَبر كذلك، 
ينبغــي أن تمــّر بداية على لجنــة التحصيل 
ومن ثــم تُعرض لجنة االقتنــاء. وبعد إتمام 
هاتين المرحلتين، سيشــكل بعضها رســميا 

جزءا من »موسيم«.
وفي غضون ذلك، ســيتولى الخبير في علم 
االجتماع من جامعة كان ســيمون لوروليه، 
إجراء دراســة عن هذه األغراض، »يتمثل 
الهــدف النهائــي منها في االســتناد إلى هذه 
األشياء إلنتاج تحليل اجتماعي أنثروبولوجي 

للحياة اليومية في أوقات الحجر«.

علماء يتفاجأون بكائنات حّية يف أعماق 
البحر بالقارة القطبية الجنوبية

فضل شاكر يتصّدر موقع »يوتيوب« بعد تسع سنوات من الغياب

انتحار الممثل الهندي سانديب نهار

أبرزها الكمامة ولعبة طاولة.. متحف فرنيس يجمع أغراض الحجر

أسســها   vip العــرب  نجــوم  مجموعــة   n
األســتاذ اللبناني  ســامر زروي الــذي أخبرنا بأن 
هــذه المجموعــة جديدة وتضــم  فنانيــن وممثلين 
وإعامييــن وســينمائين  مــن 17 دولــة عربيــة 
والزالت هناك دول ســيتم اختيار وجوه فنية منها، 

على غرار موريتانيا.
 مبــادرة »فــي آي بي« تحمل فــي طياتها أهداف 
سامية للرقي بالفن في العالم العربي وإضافة لمسة  
فنيــة لكل دولــة في الفن اليوم والصعــود بالدراما 

العربية .
ويحاول مدير ومؤسس المجموعة جمع أكبر عدد 
ممكــن من النجــوم من كافة الــدول العربية و في 
مختلــف التخصصات و شــخصيات مــن الصف 
األول والثانــي ، مؤكــدا بأنهــا ال تضــم الهــواة 
والمبتدئيــن بل الفنانيــن الذين لهم باع ورصيد في 

الفن واإلخراج .
 و أردف بــأن المجموعــة تســعى إلدمــاج الدول 
األخرى :« الماحظ أن الشرق األدنى يختلف عن 
الــدول العربية األخــرى إذ أن كل األعمال الفنية 
المشــتركة مرتبطة بســوريا لبنان ومصر وهناك 
تجاهــل للدول على ســبيل المثــال الخليج األردن 
...« مشيرا بأن«في آي بي » لها  فروع بمختلف 

الدول.
 و تجدر اإلشارة أن النجوم الجزائريين المنضمين 

إلى هذه المجموعة الفنية العربية بفرع الجزائر هم 
المخــرج  محمد حازورلي ، الممثلة موني بوعام 
،الفنــان شــمس الديــن بلعربي ،خديجــة مزيني ، 

قويدر بوزيان ، بإدارة الممثل زرزور طبال .
أما من الدول العربية األخرى على غرار فلسطين 
فقد انضمت اإلعامية تغريد العبســاوي ، محمود 

الخليلي ،بادراة اإلعامي سفيان أحمد .

و مــن المغــرب انضــم المخــرج عــز العــرب 
علوي بــإدارة اإلعامية زهيــرة حمامي، أما من 
األردن فقــد انضمت الممثلة نجاء عبد هللا بإدارة 
اإلعامي سامي خضر والفنان ربيع زيتون سامر 
خضر ، ومختلف الوجوه التلفزيونية  من مصر ، 

اإلمارات ، لبنان وسوريا.
دالل بوعالم

n وجاءت األغنية في ظل نشــاط 
فني متزايد لشاكر بعد أيام قليلة على 
طرحــه أغنية خليجية بعنوان »ليه« 
من كلمات الشاعرة اإلماراتية جنان.
واألغنيــة الجديدة مــن كلمات أيمن 
قميحــة وألحانه، ومن توزيع ومكس 
وماســتر عمــر الصبــاغ، فيمــا قام 
رمــزي  محمــود  العمــل  بإخــراج 

وإشراف عام إياد النقيب.
يذكر أن الفريق الفني لشاكر يواصل 
إعادة طرح األعمال الغنائية الطربية 

»حفــات »على قناته الخاصة على 
يوتيــوب« فيمــا سيشــهد هــذا العام 
2021 طــرح العديد مــن األعمال 
الغنائيــة التي تعــاون من خالها مع 
أبرز الشــعراء والملحنين في العالم 

العربي.
وجرى طرح األغنية عبر قناة شاكر 
الرســمية علــى »يوتيوب« وســط 
تفاعــل مــن المتابعيــن الذيــن هنأوا 
شــاكر بالعــودة لألعمــال المصورة 
بعد آخر كليب قدمه قبل تسع سنوات 

وحمل اسم »ابقى صدق«.

أعلن فنانون جزائريون انضمامهم إلى مجموعة نجوم العرب الجديدة »في آي بي «
منهم المخرج محمد حازورلي و الممثلة موني بوعالم شمس الدين بلعربي ،خديجة مزيني ، قويدر بوزيان.

بعد غياب تسع سنوات عن عالم الفيديو كليب، عاد الفنان اللبناني، فضل شاكر لتقديم أغنية لبنانية جديدة بعنوان »وينك حبيب« 
لتتصدر موقع »يوتيوب« وتصل قرابة المليون مشاهدة بأقل من 24 ساعة.

نجوم الجزائر يلتحقون بالـ«في 
آي بي« العربية



17عين على الثقافة والفن

nاستكملت جمعية المسرح الحر »ميالف 86« بميلة تحضيراتها 
المتعلّقــة بالعرض المســرحي الجديد »إحك لي يا جدي« الموجه 
لألطفال و الذي ســيقدم عرضه الشرفي قريبا، حسب ما علم  من 

رئيس الجمعية، رضا بولبصير.
و أوضــح رئيــس الجمعيــة  بأن هــذا العمــل الفنــي المتمثل في 
»كرونولوجيــا تاريخية« يســتعرض في مدة 40 دقيقة مجموعة 
من األحداث الخاصة بفترة الثورة التحريرية من خالل المزج بين 
التمثيل المســرحي وكذا عرض مقاطــع لفيديوهات تؤرخ ألحداث 

ثورية.
و حســب المســرحي رضــا بولبصيــر و هو صاحب فكــرة العمل 
ومخرجه في نفس الوقت، فإن مسرحية »احك لي يا جدي« تنقل 
عددا من الرسائل لجمهور األطفال في قالب سردي يقدمه الراوي 
الذي يحكي عن فترة المقاومة المسلحة وما صاحبها من بطوالت 

و ينقل محاوالت المستعمر إلطفاء فتيل الثورة دون جدوى.
وأضاف مخرج العمل بأن كالم الراوي سيكون مرفقا تارة بمشاهد 
تمثيلية يؤديها المشــاركون في المسرحية على الخشبة وبمقاطع 
فيديو تارة أخرى في محاولة إليصال فكرة العمل »بشكل أوضح« 
للطفل الذي يحتاج - حســب المتحدث ذاته- ألن يطلع على تاريخ 

بالده وتضحيات األسالف في سبيل نيل الحرية.
و ذكــر بأن عمــل »احك لي يا جدي« يعد واحــدا من عدة أعمال 
فنيــة حول تاريخ الثــورة الجزائرية قامت جمعية المســرح الحر 
»ميالف 86« بإنتاجها، مضيفا بأن تقديم الذاكرة الوطنية عموما 

والمحلية بالخصوص من أهم مشاريع الجمعية.
و أفــاد بــأن أجنــدة هذه المشــاريع تضــم أعماال مســرحية حول 
شــخصيات ثوريــة علــى غــرار المجاهــد المرحوم عبــد الحفيظ 
بوالصــوف وكــذا المعارك التــي دارت بوالية ميلــة منها معركة 
»لفكاليــن« بســيدي خليفــة )31 ماي 1956( و هــو ما يتطلب 
-حسبه- »دعم وتمويل لترى هذه المشاريع النور وتثري الساحة 

الفنية«.

nأفاقت الهند االثنين على نبأ رحيل الممثل الهندي سانديب نهار 
في ظروف غامضة بعد ســاعات من نشــره »إخطارا باالنتحار« 
في »فيســبوك«. وفي انتظار نتائج التشــريح، ترجح زوجته أنه 

وضع حدا لحياته.
في الفيديو الذي نشــره في »فيسبوك«، أخبر الفنان الراحل، في 
عقــده الثالــث من العمــر، متابعيه بأنــه لم يعد يرغــب في البقاء 
في هذا العالم بســبب خيباته المتعددة، التي من ضمنها المشــاكل 
الزوجيــة التي تعكر صفو حياته واإلحباطات المهنية في بوليوود 
التــي حولــت حياته إلى »جحيم«. غير أنــه أوضح بأال يجب لوم 
زوجته على قراره االنتحار الذي سبق له التفكير فيه والتريث من 

اجل إعطاء نفسه فرصة لالنخراط مجددا في الحياة.
مــن جهتهــا، أوضحت شــرطة مومباي أن ســانديب نهار عثرت 
زوجته كانشــان على جثته هامدة في بيته في ضاحية غوريغاون 
بموبــاي ونقلتــه علــى الفور إلــى المستشــفى بمســاعدة بعض 
أصدقائــه. وفــور وصولهــم ومعاينة الجثة، أعلــن األطباء وفاته 

رسميا.
أحد الممثلين المحليين الذين عرفوا سانديب نهار خالل إعداد أحد 
ره بأن الممثل  األفالم المشــتركة، قال إن »نبأ وفاة ســانديب« ذكَّ
الذي اشــترك مع ســانديب نهار في إنجاز أحد األفالم »سوسانت 

سينغ راجبوت مات )هو أيضا( منتحرا في يونيو 2020«.
عن صحيفة أنديا تايمز 

جمعية المرسح الحر "ميالف 86" بميلة: 

استكمال تحضريات العرض 

حزن يف بوليوود بعد وفاة الممثل 
سانديب نهار المفاجئة "انتحارا"

تنظيم نشاطات جوارية لالحتفال باليوم الوطني للشهيد

n و شــاركت فــي المحاضرة التــي جاءت في 
إطار عودة النشــاطات الثقافيــة و األدبية تدرجيا، 
ابنته ســلفي أركون ، و األســاتذة عيســى قادري 
المختــص فــي العلــم االجتمــاع و عبــد الرزاق 
دوراري من جامعة الجزائر و كذا ســفير فرنســا 
لــدى الجزائــر الذي قدم شــهادة منصفــة في حق 
الرجل حيث اعتبــره صاحب قضية و قامة كبيرة 
من قامات الفكر الفلســفي اإلسالمي المعاصر في 

القرن العشرين .
و وصفــه باإلنســاني الشــغوف الــذي قــدم وجها 
معاصــرا متســامحا لإلســالم المنفتــح علــى كل 
الديانات من خالل نظرة جديدة أكثر تقبال لآلخر ، 
حيث تعتبر كتاباته مرجعا ســاهم في تطّور العلوم 
اإلنسانية و الفلســفية من خالل المقاربات الحديثة 

التي قدمها حول التاريخ اإلسالمي .
 المحاضــرة شــملت كل مــن المركــز الثقافــي 
الفرنســي بقســنطينة ، عنابة ، مســتغانم ، تلمسن 
و وهــران ، أيــن قدمت ابنتــه و صاحبة كتاب » 
حيوات محمد أركون« ، ســيلفي أركون شــهادتها 
بقــراءة مقطفــات منه،  وهي التي عاشــت حياتها 
بعيدة عنه بعد طالق والدتها الفرنســية لتجد نفسها 
تعيــد عالقتها به من خالل محاولة إعادة اكتشــافه 
من جديد عــن طريق أقرب المقربين له في رحلة 
بحــث في الجوانب غيــر المعروفة لمحمد أركون 
الجزائري ، فوجدت نفسها تبحث في دواخل رجل 
عــاش حياة فكرية غنية لتنفذ إلى أعماق واحد من 
أعمدة تدريس الفكر اإلسالمي و الفلسفة في جامعة 
الســربون، و في نفس الوقت من خالل العودة إلى 
جــذوره بقرية ثاوريث ميمون بتيزي وزو، و كذا 
بالوقوف على  محطات مهمة في حياته الشخصية  
العاطفيــة و االجتماعيــة فتقــول : أردت أن أنفــذ 
أكثــر إلى الجانــب الخفي من شــخصيته ألعرف 
مواطــن القوة فيها و ضعفها بكل إنســانية . لتعود 
فيمــا بعد و تتحدث عــن حادثة طرد محمد أركون 
من طرف اإلمــام محمد الغزالي من القاعة خالل 
فعاليات ملتقى الفكر اإلســالمي  الذي عقد ببجاية 
ســنة 1985 بعــد أن وصفه »بالمرتــد« ، لتقول 
أن والدها شــعر حينها بالمــرارة و الغيظ  خاصة 
و أن الســلطات التــي وجهت له الدعــوة لم تبدي 
أي رد فعــل إزاء الحادثة التــي كانت نقطة تحّول 
في حيــاة محمد أركون الذي انقطع عن وطنه منذ 
ذلــك الحين ، لتأكد أن والدهــا حضر ممثال للفكر 

اإلســالمي التنويري المتســامح المنفتح و المتقبل 
لألخر عكس ما كان سائدا ذلك الوقت.

و توالت الشــاهدات في حــق الرجل الذي اعترف 
له الجميع بالتزامــه بالقضية التنويرية لتقديم وجه 
مغاير و نظرة موضوعية متفتحة للدين اإلسالمي 
مــن خــالل كل أعماله. كما تطــّرق الجميع أيضا 
لعالقتــه بالكاتــب مولــود معمري التــي وصفت 
بالدراميــة الشــائكة التي تحّولت عبــر الزمن إلى 

عالقة زمالة و صداقة.
و يعــد محمــد أركون المولود عــام 1928 بقرية 
ثاوريث ميمون ببني يني بتيزي وزو ، من أعمدة 
الفكر الفلســفي اإلســالمي ، فبعد أن انتقلت عائلته 
إلــى الغرب و انتقل معهــا بالضبط إلى قرية عين 
األربعــاء  بوهــران أي درس في مدرســة اآلباء 
البيض التبشــيرية لتتشــكل له أول صدمة ثقافية ، 

ليدرس بعدها األدب العربي و القانون  و الفلســفة 
و الجغرافيــا بجامعــة الجزائــر قبــل أن يتدخــل 
المستشــرق الفرنســي لويس ماســنيون و يشجعه 
على االلتحاق بجامعة الســربون . لينهي دراســته 
و يتقلــد عدة مناصب منها :  أســتاذا لتاريخ الفكر 
اإلسالمي و الفلسفة عام 1980 بعد حصوله على 
شــهادة الدكتوراه في الفلســفة منها ، عمل كباحث 
مرافــق ببرليــن بيــن عامــي 1986 و1987 ، 
كمــا شــغل منصب عضو في مجلــس إدارة معهد 
الدراســات اإلســالمية بلندن منذ 1993. مسيرة 
كتــب فيها العديــد من الكتب منهــا : من االجتهاد 
إلى نقد العقل اإلسالمي ، من تفسير الموروث إلى 
تحليــل الخطاب الديني و غيرها ترجمت إلى عدة 
لغات و تحصل من خاللها على عدة جوائز قبل أن 

يفارق الحياة في 14 سبتمبر 2010.

nأعلنت مؤسســة فنون و ثقافة عن 
استئناف نشاطاتها من خالل برنامج 
يتعلق بتاريخ حرب التحرير الوطني 
بمناســبة اليوم الوطني للشــهيد الذي 
يحتفــل به يــوم 18 فيفــري من كل 
ســنة، حســبما أكــده المنظمــون في 

بيان.
و ســيتم تنظيم نشــاطات مخصصة 
لالحتفــاالت باليوم الوطني للشــهيد 
بالجزائــر العاصمــة إلــى غاية يوم 
26 فيفري و هذا على مســتوى كل 
الفضاءات التابعة للمؤسسة المنظمة، 

حيث ســتهدف إلــى »تعزيز العالقة 
بيــن األجيــال« و تذكيــر الشــباب 
بالجرائــم التــي ارتكبها االســتعمار 
الفرنســي ضد الشــعب الجزائري و 
تضحيات شــهداء الثــورة المجيدة و 

هذا من خالل عدة معارض.

و  معالمــة  مكتبــات  ســتحتضن  و 
السويدانية و المكتبة متعددة الوسائط 
النشــاطات  فضــاء  و  للكاليتــوس 
الثقافية »رشــيد كواش« بباب الواد 
عــدة معــارض لكتب حــول تاريخ 
الثــورة الجزائرية و صورا تتضمن 
اكبــر محطــات الكفاح المســلح ضد 
شــهداء  و  الفرنســي  االســتعمار 
باإلضافــة إلــى نصــوص و أغاني 

وطنية.
ســتحتضن  أخــرى،  جهــة  مــن  و 
فضاءات النشــاطات الثقافية »آغا« 
و »بشــير منتوري« معارض حول 
اليوم الوطني للشــهيد تتضمن وثائق 
مــن األرشــيف و قصاصــات مــن 
الصحف و صور و بيان أول نوفمبر 
و كذا ندوة حــول نفس الموضوع و 
التي ســيتم تنشيطها من طرف سعيد 

الهاشمي.
و بالمكتبة متعددة الوسائط لدرارية، 
ســيتم تنظيــم عــدة معــارض لكتب 
قديمة و صور حول الكفاح المســلح 
مــن اجل االســتقالل و كــذا عرض 
وثائقي حول حرب التحرير الوطني 
و هــذا في إطار اختتــام هذا الحدث 
الــذي سيشــهد حفل تكريــم لعائالت 

الشهداء.
واج

مؤسسة فنون و ثقافة: 

أشاد السفير الفرنسي بالجزائر فرونسوا قويات بالمفكر الجزائري الراحل محمد أركون و قال خالل متابعته 
و  المؤرخ   لروح  تكريما   بالعاصمة  الفرنسي  الثقافي  المركز  األول  أمس  مساء  نظمها  بعد  محاضرة عن 
الفيلسوف بأنه صاحب قضية و قامة كبيرة من قامات الفكر الفلسفي اإلسالمي المعاصر في القرن العشرين .

المركز الثقافي الفرنسي بالجزائر يحي ذكرى 
صاحب الفكري التنويري محمد أركون
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قسنطينة : سرور بومزبر



نابليون فى المنفى.. صبى حاول تهريبه ومحمد عيل خطط لهروبه

رسام بريطاىن يدخل موسوعة غينيس بأكرب لوحة قماشية فى العالم

n وأوضحت أن دور  شــخصيتها زهرة، في  هذه الســنة ســتكون أثقل، 
واألداء يختلــف جــدا عن األداء األول ، وهذا بســبب تغيرات جذرية طرأت 

على الشخصية. ولهذا توقعت نجاحاً أكبر 
من  الجزء األول.

 وعــن جديدها قالت لعالمة: بعد تصوير المسلســل الرمضاني »مشــاعر«، 
هناك فيلم سينمائي 

في تونس، لم تفصح عن تفاصيله بعد ، فضال عن مسلسلين سيبدأ تصويرهما 
بعد شهر رمضان، وذكرت  بأنها بصدد دراسة السيناريو.

دالل.ب

n  و تعــد اللوحــة أكبــر مبادرة 
اجتماعية وفنية وخيرية عالمية فى 
التاريخ، وتأتى فــى إطار المبادرة 
الخيرية »إنســانية ُملَهمــة«، التي 
تم إطالقها برعاية الشــيخ نهيان بن 
مبــارك آل نهيان، وزير التســامح 
والتعايــش، بالشــراكة مــع كل من 
دبى العطــاء، العضو فى مبادرات 
محمد بن راشــد آل مكتوم العالمية، 
ومنتجــع أتالنتــس النخلــة بدبــي، 
وبدعم من وزارة التسامح والتعايش 
ووزارة التربيــة والتعليــم فى دولة 
اإلمــارات، وتهدف إلــى جمع 30 
مليــون دوالر أمريكــي )أكثــر من 
إماراتــي(  درهــم  مالييــن   110
للمســاهمة فى تحقيق تغيير إيجابي 
فى حيــاة األطفال األكثــر احتياجاً 
فــى العالم واألكثر تضرراً من آثار 
جائحة فيروس كورونا فى المناطق 
األكثر فقراً، وبتأييد أكثر من 100 

شخصية عالمية حتى اآلن.
الداعمة التي توفرها دبي للمواهب اإلبداعــي واإلنســاني، أثــر البيئة  ويعكس هــذا اإلنجاز، فــى بعديه 

الخالقــة والمنــاخ المناســب الذى 
يمكنهــم من إطالق أفــكار مبتكرة، 
تصب فى مصلحة اإلنســانية، وهو 
أيضــاً مــا يتفــق مع نهــج دبي فى 
تعزيــز العمل الخيري واإلنســاني 
وتوســيع نطاقه عالمياً، انطالقاً من 
التاريخ الطويل الذى تتمتع به دبي، 
ودولة اإلمــارات على وجه العموم 

فى هذا المجال.
 ونّفــذ الفنان العالمي ساشــا جفرى 
لوحتــه »رحلــة اإلنســانية« داخل 
القاعة الكبرى فــى منتجع أتالنتس 
النخلة بدبــي، والتي قــام بتحويلها 
إلى أســتوديو رســم إذ أمضى فيها 
ســبعة أشــهر كاملة بدءاً من شهر 
مارس 2020 وحتى شهر سبتمبر 
مــن العام ذاته، وهو ما واكب فترة 
اإلغــالق التــي فرضهــا العالم فى 
مواجهــة وباء كورونــا، إذ واصل 
العمــل بواقــع 20 ســاعة يوميــاً، 
مســتخدماً 1.065 فرشــاة رســم 
و6.300 لتر من الطالء لتنفيذها.

n مرت أمس الذكرى الـ206، على نفى الجنرال 
الفرنســي نابليون بونابرت إلى منفاه في جزيرة إلبا، 
إذ تم نفيه إلى الجزيرة فى 16 فيفري عام 1815م، 
وتعــّرض الجنــرال الفرنســي األشــهر، والمعروف 
بقيادتــه لحملــة بــالده علــى مصــر عــام 1798، 
والمعروفة تاريخيا باســم »الحملة الفرنســية« للنفى 
أكثــر من مرة، األولى كانت فى جزيرة إلبا والتى تم 
نفيــه إليها فى مثل هذا اليوم، قبل أن يهرب منها بعد 
10 أيــام فقط من منفاه، قبــل أن يتم نفيه إلى جزيرة 
القديســة هيالنة فى وســط المحيط األطلسى الجنوبى 
بين أفريقيا والبرازيــل، عام 1818، وهى الجزيرة 

التي شهدت نهاية الجنرال الفرنسي الراحل.
 وحكي العديد من الحكايات حول محاولة المصريين 
أو والــى مصــر محمد على باشــا تهريــب الجنرال 

الفرنســي نابليون بونابرت من منفاه، بحســب ما قاله 
العالم والمؤرخ الفرنسي جى فالتون حفيد بيسون بك 
الذي كان يعمل قائدا للبحرية المصرية فى عهد محمد 
علــى ، حيث ذكر خالل محاضــرة ألقاها فى المجمع 
العلمي الفرنسي أن محمد على كان يرغب فى تكليف 
ســفينة دنماركية لخداع اإلنجليــز وإقناعهم بإحضار 

نابليون إلى اإلسكندرية فى عام  1819.  
 وأضاف أن محمد على أعطى أوامره إلى بيسون بك 
لتولــى قيادة هذه المهمة  وقال إن الســفينة الدنماركية 
وصلت بالفعل إلى سانت هيالنة ،  لكن نابليون رفض 
الصعود إليها،  ألنه شــك فى وجود مؤامرة إنجليزية 
لقتله ، مشــيًرا إلى أن الوالى العثمانى على مصر كان 
على وشــك وضع خطط أخرى بتشــجيع من سليمان 
باشا قائد الجيش وإبراهيم باشا ، ومنها خطف نابليون 

قســرا أو بحث مقايضته مع اإلنجليز ،  إال أن انشغال 
محمــد على بالحروب التى خاضهــا،  ثم وفاة نابليون 
عــام  1822،  أحبطــت هذه الخطط، وأشــار إلى أن 
إعجــاب محمد علــى بنابليــون كقائد عســكرى كان 
بــال حدود ، وقال إنــه كان فخورا بأنه ولــد فى العام 
نفســه الذى ولد فيه نابليون،  وهو عام  1769، وذلك 
حســبما ذكر كتاب »أيــام محمد علــى: حكاية رجل 
ســبق عصره !! : عبقرية اإلرادة وصناعة التاريخ« 

للدكتور عصام عبد الفتاح.
 ونشر فى صحيفة »ذا سيدنى جازيت أند نيو ساوث 
ويلز أدفيرتيزر« األســترالية فى 4 أكتوبر 1817، 
يتحــدث عن اكتشــاف خطابــات كان نابليون يحاول 

إرسالها إلى إنجلترا ومنها إلى فرنسا.
 ونشــرت الصحيفــة كيــف حــاول نابليــون خــداع 
اإلنجليــز وتمرير خطاباته إلى بالده دون اكتشــافها، 
فكان اإلمبراطور الســابق يكتب رســائله على حرير 
فاخــر ثــم يخيطه داخــل معطف صبــى مصري من 
الخدم كان يذهب إلى إنجلترا وهناك يتجه إلى ســيدة 
فى شــارع »بيكر« لتتسلم الرســالة وتكتبها بالشفرة 

وتنقلها بدورها إلى فرنسا.
 وروت الصحيفة أن الســفينة األخيــرة التي وصلت 
إلى إنجلترا من ســانت هيلينة حملت برقيات فى غاية 
األهميــة، حتــى أنه لم يســمح ألي شــخص بمغادرة 
الســفينة إال الضابط المســؤول عن البرقيات، كما لم 
يســمح ألي شخص على الشــاطئ بالتواصل مع من 

كانوا على متن السفينة.
 واجتمعــت ســريًعا الحكومــة اإلنجليزيــة لمناقشــة 
البرقيــات التــي وصلــت إلى لنــدن، والتــي تحدثت 
عــن محاولة مــن جانــب نابليون بونابــرت للهرب، 
حيــث وجدت مركب بأحــد أركان الجزيــرة ما كان 
الخيــط األول لكشــف الخطة، وقبــض اإلنجليز على 
شخصيات أخرى بتهمة المشاركة فى المخطط إال أن 
الصحيفة لم تذكر مصير الخادم المصري، الذى ربما 

كان من ضمن المعتقلين.

الرواية الحداثية، قراءات يف الرواية الجديدة  

دخل الرسام وأحد رموز األعمال اإلنسانية البريطانى ساشا جفرى موسوعة غينيس لألرقام القياسية، وذلك لتنفيذه ألكبر لوحة قماشية 
فنية فى العالم، والتي أطلق عليها اسم »رحلة اإلنسانية« وبلغت مساحتها أكثر من 17 ألف قدم مربع.

سارة لعالمة ..
شخصية زهرة أكثر تأثير في مشاعر2

n أن تكون جميال في غمرة 
األسئلة الثقيلة ،أن تملك حقيقة 
اللحظــة بعيــدا عــن الحرائق 
وســلطة الرمــاد . عليــك في 
المتراشــقة،  الخطابات  جلبــة 
أن تبحــث عــن بقــع ضــوء 
كثيرة بحجم اإلنســان المفقود. 
حــددت  الضغائــن  خريطــة 
منســوب االبتســامة ، وكللت 

سماء اإلبداع بثقوب سوداء.
 إن الشاعر الذي يغمس حرفه 
في األحقاد ، ويشــمر عن قلبه 
ليخوض حروبــا ال تنتهي في 
ســبيله يضيع ســر بقائه على 
ســدة الحــب . القصيــدة حب 
محــض أرقــى مــن فراغات 
..أنا.. ضخمها الوهم . النبش 
والنهــش في خضــم الكراهية 
، شــوه وجــه اإلبــداع وحول 
المعاني األم لكل ما هو جميل 
إلى مســوخ مجهولــة االتجاه 
خارقة البشــاعة . لماذا نفشل 
كلما رفعنا راية البياض عاليا 
؟ لمــاذا هــذه اللغــة الخربة ؟ 
تصدمنــا الشــتائم المبنية على 
رغبة األنا ،في شــطب اآلخر 
وتسليط الشك على الشريك. إذ 
دائما هناك استعداد لحرب ما ، 
وفــي الخفاء جيوش على أهبة 
القتال . واالستئصال. قليال ما 
نصادف كائنات ضوئية تصفق 
لإلبداع ،وتصنع االستثناء في 
باألرقى  واالعتــراف  الحــب 
واألجمــل. الناقد الــذي يكتب 
تقاريرا إدارية ورسائل توبيخ 
،وهــو يــردم كل لحظــة بوح 
متماهية في الحلم والمخاض ، 

فقط ألن لديه نظرة مســبقة أو 
خلفية دفينة ليس إال حفار قبور 
بغيض. كســر أجنحــة المبدع 
وهــو يبحــث عــن مجــاالت 
أرقــى للتحليق يعــزز القطائع 
ويقــرب النهايــات الفاشــلة . 
العالقات الوجدانية الغائبة بين 
شركاء اإلبداع وسعت الفجوة 
، وتحولــت كذبة الموضوعية 
الســائدة إلــى مجــرد ســالح 
يعطي شــرعية أكثر لنحر كل 
ما هــو جيد ،وإضافــة نوعية 
الحقيقــي  بالمبــدع  اإلطاحــة 
صــار حرفة يجيدهــا البعض 
لصناعة )البوز( وهم يطلقون 
أحكامــا فارغــة بعيــدة عــن 
روح النــص . و فــي المقابل 
نجد النقــد التهريجي العاطفي 
المبنــي على المجاملــة ،الذي 
والشــاعر  األســتاذ  يســميه 
الجزائــري عمر أزراج )النقد 
األســروي ( . تســتمد العملية 
النقديــة مســتواها مــن قيمتين 
الشمولية  النظرة  أساســيتين.. 
فــي محاولــة اكتشــاف لغــز 
والموضوعية  النــص  وخلفية 
التي ال يمكن ألية حركة أدبية 
أن تنضــج دون توفرها وهي 
صفــة ال يمكن للناقد أن يبلغها 
دون أن يستكمل ثقافته النقدية 
ومنهجــا  معــارف  الواســعة 
صغيــر  زورق   . وأخالقــا 
يكفي لنكتشف المجهول ولكننا 
بحاجــة إلى قلــب كبير يحمل 

الكثير من الحب والبياض.
بقلم لطيفة حرباوي

جوانيات

مكائد اإلبداع

على وتر الشعر 

و من يومها أعلنتُ التوبة.
هذا الصباح...

قررُت أ ن أغرق كل أحالمي 
في فنجان قهوتي

حنجرتي ســتكون طريقها إلى 
المقبرة

و في جوفي أرفع لها شاهدة.
أعود مع المشيعين 
وال غبار على شفتيَّ

كالذئب
بريئة من دم يوسف

وذات التفاتة...
أُْحِصــي حبّــاِت الرمل  وأنــا 

العالقَة
بأطراف لساني...

ا.. ُحْصُرما حامضا/ُمّرً
أطّل من الزاويــة المعتمة في 

ذاكرة الَعْودِة
حلٌم..

ورث عناده من ِصباَي
يٍّ مرّقط حلٌم يتمطى كقطٍّ برِّ

عيناُه كزجاجة سحر
مخالبه صفراء...صفراء

وأذناه حَمُم بركان هادر...
لّوح إلّي بحزمة أفكار تشتعل

ناجذيــه  مــلء  وضحــك 
االنتصار...

قال:
بإصبــع  تذبحينــي  أن  »قبــل 

االتهام
قبــل أن تدفنــي الرغبــة فــي 

الكتابة

اجرحي النص...
أعصــري كحبات عنــب تلك 

الكلمات
ضعي قطرات النزف 

في زجاجــة »ال شــرقية وال 
غربية«

اجلسي على فوهة الغرور
و صّل علًي صالة الغائب..

ال تترّحمي علّي..
سأعود إليك هيكال عظميا

يطّل من عٍل على غرورك
ويضحك..ويضحك...

ســأفتح في جوفــك طوفانا من 
حنين

وسأرقص في حضرة الصباح 
مع زوربا رقصته األخيرة

ستعودين إلًي...
قصيدًة بألف لسان ولسان

وألف قلب...وقلب..
وستندمين..وتحلمين...

وتحلمين وتندمين
لكــن ال تُفّكري فــي العصيان 

أبدا..
أنا الحلُم
المتعّدد
المتجّدد
المتمّدد 
فيك...

حّد
النخاع.«

الشاعرة فاطمة محمود 
سعد هللا/تونس

صرحت  الممثلة سارة لعالمة لموقع اإلمارات نيوز،  
بأن الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني »مشاعر« 
ســيكون مليئاً بالمفاجآت، كما ســيتميز بالتشــويق و 
الحب، وأشــياء أخــرى لم تذكر في الجــزء األول من 

المسلسل .
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عين على اإلقتصاد

n ال يــروم هــذا المقــال تشــريح مصطلــح 
خ للفترة الممتدة  القرون الوســطى الذي يُــؤرِّ
من سقوط اإلمبراطورية الرومانية حتى بداية 
عصــور النهضة األوروبية، وإنما يهدف إلى 
الكشــف عن السر الذي أَْذَكى جذوة الحضارة 
العربيــة اإلســالمية فــي “عصــور الظالم” 
أو “حقبــة الجهــل” حســب تعبير ريتشــارد 
ســوذرن.. كانــت أوروبــا آنــذاك غارقة في 
بحر من الظلمات وتعاني من انتشــار الجهل 
والفســاد والحــروب األهلية وتحــارب العلم 
والعلماء، في حين كانت الحضارة اإلسالمية 
تعيش عصراً ذهبياً تُحَســد عليه.. إن الناظر 
فــي الكتابــات الغربيــة الُمْنِصفــة، يالحــظ 
بوضوح أن مركزية العلم في اإلســالم خالل 
القرون الوسطى “المظلمة” شغلت باَل بعض 
الكتاب الغربيين الجاّدين ودفعتهم إلى الكتابة 
عن الحضارة اإلســالمية من أجل إنصافها، 
ومن هــؤالء المفكــر األمريكــي – األلماني 
فرانــز روزنتــال )2003-1914(، الــذي 
اكتشــف أن كلمــة )علــم( من أهــم “المفاهيم 
التي ســادت في اإلســالم، ومنحت الحضارة 
اإلســالمية شــكلها ولونها المتميزين”، فألّف 
كتابــاً مهماً حول مفهوم العلــم عنوانه: )العلم 

: مفهوم العلم في اإلســالم في القرون  في تجلٍّ
الوسطى(.

تضاريس الكتاب وأهميته
ال جــدال فــي أن هناك كتبــاً عديدة تعرضت 
لمفهــوم العلــم، لكن قــارئ كتــاب )العلم في 
( سيكتشــف أنه أمام كتــاب غير عادي  تجــلٍّ
يحدثنا عن تاريخ العلم في اإلسالم، من خالل 
ثمانية فصول كبرى تتناول: “العلم قبل العلم”، 
و”العلــم في التنزيــل”، و”جمع كلمــة علم”، 
و”تعريفــات العلــم”، و”العلم هو اإلســالم”، 
و”العلــم نــور”، و”العلــم فكــر”، و”العلم هو 
المجتمع”، ولعل من أبرز األسئلة التي حاول 
روزنتــال اإلجابة عليهــا: كيف برزت مكانة 
العلــم في اإلســالم؟ وكيف واصلــت التطور 
والنمو؟ وما داللتها التاريخية؟ ولإلجابة على 
تلك األسئلة، قام روزنتال بنخل مكتبة التراث 
العربي اإلســالمي، وَبَذَل جهداً جبَّاراً يدفعنا 
إلــى القــول إن كتابه يُعّد من الكتب الشــاهدة 
على اإلنجازات الرائدة للحضارة اإلسالمية، 
ويستحق أن يُدرج ضمن فئة األعمال النفسية.
مفهوم العلم يف الشعر والقرآن

وللتأكيــد علــى أهمية هذا الكتــاب، يمكن أن 
نُضيــف أنه إذا كان عبــد هللا محمد الدرويش 
قــد قال إن )مقدمة ابــن خلدون( تمثل “َمْعلََمة 
ة بكل طريف«، فإن ديمتري غوتاس قال  َثــرَّ
( “رداً من  إنــه يجد في كتاب )العلم فــي تجلٍّ
فرانــز روزنتــال علــى مقدمة ابــن خلدون، 
إذ أراد األخيــر وصــف وتحليــل مــا يحرك 
تاريــخ العالم أو باألحرى مــا يحرك التاريخ 
اإلســالمي، فــردَّ روزنتــال أن قــد تبًيّــن أّن 
العلــم هو المفهوم الذي أذكى جذوة الحضارة 
اإلســالمية«، ومن أجــل الوقوف على مكانة 
العلم في الجزيرة العربية قبل اإلســالم، ركز 
روزنتال في الفصــل األول “العلم قبل العلم” 
على الجذر )ع ل م(، والشواهد الشعرية، وقد 
بدا البحث عن الجذر )ع ل م( شــاقاً، فأقل ما 
يمكن أن يُقــال عن العلم في الجزيرة العربية 
قبل اإلسالم أنه “كان هناك أساسي أولي للعلم 
بأنه اكتساب معلومات مادية شيئاً فشيئاً”، أما 
بخصوص الشــعر فقد كانــت بينه وبين العلم 
عالقة وطيدة، حيث إن كلمة )شــاعر( كانت 

تعني في األصل )عالِم(.
العلم هو اإلسالم

يبــدو أن روزنتــال لــم َيخُرج مــن الفصول 
األربعة الســابقة إال بعد أن وقف على الكثير 
من األدلة التي تؤكد دور العلم في إذكاء جذوة 
الحضارة اإلسالمية، وتُثبت أن جذر )ع ل م( 
قد ورد كثيراً في مصادر اإلســالم األساســية 
)القــرآن والحديث(، لذلك نجده يختار للفصل 
الخامس عنوان )العلم هو اإلســالم(، فيتوقف 
مع مجموعة من الكتب والفصول التي تحدثت 
عــن العلــم، مثــل: )الموطــأ( لإلمــام مالك، 
و)جمــاع العلــم( لإلمام الشــافعي، ثــم ينتقل 
روزنتال إلــى الحديث عن العالقة بين “العلم 
واإليمــان”، ومفهــوم “علم هللا”، فيشــير إلى 
العالقة الوثيقة بين العلم واإليمان لدى مدرسة 
التزكية، ومواظبة إخوان الصفا على الفصل 
بين المعَنَيْين، ثم يناقش مســألة إمكانية فصل 
الصفــة اإللهية للعلم، و”علم اإلنســان باهلل”، 
واهتمام المسلمين بالبحث في الفروق بين )ع 
ل م( و)ع ر ف(، وهنا يقول إن التباحث في 
البدايــة كان حول كلمة )علم( دون غيرها، ثم 
بدأ الجدل يتوســع حول إمكانية إضافة )ع ر 
ف(، حتى جاء أبو هالل العســكري بتفســير 
يمنع إضافة لفظة )ع ر ف(، وبعده سيســلك 
علماء آخرون “السبيل ذاتها في االستدالل”.

هذا الذي َأشعَل جذوة الحضارة 
اإلسالمية في “عصور الظالم”

ــط المركــُز اإلســالمي فــي مدينــة  n  يخطِّ
»نابرفيــل« بواليــة »إلينوي« فــي الواليات 
المتحدة األمريكية - لبناء مركز إسالمي كبير 
في الجانب الجنوبي الغربــي لمدينة نابرفيل، 
على مســاحة أكثر مــن 26000 متر مربع، 
ليكــون مســجًدا ومركــًزا إســالميًّا وتعليميًّــا 
ومجتمعيًّا، تحت إشــراف المركز اإلســالمي 
فــي نابرفيــل، وبدورهم قام المســؤولون عن 
عمليــة البنــاء بتقديم خطط اإلنشــاء إلى لجنة 
التخطيــط، وتقســيم المناطق بالمدينة الشــهر 
الماضــي، وتُشــير الخطــُط إلى بنــاء مركز 
إســالمي ثقافي تعليمي كبيــر، َتلَحُق به بعُض 
المنشآت األخرى، وذلك على خمس مراحل، 
ومــن المقرر أن يتــمَّ البدُء في بنــاء المرحلة 
األولى من المسجد العام الجاري، وتتكون من 
مســجد له طابقــان، وتبلغ مســاحته 26219 
متر مربع تقريًبا، يَسع أكثر من 450 ُمصليًّا، 
فضــاًل عن بناء عدٍد مــن القاعات والمكاتب، 
والغــرف المخصصــة للنــدوات والفعاليــات 

المختلفة.
 املرحلة الثانية لبناء املسجد 

ستبدأ يف عام 2030
المركــز  عضــو  رحمــان  أنيــس  وأوضــح 
اإلســالمي فــي نابرفيل - أن المرحلــة الثانية 
لبناء المسجد ستبدأ في عام 2030، وسَتشمل 
م التعليم بــدوام كامل بداية  مركــًزا تعليميًّا يقدِّ

مــن ريــاض األطفــال حتى طــالب الصف 
الخامــس، باإلضافة إلى دروس إســالمية في 
عطلة نهاية األســبوع، وأضاف أنيس: »سيتم 
بناء قاعــة متعددة األغراض في عام 2040 
علــى ارتفاع 84 قدًما، وســيتم إضافة صالة 
لأللعــاب الرياضية في عام 2050، وســيتم 
التخطيط لتوسيع المسجد في عام 2060م«، 
وأكد أنيس رحمان أن فترة الســنوات العشــر 
بيــن كلِّ مرحلتيــن، ســَتمنح قادة المشــروع 

الوقــت الكافــي للتصميم والتخطيــط، وجمع 
األموال، مشيًرا إلى أن المركز يتم تمويلُه من 
خالل التمويل المجتمعي والتبرعات، وأشــار 
أنيــس رحمان إلى أن قادة المركز اإلســالمي 
كانــوا يبحثون عــن موقع يُمكنهــم من خالله 
تصميــم وبناء مركز إســالمي يشــمل الثقافة 
والتعليــم والفعاليات، وبالفعل َتمَّ شــراُء قطعة 
أرض تبلغ مســاحتها 13 متر منذ حوالي عقٍد 

من الزمان.

 n مرة أخرى، تشهد مصر عودة المطالبات بحجب المواقع اإلباحية، 
حيث شــهدت لجنة االقتراحات والشكاوى في مجلس النواب على مدى 
اليوميــن الماضييــن، مناقشــة عدة اقتراحــات كان من بينهــا »اقتراح 
برغبــة« قدمــه النائب محمــود أبو الخير من حزب النــور، طالب فيه 
بغلــق المواقــع اإلباحية والبرامــج اإللكترونية التي تدعو إلى انتشــار 
الفجــور واألفعال الفاضحة على مواقع التواصــل االجتماعي بمصر، 
لكن الطلب واجه -مثل سابقيه في عامي 2013 و-2017 نفس الردود 
من الســلطات ممثلة في الجهاز القومــي لتنظيم االتصاالت، حيث قال 
ممثل الجهاز في كلمته أمام اللجنة البرلمانية إن قضية المواقع اإلباحية 
قضية عالمية، والجهاز ال عالقة له بحجبها، الفتا إلى أن »هناك أمورا 
قانونية تحكم عملية الحجب، وهي أن يكون قرار الحجب بموجب حكم 
قضائــي«، وتابع: »تلك المواقع بالمالييــن ويصعب غلقها، وحتى لو 
أغلقت فســيظهر بعدها مليون موقع آخر«، وأكد أن الجهاز ليس معنيا 
إطالقــا بتتبع المواقع اإلباحيــة، ولكن في حال وجود حكم قضائي، يتم 
إبالغ الشــركة التــي تتحكم في اإلنترنت لحجــب المواقع، مؤكدا على 
ضــرورة أن يكون عنوان الموقع واضحا ومحددا، وذلك لضمان تنفيذ 

الحكم من قبل شركات اإلنترنت، ال جهاز تنظيم االتصاالت.

 نائب مرصي يطلب غلق المواقع اإلباحية 

 حملة معارضة داخل 

الربلمان بدعاوى قانونية 

 أصولها مرصية وتقدم برنامجا دينيا.. 

أول مذيعة محجبة يف إيطاليا تقدم 
برنامًجا عن الدني اإلسالمي وثقافته

يحدث هذا يف مدينة نابرفيل األمريكية

مسلمون يسعون إلى بناء مركز إسالمي شامل 

إسالميات

دعاء اليوم

n  اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي 
فّي حكمك، عدل في قضاؤك. أســألك بكل اســم هو لك ســميت به 
نفســك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت 
بــه فــي علم الغيــب عنــدك، أن تجعل القــرآن ربيع قلبــي، ونور 

صدري، وجالء حزني، وذهاب همي.

 المفكر األمريكي – األلماني فرانز روزنتال في كتاب حول مفهوم العلم

 n  طلــب أحــد الخلفاء مــن رجاله أن يحضروا لــه الفقيه إياس بن 
معاويــة، فلمــا حضــر الفقيه قال لــه الخليفة: إني أريد منــك أن تتولى 
منصــب القضاء. فرفــض الفقيه هــذا المنصب، وقــال: إني ال أصلح 
للقضــاء. وكان هذا الجــواب مفاجأة للخليفة، فقال له غاضبا: أنت غير 
صــادق. فرد الفقيه علــى الفور: إذن فقد حكمت علــي بأني ال أصلح. 
فســأله الخليفة: كيف ذلك؟فأجاب الفقيه: ألني لوكنت كاذبا- كما تقول- 
فأنــا ال أصلــح للقضــاء، وإن كنت صادقــا فقد أخبرتــك أني ال أصلح 

للقضاء.

درس وعبرة

األربعاء  17 فيفري  202021
الموافق لـ 5  رجب 1442

مباشــر،  الجزيــرة  حــاورت 
اإلعالمية تسنيم ســالم أول مذيعة 
محجبــة فــي إيطاليا، والتــي تقدم 
برنامًجــا عــن الديــن اإلســالمي 
 21( تســنيم  وتحدثــت  وثقافتــه، 
عاًمــا( إلى برنامج المســائية على 
عــن  مباشــر،  الجزيــرة  شاشــة 
بداياتهــا فــي الظهــور اإلعالمي 
مــن خــالل تطبيــق تيــك تــوك، 
وكيف شــجعها محيطها األســري 
واالجتماعــي على الحديث بشــأن 

اإلسالم وثقافته، وعن طريقتها في تغيير الصورة النمطية عن اإلسالم 
والمسلمين، قالت تسنيم إنها ال ترد على االنتقادات بصورة حادة، وإنما 
تحاول تغيير الصورة المشــوهة عن اإلســالم بطريقــة هادئة وهادفة، 
وتوّظــف خفــة الدم المصرية، والتي اكتســبتها مــن عائلتها، في تقديم 
صورة مشّرفة عن اإلسالم، وتسنيم إيطالية من أصول مصرية، تدرس 
العلوم السياســية والعالقات الدولية بجامعة روما، ويعمل والدها إماًما 

لمسجد الفتح في العاصمة اإليطالية.



n تعــّد صناعة الشــموع أحــد أنواع الفنــون التقليدية 
القديمــة التي تــم توارثها عبــر القرون، و قــد تحّولت 
هذه الحرفة إلى هواية شــعبية في عصرنا الحالي، بعد 
أن اســتقطبت االهتمــام، بفضل دخولها عالــم الديكور 

الداخلي العصري.
و قــد راجــت مؤخرا الــدورات التكوينيــة تعليم حرفة 
صناعة شــموع بمختلــف أشــكالها و أحجامها بالبيوت 
و دون الحاجة إلى ورشــات واســعة لتجســيد مشاريع 
د  ســعا مربحة ي هذا اإلطار مثلما ذكرت الحرفية  
عيســاوي التي تحدثت عن أسرار هذه الحرفة و سهولة 
خوضها العتمادها على مكونات بسيطة تعتمد بالدرجة 
األولى على الشمع الخام و العطور و القوالب و الفتيل، 
لكن تبقى لمسة اإلبداع تتحكم في هذه الحرفة المتميّزة.
 وهذا ما أكدته أيضا منال  التي اعتبرت أن الشمع اليوم 
ليســت مادة عابرة تثير عتمة المنــازل فقط بل تحّولت 
إلــى تحف فنية تزين أفراح العائلة و األجواء العاطفية، 
كما أضحت من مقتضيات الديكور العصري ســواء في 
البيوت أو المحالت و صالونات التجميل و االسترخاء 
و أكدت منال أن الطلب على الشــموع زاد بشكل ملفت 
في الســنوات األخيرة،مشــيرة إلى تأثير المسلسالت و 
البرامج العربية و األجنبية و بشــكل خاص التركية، و 
أردفت بأن زبوناتها تطلبن منها إضافات للتميّز ككتابة 

أسمائهم و تاريخ الزواج.

 و للمنســبات الدينية أيضا نصيبها من الشموع كالمولد 
النبوي الشريف و  شهر رمضان الذي  يكثر فيه الطلب 

على الشموع المزينة بأسماء هللا الحسنى.
و  أخبرتنــا بأنهــا  تقــوم ببيــع المنتجات إلــى المتاجر 
المخصصة للزينة، كما أنها بصدد عمل ماركة باســمها 
و تقــوم بعمــل دورات تعليمية للمبتدئات و مســاعدتهم 

لولوج عالم الشغل.

n  علــى مــّر الزمــن، تتوالى تصاميــم صنادل الســترابي 
فــي الظهور بــكل أناقة وفخامــة، حيث برز عــدد كبير من 
 الموديــالت الجديــدة والتصاميــم الفريدة لصيــف 2021 .
فال شــيء يضاهي هذه الصنــادل أهمية، خصوصــاً لناحية 
تســليط الضوء على أنوثة المرأة وجمالها الفريد، فهي تمنح 
 إطالالتهــا الكثير من األناقة ومزيدا من الثقة أثناء المشــي.
و المالحظ في موديــالت 2021 ، الصنادل بالكعب العالي 

ت  ا األربطة بأشــكال عديــدة أو مع ذ
عــدد قليل من األشــرطة 
صنــادل  أو  الرفيعــة، 

بطــة  ر األصابــع، بأ فــي  متعــّددة 
خاصــة أن مــا يميّــز أحذيــة الصيــف عن 
أحذية الشــتاء هــو فتحاتها، ســواء كانت 
من مشــط القــدم أو الكعب، ومن الممكن 
 فــي الحــذاء بأكملــه إن كان بأربطــة.
كما يبدو أن الصنادل ذات األشــرطة 
المتداخلــة المتميــزة التــي تختلف 

ط  نمــا فتهــا أ خر ز

هــي أبــرز صيحــات أحذية صيــف 2021، فهي مناســبة 
لســخونة الطقس والحرارة المرتفعة، وكذلك مثيرة وســهلة 
 التصميم واالرتداء، كما أنها مناســبة لالرتداء في أي مكان.
 يمنح حزام األصابع الممتع والمفصل على الفور حتى أبسط 
حذاء، لمسة من اإلثارة، احصلي على تكرار مبهر ألصابع القدم 
من أي عالمة األحذية المفضلة لديك، أو للحصول على خيار 

مع حزام أكثر أماناً؛ لَِم ال تضعين في اعتبارِك صندل جلد 
إصبع سميك في المقدمة؟
ابتكــرت  وقــد  هــذا   
عــّدة عالمــات تجارية 

مشــهورة أنماطــا تتميّز فقط 
ببعــض األشــرطة الرفيعــة التــي 

تمنع القدم من االنزالق، للحصول على 
خدعة تنسيق ممتعة، لَِم ال تجّربين ارتداء 
التصميــم األنيق مع الجــوارب عندما ال 

يكون الجو دافئاً بدرجة كافية الرتداء 
الصنادل بعد.

   انتعاش صناعة الشموع
 و النساء أكثر محترفيها

21حواء

اقتحم  المربحة التي  و  الناجحة  المشاريع  أهم  من  الشموع  صناعة  أضحت 
الكثيرون مجالها سّيما النساء الالئي وجدن فيها مصدرا للرزق، في ظل رواج 

موضة شموع الديكور الرومانسية.

n يعتبر زيت بذور الكتان يعتبر من أهم الزيوت 
التي تســاعد في العناية بالبشــرة، حيث أنه غني 
 ،B بمضــادات األكســدة والمغنيســيوم وفيتامين
لــذا يتــم االعتماد عليه بمفرده لعــالج الكثير من 
المشــاكل التي قد تعاني منها البشــرة. باإلضافة 
إلــى ذلك، يمكــن إدخاله إلى الخلطــات الطبيعية 

التي تساعد في العناية بالبشرة. 
فوائد زيت بذور الكتان للبشرة :

- يحتوي زيت بذور الكتان على العديد من المواد 
التي تساعد على ترطيب البشرة.

- يزيل الخاليا الميتة المتراكمة على سطح الجلد.
-يساعد على ترطيب الشفاه وعالج تشققاتها.

-يســاهم فــي التخفيــف مــن الخطــوط الرفيعــة 
والتجاعيد التي تظهر نتيجة التقدم في السن.

- يســاعد فــي عــالج حــب الشــباب، الحروق، 
اإلكزيما، الصدفية وااللتهابات. 

طريقة استخدام بذور الكتان للبشرة

-لترطيب البشرة
-ضعي الزيت على يديِك، ثم قومي بتدليك بشرة 

الوجه جيدا.
-اتركــي زيت بذور الكتان على البشــرة حوالي 

15 دقيقة.
- لعالج الهاالت السوداء

ضعي كمية بســيطة من زيت الكتان على عينيك 
قبل الذهاب للنوم.

اتركيــه حتى صبــاح اليوم الثاني وســتالحظين 
الفرق.

-  لعالج التهاب البشرة
امزجي كمية متســاوية من زيت بذور الكتان مع 

زيت األفوكادو.
طبّقي الخلطة على البشرة واتركيها 15 دقيقة.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر.
- البشرة الجافة

امزجــي ملعقــة كبيرة من زيت اللــوز الحلو مع 

ملعقــة 
كبيرة من زيت بذور الكتان.

طبّقي الخلطة على البشــرة واتركيها حوالي 15 
دقيقة .

- لمكافحة عالمات التقدم في السن
امزجــي ملعقة طعام من زيت الزيتون مع ملعقة 
كبيــرة من زيت بذور الكتان، ملعقتين صغيرتين 
من ماء الورد و3 قطرات من زيت فيتامين هـ.

طبّقي الخليط على البشرة في الليل قبل النوم.
وأزيليها بعد مرور حوالي 3 ساعات.

قصات شعر عىل الموضة
 

قصة الشعر الجرسون 2021 

n من أحدث صيحات الموضة 
لهذا العام هو الشــعر الجرسون 
حيــث يعتمــد فــي أساســه عند 
التصفيــف على تقصير الشــعر 
مــن الخلــف ويتــم تــرك الغرة 
طويلة ويمكن تصفيفها بعدد من 

الطرق.
 قصة الشعر بغرة جانبية

وهــي مناســبة للشــعر الخفيف 
وتعطــي حيوية وجــرأة، وهي 
تعتمــد في أساســها على تمويج 
األطــراف تمويجا بســيطا، مما 
يُكســب الشــعر كثافة، ويعطي 
الوجــه شــكاًل دائرًيــا رقيًقــا و 
صغيــًرا ، كمــا يمكــن تكثيــف 
الشــعر فــي األعلــى واخفيفــه 
باألســفل وهــذه القصــة أكثــر 
مناسبة لذات الوجه البيضاوي، 
بالطريقــة  الشــعر  تدريــح  أو 
فــي أعلــى  العكســية فيصبــح 
الشعر الطويل وفي أسفل الشعر 
قصير وبخاصة في الخلف ويتم 
تصفيف الشــعر علــى الجانبين 

إلى الخلف.

 قصة الشعر بغرة وسطية 2021 

بالنعومــة  إحساًســا  وتعطــي 
والرقة وإحساًســا بثقل الشعر ، 
وهي مالئمــة أكثر مع الشــعر 
الناعــم ، حيــث فيهــا يتم قص 
أطــراف الشــعر لتصبح طويلة 
من األمام وتتجمع أســف الذقن 
حتــى تُقصر باتجــاه الخلف مع 

الطرف الدائري.

   فوائد زيت بذور الكتان للبرشة وطرق استخدامه لوجه نرض ورطب

n  تتميز الشقق الصغيرة بمميزات متعددة أهمها الجو الحميمي والدافئ 
والذي ال يمكن االستغناء عنه بعد يوم عمل طويل.

 و هذه بعض النصائح لتصميم ديكور للمســاحات الصغيرة لجعلها أكثر 
بهجــة وإعطائها أبعاد بصرية جديدة تضفي إشــراقة حيوية لحياة قاطنها 

كل يوم.
 طالء الجدران باللون األبيض!

يعمــل اللــون األبيض كعاكس لجميــع األلوان، حيث يمتلــك قدرة طيفية 
لتوســيع المســاحة بصرياً. فعند طالء الجدران واألسقف باللون األبيض 
تصبح األرضيات فاتحة اللون ومضيئة، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر من 

مساحتها الحقيقية! 
ومضات من األلوان

قم بتوزيع ومضات من األلوان الزاهية...المبهرة....والجريئة في مساحة 
بيضاء حيادية مع إضافة لمساتك الشخصية كأن تكون من تمّوجات لونك 
المفضل، ويســاعد الوضع االســتراتيجي لهذه األلوان داخل الغرف على 

توجيه العين عبر المساحة لتبدوا المساحة الكاملة أكبر!
 الخطوط العمودية

من الضروري التفكير بوضع كافة خطوط التصميم بشــكل عمودي عند 
التخطيط ألفضل طريقة لالســتفادة من المساحة! استخدم أنظمة التخزين 
الضيّقــة والطويلة حيــث تمثل أفضل رهان عنــد محاولة الحصول على 
أكبــر مســاحة تخزين في أقل مســاحة ممكنة. فمثاًل ضــع رفوف الكتب 
المزدوجة بشــكل عمــودي على جانبــي المدخل للحصــول على مظهر 
رفــوف متطابق. أو قم ببنــاء نظام رفوف كبير يصل من األرض وحتى 

السقف ليكون بمثابة حاجز أو قاطع بين غرف النوم والمعيشة مثال.

معي أنا

بشرة كلها إشراق 

أنت وشعرك

موضة و أزياء

بيتك يسعك

أنت و محيتك 

n   يعتمــد رجيــم الفواكه والخضار 
بشــكٍل رئيســي علــى تنــاول الفواكه 
والخضــار وعصائرها فقط؛ لذلك فهو 
يُعــد رجيمــا غير متوازن مــن الناحية 
الغذائيّــة، إذ إنّــه يفتقــر إلــى الطاقــة 
والفوائــد القادمة مــن الكربوهيدرات، 
والبروتين، والدهون الصحيَّة، وبعض 
المعادن كالكالســيوم، وتجدر اإلشــارة 
إلــى أّن الشــركات التــي تُــرّوج لمثل 
هذه األنظمــة الغذائيّة يوصون بإتباعه 
لفتــرات قصيرة فقــط، مّما يــدّل على 
أنّــه غيــر صحّي للجســم، وذلــك ألنَّ 
نــزول الوزن بهــذه الطريقة ســيكون 
بسبب فقدان الماء، والعضالت، وليس 
الدهون، كما أنَّ الوزن المفقود بسرعة 
ســيرجع بنفس الســرعة بمجرد العودة 
لتنــاول الطعــام بالطريقــة الُمعتــادة، 
باإلضافــة إلــى أنَّ األشــخاص الذيــن 
يتّبعون هــذه الحمية قــد يُصابون بفقر 
الــدم، أو ضعــف العظام بســبب نقص 

الكالسيوم.
الفواكــه  أنَّ  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
والخضــار تُعــّد مــن األغذيــة المفيدة 
التــي يمكن إضافتها لألنظمــة الغذائيّة 
المتوازنة لخسارة الوزن، وذلك بسبب 
محتواها العالي من األلياف، وانخفاض 
الســعرات الحرارية فيهــا، مّما يجعلها 
بدياًل جيّداً لألطعمة ذات الطاقة العالية 
التي تحتــوي على عدد ســعراٍت عاٍل 
ُمقارنًة بحجمها أو وزنها، مثل الزبدة، 

أوالكعك، أو البسكويت.
وتجدر اإلشــارة إلى أّن الطريقة اآلمنة 

والمثالية لخســارة الــوزن تكون بإتباع 
نظاٍم غذائّي صحّي يحتوي على الفواكه 
والخضــار، باإلضافــة إلــى الحبــوب 
الكاملة، واللحــوم الخالية من الدهون، 
والُمكســرات، والبقوليــات، وينخفض 
ُمحتواه من الملح، والســكر، والدهون؛ 
وخاصًة الدهون المشــبعة والمتحولة، 
وبشــكٍل عام، فإّن عملية إنقاص الوزن 
الفعالــة والصحيــة تعتمد علــى تناول 
كميات معينة من الســعرات الحرارية، 
وممارسة التمارين الرياضية، وإجراء 
تعديالت دائمة على نمط الحياة، وإتباع 

عادات يوميَّة صحيَّة.
 و يختلــف رجيــم الفواكه عــن رجيم 
الفواكه والخضــار بكونه نظاما غذائيّا 
نباتيّــا ُمتشــددا يعتمــد علــى الفواكــه 
الطازجــة فقــط مــع كميــاٍت قليلة من 
بعض األطعمة األخرى مثل الخضار، 
والُمكســرات،  المجففــة،  والفواكــه 
تنــاول  فيــه  يُمنــع  بينمــا  والبــذور، 
ُمنتجــات الحبــوب والبقوليات، وجميع 
الُمنتجــات الحيوانيّة بمــا فيها منتجات 
األلبان، كمــا يُمنع أثنــاء اتّباعه تناول 
أّي نــوٍع مــن األطعمــة المطبوخــة، 
وعلــى الرغــم مــن الفوائــد المتعــددة 
التي توفرهــا الفواكه بســبب محتواها 
من األليــاف، والفيتامينات، والمعادن، 
إاّل أنَّ األشــخاص الذيــن يتبعــون هذا 
النظــام الغذائــي قــد يُعانون مــن فقر 
الــدم، واإلعياء، وانخفــاض قوة جهاز 
المناعــة، كمــا قد يعانون من هشاشــة 

العظام الناتجة عن نقص الكالسيوم.
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استراحة

 فيلهلم دلتاي
n    ولــد عــام 1911، هــو  فيلســوف وطبيب 
الممثــل  يعتبــر  اجتماع ألمانــي،  نفســي وعالم 
الرئيســي للفلســفة بوســت-هيغلية فــي النصــف 
الثاني من القرن التاســع عشــر وأوائل القرن 20. 
ســعى إلــى اســتخدام فئات كانط التصاعديــة في 
ميادين علوم الروح، أي العلوم اإلنسانية إال وهي، 
جيستيسويسينشــافتين، وفــي العلــوم التاريخية من 
خــال نقد العقل التاريخي، فاتحا بهذا الطريق أمام 
”فلسفة رؤى العالم” ويلتانشاوونجسفيلوسوفي، أي 

نقد تاريخي للعقل.
دلتاي يعتبر من الفاســفة األكثر نفوذا في فلســفة 
الحياة. وقد ارتبط ارتباطا وثيقا بالحركة التاريخية 
أو بفلســفة التاريخ، التي اعتبرها فلسفة للفهم.التي 

هي أداة للكشــف عن الحياة في الحياة. تفكير دلتاي 
يرتكز أساسيا على ما يلي: - قبوله للنظرية القائلة بأن الفلسفة تنشأ من مشكلة الحياة 

اليومية.- قبوله بأن الفلسفة يجب أن ترتبط ارتباطا وثيقا بمعرفة الحياة. 
أحــد ثوابت فكر دلتــاي: الوعي بتاريخية الموجود البشــري، إذ اإلنســان تاريخي 
ألنه يعيش في الزمــان وال يتحدد وجوده، في نهاية المطاف، إال بالمياد والموت، 
ويتألــف مــن سلســلة حلقاتهــا »ماض وحاضر ومســتقبل”. والعاقة بيــن األفراد 

تاريخية أيضا، ومن هنا فإن عالم اإلنسان هو عالم التاريخ.

كان دلتــاي مهتمــاً بعلــم النفــس. في كتابــه أفكار 
تهتم بعلم النفس الوصفي والتحليلي المنشــور عام 
1894، وصــف الفرق بين علم النفس التفســيري 
وعلــم النفس الوصفي )المعروف أيضاً علم النفس 

التحليلي(: 
كمــا كان دلتاي مهتماً أيضــاً بالمجال الذي يُعرف 
في القرن الحادي والعشــرين باسم علم االجتماع، 
علــى الرغم مــن معارضته لهذه التســمية، إذ كان 
علم االجتماع فــي ذلك الوقت مقتصراً على أفكار 

أوغست كونت وهربرت سبنسر. .
من جهة أخرى، كان لدى دلتاي آراء إيجابية حول 
مذهــب الكانطية الجديدة فــي علم االجتماع متمثًا 
بجورج ســيمل، والــذي كان زميله عندما درســا 
في جامعة برلين أصبح ســيمل بحــد ذاته فيما بعد 
زميًا لماكــس فيبر، وهو المؤســس األول لمعاداة 
الوضعية في علم االجتماع. يرى الكاتب جيه. آي. 
هانز باكر أن دلتاي يجب أن يُصنف ضمن مفكري 
علم االجتماع الكاسيكي نظراً لتأثيره على تأسيس علم االجتماع المعادي للوضعية 

المعتمد على مبدأ الفهم وطريقة الفهم الفلسفية.توفي فيلهم ديلتاي عام 1833
 أشهر أقواله

الحياة ليست هذه الواقعة البيولوجية التي يشارك الحيوان فيها اإلنسان، ولكن الحياة 
اإلنســانية بكل تعقيداتهــا المعروفة، وهي مركب من هذا العــدد الذي ال حدَّ له من 

الحيوات الفردية التي تؤلف الواقع االجتماعي والتاريخي لحياة اإلنسانية كلها

n كان هناك رجل ثري جدا يعمل في تجارة المواشي ، وكان هذا الرجل الثري 
يعمل لديه راعي ، وكان هذا الراعي بارع جدا في عمله فقد كان يهتم كثيرا باألغنام 
ويطعمهــا و يحضر لها المــاء ويهتم بنظافتها وغيرها ، وكان هذا الراعي يتقاضى 

مبلــغ 5 دراهــم في اليوم وكان هذا المبلغ بالنســبة للراعي مبلغ مناســبا 
يمّكنه من اإلنفاق على أسرته ، وفي يوم من األيام قرر الرجل الثري 
أن يقــوم باالنتقال إلى المدينة الكبيرة ،حيث األرباح ســوف تصبح 
أكبر و أكثر بكثير ، وهنا شعر الراعي بالحزن الشديد عندما سمع 
هذا الخبر ولكن الرجل الثري قال للراعي : أريدك أن تأتي معي 

إلى المدينة للعمل معي.
رد عليــه الراعــي البســيط قائــا : أنــا أشــكرك يا ســيدي 
علــى ثقتــك الغالية ولكني ال اســتطيع أن أنتقــل إلى المدينة 
فجميــع أفــراد آســرتي معتــادون علــى العيــش بالقريــة 

لى وال أعلــم أي شــيئا عــن المدينــة .وعندمــا توجــه الراعــي  إ
الرجــل الثري ألخذ األجــر اليومي وجد الراعي شــيئا عجيبا فقد رأى 
ان الرجــل الثــري قد جهــز 100 درهم كمكافأة للراعي البســيط على 
مراعاته ضميره خال الفترة التي عمل بها الراعي في رعاية االغنام.

علــى الرغــم من أن الراعي لم يكــن قد وجد بعد اي عمــل آخر إال انه 
رفــض تمامــا فكرة أخذ اكثر مــن حقه اليومي وهــو 5 دراهم ورفض 
الباقي ، وشكر الراعي الرجل الثري على تقديره له وانصرف ، وبعدها 
وصل الراعي الى منزله وكان مهموما جدا فهو لم يجد بعد عما مناسبا 
يمكنه من العيش بصورة مائمة  وفي يوم من االيام ســمع الراعي عن 
تاجــر فــي القرية يقوم بأخذ األمــوال من الناس ويشــتري لهم بضاعة 

يبيعونها في األســواق ، فذهب الراعي إلى هذا التاجر وقال له ال أملك معي ســوى 
20 درهم أريدك أن تشتري لي اي شيء اتمكن من بيعه ، في البداية رفض التاجر 
طلب الراعي الن المبلغ صغير جدا فالتاجر ال يتعامل اال مع تجار يبيعون االشياء 
الثمينة. لمن يتمكن من شراء أي شيء عدا قطة كانت معروضة بهذا 
السعر ، فاشترى التاجر هذه القطة وعاد بها الى القرية ، وعندها 
تعجــب الراعــي من هذه القطــة واخذ يفكر كيف ســيقنع احد 
بشــرائها بأكثر من 20 درهم ، لم يكن الراعي يعلم بأن هذه 
القطة  ســوف تأتي اليه بالكثير من األموال ، استمر الراعي 
البســيط في رعاية هذه القطة التي احبته كثيرا بسبب ما كان 
يفعلــه لهــا فعلى الرغم من حالة الراعــي الفقير اال انه كان 

يحب هذه القطة كثيرا ايضا.
 فــي يوم مــن االيام أتى الى القرية رجــل يطلب مقابلة أي 
شــخص يمتلــك قطة في منزله فارشــده الجميــع الى منزل 
الراعــي ..كان الرجــل يريد ان يأخذ هــذه القطة ويضعها 
بالحقل لتلتهم جميع الفئران التي تُفســد المحاصيل الزراعية 
، وقال الرجل الغريب للراعي :ســوف اعطيك 30 درهما 
في اليوم ، وهنا شعر الراعي بالسعادة و وافق على الفور 

 العربة املستفادة
هللا عــز وجل ال يضيع أجر من يراعي ضميره في عمله ، فالكثير 
من االشــخاص ال يتصرفون وكأن هللا يراهم في اعمالهم و بالتالي 

اصبح الضمير سلعة نادرة جدا هذه األيام

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

  العامل الفلسطيين أمحد سعيد 
الطييب.. أبو الوراثة العربية

يف رحاب العلم واإلميان  

n   ولد أحمد ســعيد الطيبــي في لبنان 
عــام 1949 بعد أن اضطر والده لترك 
يافــا عقب االحتال اإلســرائيلي، وألن 
فرص العمل كانت صعبة لوالده؛ انتقلوا 
إلى ســوريا وعاشت عائلة الطيبي حياة 
الفقر في قرية بســيطة مــن قرى مدينة 
حماة حيث كان يصعب على الوالد حتى 

شراء الحليب لطفله البكر أحمد.
اختار مشوار الطب وسافر إلى القاهرة 
لدراســته، ورغم ظــروف النكبــة التي 
عاشــتها مصر وما تاها، أكمل الطيبي 
دراســته الجامعية ثم عــاد إلى الكويت 

ليعمل متدرًبا في مستشفى آل صباح.
طمــوح الطيبي الكبير دفعه للســفر إلى 
أيرلنــدا ليحصــل على دبلــوم في طب 
األطفال، ثم انتقل إلى بريطانيا ليحصل 
علــى ماجســتير في الطــب الوراثي ثم 

الدكتوراه.
عاد الطيبي إلى الكويت مرة ثانية للعمل 
فيهــا، لكن قدر الســفر والهجــرة الذي 
ُكتــب عليه كان له القــول الفصل، فبعد 
حصــول الطيبــي على جائــزة الكويت 
للتقدم العلمي )جائزة مقدمة من مؤسسة 
الكويــت للتقدم العلمي تهــدف إلى دعم 
وتشــجيع البحــث العلمــي فــي الكويت 
والوطــن العربي(، ســافر وعائلته إلى 
أمريــكا في رحلــة عائليــة، لكن حرب 

الخليج غير المتوقعة حرمته من منزله 
وكل مــا يملك، ولم يعد بمقدوره العودة 
وكان عليــه أن يواجه هذا القدر بالثبات 
والبدء مــن جديد مرة تلو المرة دون أن 

يعرف اليأس له طريًقا.
اســتطاع الطيبــي خال مســيرة حياته 
اكتشــاف أكثر مــن 35 متازًما جينًيا 
)ذي صلــة بمعرفة االســتعداد الوراثي 
لألمــراض( ونشــر أكثــر مــن 200 
بحث فــي مجال الوراثة )منها دراســة 

عن مورثات التوحد وتشــوهات الحبل 
الشــوكي وأبحــاث عــن االختــاالت 
الجينيــة عنــد العــرب وأبحــاث عــن 
التشوهات الخلقية في األطفال وأبحاث 
متعددة عن المتازمات النادرة وأبحاث 
عن متازمات جديدة تظهر عند العرب 
وأبحاث عن فرط الحركة وقلة النشــاط 
وغيرهــا  المتداخلــة  الزواجــات  فــي 

العديد(.
و قــد كان خبيــًرا فــي علــم األمســاخ 

لاجتماعــات  األمريكيــة  بالجامعــة 
الوراثية البشــرية وعضــًوا في مجلس 
العالميــة  المجــات  وتحريــر  إدارة 
المتخصصــة بالوراثــة والحاصل على 
جائزة المؤسســة األوروبية للعلوم عام 
2001، حاول بكل جهد أن ينقل معرفته 
عــن طريق تدريــب العديد من الطاب 
والباحثيــن العرب في مجــال الوراثة، 
كما وضــع قواعــد بيانــات لألمراض 
الوراثيــة في عــدد من البلــدان العربية 
مثل السعودية والكويت وقطر واألردن 

وتونس واألراضي الفلسطينية.
وخاف تخصصــه العلمي، ُعرف عن 
أحمــد الطيبي شــغفه بــاألدب وموهبته 
بالرسم، كما أن غربته عن باده وحياته 
التي قضاها في الشــتات لم تســتطع أن 
تقطع جذوره، حيث ســاهم في تأســيس 
العديــد مــن المدارس المختصــة بتعليم 
اللغة العربية والعلوم اإلسامية للجالية 

العربية والمسلمة في مونتلاير بكندا.
 2010 عــام  الطيبــي  أحمــد  رحــل 
فــي تورنتــو بعد صــراع مــع مرض 
الســرطان، ليترك للبشرية إرًثا قيًما من 
العلم واألبحاث، ويترك للشــباب درًسا 
كبيًرا عن االجتهاد وقوة اإلنسان عندما 
ينهــض بقوة أكبر بعــد كل ظرف قاٍس 

يمر عليه.  
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

-الشعب السويسري يستهلك 
الشوكوالتة بما يعادل 10 

كيلوغرام للشخص الواحد سنوياً.
- العسل هو الطعام الطبيعي الوحيد 

الذي ال يفسد أبداً.
- هل تعلم أن قدمك تحتوي على 26 عظمة.

- هل تعلم أن التماسيح ال يمكنها أن تنمو خارج البرك 
التي تعيش بها.

1878 - بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالواليات المتحدة 
مكونة من 18 هاتف وذلك في مدينة سان فرانسيسكو

1959 - إطالق أول قمر صناعي لرصد الطقس 
والذي يحمل اسم ”فانكارد 2”. 

2008 - إقليم كوسوفو يعلن استقالله عن صربيا، وهو 
األمر الذي رفضته الحكومة الصربية المركزية، وقد أيد االستقالل الواليات 

المتحدة وعدد من دول االتحاد األوروبي في حين رفضته روسيا بشدة.
2012 - الرئيس األلماني كريستيان فولف يستقيل من منصبه على خلفيه 

تورطه في فضيحة مالية قبل توليه الرئاسة وطلب رفع الحصانة عنه
2016 - مقتل 28 شخًصا على األقل وإصابة 61 آخرين في تفجير 

انتحاري في العاصمة التركية أنقرة.

المدرس يشرح كيفية تجمد 
الماء فسأل أحد التالميذ: اذا 
 فتحت الصنبور في بيتك ولم

ينزل الماء
فما هو السبب؟ 

التلميذ: أبي لم يدفع الفاتورة يا أستاذ.

لو يستعرض المرء نتاج فعلته قبل اإلقدام عليها لما وجدت 
كلمة الندم في قواميسنا.

 حسن الجندي كاتب مصري

طول العرشة تعرفك الذهب من القرشة

يضرب هذا المثل  أنه مع  الوقت نكتشف معادن الناس 
األصيلة و الخبيثة

       نكتة اليوم 

الشفوّي  القاموس  يزخر 
األمثال  الجزائري بمئات 
الشــعبية، التي ال يعرف 
أحــد أليــة فتــرة تعــود، 
لكّن ورغم أّنها ض 
عمــق  فــي  اربــة 
التاريــخ إال أنهــا 
ال تزال صالحة 
زمــان  لــكل 

ومكان.
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 n  وقــال الســيد جاكــوب كوهيــن فــي 
حوار مع وكالــة األنباء الجزائرية، أمس 
الثالثــاء، إن تطبيــع النظــام المغربي مع 
الكيان الصهيونــي, »الهدف منه محاولة 
اكتســاب دعم ضــد الجــارة الجزائر في 
ظل العالقــات المتوترة بيــن البلدين منذ 
اإلستقالل«, معبرا عن اسفه لهذا »الواقع 
الذي ال يخدم شعبي البلدين«.وأضاف في 
سياق ذا صلة, أن المملكة تبحث من خالل 
التطبيــع عن »تعزيز دبلوماســيتها و كل 
ما يتعلق بالدفاع واالســتخبارات في هذه 
المنطقة الحساســة لمواجهــة الجزائر«.
وذكر في هذا الصدد أن »التطبيع بالنسبة 
للكيان االسرائيلي و ادارة ترامب فرصة 
للحصــول علــى مقعد فــي الصف األول 
لرصــد وتنفيــذ أعمــال تخريبيــة تهدف 
إلــى ممارســة ضغــوط علــى الجزائــر 
لجعلهــا أكثر مرونة في مجــاالت الطاقة 
و االقتصــاد و األمــن أو الدبلوماســية«.
وأبــرز ذات الكاتــب, أن الجزائر »حتى 
اآلن ال تــزال الدولــة العربيــة الكبيرة و 
الوحيــدة ذات األهميــة التي تتبع سياســة 
مســتقلة, و أحبطت المحــاوالت المختلفة 
ضــد وحدة أراضيها من خالل اســتغالل 
الخصوصيــات اإلقليميــة أو مــن خــالل 

اختيار نظامها السياسي«.
ووفق السيد كوهين, فإنه مع خيار النظام 
المغربي التطبيع مــع الكيان الصهيوني, 

ف«إننا نتجه لســوء الحظ نحو شكل من 
أشكال العودة إلى الحرب الباردة, أي إلى 
الصراعــات اإلقليمية تحــت قيادة القوى 

الخارجية العظمى«.
وفــي رده علــى ســؤال بخصــوص مــا 
االعالميــة,  التقاريــر  بعــض  أوردتــه 
بخصــوص »ممارســة ضغــوط علــى 
تونــس و موريتانيــا للتطبيع مــع الكيان 
االســرائيلي, بهدف محاصرة الجزائر«, 
قــال ذات المتحدث, إنه »من الواضح أن 
التطبيع مع مختلف الدول لم يأت من دون 
ضغوط أمريكية من الصعب مقاومتها«.
كوهيــن, »  جاكــوب  الســيد  وأضــاف 
لذلــك فمــن المعقــول تماًمــا أن تمارس 
الضغــوط على تونس وموريتانيا, إلتباع 
نفس المســار«, لكــن يســتطرد بالقول, 
»يبــدو األمــر معقًدا وحتــى و ان حدث 

سيســتغرق االمــر وقًتا طويــال, خاصة 
مــع عداء التونســيين للتطبيع مــع النظام 

الصهيوني«.
ولفت ذات المتحدث الــى أن »موريتانيا 
دبلوماســية  عالقــات  بالفعــل  أقامــت 
مــع الكيــان اإلســرائيلي, وقد تــم تعليق 
هــذه العالقــات فــي عام 2009 بســبب 
للســكان«. وحــذر  مظاهــرات حاشــدة 
الكاتب الفرنســي المناهــض للصهيونية, 
من اي تطبيع جديد في المنطقة سواء مع 

تونس و موريتانيا.
ونبــه الســيد كوهيــن الــى أن »التطبيع 
يتجاوز اقامة عالقات دبلوماســية, بل هو 
باب مفتوح, ســيؤدي الى تحول تدريجي 
نحو بناء جبهة محاصرة معادية للجزائر 

في المنطقة«.
ق ـ و/ وأج

 n و أفادت مصادر مطلعة أن المســتوصف في حالة تدهور 
كلــي منذ تقاعــد المدير الســابق ، يفتقر للوســائل و المعدات 
الطبيــة التــي يحتاجها المواطــن في حياته اليوميــة ، و تدني 
الخدمــات المقدمــة ،  نقــص في معــدات الفحــص  والعالج 
الضرورية كجهاز األشعة السينية ،مما يضطر بهم إلى التنقل 

نحــو المستشــفيات البعيدة.في الســياق ذاته ، تــم إعالن نتائج 
التوظيف الخاصة بالمستوصف، أين تفاجأ شبان شاركوا  في 
المســابقة بوجود أســماء منطقة زيغود يوسف على الرغم من 
مشاركة عشــرون شــابا من منطقة بني حميدان ،النقطة التي 

أفاضت الكأس حسبهم .
يطالب شباب المنطقة من السلطات المعنية  بااللتفات إلى هذه 
الوضعية و إيجاد حلول ممكنة في اقرب اآلجال  وإعادة النظر 

في مسابقة التوظيف .

الكاتب الفرنيس من أصول مغربية جاكوب كوهني
تطبيع النظام المغربي مع الكيان 

اإلسرائيلي هدفه الضغط على الجزائر

المطالبة بحقهم يف التوظيف و تحسني خدمة المستوصف 
شباب بني حميدان يحتجون 

باقة األخبار 
مجلس قضاء أم البواقي يدعو المواطنني 

لتقييد شكوى بمنتحل صفة نائب عام
 

n أصدر مجلس قضاء أم البواقي نداء للمواطنين لتقييد 
شكوى أو اإلدالء بشهادة على خلفية انتحال أحد األشخاص 
لصفــة نائب عــام لدى مجلس قضــاء أم البواقي واحتياله 
على عدة أشخاص, حســب ما جاء الثالثاء في بيان لذات 
المجلــس القضاء و ورد في البيان أنه عمال بأحكام المادة 
17 فقــرة 05 من قانون اإلجــراءات الجزائية, فإن نيابة 
الجمهورية بمحكمة عين البيضاء مجلس قضاء أم البواقي, 
تعلم الجمهورأن شــخصا يدعى مــزاوي فاتح جار البحث 
عنه على خلفية انتحاله لصفة نائب عام لدى مجلس قضاء 
أم البواقــي و االحتيال على العديد من األشــخاص ،موهما 
إياهم باســتعمال نفــوذه لتوظيفهم و إيجــاد مناصب عمل 
لهم. وأضــاف ذات البيــان الذي تضمن صورة الشــخص 
المبحوث عنه المكنــى »بابي«, أن نيابة الجمهورية لدى 
محكمة عين البيضاء توجه نداء لكل شخص يكون قد وقع 
ضحية احتيال أو نصب من طرف الشــخص المبحوث عنه 
أن يتقدم إلى نيابة الجمهورية قصد تقييد شكواه أو سماع 

شهادته في الموضوع.
ربيع .م

 تفكيك شبكة مختصة يف ترويج المخدرات 
وحجز 03 كلغ من الكيف بسكيكدة 

n تمكنت،أمــس، فرقــة الشــرطة القضائيــة بأمن دائرة 
عزابــة فــي عمليــة نوعيــة مــن اإلطاحة بخمســة )05( 
أشــخاص تتراوح أعمارهم مابين 26 و 40 سنة و حجز 
كميــة معتبر من المخــدرات ) القنب الهندي ( تقدر بـ 03 
كلــغ .تعود حيثيات القضية على إثــر معلومات واردة إلى 
الفرقــة مفادهــا نشــاط مشــبوه لمجموعــة إجرامية بصد 
إبرام صفقــة لبيع كمية معتبرة من المخدرات بإقليم والية 
ســكيكدة بالضبط على مستوى حي اإلخوة سويسي بعزابة 
وهذا ما بينته عملية البحث والتحري قوات الشــرطة وبعد 
إتخــاذ اإلجراءات القانونية الالزمة التي مكنت من توقيف 
05 أشخاص كانوا على متن مركبتين ، أين عثر بحوزتهم 
علــى 30 صفيحــة من المخدرات من نــوع القنب الهندي 
بــوزن إجمالــي يقدر بأكثر من 03 كلــغ ليتم تحويلهم إلى 
مقــر األمن وفتح تحقيق في القضيــة ،بعد إتمام إجراءات 
التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهم ملف قضائي عن قضية تم 
بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة 

، أين صدر في حقهم أمر إيداع .
نورالدين ب

حجز أكرث من 10 كلغ من المخدرات من نوع 
»البانغو« بتمرناست

 تمكنت مصالح الشــرطة القضائية بأمن والية تمنراســت 
مــن حجــز أكثــر مــن 10 كلــغ من المخــدرات مــن نوع 
»البانغــو« ومــواد صيدالنيــة مضرة بالصحــة العمومية 
كمــا أفــادت  الثالثاء خليــة االتصــال و العالقــات العامة 
بأمــن الوالية.ونفــذت هذه العمليــة مؤخرا بعد اســتغالل 
معلومــات مؤكــدة تفيد بنشــاط مجموعــة إجرامية بصدد 
إدخال كميــة معتبرة من المخدرات وســلع تجارية مهربة 
إلى مدينة تمنراست ،حيث سمحت الخطة األمنية المحكمة 
التــي أعدتهــا ذات المصالح بتحديد مكان تواجد المشــتبه 
فيهم . وعثــر بعــد إخضاعهم للمراقبــة وتفتيش األكياس 
التي كانــت بحوزتهم على 800ر10 كلــغ من المخدرات 
)البانغــو( باإلضافــة إلى 138.000 قــرص من منتجات 
صيدالنية مضرة بالصحة العمومية وســلع تجارية مختلفة 
األنواع وتم فتح تحقيق في القضية حسب ذات المصدر. 

وسيتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم 
أمــام الجهات القضائيــة المختصة وفق ما ذكرت خلية 

االتصال و العالقات العامة بأمن والية تمنراست
ر.م

n بالعودة قليال إلى الوراء نجد أن سياسة 
رفع شــأن من ال شــأن لهم، التي انتهجتها 
الســلطة والشــعب معــا، خــالل المواعيــد 
االنتخابيــة الســابقة، حيث تحــّول أصحاب 
الشــكارة إلى »ســيناتورات« في انتخابات 
»الســينا«، ووجدنا فــي البرلمان الماضي 
أنصاف الممثالت، وأشباه المثقفين، وأرباع 
النخــب، ومنهم من لم يحضر أبدا جلســات 
البرلمان، وإن حضر لم يفعل شــيئا ســوى 
رفــع يديه ورجليه، قبل اكتشــاف االختراع 
العظيم المســمى بـ«التوكيل«، والذي جعل 
معظــم النــواب ال أثر لهم، وبــات ظهورهم 

كالهالل.
لكن النظرة الموضوعية تؤكد أنه لم يخطئ 
هؤالء الذين ترشــحوا فعــال، بل نحن الذين 
أخطأنا، فمن اختار مذيع اإلهداءات، سيكون 
قــد اقتنع بأن البرلمان تحول فعال إلى حلقة 
من حلقات برنامج ما، كما أن ترشيح العب 
كــرة القدم ســيؤكد بأن فهم الســادة النواب 
للسياســة، على أنها فن »الهربة تســلّك«، 
ناهيــك عن الجمال وحســن الخلقــة، الذي 
أصبح شرطا ضروريا في البرلمان، من أجل 
تحســين النوعية وشّد المشــاهدين لمتابعة 
الجلســات المملة في التلفزيون، والترويح 
عــن الوزراء مــن الجلوس لســاعات دون 
غــض البصر ! حتى أن مــا كتبته الصحافة 
خــالل العهــدات الماضية عــن جمال بعض 
النائبــات فــاق بكثيــر ما كتبتــه بخصوص 

القضايا الجوهرية لهذه الهيئة.
المشــكلة أن هؤالء النواب لم يدركون حجم 
المســؤولية الملقاة على عاتقهم، ومهامهم 
الكبيــرة في هذه الســلطة العليا، والتي من 
خاللها يتم ســن القوانيــن المهمة في حياة 
البــالد، بــل أدركوا فقــط االمتيــازات التي 
يمنحهــا الكرســي الوفير مــن مرّتب منتفخ 
وحصانــة ونســائم القمة، ولــم يعلم هؤالء 
أن كلمــة عضو في البرلمان بقدســيتها هي 
الحلقة األخيرة والهامة في الدول المتقدمة، 
بينمــا يبقى هذا المنصــب عندنا هو هدف، 
ومعــروف أن الذي يصل إلى هدفه ومبتغاه 
ال يفكــر إطالقا فيما بعد هــذا الهدف، ألجل 
ذلــك يتوقف أداءه عند الجني دون الغرس، 
وهي الكارثة التي عشناها لعقود من الزمن.
الذين  .. المســؤولون  الكالم  آخر 
تحدثوا عن عظمة الشــعب، الذي شارك في 
حراك 22  فيفري وحّولوا األرقام المسجلة 
إلى انتصار باهر، عليهم أن ال ينســوا أيضا 
عظمة الشــعب الــذي لم يدلــي بصوته في 
مختلف المواعيــد االنتخابية الماضية، وإذا 
كان هــؤالء المســؤولين قد وعدو الشــعب 
بصياغة قانون يقضي على الرداءة، فعليهم 
أيضــا أن يقنعــوا المقاطعيــن بدورهــم في 
الحياة السياسية حتى ال يعيد التاريخ نفسه.
سفيان خرفي

كاريكاتور 

حتى ال يعيد التاريخ نفسه
آخر الكالم 

يــرى الكاتب الفرنســي من أصول مغربية, جاكوب كوهيــن, إن تطبيع الكيان الصهيوني مع 
النظام المغربي يهدف إلى ممارسة ضغوط على الجزائر لجعلها أكثر »مرونة« في المجاالت 
االقتصاديــة و األمنية و الدبلوماســية, مبــرزا أن الجزائر »ال تزال الدولــة العربية الكبيرة 

الوحيدة ذات األهمية التي أحبطت المحاوالت المختلفة التي تستهدف وحدة أراضيها«.

نظم ، أول أمس ، شــباب بلدية بني حميدان بوالية قســنطينة وقفة احتجاجية أمام مقر المســتوصف بونجار أحمد ،للمطالبة بتحســين الخدمات الصحية 
ومنحهم حقهم في التوظيف .

أحوال الطقس 

قسنطينة : 20/ 1
الجزائر : 19/ 9
وهران : 18/ 8 

الصبح  : 05.55
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.52
املغرب  : 18.21
العشاء : 19.39
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إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

بواليات شرق البالد إىل إخطارها بخصوص 
كل تذبذب يف توزيع الجريدة ..كما 

تدعو كل الذين يريدون أن تصل الجريدة 
أكشاكهم  االتصال على األرقام التالية : 
  0672661888  /   031741609 

بحث
 عن مراسلين 

 تبحــث جريدة عين الجزائر  الصادرة بقســنطينة 
عن مراسلين صحفيين في الواليات التالية 

بسكرة ، الوادي ، عنابة ، قالمة ، سوق أهراس
لمن يهمه األمر إرســال السيرة الذاتية عبر البريد 

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

انتشال جثة غريق يف حالة 
متقدمة من التعفن بالطارف  

n انتشــلت ، صباح أمس ، مصالح  الحماية 
المدينــة بالطارف  جثة غريق في حالة متقدمة 
مــن التعفن مجهول الهوية بشــاطئ المشــرح 
القطــن ببريحــان  ، الجثة نقلــت إلى  مصلحة 
حفــظ الجثث بالقالة في حيــن فتحت التحقيقات 
مباشرة لمعرفة أسباب الحادثة و للتعرف على 

هوية صاحب الجثة.
بوثينة س

قسنطينة : مريم بن جامع 

 غـــلط! 
يا أستاذ نجمة 
العلم خماسية 
مش سوداسية 

هاديك راحت مع 
محمد الخامس 

راه درك
 محمد السادس 
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