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تفكيك شبكة دولية لتهريب األحجار الكريمة و القطع النقدية واألثرية بالطارف تفكيك شبكة دولية لتهريب األحجار الكريمة و القطع النقدية واألثرية بالطارف 

حرية و مسؤولية حرية و مسؤولية 

قال أن المخزن جند العمالء للتهجم ع� الجزائر ع� األن�نت بلحيمر يؤكد:قال أن المخزن جند العمالء للتهجم ع� الجزائر ع� األن�نت بلحيمر يؤكد:

هناك أطراف تسعى لتعطيل مصالح هناك أطراف تسعى لتعطيل مصالح 
المواطن7 وأسالك األمن  ساهرة المواطن7 وأسالك األمن  ساهرة 

إلفشال مخططاتهاإلفشال مخططاتها

جيجلجيجل
قاطنو حي بوتياس يحتجون أمام قاطنو حي بوتياس يحتجون أمام 

مدخل سونلغاز بالميلية 

 قسنطينة 
 Eعمال النشاط االجتما - Eعمال النشاط االجتما -

المنتهية عقودهم ينتفضون المنتهية عقودهم ينتفضون 
- سكان حي رابح بو الصبع بأوالد 

رحمون يقتحمون سكنات

سطيف
- إحتجاجات متفرقة وغلق - إحتجاجات متفرقة وغلق 

مقرات إدارية وطرقات وطنيةمقرات إدارية وطرقات وطنية
-شل نشاط عصابة تتشكل من -شل نشاط عصابة تتشكل من 88  

أشخاص تروج المخدرات
برج بوعريريج برج بوعريريج 

احتجاج عمال عقود 
ما قبل التشغيل أمام 

مقر الوالية

ص 6

ص 24

يقودها يقودها 33 أشخاص   أشخاص  
دد ينحدرون من غرب البالد 

ص 5

أكد المدرب عبد القادر عمراني، ھذا االثنین أنھ رفض فكرة أكد المدرب عبد القادر عمراني، ھذا االثنین أنھ رفض فكرة 
العمل بالخارج، واختار اإلشراف على مولودیة الجزائر، خلفا العمل بالخارج، واختار اإلشراف على مولودیة الجزائر، خلفا 
لنبیل نغیز  الذي أنھیت مھامھ بالتراضي یوم الخمیس الفارط.لنبیل نغیز  الذي أنھیت مھامھ بالتراضي یوم الخمیس الفارط.

ص 7

ص 7

ص  2/8 

ص 8

bانقطعت أخبارهم منذ إبحارهم الخميس الماbانقطعت أخبارهم منذ إبحارهم الخميس الما

 أسعار النفط 
تتجــاوز 60 
دوالرا للمـرة 

األوُّـ منـذ أزيــد 
من عــام
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ص12

  فضلت رفع التحدي باإلشراف على   فضلت رفع التحدي باإلشراف على 
مولودية الجزائر بدل االنتقال للخارجمولودية الجزائر بدل االنتقال للخارج

مصير غامض لحوالي مصير غامض لحوالي 2020 حراقا   حراقا  
انطلقوا من واد الصابون في سكيكدة

ص 24 

عائالت تتجمهر وتناشد السلطات العليا بالتدخلعائالت تتجمهر وتناشد السلطات العليا بالتدخل

ص12

شبيبة سكيكدة شبيبة سكيكدة 
الرئيس يعلن الرئيس يعلن 
حالة الطوارئ حالة الطوارئ 

و اِّـدرب و اِّـدرب 
يحاول رفع يحاول رفع 
اِّـعنويات اِّـعنويات 

تكليف مدراء تكليف مدراء 
ال�بية بـ ال�بية بـ 100100 مهمة مهمة

ص 4 

الوزارة دعتهم إُّـ تنفيذها الوزارة دعتهم إُّـ تنفيذها 
َّـ آجالها اِّـحددةَّـ آجالها اِّـحددة

حالة، من الخوف و القلق تعيشه العديد من العائالت السكيكدية و القلية بالتحديد، عقب االختفاء الغامض 
و المصy المجهول للعديد من الشبان الذ} انطلقوا z رحلة هجرة غx yعية “حراقة“ من شاطئ “وادي 

الصابون“ بغرب عاصمة الوالية. وتجمهر أمس أفراد من  عائالت الحراقة  بسكيكدة،  مطالب7 السلطات 
.bأبنائهم الذ} انقطعت أخبارهم منذ مغادرتهم منازلهم الخميس الما yالتدخل لمعرفة مص

عمراني:عمراني:

ّّ



الحياة الجديدة إليفانكا ترامب.. 
شواطئ ومثلجات وشقق فاخرة

n أظهــرت صــور حديثــة 
البنــة  الجديــدة«  »الحيــاة 
الســابق،  األميركــي  الرئيــس 
إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد 
كوشنر، بعد الخروج من الحياة 

السياسية في واشنطن.
جديــدة  صــور  وانتشــرت 
فــي  وعائلتهــا  إليفانــكا 
كيــة  مير أل ا ا  يد ر فلو ية  ال و
يمتلكــون  حيــث  المشمســة، 
علــى  مطــل  بحــي  عقــارات 

المحيط األطلسي.
االميركيان  المستشاران  وظهر 
نكا وكوشــنر،  يفا إ بقان،  لسا ا
التــي  البحــر،  بمالبــس 

المالبــس  بهــا  اســتبدول 
اعتاد الشــعب  التــي  الرســمية 
األميركي رؤويتهــم بهــا خالل 
فترة حكم دونالد ترامب للبالد.

كمــا أظهــرت صــور أخــرى 
الزوجان وهم يلعبان مع ابنيهما 
ثيودور وجوزيف على شــاطئ 
البحر، بينما يتناوالن المثلجات.
ووفقــا لصحيفة »ديلــي ميل« 
البريطانيــة، وقع الزوجان على 
عقد إيجار لشــقة فــي أحد أفخم 
المناطــق فــي مدينــة ميامــي، 
بتكلفــة تصــل لقرابــة 50 ألف 

دوالر شهريا.
ويتوقــع أن تقطــن عائلة إيفانكا 

في الشــقة الفخمة بشكل مؤقت، 
حتــى يتــم االنتهــاء مــن بنــاء 
منزلهمــا الفخــم فــي المدينــة، 
والذي سيكلف قرابة 32 مليون 

دوالر.
انخفضــت  للصحيفــة،  ووفقــا 
ثــروة الزوجــان كثيــرا خالل 
عملهما مع إدارة ترامب، حيث 
كان دخلهما من األعمال الحرة 
يصــل لـــ200 مليــون دوالر 
سنويا، لكنه انخفض إلى حوالي 
120 مليون دوالر سنويا العام 
الماضي، بعد انشغالهما بالعمل 

كمستشارين للبيت األبيض.

يف أعقاب وفاة طالبة جامعية
إقالة مدير اإلقامة الجامعية للبنات أوالد فايت 2

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية 
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مدير التحرير:
 محمد مصباح
منسقة التحرير :
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التحرير :
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الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
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المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار 
   ANEP
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الفاكس :021739559
SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
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تحقيقات كربى يف شبهات الفساد بوالية سكيكدة
 

n كشفت، أمس، مصادر مطلعة »للجريدة«، بأن وكالء الجمهورية 
لدى المحاكم المختصة في والية ســكيكدة، قد شــرعوا في سلسلة من 
التحقيقات و فتح العديد من ملفات شــبهات الفاســد و الثراء الفاحش، 
لعــدد مــن المســؤولين و المنتخبيــن و برلمانيــن  و والة ســابقون، 
تورطوا في العديد من القضايا المشــبوهة منها صفقات  منها شــبهة 
نهب العقار بعنوان االســتثمار مس حتى العقار الفالحي و الســياحي 
فــي الواليــة .كمــا ينتظر و بنــاء على مصادرنــا، التحقيــق مع والة 
ســابقين و مدراء تنفيذيين، و برلماني، بخصوص إبرام العشرات من 
الصفقات المشاريع الكبرى في بلديات الوالية، التي كانت تحمل طابع 
االستعجالي، خاصة على مستوى الري و االشغال العمومية و المرامل 
و المحاجــر، و كذا الســكن و الترقيــات العقارية، كما تم منح  محالت 
تجارية و التنازل على أمالك الدولة بطرق مشبوهة و بمبالغ رمزية، 

إلى جانب الثراء المشبوه للعديد منهم.
نورالدين .ب        

سارقا  12ألف أورو  و40 مليون ومجوهرات 
نفيسة رهن الحبس بخنشلة 

n تمكنت الضبطية القضائية باألمن الحضري الخامس بخنشلة من اإلطاحة 
بجمعية أشــرار تمتهن ســرقة المنازل بخنشلة ، اســتهدفت من خاللها مبالغ 
ماليــة معتبرة من العملــة الوطنية ،و كذا العملة الصعبــة باإلضافة إلى كمية 
معتبرة من الحلي من المعدن األصفر . حيثيات القضية تعود إلى تقدم شخص 
متقــدم في الســن فــي العقد الثامــن من العمر إلــى مصالح األمــن الحضري 
الخامس بخنشــلة من أجل ترسيم شكوى بخصوص تعرضه للسرقة من داخل 
مســكنه الكائن ببلدية أنسيغة خنشلة ، استولى من خالله الفاعلون على مبلغ 
مالــي معتبر من العملــة الصعبة يقدر بـــ12000 أورو ، باإلضافة إلى مبلغ 
مالي معتبر من العملة الوطنية يقدر بـ 40 مليون سنتيم ، صندوق مصوغات 
يحتوي على كمية معتبرة مــن الحلي من المعـــدن األصفـــر ،محازم ،سلسلة 
مــن الحجم الكبير،سلســلة ســميكة من الحجم الكبير ،أقــراط ، خواتم  ، على 
الفور تنقلت قوات الشرطة رفقة عناصر المحطة الرئيسية لتحقيق الشخصية 
إلــى مســكن الضحية ، أيــن تم إجــراء المعاينة المادية لمــكان وقوع جريمة 
الســرقة ، مع فتح تحقيق معمق في القضية . التحقيق المعمق في القضية ، 
االســتغالل األمثل للمعلومات المتوفرة أثمر بتحديد هوية المشــتبه فيه األول 
، ليتــم اقتيــاده إلى مقر المصلحة من أجل التحقيق فــي القضية .بعد التحقيق 
مع المشــتبه فيه و مواجهته باألدلة التي تم العثور عليها بمســرح الجريمة ، 
اعترف هذا األخير بارتكابه لجرم الســرقة ، ذلك باالســتعانة مع شخص آخر 
، علــى الفور تم توقيف المشــتبه فيه الثاني و اقتيــاده إلى مقر المصلحة من 
أجل استكمال اجراءات التحقيق  بالتنسيق مع الجهات القضائية بخنشلة ، تم 
تفتيش مسكن المشتبه فيهما ، أين تم العثور على حبل بالستيكي الذي استعمل 
في جرم الســرقة ، كما تم العثور على صندوق المصوغات الخاص بالضحية 
، بداخله الحلي محل الســرقة ، ليتم تحويــل المحجوزات إلى مقر المصلحة . 
بعد استكمال اجراءات التحقيقات تم انجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما 
بموجبه تم تقديمهما أول أمس أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة بتهم  
جناية تكوين جمعية أشرار من أجل اإلعداد لجنايات،والسرقة المقترنة بالتعدد 

و التسلق و الكسر ، أين صدر في حقهما أمر إيداع .
مغني .ع

الثالثاء 9 فيفري  2021
الموافق لـ 26 جمادى الثانية 1442

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

 االمن يوقف مشــتبهني يف جريمة 
رسقة ويسرتجع المرسوقات بأم البواقي  
n تمكــن عناصــر االمــن الحضري الثالــث بعين 
البيضــاء من توقيف شــخصين مشــتبه فيهما في 
قضية الســرقة من داخل مســكن بالكسر والتسلق 
مع اســترجاع كل المســروقات .القضية تعود الى 
االسبوع الماضي اين تلقت عناصر الشرطة لالمن 
الحضــري الثالث بعين البيضاء لبالغ مفاده وجود 
عدة اغراض مخبأة بمكان مهجور يحتمل ان تكون 
مسروقات، ليتم على الفور التنقل لعين المكان اين 
وجدت االمر يتعلق بعدة االت كهرومنزلية جديدة ،
و بعــد بوضع خطــة عمل ميدانيــة تخللتها عملية 
الترصــد والمتابعــة تمكنت من توقيف شــخصين 
حــاوال نقــل تلــك المحجــوزات الى جهــة اخرى، 
والتي تبين فيما بعد انها مســروقات تم االســتالء 
عليهــا مــن قبلهمــا بعــد ســرقة مســكنين بعيــن 
البيضاء بالتسلق والكسر .المشتبه فيهما البالغان 
مــن العمر 19 و 21 ســنة انجــز ضدهمــا ملفا 
جزائيا عن قضية«تكوين جمعة اشــرار، الســرقة 
الموصوفة المقترنة بظرف التسلق، الكسر، التعدد 
والليــل« و  قدما بموجبه امــام نيابة محكمة عين 
البيضاء                                 حلوي رفيق

شل نشاط عصابة 
تروج المخدرات بسطيف

n تمكنــت مصالــح أمن والية ســطيف من شــل 
نشاط عصابة تتشكل من 08 أفراد يحترفون ترويج 
المخدرات  بمناطق مختلفة متواجدة خارج النســيج 
العمراني على غرار منطقة مزلوق وحي »فرماتو« 
بســطيف، مع حجز كمية فاقــت الواحد 01 كلغ من 
الكيف المعالج، حيث أطرت العملية من قبل عناصر 
فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية وجاءت إثر اســتغالل معلومات تفيد بإقدام 
مجموعــة مــن األشــخاص علــى ترويــج كمية من 
المخــدرات على مختلــف أحياء وبلديات ســطيف، 
ليتــم إطالق أبحــاث وتحريــات موســعة مكنت من 
تحديــد هوية أفراد هــذه العصابــة والمركبات التي 
يســتعملونها فــي ترويج هذه الســموم، وبعد إعداد 
خطة محكمــة مكنت من تحديد مــكان تواجدهم أين 
ألقــي القبــض على 03 أشــخاص كانــوا على متن 
مركبة سياحية على مستوى مدخل بلدية »مزلوق« 
حيــث ضبــط بحوزتهم كميــة من المخــدرات قدرت 
بـــ 300 غــرام من الكيف على شــكل قطع متفاوتة 
األحجــام، ومواصلــة للتحريــات تــم توقيــف 03 
أشخاص آخرين على مستوى حي »فرماتو« بمدينة 
ســطيف وبحوزتهم 320 غرام، وشــخصين اثنين 
بمدينــة عين أرنــات وبحوزتهم مايناهــز الـ 385 
غرام على شــكل صفائح مجهزة للبيع، لتقدر الكمية 
اإلجماليــة بأكثر من 01 كلغ، وثمانية أشــخاص تم 
توقيفهــم لثبوت تورطهم في ترويج المخدرات، ليتم 
علــى الفور تحويل المشــتبه فيهم إلــى مقر الفرقة 

وفتح تحقيق معمق في مالبسات القضية. 
سفيان خ

بدون تعليق

2
نحلة

n أفاد المدير العام للديوان الوطني للخدمات  الجامعية, بشير درواس, أمس االثنين، أنه تمت إقالة مدير اإلقامة  الجامعية للبنات 
ألوالد فايــت2, ســيف الدين حاجي, وتعيين بوعشــرين عبد القادر  خلفا له.وجاء هذا اإلجراء علــى خلفية وفاة بكوش نصيرة )24 
ســنة(, طالبة مقيمة باإلقامة  الجامعية أوالد فايت 2, والتي كان ســببها »نشــوب شرارة كهربائية بمسخن كهربائي  بالغرفة وليس 
انفجــار قــارورة غاز كما روج له«,حســب وزارة التعليم العالــي والبحث  العلمي.وكانت مصالح الحمايــة المدنية أكدت في بيان لها 
الســبت الماضــي وفاة الطالبة  الجامعية البالغة من العمر 24 ســنة والمنحدرة من والية تيارت متأثــرة بجروحها,  بالحي الجامعي 
للبنــات 2 بــأوالد فايــت بالجزائر العاصمــة جراء »انفجار قارورة غــاز  صغيرة في حدود الســاعة 10:37 صباحا«.وأضافت ذات 
المصالح أن االنفجار »خلف أيضا حريقا بالغرفة«.وفتحت مصالح األمن تحقيقا بموقع االنفجار للبحث في أســباب ومالبســات هذا  

الحادث.

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



أمــس،  و أوضــح شــرفي،   n
مــن  إذاعي،  أنــه  تصريــح  فــي 
أهــم التعديــات التــي جــاءت بها 
مســودة مشــروع القانون العضوي 
لانتخابــات، اختيــار نمــط اقتراع 
جديــد، وإمكانية الســلطة المســتقلة 
اختيــار المترشــحين و الــذي كان 
سابقا مرتبط بالوالة، فممثل السلطة 
أي منسق السلطة هو المسؤول عن 
دراســة ملفات الترشيحات و قبولها 
ورفضهــا وقراره قابــل لطعن أمام 

المحكمة اإلدارية 
وبخصوص إن كان موقع الســلطة 
ضمــن مشــروع القانــون الجديــد 
لانتخابــات يضمن حقــا حيادها و 
حسن تنظيم االنتخابات، قال شرفي 
إن هــذا القانون جاء بعد االســتفتاء 
على الدستور،  وهذا األخير أعطى 
الســلطة اســتقالية وديمومة ضمن 
مؤسســات الدولة التي تشرف على 
الحوكمــة، أمــا األعمــال المنوطة 
بها فيمــا يتعلق بتنظيــم االنتخابات 
و ســيرورتها إلــى إعــان النتائج 
فمســودة المشروع–يوضح شرفي- 
جــاءت بالكثير مــن القوانين ومنها 
40 مادة  تحيــل لرئيــس الســلطة 

لتوضيح تطبيقها. 
و فــي رده على ســؤال حــول دور 
اللجنــة الخاصة بالحســابات المالية 
وما من شــان هــذا الجديــد أن يبدد 
مخــاوف الطبقــة السياســية من أن 
تكون السلطة  المستقلة في حياد تام، 
قال شــرفي » الحياد  أنواع، هناك 
موضوعي ووظيفــي وحياد هيكلي 
عضوي، فأعضاء مجلس  الســلطة 
هي شــخصيات مســتقلة وال يمكن 
بروز لوبيات أي أن هناك استقالية 
عضويــة«، وأضــاف عــن كيفيــة 
ضمــان و التأكد  مــن عــدم تورط 
األعضاء في غــش و تزوير، فقال 
و  قانونيــة،  تأكيــدات  »هنــاك  إن 
الممارســات و االجتهــاد القضائئ، 

ألن القرارات التي تصدرها السلطة 
فــي قبول الترشــيحات قابلة للطعن 
فاالجتهاد القضائي هو الذي يعرف 

مضمون هذا الشخص«.
أصبحت  التمويــل  عملية 

تحت مجهر السلطة
و عــن تمويــل االنتخابات، أشــار 
التمويــل  أن عمليــة  إلــى  شــرفي 
أصبحت تحــت مجهر الســلطة، و 
اليــوم المحكمــة الدســتورية تنظر 
في العملية أيضا ومشــروع القانون 
الجديد باستحداثه لجنة مستقلة داخل 
الســلطة تضم ممثلين مــن الهيئات 
مــن مجلــس  بالمراقبــة  المكلفيــن 
المحاسبة، ومن لجنة مكافحة الفساد 

وغيرهــم ، لديها مهلة ســتة أشــهر 
للقيــام بالتحقيقات ليــس إدارية فقط 
بل حتى قضائية و تسخير الضبطية 
القضائيــة حــول تحريــات مصادر 
التمويــل، و أضــاف أن هــذه الجنة 
يمكنها تسخير خبراء  ومحاسبين و 
لديهــا صاحيات و إمكانيات لألمر 
بتحقيقــات بالضبطيــة القضائية، و 
أكــد أن اإلمكانيــات الحقيقــة تكمن 
في إمكانية تسخير خبراء الضبطية 

القضائية. 
وبخصــوص شــرط الحصول على 
4 بالمائة  فــي االنتخابات الســابقة 
بالنســبة لألحــزاب، والــذي القــى 
انتقــادات للعديــد منهــا، و إن كان 

باإلمكان خفض النســبة، قال شرفي 
» ال يوجــد أي نظام انتخابي مثالي 
يكون أحســن من غيرهن وال يوجد 
نظــام اقتراع هو األســوء من غيره 
ألن أنماط االقتراع تأتي وفق تصور 
سياســي لــكل دولــة«، و أضــاف 
كل  الترشــح  موجودة  في  »فعتبة 
الصغيــرة  العالم  فاألحــزاب  دول 
في كل الــدول تطعن في هذه العتبة 
ألنها تشــكل صعوبة لها »و اعتبر 
أنه باإلمكان مراجعة هذه النسبة من 
قبل اللجنــة وتحفيظهــا »لكن يبقى 
احتمــال فقط، وذلك حســب نســب 
االنتقادات التي أتت فإذا كانت كبيرة 
سوف ندرس، فهناك أحزاب انتقدت 

وهناك أحزاب ال...وأنا شخصيا لو 
أرجــع األمــر لي لخفضت النســبة 
لتســهيل األمر أمام األحزاب الفتية 

لتشكل مشهد سياسي   جديد«. 
و فيمــا يتعلــق بالمؤهــل العلمــي 
الــذي أثــار إشــكاال لــدى بعــض 
األحزاب، فاعتبر شــرفي أن تسيير 
يحكمــه  ال  المحليــة  المجموعــات 
قانــون االنتخابات إنما قانون محلي 
خاص به، وحتى مســالة المســتوى 
العلمي تبقى مفارقــة في كل الدول 
»، و قــال أن »كل نظــام انتخابي 
جديــد يأتي لمعالجة عيوب شــكلت 
للحوكمــة  علــى  خطــورة  علــى 
وعانى منهــا المواطن«. و أضاف 

قائا«نحن في الســابق كان الفســاد 
االنتخابــي هو الســائد وكان ســبب 
فشــل  الحوكمة فأتى النظام الجديد 
باآلليــات التي تحد من هذا الفســاد 
االنتخابــي وكان الســبب الرئيســي 
الختيــار هــذا النمــط أي كيف نبعد 
الشــكارة عــن االنتخابــات«.و قال 
بالنســبة للمؤهات« نحــن خطونا 
خطــوة أولــى و ومجتمعنا مشــكل 
اليوم مــن جامعيين كثيرين فصورة 
الكتلــة أو تركيبــة المجتمع تفرض 
نفســها فــي النظــام، و فــي األخير 

المواطن هو من يختار ممثله«.  
العــزوف االنتخابــي ليس 

مرتبط بدولة دون غريها
العــزوف  مــن  الخــوف  وعــن 
االنتخابي، فقال شــرفي »العزوف 
االنتخابــي ليس مرتبــط بدولة دون 
غيرهــا، حتــى في الــدول المتقدمة 
دائما هنــاك تخوف من المشــاركة 
و كانت نســبة المشــاركة ضعيفة و 
أســباب العــزوف حســب المحللين 
يعود إلــى درجة الثقة بين الحاكم و 
المحكــوم، ثانيا تعطــش المواطنين 
للتغيير،  فكلمــا كان تعطــش كبير 

كلما كان مشاركة أكبر«. 
تنظيــم االنتخابات املحلية 
و التشريعية يف يوم واحد 

مرتبط باإلمكانيات
تنظيــم  إمكانيــة  وعــن 
االنتخابات  المحلية و التشريعية في 
يوم واحد، قال رئيس السلطة:«من 
االقتصاد  فتنظيمهمــا  ناحيــة 
متزامنيــن يكــون أفضل،  لكن لكل 
اقتــراع لديه لجان خاص به، و هذه 
اللجان تتكون مــن قضاة وغيرهم، 
لدى من الصعب قليا تنظيمها معا، 
لكــن فــي دول عندما تكــون هناك 
ضــرورة فيمكــن تنظيمهــا في يوم 
واحــد، وهــذا مرتبــط باإلمكانيات 
الماديــة و التقنية فقط وليس مرتبط 

باألمور التشريعية. 

الثالثاء 9 فيفري  2021
الموافق لـ 26 جمادى الثانية 1442

 يمكن تسخير الضبطية القضائية للتحقيق 
في مصادر تمويل االنتخابات

قال رئيس السلطة  الوطنية المستقلة لالنتخابات محمد شرفي، إن أهم ما جاءت به مسودة مشروع القانون العضوي لالنتخابات، اختيار نمط جديد لالنتخاب، و 
إمكانية السلطة اختيار المترشحين و الذي كان سابقا مرتبط بالوالة، و اعتبر أن شرط 4 بالمائة الذي أدرج في االستحقاقات االنتخابية، قد تعيد السلطة النظر 
فيه، وأنه شخصيا لو كان األمر بيده لعدله وخفض النسبة لتسهيل األمر أمام األحزاب الفتية لتشكيل مشهد سياسي جديد، و أكد أن عملية تمويل الحملة االنتخابية 

أصبحت تحت مجهر السلطة، و أنه يمكن تسخير الضبطية القضائية للقيام بالتحريات في هذا الشأن. 

إمكانية إعادة النظر يف رشط 4 بالمائة لتشجيع األحزاب الفتية

الجزائر و سويرسا يوقعان عىل اتفاق رشاكة 
وتعاون يف مجال الصحة الرئيس التونيس يؤكد عزمه تعزيز التنسيق 

المستمر مع الجزائر

عين على الحدث
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رئيس السلطة  الوطنية المستقلة لالنتخابات محمد رشيف:

يف رسالة تهنئة للرئيس تبون  بمناسبة الذكرى الـ63 ألحداث ساقية سيدي يوسف

الجزائر: سناء- م 

و  الصحــة  وزارة  وقعــت   n
إصــاح المستشــفيات أمــس االثنين 
بالعاصمة، مع مخبر سويســري على 
اتفاق شــراكة و تعاون يتعلق أساســا 
بالتكفــل باألمــراض غيــر المتنقلــة.
وترأس مراســم التوقيع عــن الجانب 
الجزائــري وزير الصحة الســيد عبد 
الرحمــان بن بوزيــد مرفوقا بالوزير 
المنتدب المكلف بإصاح المستشفيات 
اســماعيل مصبــاح و عــن الجانــب 
السويســري نائب رئيس الكونفدرالية 
السويســرية رئيــس القســم الفدرالي 
للشــؤون الخارجية اغناســيو كسيس 
الــذي يقــوم بزيارة إلــى الجزائر.في 
تصريــح للصحافــة أشــار الســيد بن 
بوزيد إلــى تنصيب »لجنــة مختلطة 
لضمــان المتابعة الدائمــة لتطبيق هذا 
االتفاق و تحديد مشاريع التعاون التي 
ينبغي تطويرها مستقبا بين البلدين«.
وأكــد الوزير أنه تناول خــال اللقاء 
الذي جمعه بنائب رئيس الكونفدرالية 
السويســرية ،ســبل ووســائل تطوير 

و تكثيــف فــرص التعــاون في قطاع 
الصحــة بيــن البلدين«، مشــيرا إلى 
اتفاق الشراكة والتعاون الموقع  اليوم 
االثنين للتكفل باألمراض غير المتنقلة 
علــى غــرار الســرطان و األمراض 
العصبيــة و الهيموفيليا.وأوضــح من 
جهة أخرى أن هذه األمراض تعد من 

بين أولويات قطاعه.
بدوره، أشار نائب رئيس الكونفدرالية 
السويســرية إلــى أن »التوقيــع على 
هذا االتفــاق يميز التعــاون القائم مع 
الجزائــر الــذي يتعدى إنتــاج الدواء 

إلى الســير الجيد لمنظومة الصحة«.
واغتنم السيد كسيس الفرصة »لتهنئة 
الجزائر على حســن تســييرها لوباء 
كوفيــد19-«، موضحــا أن البلديــن 
»كانــا لهما تبادل مثمــر حول عملية 
التلقيح  واالستراتيجية المتبناة في هذا 
الشــأن«.و أضاف يقول أن »التوقيع 
على هــذا االتفــاق يندرج فــي إطار 
اســتراتيجية تعاون ثنائي يفسح مجاال 
جديدا للشــراكة مســتقبا فــي مجال 

الصحة«.
ق ـ و

n تلقــى رئيــس الجمهوريــة عبــد 
المجيد تبون رسالة من نظيره التونسي 
قيس ســعيد  بمناســبة الذكرى الثالثة 
والستين ألحداث ساقية سيدي يوسف 
الخالــدة أعــرب له فيها عــن أصدق 
عبــارات التّهاني وأخلــص التمنيات 
للشــعب  راجيــا  الّصحــة،  بموفــور 
الجزائري مزيدا مــن التقّدم والرفاه، 

كما جدد عزمه على مواصلة التشاور 
والتنســيق مع الجزائر  حسبما أفاد به 

بيان للرئاسة التونسية.
ووفــق المصــدر فــإن  قيــس ســعيد 
الجســام  التضحيــات  اســتحضر 
والماحــم النضالية للشــهداء األبرار 
الذيــن وهبوا أرواحهــم الطاهرة فداء 
لتونــس والجزائــر واستبســلوا دفاعا 

عــن قيــم الحريــة والكرامــة وأّكــد 
الرئيس التونسي على أن هذه الذكرى 
متجــّددة  مناســبة  ســتظّل  العزيــزة 
للتذكير بما يجمــع البلدين من روابط 
األخوة الصادقة، وصفحة مشرقة في 
التاريخ النضالي المشــترك التونســي 
الجزائري، نستلهم منها قيم التضحية 
والتضامــن والتــآزر والتكامــل وفاء 
للشــهداء وحرصا على بناء مســتقبل 

أفضل لألجيال القادمة.
كما جدد الرئيس  قيس ســعيد للرئيس 
تبــون العــزم الدائــم علــى مواصلة 
والتنســيق  التشــاور  ســنّة  تعزيــز 
المســتمر القائمــة بينهمــا، مبينــا أن 
تونس والجزائر شعب واحد ربطتهما 
عبر التاريــخ أواصر عميقة في كافة 
المجاالت وتحدوهما نفس اآلمال لفتح 
آفاق جديدة تكون في مستوى تطلعات 
التونسيين والجزائريين على السواء.
رـ م



عين على الحدث 4

n قــررت لجنــة عمليــات 
السياســة النقدية لبنك الجزائر 
االحتياطــي  معــدل  خفــض 
 3 مــن  للبنــوك,  اإلجبــاري 
بالمائــة إلــى 2 بالمائة, ابتداء 
 ,2021 فيفــري   15 مــن 
حســبما افاد به أمــس االثنين 

بيان للبنك المركزي.
هــذا  أن  البيــان،  وأوضــح 
القرار, الذي اتخذته اللجنة في 
اجتماع عادي لها يوم الخميس 
برئاســة   ,2021 فيفــري   4
محافــظ بنك الجزائر, رســتم 
أن  المرجــح  فضلــي, »مــن 
يسمح بالتحرير لصالح النظام 
ســيولة  هوامــش  المصرفــي 
إضافيــة مــن شــأنها تعزيــز 
للبنــوك  التمويليــة  القــدرات 
وفقا للسياسة الوطنية إلنعاش 

االقتصاد و تنويعه«.
و أضــاف نفــس المصدر ان 
لإلنعــاش  الوطنيــة  الخطــة 
دعما  »ســتتطلب  االقتصادي 
وثيقــا من القطــاع المصرفي 
مــن حيث التمويــل«, و منه, 
وفي »ضوء هــذه التطورات 
وتوقعاتها المتوســطة األجل« 

اتخذت اللجنة هذا القرار.
االجتمــاع,  بخصــوص  و 
أوضــح البيــان أنــه خصص 
الســتعراض أهــم تطــورات 
الوضــع االقتصــادي, النقدي 
والمالــي الوطنــي والدولــي, 
وكذا آفاقه على المدى القصير 
والمتوســط, خصوصــا تلــك 
التضخــم,  بتطــور  المتعلقــة 
)الســيولة  البنــوك  مــوارد 
البنكية( و كذا القرض والنمو 

االقتصادي.
و فــي هــذا الصــدد, اعتبرت 
اللجنة أن »المستوى المعتدل« 

لمتوسط التضخم المسجل سنة 
2020 يظــل »متوافقــا مــع 
أهــداف السياســة النقدية على 
الرغم مــن ارتفاعه قليال عما 
كان عليه في ســنة 2019«, 
مذكرة بانه بلــغ 4ر2 بالمائة 
فــي نهايــة ديســمبر 2020 
ســنة  بالمائــة  9ر1  مقابــل 

.2019
نمو القروض بـ 3 باملائة 
و تحسن املوارد املصرفية 

نهاية 2020
و كشــفت اللجنة عــن أن نمو 
القروض البنكية قدر بنسبة 3 
بالمائــة بحلــول نهاية 2020 
في ســياق »الصدمة الداخلية 
الناجمة عن تداعيات  القوية« 

جائحة كوفيد19-.
كذلــك  اللجنــة  أشــارت  و 
إلى تحســن تطــور المــوارد 
ملحوظا«  »تحسنا  المصرفية 
مقارنة بتطورها في السداسي 
 ,2020 ســنة  مــن  األول 
مضيفــة بــأن هــذا »التطور 
اإليجابــي«, الــذي لوحظ منذ 
ســبتمبر 2020, نجــم عــن 
تنفيذ توجيهات السياسة النقدية 

المتبعة طوال سنة 2020.
من جهة أخرى, و على الرغم 
من االنتعاش النســبي األخير 
في أســعار النفــط, فإن تطور 
ســوق النفط, بحســب اللجنة, 
يظل »افتراضيــا« و يخضع 
بقوة الستئناف الطلب العالمي 
في سياق المؤشرات االيجابية 
تترتــب  التــي  واإلعالنــات 
علــى خطــط هامــة لإلنعاش 

االقتصادي.
ق ـ و

لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر

خفض معدل االحتياطي اإلجباري 
إىل 2 % ابتداء من 15 فيفري

n رفض المــؤرخ الفرنســي بنجامين ســتورا، 
األحد خــالل حوار في صحيفة »لكسبراســيون« 
الجزائريــة الناطقــة بالفرنســية، اتهامه مــن قبل 
جزائرييــن برفضــه »اعتذار« فرنســا عن 132 
ســنة من االســتعمار للجزائــر، في تقريره حول 

مصالحة الذاكرة.
وقــال ســتورا للصحيفــة: »لقــد قلــت وكتبت في 
تقريري أني ال أرى مانعا من تقديم اعتذارات من 

فرنسا للجزائر على المجازر المرتكبة«.

ومــا زال تقرير المؤرخ الفرنســي الذي قدمه إلى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 كانون 
الثاني/ينايــر، يثير الكثير من الجــدل واالنتقادات 
فــي وســائل اإلعالم وبيــن المؤرخين في فرنســا 

والجزائر.
وكان االنتقاد األكبر في الجزائر هو عدم التوصية 
فــي تقريــره بضــرورة تقديــم فرنســا »اعتذار« 
للجزائــر على ما أصاب شــعبها خــالل االحتالل 

الذي استمر من 1830 إلى 1962.

وأضــاف المؤرخ »لنكن واضحيــن: ال يوجد في 
تقريري شعار -ال اعتذار وال توبة-«.

وكان ماكــرون وعــد باتخاذ »خطــوات رمزية« 
لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه اســتبعد تقديم 

»االعتذارات« التي تنتظرها الجزائر.
ولكن المنظمة الوطنية للمجاهدين، رفضت تقرير 
بنجامان ســتورا ألنــه »تغاضى فــي تقريره عن 
الحديــث عن الجرائم المتعددة التي ارتكبتها الدولة 

الفرنسية، باعتراف الفرنسيين أنفسهم«.
وأشــار ســتورا إلى أن عمله ومقترحــه »لم يكن 
كتابــة تاريــخ الجزائــر المعاصــر، ولكــن تقدير 
آثــار حرب التحرير في تشــكيل مختلف جماعات 

الذاكرة في فرنسا«.
وقــال المؤرخ المختص في تاريخ الجزائر، إنه لم 
يعمل »كموظف في اإلليزيه )الرئاسة الفرنسية(« 
أو »مستشار« ولكن عمل »كمؤرخ وأكاديمي«.

وتابــع »أنا لســت ممثــال للدولة الفرنســية ولكني 
باحث«.

وعبّر المؤرخ في حــواره للصحيفة الوطنية، عن 
تفاُجئــه »للصدى اإلعالمي« الــذي أثاره تقريره 
»ما يدل على أن مســألة حــرب الجزائر ما زالت 

موضوعا ساخنا«.
ومع اقتراب الذكرى الـ60 الســتقالل الجزائر في 
عــام 2022، فإن ملف »مصالحــة الذاكرة« من 
أولويات المحادثات بين الرئيسين ماكرون وتبون، 

بمجرد عودة األخير إلى أرض الوطن.
ق ـ و

n وأكــد الوزيــر، أمس، في كلمة 
ألقاهــا خالل أشــرافه على أشــغال 
الندوة الوطنية لمديري التربية، عبر 
تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمقر 
الوزارة وبمشــاركة مديــري التربية 
الــ50 للواليات، وبحضور إطارات 
اإلدارة المركزيــة، بــأن كل مدراء 
التربية مطالبون بتنفيذ المهام الواردة 
ضمن رسالة المهمة التي ستسلم لهم 
بصفة رســمية وفق رزنامة سيشرع 
في تنفيذها في القريب العاجل والتي 
تتضمــن أكثــر مــن 100 مهمة تم 
ضبطهــا وتحديدهــا، حيــث تترجم 
المهــام المدرجــة في رســالة المهام 
هــذه األهداف التي تم تســطيرها في 
مخطــط عمل الوزارة، وشــدد على 
ضــرورة تنفيذها فــي آجالها، و قال 
إن كل مديــر مطالــب بمراعاة مبدأ 
إلزاميــة النتائج كما ســتكون متابعة 
دائمة ودقيقة لمدى تنفيذ مهامه حيث 

ســيتم على أساســها تقييم أدائه وفق 
معايير مضبوطة. كما أشــار بأنه تم 
وضــع برنامج تكويني لفائدة مديري 
التربيــة ممــا سيســمح لهــم بتقويــة 

كفاءاتهم المهنية. 
وعــن محتوى رســالة المهــام التي 
سيستلمها مديرو التربية، أكد  الوزير 
على التقيد بها وتحقيق أهدافها والتي 

تتضمن ســتة مجــاالت وهي، مجال 
التعليــم بشــقيه: التنظيــم المدرســي 
والبيداغوجيا، وتنظيــم االمتحانــات 
الحكامــة  المدرسية، وتحســين 
التربوي، واحترافيــة  النظــام  فــي 
مســتخدمي التربيــة الوطنيــة عــن 
طريــق التكويــن، دعــم التمــدرس 
المدرسية، الشراكة  الحياة  وتنشــيط 
االجتماعيــة، الســيما تعزيز الحوار 
والتشاور مع الشركاء االجتماعيين. 
وأوضح الوزير بــأن وزارة التربية 
ســتقوم بوضــع آليات لمتابعة ســير 
مجمل العمليات في الميدان من خالل 
االستغالل األمثل للنظام المعلوماتي 
لقطاع التربية الوطنية، وأنه سيعتمد 
أكثر فأكثر على تكنولوجيات اإلعالم 
واالتصال في التســيير ومتابعة مدى 
تنفيذ العمليــات المدرجة في برنامج 

القطاع ميدانيا وفعليا.
س ـ م 

n أكــد المدير المركزي للمحافظة 
العقارية والمســح العقــاري أرزاني 
فريد،أمــس االثنيــن، أن إجــراءات 
عديدة اتخذت لتســريع تسليم الدفاتر 
العقاريــة ألصحابهــا فــي أجــال ال 
تتعــدى 30 يومــا، تنفيــذا لتعليمات 
الوزيــر األول، عبــد العزيــز جراد 
ورئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد 

تبون.
وأوضح أرزاني فريــد، أن »عملية 
الحصــول على الدفتــر العقاري في 
السنوات الماضية كانت بطيئة نظرا 
لغياب التنســيق يبين مختلف مصالح 
ومصالــح  العقاريــة،  المحافظــات 
توجيــه  وعــدم  األراضــي،  مســح 
المواطن وإفادته بالمعلومات الكاملة 

لتكويــن الملف بغيــة الحصول على 
الدفتر العقــاري«، مضيفا أن »هذه 
الوضعيــة دفعــت بالوزيــر األول، 
إلى إعطاء جملة مــن التعليمات من 
أجل وضع جهاز يتكفل بانشــغاالت 
المواطنين ومن أجل تخفيف وتبسيط 
إجــراءات الحصــول علــى الدفتــر 

العقاري
أشــار المديــر المركــزي للمحافظة 
فــي  العقــاري،  العقاريــة والمســح 
تصريــح إذاعــي أن وزيــر الماليــة 
بدوره وبتاريخ 21 جانفي الماضي، 
أســدى تعليمــة بضــرورة تحســين 
ظروف إســتقبال وتوجيه المواطنين 
علــى مســتوى المصالــح العقارية  
ومســح األراضــي، والتكفل بطلبات 

الدفاتــر العقارية أمام شــباك موحد، 
وهــذا على مســتوى كل المحافظات 
العقاريــة التي يقــدر عددها بـ 234 
محافظة عقارية، والسهر أيضا على 
تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها 
قانونيا، وتحسين التنسيق بين مصالح 
الحفــظ العقــاري ومســح األراضي 
وأمالك الدولة وعدم اشــتراط وثائق 
غيــر منصــوص عليهــا قانونينــا، 
إضافة إلى ذلك يجب دراســة الملف 

في أجال ال تتعدى 30 يوما«.
في ســياق متصل، كشف أرزاني أنه 
»بتاريخ 7 فيفــري الجاري، أصدر 
المدير العام لألمالك الوطنية، بدوره 
تعليمة موجهــة للمدراء الوالئين من 
أجــل تفعيــل مــا ورد فــي تعليمات 

وزير المالية، وهي أوال إنشاء شباك 
موحــد علــى مســتوى كل محافظة 
عقاريــة يضــم وجوبــا علــى األقل 
عون مــن مصالح مســح األراضي 
وسجل خاص تدون فيه كل الطلبات 
للحصــول علــى الدفاتــر العقاريــة 
مقابل تســليم صاحــب الطلب وصل 
أن«المواطنيــن  مؤكــدا  اســتالم«. 
الذين تتوفر فيهم الشروط التشريعية 
والتنظيميــة للحصــول علــى الدفتر 
العقــاري، فــإن المحافظــة القاريــة 
ملزمة عــن طريق الشــباك الموحد 
بتســليمه الدفتر في أجــال ال تتعدى 

30 يوما«.
ق ـ و

المؤرخ بنجامني ستورا يكشف:

الوزارة دعتهم إىل تنفيذها يف آجالها المحددة

المدير المركزي للمحافظة العقارية والمسح العقاري أرزاين فريد

في حوار مع الصحيفة الوطنية »لكسبراسيون« الناطقة بالفرنسية أول أمس، نفى المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا فكرة رفضه 
»اعتذار« فرنسا عن 132 سنة من االستعمار للجزائر، التي اتهمه بها بعض الجزائريين على خلفية تقريره حول مصالحة الذاكرة.

 ليست ضد »اعتذار« فرنسا للجزائر 
عن 132 سنة من االستعمار

تكليف مدراء الرتبية بـ 100 مهمة

شباك موحد لتسليم الدفاتر العقارية يف آجال ال تتعدى 30 يوما

دعا وزير التربية،محمد واجعوط، مديري التربية، بتنفيذ المهام الواردة ضمن رسالة المهمة التي ستسلم لهم بصفة رسمية وفق 
رزنامة سيشرع في تنفيذها في القريب العاجل والتي تتضمن أكثر من 100 مهمة تم ضبطها وتحديدها، تتعلق بمجال التعليم 
بشقيه، التنظيم المدرسي والبيداغوجيا، وتنظيم االمتحانات المدرسية، وتحسين الحكامة في النظام التربوي، واحترافية مستخدمي 

التربية الوطنية عن طريق التكوين، ودعم التمدرس وتنشيط الحياة المدرسية، وتعزيز الحوار مع الشركاء االجتماعيين. 

الثالثاء 9 فيفري  2021
الموافق لـ 26 جمادى الثانية 1442

الجزائر: سناء- م 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20210201-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20210122-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20210122-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A


n قضت في ساعة متأخرة، من مساء أول 
أمس، محكمة سكيكدة، بالحكم 06 سنوات في 
حق كل من مدير السكن السابق ومدير الوكالة 
العقارية للتنظيم والتســيير العقاري الحضري 
المتواجد رهــن الحبس بالعاصمــة في قضية 
رجل األعمال بن فيســح، كمــا نطقت بالحكم 
علــى زوجة البرلماني فؤاد بن مرابط و اخته 
بـ 3 ســنوات نافــدة وهذا بعدما تــم متابعتهما 
بتهم تتعلق بالفســاد الســيما تبديــد المال العام 

واستغالل الوظيفة والثراء غير المشروع.
و كانــت فرقة الشــرطة القضائية ألمن والية 
ســكيكدة قــد عكفــت طيلة ســنة كاملــة على 
التحقيــق الدقيــق في ملف القضيــة الذي تمت 

إحالتــه على المحكمة التــي التمس فيها ممثل 
الحــق العام ســبع ســنوات لــكل المتورطين، 
خاصة أن الملف أكد وجود تجاوزات خطيرة  
مــن قبل المتورطيــن في تبديد المــال العام و 
الثــراء الفاحش و اســتغالل النفــوذ، و التأثير 
علــى أعوان الدولة و قبول و طلب مزايا غير 
مســتحقة و الحصول على عقــارات خيالية و 
صفقات لمشــاريع بأرقام خيالية، استفادة منها 
أخــت و زوجــة البرلمانــي  بتواطؤ من مدير 
السكن و الحفظ العقاري و أطراف أخرى من 

بينهم الوالي األسبق المسجون ح ـ درفوف.
نوالدين ب

n وأوضــح بلحيمــر، فــي حوار 
مع يومية »المســاء« أن الهجومات 
عبــارة عن عمــل ممنهج ومنســق، 
بالمقابل اعتبر أن ما تقوم به وســائل 
اإلعــالم الوطنية من نقل للمعلومات 
واألخبــار الموثوقــة، أصبح يشــكل 
إزعاجــا للنظــام المغربــي، لتأثيره 
على الرأي العام الشــعبي بالمغرب، 
موضحــا  أنها أفضــل طريقة للرد، 
مغاربــة  إعالمييــن  وأن  خاصــة 
معروفــون اعترفــوا بضعــف اآللة 
الدعائيــة المغربيــة أمــام مــا يقدمه 
اإلعــالم الجزائــري وأبعــد وزيــر 
االتصــال رابطــة الشــعوب الصلبة 
عــن المشــهد الخالفــي، قائــال “إن 
الجزائر ترافع دوما من أجل مغرب 
الشــعوب، فالعالقــات بين الشــعبين 
الجزائري والمغربي عالقات أخوية 
الشــعب  نحمــل  لذلــك ال  ومتينــة، 
المغربي الشــقيق انحرافــات نظامه 
علــى المســتوى السياســي وعدوانه 
الغاشــم علــى الشــعب الصحراوي 
األعــزل الــذي يتــوق لشــيء واحد 
وهــو تقرير المصير وفقــا لقرارات 

الشرعية الدولية”.

وفي الشأن االقتصادي، أشاد الناطق 
الرســمي باســم الحكومة، بتوقعات 
ارتفاع نسبة النمو بـ3,8 في المائة، 
معتبــرا أنه دليل على أن أولى نتائج 
التوجــه الجديد بدأت تظهر، عبر رد 
االعتبــار لقطاعــات عديــدة يمكنها 
أن تكــون بديال لقطــاع المحروقات 
وتخلصنــا من التبعيــة للنفط وتنعش 
الخزينــة العمومية بالعملــة الصعبة 
مــن خالل ارتفاع حجــم الصادرات 

مــن مختلــف المنتجــات حــذر من 
بعض  األطراف التي قال إنها تسعى 
جاهدة إلى تعطيل مصالح المواطنين 
ويزعجهــا التعافــي الملمــوس آللة 
اإلنتاج الوطنية والحركية االقتصادية 
التي تبشر بالخير، مؤكدا أن مصالح 
الرقابة المدعومة بمختلف األســالك 
األمنية ساهرة إلفشــال مخططاتهم، 
وأن الحل بالنسبة للحكومة يتمثل في 
التطبيق الصارم للقوانين والشــفافية 

في التعامــالت التجارية التي تصبح 
مرقمنــة فــي جميــع مراحلهــا فــي 

المستقبل القريب، على حد تعبيره.
كمــا تطرق بلحيمر، إلى مســتجدات 
الجزائــر  فــي  المركبــات  ســوق 
مبــرزا  إنــه لم يكــن ســهال العودة 
إلــى منــح اعتمادات لــوكالء بعض 
الســتيراد  العالميــة  العالمــات 
المركبــات فــي ظــرف اقتصــادي 
عصيــب، لوال الحاجــة الملحة لمثل 
هــذا النوع مــن المنتجات”، مشــددا 
على حرص الدولة على بناء اقتصاد 
قــوي بمؤسســات قويــة تســهم في 
خلق مناخ تنافســي يساعد على رفع 
نســبة النمو وتوفير مناصب الشــغل 
ويحمــي مدخرات البــالد من العملة 
الصعبــة مؤكــدا أن  الرخــص التي 
شــرعت وزارة الصناعة في منحها 
هي رخص مؤقتة وبشروط محددة، 
الغايــة منها هــي توفير مــا يحتاجه 
النفعيــة  المركبــات  المواطــن مــن 
والســياحية فــي انتظــار التأســيس 

لصناعة حقيقية للسيارات.
ربيع ـ  م 

5عين على الحدث

من يوصي بعدم أخد اللقاح وهو جاهل 
بالطب تقع عليه دية من يصاب بمكروه

محكمة سكيكدة تصدر أحكامها يف قضية زوجة الربلماين وأخته

هناك أطراف تسعى لتعطيل مصالح المواطنني وأسالك األمن  ساهرة إلفشال مخططاتها

قــال عضــو اللجنــة الوزارية للفتوى عز الدين بوغلم، إن من يوصي الناس بعــدم أخد اللقاح المضاد لفيروس 
كورونــا وهــو جاهل بالطب، وتعرض من أخد بنصيحته لمكروه فتقع عليه ديته، ويشــمله وعيد النبي صل هللا 
عليــه وســلم فــي قوله«قتلوه قتلهم هللا«، و أكد أن لجنة الفتوى ال تتدخل فــي صالحيات اللجنة العلمية لرصد 

ومتابعة فيروس كورونا وال اللجنة تتدخل في صالحيات لجنة الفتوى. 

فضح وزير االتصال الناطق الرســمي باســم الحكومة، عمار بلحيمر، اإلعالم الموالي لنظام المخزن الذي جند مئات العمالء على 
شــبكة األنترنات للتهجم على الجزائر ,محذرا في ســياق أخر  من بعض األطراف التي قال إنها تســعى جاهدة إلى تعطيل مصالح 

المواطنين مشيرا الى ان مختلف األسالك األمنية ساهرة إلفشال مخططاتهم.

عضو اللجنة الوزارية للفتوى عز الدني بوغلم:

قال أن المخزن جّند العمالء للتهجم عىل الجزائر عرب األنرتنت بلحيمر يؤكد

تم متابعتهما يف قضايا فساد و الرثاء غري المرشوع 

n وأوضــح بوغلــم، أمــس، فــي 
تصريح تلفزيوني، أن إصدار فتوى 
حــول اللقــاح ال تعنــي التدخــل في 
صالحيــات اللجنــة العلمية ، وزارة 
الشؤون الدينية تستقبل أسئلة الفتوى 
يوميــا، وأكد أنه »ليس هناك شــيء 
اســمه فتــوى اللقــاح، مــا وقــع أنه 
تبعا لعمــل لجنة الفتــوى والتواصل 
مــع اللجنــة العلمية لرصــد ومتابعة 
فيــروس كورونــا، انعقــد اجتمــاع 
بمقــر الوزارة  بيــن اللجنــة العلمية 
ولجنــة الفتوى نتج عنــه بعد متابعة 
الكثيــر  و  المواطنيــن  انشــغاالت 
منهــا-أي االنشــغاالت-كانت مبنيــة 
على  اإلشــاعة حول التركيبة اللقاح 
و انــه مركب من مواد محرمة فكان 
االجتمــاع«، وتم عرض االنشــغال 
علــى اللجنــة العلميــة و النتيجة أن 
تركيبــة اللقاح ال يوجد بها ما يحرمه 
أو مانــع ألخذه »، وأضاف أن لجنة 
الفتــوى لــم تتدخــل فــي صالحيات 
اللجنــة الطبيــة و ال اللجنــة العلمية 

تدخلت في صالحيات اللجنة الفتوى، 
و تأســف علــى التهكم الذي انتشــر 
في مواقــع التواصــل االجتماعي و 
االتهامــات التي طالــت لجنة الفتوى 
على أنها تتدخل في صالحيات ليس 

من اختصاصها. 
الفتــوى،  لجنــة  عضــو  أشــار  و 
أنه«حتى لــو ثبت أن اللقاحات دخل 
فــي تركيبهــا مــواد محرمــة فلــكل 

حــادث حديــث لكــن لحــد اآلن ال 
يوجد أي شيء في تركيبته حرام«، 
و قــال أنــه ال يجب التشــويش على 
الفتوى كما ال يجب التشــويش على 
الخبيــر الصحي، »فمن يطلقون هذا 
التشــويش و التشــكيك فــي اللقــاح، 
هؤالء ليســوا بأطبــاء أو مختصين 
حتى يطلقون أحكامهم بدون علم ». 
و أكد بوغلم، أن »من يوصي الناس 

بعــدم التلقيــح وهــو مثــال مصابون 
بأمراض مزمنة و تعرضوا لمكروه، 
فهو يضمن ديتــه، فمن طبب أي أن 
الذي يتدخــل في مهنة الطب ويجهل 
المســائل الطبيــة ثــم يدعــو النــاس 
إلــى عــدم التلقيــح الحتوائه حســب 
ظنه  اشياء مضرة وهو ال يعلم عنها 
شيئا فعليه دية إذا ما وقع مكروه لمن 
أخذ بنصيحته، ويشــمله وعيد النبي 
صل هللا عليه وســلم في قوله«قتلوه 

قاتلهم هللا«. 
وبخصــوص الدفتر الصحــي للحج 
و العمــرة وان كان ســيكون إجباريا 
للمتعمريــن و الحجــاج، قال عضو 
لجنة الفتوى:«هناك حديث جانبي و 
ال يوجد شــيء رسمي ال من منظمة 
الصحــة العالميــة وال مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية لكنــه إذا مــا تم 
فرض اللقــاح و الدفتر الصحي لمن 
يريــد الذهاب للعمرة  الحــج فحينئذ 
تأتي الفتوى لبيان األمر، فقد يتحول 
اللقاح في حق من لم سيسبق له الحج 
واجبــا ..فمــن ال يتــم الواجب إال به 

واجب«. 

األول،  الوزيــر  اســتقبل   n
أمــس  جــراد،  العزيــز  عبــد 
االثنيــن بالعاصمــة، نائــب رئيس 
الكونفدراليــة السويســرية، رئيس 
للشــؤون  االتحاديــة  الدائــرة 
الخارجية، إينياسيو كاسيس، الذي 
يقوم بزيــارة عمل إلــى الجزائر، 
حســب مــا أفاد بــه بيــان لمصالح 

الوزير األول.
وشــكل هــذا اللقــاء الــذي جــرى 
بقصــر الحكومة »فرصة للتباحث 
الجزائريــة- العالقــات  بشــأن 
تطويرهــا  وآفــاق  السويســرية 
مــع  المجــاالت،  مختلــف  فــي 
التركيــز على مجــاالت الصناعة 
والتكنولوجيــا والرقمنــة والفالحة 
والبيئــة والصحة، وكــذا الصناعة 
الصيدالنية«، حسب ذات البيان .

وفي هذا الصــدد، »اتفق الطرفان 
علــى تعزيــز التشــاور و تكثيــف 
االتصاالت بين دوائر األعمال في 
البلدين من أجل إعادة بعث التعاون 
االقتصادي واالستفادة من الفرص 
واإلمكانــات التــي تتيحهــا كل من 

السوق الجزائرية والسويسرية«.
كما تحادث الطرفــان أيضا -مثلما 

أوضحه ذات البيان- حول »إنشاء 
آليــات تعــاون خاصــة بأرشــيف 
حرب التحريــر الوطنية المتواجدة 

في سويسرا«.
وأضــاف البيان ان اللقاء »ســمح 
بإجــراء مشــاورات واســعة حول 
القضايــا اإلقليميــة والدوليــة ذات 
االهتمــام المشــترك، بمــا في ذلك 
مكافحة اإلرهــاب و األوضاع في 
مالي و منطقة الساحل و الصحراء 
الغربيــة« حيــث تــم، بالمناســبة، 
»الترحيب بالتقدم الذي تم إحرازه 
مؤخرا في المســار السياســي في 

ليبيا«.
أمــا بخصــوص نــزاع الصحراء 
الغربية، فقد »تــم التذكير بالحاجة 
الملحــة لتعييــن مبعوث شــخصي 
لألمين العام لألمم المتحدة«، يتابع 

المصدر ذاته.
وفــي الختــام، أعــرب الطرفــان 
عن »ارتياحهمــا لتقارب وجهات 
النظــر« كمــا »أكــدا التزامهمــا 
بمواصلــة المشــاورات الثنائية«، 

وفقا لذات البيان.
ق ـ و/ وأج

يشمل مجاالت الصناعة الصيدالنية، 
الصحة ،التكنولوجيا ،الرقمنة والفالحة 

الجزائر: سناء- م 

األفالن ينطلق يف تجهزي نفسه 
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n يبــدو واضحــا أن الحــزب 
العتيــد » األفالن« قد بدأ يعد العدة 
اإلســتحقاقات  لمواجهــة  والعتــاد 
السياســية القادمــة بالرجــوع الى 
القواعــد النضاليــة وإعطــاء دور 
كبيــر للشــباب ،الذي تم تهميشــه 
في الفترات الســابقة ،بإعترافعديد 
الوطنيــة  السياســية  الشــخصيات 
المشــرفة عليــه ،بحيــث إنطلقت، 
أمس ،عملية تنصيب لجان الشباب 
علــى مســتوى قســمات الحــزب 
القائمــة ببلديــات جيجــل والبداية 
كانت بقســمة الطاهير ،إذ أشــرف 
رئيــس اللجنةاإلنتقاليــة لمحافظــة 
حزب جبهة التحرير الوطني ،سليم 
قيــراط بمعيــة المكلــف باإلعــالم 
وبالشــباب على مستوى المحافظة 
،حمــزة دغــدوغ، وأميــن قســمة 
الطاهير على العملية ،التي ستعمم 
على على باقي البلديات المحتضنة 

للقسمات .
العملية هــذه  وإن كانت عادية في 
صفــوف حزب يريد إعــادة هيكلة 
نفسه وأجهزته للحفاظ على مكاسبه 
طويلــي  بعــض  السياســية،فإن 

اللســان من المناضلين السياســيين 
العمليــة  ربطــوا  المخضرميــن 
بإحتمــال اإلعــالن عــن انتخابات 
محليــة وحتى برلمانية مســبقة في 
القريب العاجل ،ريثما يتم اإلنتهاء 
مباشرة من اعداد قانون االنتخابات 
الجديد ،الذي يطبخ هذه األيام على 
ناراللجنــة المكلفــة بالعملية ،التي 
اســتقبلت عديــد اإلقتراحاتإلثراءه 
وتعزيــزه ،واألفــالن يعــرف بأن 
االنتخابات القادمة ستشهد تغيرات 
لتغيــر  منطقيــة  كنتيجــة  عديــدة 
قانون االنتخابــات وكذا للتحوالت 
السياسية واإلجتماعية التي يشهدها 
المجتمــع بعد الحراك الشــعبي ،إذ 
تفــرض تعديــل منهجيــات العمل 
وإجراءاتــه   ووســائله  السياســي 
وأهدافه ،السيما بعد ظهور أحزاب 
ومنظمــات جديدة واتهــام أحزاب 
بالفســاد وإرتباطها  أخرى قديمــة 
بسياسة الكوطات المتصلة بطريقة 
إدارة الشأن السياسي وتسيير الحكم 
على يد الحكام الســابقين ،الذين تم 

وصفهم بالعصابة.
نصرالدين -د



n و جــاء فــي البيــان: ” تعلــن 
شــركة ســوناطراك دخول مرحلة 
االستغالل, مشروع تعزيز الضغط 
بمحطاتــه  الرمــل  حاســي  لحقــل 
الثــالث: جنــوب, وســط وشــمال, 
وهذا بعد االنتهاء من مرحلة اختبار 
دخــول الخدمــة للمحطــة األخيرة  

شمال”.
و أضاف نفس المصدر أنه ”بالرغم 
مــن اســتمرار جائحــة كوفيــدـ19 
اال انــه تم احترام اآلجــال التعاقدية 
المطلوبــة  بالنوعيــة  لإلنجــاز 

والشروع في مرحلة االستغالل”.
وتــم ذلــك ”بفضــل التــزام فريــق 
الشــركات  بمســاهمة  المشــروع, 
الوطنيــة” والمتمثلــة فــي كل مــن 
شــركة األشــغال البترولية الكبرى 
والشــركة الوطنيــة لألنابيــب الــى 

جانب الشــركة الجزائريــة إلنجاز 
وشــركة  الصناعيــة  المشــاريع 

كوسيدار أنابيب, حسب البيان.
يذكــر، أن هــذا المشــروع  يهدف 
للحفــاظ على مســتوى إنتــاج يقدر 

بـــ 180 مليون متــر مكعب يوميا 
واسترجاع احتياطيات إضافية تقدر 
بـ 400 مليار متر مكعب من الغاز 

الطبيعي.
كمــا أن هــذا اإلنجاز يمكن شــركة 
”ســوناطراك” من تعزيــز قدراتها 
اإلنتاجية الحالية لالستمرار في تلبية 
االحتياجات المتزايدة لســوق الغاز 
الوطنــي وأيضا الوفــاء بالتزاماتها 
التعاقدية من حيث التصدير, خاصة 
”في الفترة التي تشهد طلبا قويا على 

الغاز الطبيعي”.
من جهة أخرى,سمح هذا المشروع 
خــالل مرحلــة اإلنجــاز, بإنشــاء 
أكثــر مــن 10 آالف منصب عمل, 
غالبيتها لفائدة اليد العاملة الوطنية, 

يضيف البيان.
ق ـ إ

n اســتقر الدوالر أمــام العمالت 
الرئيســية، أمس االثنين، إذ ينتظر 
المتعاملون المزيد من البيانات عن 
أداء االقتصاد األمريكي بعد تقرير 
بشأن الوظائف مخيب لآلمال صدر 

األسبوع الماضي.
وســجل مؤشــر الدوالر مقابل سلة 
من ست عمالت رئيسية 91.130 
نقطة، بعد أن شــهد تراجعا نســبته 

0.6 بالمئة يوم الجمعة الماضي.
ولم يشــهد اليورو تغيرا يذكر أمام 
الــدوالر بعد أن أظهرت بيانات أن 
القطــاع الصناعــي األلماني تجنب 
االنكمــاش فــي ديســمبر الماضي. 
العــام  العــزل  إجــراءات  ورغــم 
لمكافحة فيروس كورونا المســتجد 
في ألمانيا وفي خارجها، فقد ساعد 
الطلب من الصين ألمانيا، التي تعد 
أكبر اقتصاد فــي أوروبا والمعتمد 
علــى الصــادرات، علــى تخفيــف 

وطأة الجائحة.
وارتفع الدوالر أمام اليورو بنســبة 

 1.2032 مســجال  بالمئــة   0.1
دوالر لليــورو، بعــد أن انخفــض 
0.7 بالمئــة يــوم الجمعة. وســجل 
 1.3715 االســترليني  الجنيــه 
دوالر، بانخفاض بلغ 0.15 بالمئة 

أمام الدوالر.
وبينــت نتائــج ظهــرت فــي نهاية 
األســبوع الماضــي أن االقتصــاد 
األمريكي أتاح فرص عمل أقل من 
المتوقع في يناير الماضي، كما أن 
عدد من خسروا وظائفهم في الشهر 
السابق كان أكبر من العدد المبدئي.
يدفع الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
للتخفيف  والديمقراطيــون بحزمــة 
من تداعيــات كورونــا بقيمة 1.9 
رئيســة  وقالــت  دوالر.  تريليــون 
مجلــس النواب، نانســي بيلوســي، 
إنها تتوقع تمرير التشــريع النهائي 
المتعلــق بحزمــة المســاعدات من 
الكونغرس قبل 15 مارس المقبل.
ق ـ إ/ وكاالت

أن  مختــص  تقريــر  توقــع   n
يتعافى الطلــب العالمي على الحلي 
المصنوعــة مــن األلمــاس ويعود 
تدريجيــا إلــى مســتويات مــا قبل 
الجاحة، في انتعاشــة يقودها سوق 

المجوهرات الماسية الصيني.
وكان التقريــر الســنوي ألوضــاع 
صناعة األلمــاس العالمية قد رصد 
انخفــاض مبيعــات األلمــاس الخام 
فــي العــام الماضي بســبب تبعات 
الجائحــة، إال أن البيــع مــن خالل 
اإلنترنــت خفــف مــن هــذه اآلثار 

السلبية.
 ولفــت التقريــر المختــص إلى أن 
الحركيــة اإليجابيــة أواخــر عــام 
تعطــي   2021 وأوائــل   2020
لصناعة األلماس العالمية األمل في 

تحقيق تعاف سريع.
الشــركة  مؤخــرا   ونشــرت 
 Bain &« االستشــارية  الدوليــة 
Company« ومركــز أنتويرب 
العالمــي لصناعة األلمــاس تقريرا 
األلمــاس  ”صناعــة  عــن  آخــر 
العالميــة”، خصــص هــذه المــرة 
للوضع في عام 2020 والتوقعات 

لعام 2021.
ويشير هذا التقرير إلى أن ”عمليات 
اإلغــالق والقيــود المفروضة على 
الســفر والســياحة، وعدم الوضوح 
االقتصادي العام، أدت إلى انخفاض 
مبيعات المجوهرات الماسية بنسبة 
٪15 فــي عــام 2020، وحصــل 
االنخفــاض الرئيــس فــي الربعين 
األول والثاني من العام الماضي«.

ومــع ذلــك، وبالنظــر إلــى إغالق 
المتاجــر الضخمة، تحّولت مبيعات 
الماس بالتجزئة عبر اإلنترنت لدعم 

السوق.
وعــالوة علــى ذلــك وجــد مؤلفو 
التقرير أن المبيعــات حظيت بدعم 
مــن قبــل المســتهلكين الذيــن لــم 
يتمكنــوا من إنفــاق مذخراتهم على 
الســفر، ووجهوها إثر ذلك لشــراء 
المجوهــرات عبــر االنترنت. وفي 
الربع الرابع من عام 2020 تعافى 
الطلــب عمليــا ”وبلــغ ذروتــه في 

موسم مبيعات ما قبل العطلة«.

وأشــار الخبــراء في هــذا التقرير 
إلى أن ”ســوق المــاس في مواجهة 
التباطؤ االقتصادي العام في العالم، 
أظهرت مستوى عاٍل من المرونة، 
وذلــك ألن المســتهلكين اســتمروا 

في  تقدير قيمة هذه السوق«.
 وعلى سبيل المثال،  نمت مبيعات 
المجوهرات الماســية في الواليات 
المتحــدة والصين بفضل موســم ما 
قبل العطلة في الربع الرابع بنســبة 
ما بيــن ٪10-5 و٪20-15 على 
التوالي، مقارنــة بالربع الرابع من 

العام السابق.
إلــى  اســتنادا  التقريــر  ويتوقــع 
ديناميكيــات المبيعــات فــي نهايــة 
العــام، أن تتفــوق ســوق األلماس 
الخام فــي عام 2021، وســتظهر 
ديناميكــة أفضــل مقارنــة بســوق 
الســلع الشــخصية الفاخرة األوسع 
نطاقا، حيث يُتوقع أن يبلغ انخفاض 

المبيعات نهاية العام بنسة 22٪.
وكانــت ســوق المــاس الخــام قــد 
واصلــت االتجاه التنازلــي الذي تم 
تحديــده ســابقا، وانخفــض اإلنتاج 
في عــام 2020 إلــى 111 مليون 
عــام  فــي  ذروة  وعقــب  قيــراط. 
2017 وصــل إلــى 152 مليــون 
قيــراط، بدأ اإلنتــاج في االنخفاض 
بنحو ٪5 ســنويا، وفي عام 2020 
إلــى 20٪،  زاد االتجــاه الســلبي 
بمقدار 28 مليون قيراط، وُســجلت 
أهــم انخفاضــات اإلنتاج فــي كندا 

وروسيا وأستراليا وبوتسوانا.
ومع ذلــك، قد يبــدأ االنتعــاش في 
ســوق المــاس الخــام العالمــي في 
وقت مبكر من عام 2021، وأعلن 
العديد من المنتجين عن زيادة بنسبة 
٪8-5 في مبيعات وأســعار الماس 

الخام في يناير وحده.
وتعتقد الشــركة االستشارية الدولية 
والمجوهــرات  المــاس  ســوق  أن 
الصينــي ســوف تتعافى فــي وقت 
أبكر مــن نظيراتها فــي مطلع عام 
2021، فيما ســتصل سوق البلدان 
الناميــة إلــى مســتويات مــا قبــل 
الجائحة في عامي 2022-2023.
ق ـ إ/ وكاالت

n وارتفــع ســعر برميــل النفــط 
ليســجل  بالمائــة   1.26 بنســبة 
60.19 دوالرا في وقت انتعشــت 
فيــه األســواق على خلفيــة إطالق 
اللقاحــات وتراجع ســرعة انتشــار 
العــدوى بفيــروس كورونا واآلمال 
المرتبطة بإقرار النواب األمريكيين 
حزمة الرئيس جــو بايدن الضخمة 

لتحفيز االقتصاد.
ويسجل الخام ارتفاعا منذ أسابيع في 
وقــت يضغط فيه الرئيس االمريكي 
لتمريــر حزمتــه إلنقــاذ االقتصــاد 
البالغة قيمتها 1.9 تريليون دوالر، 
والتي تشمل مبالغ كبيرة ورفع الحد 

األدنى لألجور.
وقالت وزيرة الخزانــة األمريكية، 
جانيــت يليــن، أنــه إذا تــم إقــرار 

إلــى  ”فســنعود  بأكملهــا  الحزمــة 
التوظيف بشكل كامل العام المقبل”.

وتمنــح البيانات المرتبطــة بمعدل 
انتقال العــدوى جرعة أمل إضافية 

فــي وقت شــهد األســبوع الماضي 
أقــل معــدل للعــدوى منــذ أكتوبر، 
فيما بــدأت الحكومات تنظيم برامج 

التلقيح.
ويؤكــد الخبــراء أن تجــار النفــط 
يتجاهلون حاليا القدرة االســتيعابية 
التخزيــن  حاويــات  فــي  المتبقيــة 
ويواصلــون تبنــي موقــف متفائــل 
حيال الحديــث األمريكي عن إعادة 
فتــح االقتصاد في وقت يفترض أن 
تواصل بروتوكوالت التلقيح تثبيت 
المنحنى بينمــا تعطي خطة التحفيز 
فتــح  إلعــادة  الداعمــة  الضخمــة 
االقتصــاد في عطلــة الربيع جرعة 

تفاؤل لسوق النفط.
ق ـ إ

n أعلنت كوبا مطلــع األســبوع أنهــا ســتجيز 
النشــاط الخاص في غالبية القطاعات، في خطوة 
إصالحية رئيســية في هذه الدولة الشيوعية التي 
تهيمن فيها الدولة وشــركاتها على كامل النشــاط 

االقتصادي.
والقــرار الذي كشــفت عنــه فــي أوت الماضي 
وزيــرة العمل مارتا إيلينا فيتــو، تمت المصادقة 
عليــه الجمعة خــالل اجتماع لمجلــس الوزراء، 
وفق ما ذكرت يومية ديلي غرانما الناطقة باســم 

الحزب الشيوعي.

وحتــى اآلن كان النشــاط الخــاص يقتصر على 
الئحــة من القطاعات وضعتها الدولة وبدأ العمل 
بهــا عام 2010 وشــهدت أوج ازدهارها خالل 
التقــارب بين كوبا والواليــات المتحدة في نهاية 
عــام 2014 وفــي ظل واليــة الرئيس الســابق 

باراك أوباما.
وقالت وزيرة العمل ”الالئحة السابقة التي تشمل 

127 نشاطا )مرخصا( تم إلغاؤها«.
وأشــارت إلى أنه من اآلن فصاعدا ستكون هناك 
الئحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة بالدولة، 

دون أن تعطي تفاصيل أكثر.
ومــن المتوقع أن تشــمل القطاعات التي ســتبقى 
مغلقــة أمــام النشــاط الخــاص صناعــات تعتبر 
اســتراتيجية للدولة إضافة إلى اإلعالم والصحة 

والدفاع.
وأكدت فيتو أن ”العمل الخاص يستمر بالتطور، 
وهــذا هو هدف اإلصــالح”، الفتة إلــى أن ذلك 
”ســوف يســاعد علــى إطــالق القــوى المنتجة” 

للقطاع الخاص.
ويعمــل حاليــا أكثــر مــن 600 ألــف كوبي في 
القطاع الخاص، أو 13 بالمئة من القوى العاملة 
في الجزيرة التي يبلغ عدد ســكانها 11,2 مليون 

نسمة.
وهــؤالء يتم توظيفهم بشــكل أساســي في قطاع 

المطاعم والفنادق والسياحة.
لكــن هــذه القطاعــات تضــررت بشــدة جــراء 
العقوبــات األمريكيــة المشــددة فــي ظــل إدارة 
الرئيس الســابق دونالــد ترامب، وأيضا بســبب 
جائحــة كوفيــد19-، ما أدى إلى قيــام العديد من 

أصحاب األعمال بتعليق تراخيصهم.
وكتب وزير االقتصاد أليخاندرو جيل على تويتر 
أن اإلصالح ”خطوة هامة لزيادة فرص العمل«.
واعتبــر االقتصادي في جامعــة هافانا ريكاردو 
توريــس أن هــذه ”أخبــار ســارة” و”خطوة في 
االتجاه الصحيح”، حتى لو ”استغرق األمر لسوء 

الحظ وقتا طويال لنيل الموافقة«.
ق ـ إ
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مشروع تعزيز الضغط لحقل الغاز 
بحاسي الرمل يدخل مرحلة االستغالل

بعد تكبده خسائر بسبب 
بيانات سلبية.. الدوالر يستقر

تعايف السوق تقوده الصني
اإلنرتنت ينقذ صناعة األلماس العالمية

أسعار النفط تتجــاوز 60 دوالرا للمـرة األوىل منـذ أزيــد من عــام

كوبا تجزي النشاط الخاص يف غالبية القطاعات االقتصادية

عين على االقتصاد 6

أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات »سوناطراك«, في بيان لها أمس االثنين, دخول مشروع تعزيز الضغط 
لحقل حاسي الرمل )والية األغواط(, مرحلة االستغالل.

الـ 60 دوالرا للبرميل للمرة األولى منذ أكثر من عام، في وقت يزداد تفاؤل  تجاوز سعر خام برنت أمس  االثنين، عتبة 
المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي االقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد.

خالل اجتماع لمجلس الوزراء الكوبي، كشفت وزيرة العمل مارتا إيلينا فيتو أنه تمت المصادقة  على إجازة النشاط الخاص 
في غالبية القطاعات، في خطوة إصالحية رئيسية في هذه الدولة الشيوعية.

سمح  بإنشاء أكرث من 10 آالف منصب عمل

يف خطوة إصالحية ملفتة

خطة التحفزي الداعمة إلعادة فتح االقتصاد تعطي جرعة تفاؤل للسوق 

https://www.france24.com/ar/20181231-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/20210112-%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-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8


متفرقات

n  ورفع المحتجون شعارات ”أين حقنا في العمل نحن 
المنتهيــة عقودنا”، و”أخرجوا الظلم والفســاد أعطونا 

حقنا” للمطالبة بحقهم في الشغل حسب تصريحهم.
وأكدوا لنا أن هدفهم االستفادة من اإلدماج بعد استيفاء 
الشــروط دون التمييز بينهم وبيــن عمال عقود ما قبل 
التشــغيل، وإلغاء معادلة شــرط الســن المحددة ب35 

سنة.
كمــا طالب هؤالء من الســلطات الوالئية االلتفاتة إلى 
حالهــم خاصة في غياب أية نقابة أو جمعية أو منظمة 
تمثلهــم، ورفــع مطالبهم إلى الــوزارة الوصية إليجاد 

حلول فورية.
وكشــف محدثونــا أن الحكومة الســابقة قدمت وعودا 
لكنها لم تلتزم، حســب تعبيرهم، بمســؤوليتها القانونية 
اتجــاه فئتهــم المهمشــة فــي ظــل تــردي األوضــاع 

االجتماعية الخاصة بهم.
وأكــد المحتجون أنهم لن يتوقفــوا حتى تؤخذ مطالبهم 
الشــرعية بعين االعتبار، قائليــن أن الوزارة الوصية 

أغلقت كل سبل الحوار.
 وفي ســياق آخر اقتحــم، ليلة أول أمس، ســكان حي 
رابح بوالصبع بأوالد رحمون بقسنطينة عمارات 88 
ســكن اجتماعي لالحتجاج على القــرار الذي قالوا أنه 
سيتســبب في هدم جزء من سكناتهم المحاذية للطريق 

مطالبين بالسكن.
وهــدد المحتجون بإضرام النار في أنفســهم والقفز من 

سطح العمارات التي قالوا أنها مغلقة في وجه معاناتهم 
ولم تســلمها السلطات أو تنشــر قائمة المستفيدين منها 

رغم انتهاء األشغال فيها.
واعتصمــت 12 عائلــة بالعمارات أين قضــوا الليلة 
رافضيــن الخــروج حتــى تســتجيب لهم الســلطات، 
مؤكدين أن حالهم ال يحتمل الصبر والوعود المستمرة.
وفــي ذات الســياق كشــفوا أن رئيس الدائــرة بقي في 
الموقــع إلــى الســاعة الواحدة ليــال لمحاولــة اقناعهم 

بالرجوع إلى منازلهم دون جدوى.
وثار الســكان بعد الزيارة التي قام بها ذات المســؤول 

رفقة رئيس المجلس الشــعبي البلدي إلى حي بوالصبع 
الســفلي لالطــالع علــى مشــروع الطريــق المحاذي 
للســكنات، أين طالبوه بالســكن متســائلين على ســبب 

تعطل قائمة أوالد رحمون لثالث سنوات.
وتتراوح أعمــار المعتصمين بالبناية بين عام ونصف 

وخمس وستين سنة.
نشــير أيضا أن عشــرات مــن أصحاب اإلســتفادات 
المســبقة من  الســكن ببلديــة قســنطينة ، نظموا وقفة 
احتجاجيــة أمــام مقــر الدائــرة ، مطالبين الســلطات 

بضرورة إيجاد حل لمشكلتهم.    

عمال النشاط االجتمايع المنتهية عقودهم بقسنطينة ينتفضون 
  سكان حي رابح بو الصبع 

بأوالد رحمون يقتحمون عمارة 

7عين على الشرق

 n  شــدد، أول أمــس، والــي 
والية ســكيكدة، عبــد القادر بن 
ســعيد، في اجتماعه مع أعضاء 
الهيئــة التنفيذيــة للواليــة، مــن 
المــدراء التنفيذييــن و رؤســاء 
الدوائر بحضور رئيس المجلس 
رئيــس  و  الوالئــي  الشــعبي 
الديوان، على ضرورة اإلسراع 
فــي بعــث المشــاريع التنمويــة 
العالقــة و التعامــل معها بجدية، 
الســيما في البلديــات العاجزة و 
المعزولــة و مناطــق الظــل، و 
جدد الوالي تخديره لكل الفاشلين 
و المتقاعســين مــن المــدراء و 
المســئولين مؤكــدا لهــم بان أي 
عاجــز منهم عليه إعالن دالك و 

الرحيل من الوالية .
الجهــاز  و  الوالــي  إجتمــاع 
التنفيــذي كان هــده المرة شــدد 
اللهجــة في ظــل الغليــان الذي 
تعرفــه الجبهــة االجتماعية في 

الواليــة التي تشــهد احتجاجات 
متعــددة و غضــب كبيــر مــن 
البرامــج  مــن  العديــد  تخلــف 
التنمويــة التي فضحــت تقاعس 
العديد مــن المنتخبين و المدراء 
الذيــن غالبيتهم يفضلــون البقاء 
في مكاتبهم و يرفضون الخروج 
منهــا لمتابــع وتيرة األشــغال و 
المراقبة أمــام مقاوالت غالبيتها 
عاجــزة و مفلســة حيــث فضل 
الوالــي منح فرصة لكل المدراء 
المعنييــن بالقطاعــات التنمويــة 
إلــى غاية شــهر مــارس المقبل 
مــن أجــل تحريــك ملفاتهــم و 
مشــاريعهم خاصــة تلــك التــي 
تأتــي في إطار تحســين الخدمة 
العموميــة للمواطــن و مناطــق 
”الظــل” ، حيث أكد بأنه ال يقبل 
وقتها أي عذر في هذا المجال ، 
ألن 2021 ستكون مثلما ”قال”، 

سنة رفع الغبن عن المواطنين 

 n     نظــم، أمــس، أوليــاء 
تالميــذه ابتدائية عيــاش محمد 
في القل غربي والية ســكيكدة، 
و بمعيــة الفريــق التربــوي و 
حتى التالميــذ وقفة احتجاجية، 
أمــام باب المؤسســة التعليمية، 
و  الواليــة  والــي  مطالبيــن 
الســلطات المحليــة لبلدية القل 
التدخــل العاجــل مــن أجل فتح 
األقسام المغلقة مند ثمانية أشهر 
بحجة الترميــم و من ثمة إنهاء 
معانا أطفالهم الدين تم توزيعهم 

في مدارس عديدة.
المحتجــون، رفعــوا شــعارات 
تدعــوا والــي الواليــة التدخل 
المؤسســة  لفتــح  الشــخصي 
التعليمية المغلقة مند أشــهر بعد 
حادثة سقوط سقف أحد األقسام، 
حيث صنفتها البلدية في الخانة 
الحمــراء و منعــت التدريــس 
فيهــا الــى غايــة ترميمها على 
اعتبارهــا باتــت تشــكل خطرا 
حقيقــا علــى أطفالهــم، حيــث 
تضم المؤسســة أزيد من 350 
تلميذهــم األن يطالبــون بالعود 

الــى مدرســتهم فــورا ، حيث 
طالب ممثلي أولياء التالميذ من 
البلديــة غلق االقســام التي هي 
األن مهدد باالنهيار  و المسامح 
ألبنائهــم الدين تــم توزيعهم في 
مــدارس و هــم االن يدرســون 
بالتناوب بالعودة إلى مدرستهم. 
رئيــس بلدية القل، مــن جهته، 
أكــد بــأن الوضع خطيــر وهو 
بعــض  إتمــام  ينتظــر  اآلن 
التدابيــر القانونــي مــن أجــل 
ترميم المؤسســة ككل ،خاصة 
و أن الخبــرة التقنية أكدت بأن 
أقســامها باتــت تشــكل خطرا 
حقيقــا علــى الجميــع ، كما أن 
وفــق  كان  التالميــذ  توزيــع 
خريطة مدروســة مــع مديرية 
التربية دون نسيان شرط القرب 
مــن مقــر إقامتهم، فــي الوقت 
الذي يتمســك فيــه األولياء فتح 
على األقل األقســام الصالحة و 
الغير مهدد باالنهيار إلنهاء  ما 

وصفوه معاناة أبنائهم اليومية.
نورالدين .ب

 

 تزويدهم بالغاز ...مطلبهم عاجال وليس آجال

قاطنو حي بوتياس يحتجون أمام مدخل سونلغاز يف الميلية بجيجل

n أكــد مواطنون يقطنون بحي 220 مســكن ببوتياس 
ممن شاركوا في االحتجاج أمام  مقر سونلغاز لـ”عين 
الجزائر” ، الذين رفعوا الفتات عديدة أهمها ” مشروع 
2016 لم يتم ومشــروع 2018 في ظرف 03 اشهر 
تم تشــغيله” و ”الغاز في الدوار وال يوجد في المدينة” 
و ”نــص الحي بالغــاز والنصف اآلخــر بدونه ”،بأن 
مشــكلتهم قديمة قدم شغلهم لشققهم بحي بوتياس الواقع 
خلف ملعب الميلية في المخرج الغربي للمدينة ،بحيث 
مازالــوا يصارعون آالم قارورات الغاز ولم يطلقونها 
رغم مرور أزيد من 05 ســنوات عن الوعود المقدمة 
لهــم إلدخال الغــاز لبيوتهم ،موضحين لنــا بأن أغلب 
العمارات المجاورة قد استفادت من الغاز،فليس حسب 
رأيهــم هضم حرمــان البعض وتزويــد البعض األخر 
بهذه المادة الضرورية وقالوا لنا أن شكاويهم المتكررة 
لسونلغاز بالميلية والسلطات المحلية وسونلغاز بجيجل 
وحتــى مراســالتهم لوالي الوالية طيلة هذه الســنوات 
األخيرة لم تشــفع لهم بحل مشــكلتهم ،بل أن هناك من 
تفاجــئ لوضعهــم  بعاصمة الوالية ،ألنهــم لم يكونوا 
يعلمــوا بأنهــم محرومين مــن الغاز فــي منطقة تعتبر 
حضريــة ،وقــد طرحــوا تســاؤالت عن الجهــة التي 
استهلكت أموال مشروع تزويدهم  بالغاز ،كما تطرقوا 
الى وجود مشــاكل أخرى أرقــت حياتهم اليومية وفي 
مقدمتهــا غيــاب خط للنقل خاص بحيهــم ،إذ يعتمدون 
حاليا على اســتغالل  حافالت النقــل العاملة على خط 
الميلية تابريحت ، وهو مايحرمهم  كل مرة من التنقل 
الى المدينــة أو الركوب واقفيــن ألن مقاعد الحافالت 
دائما مشــغولة على حد قولهم ،الذين أستاءوا كذلك من 
تزويدهم مرة واحدة فقط أســبوعيا من المياه الصالحة 
للشــرب،وبالتالي يرون بأن كميــة التموين بهذه المادة 
الحيوية عير كافية على اإلطالق ،ويطالبون بتزويدهم 
مرتيــن علــى األقــل لتلبيــة حاجياتهم ، مــع دعوتهم 
السلطات المعنية برفع قمامة الحي بشكل يومي وليس 
دوريــا ،ألنها فــي كل مرة تتكاثر وتســاهم في تلويت 

الحي وخاصة انتشار الروائح الكريهة.
مــن جهته،عبــر رئيس أوليــاء التالميذ المتمدرســين 

بمدرسة أماتة السعيد  على مستوى ذات الحي ،والذي 
وجدناه أمام مؤسســة سونلغاز من بين المحتجين ،بأن 
األوليــاء لن يســكتوا عن عــدم ربط المدرســة بالغاز 
الطبيعي،حيث يدرسون حاليا في وضع صعب ، حيث 
يطالب الســلطات المعنيــة تحمل مســؤولياتها لتوفير 
التدفئة لحجرات المدرســة ،التي لــم يتم التعامل معها 
بنفس الكيفية على اعتبار ان المدارس األخرى شهدت 

تحسينات من هذا الجانب ، 
تفسريات سونلغاز وردود أوبيجيي

وفي ســياق متصل،أستفســرنا عن مدير فرع سونغاز 
مــن أجل معرفــة رايه حــول مطالب ســكان بوتياس 
والحركــة اإلحتجاجيــة، فقيــل لنــا بانه لــم يدخل بعد 
لمكتبــه، لذلك أكتفينا بــرأي عدد من اإلطارات ،الذين 
أعترفــوا بأن الحل عند مســؤولي المؤسســة بجيجل، 
والدخل لفرع الميلية في القضية ،مبرزين بأن تدخلهم 

يتم  حينما يأتيهم الضوء األخضر من األعلى .
وقد نقلنا انشــغال المواطنين لديوان الترقية والتســيير 
العقــاري ،بالنظــر  إلتهــام بعــض المحتجيــن لهــذه 
الهيئــة على اعتبــار انها لــم تســتكمل مهمتها ،حيث 
قال مســؤولون لعين الجزائر  بأن مثل هذه المشــاكل 

تكــررت بين ســونلغاز والمقاولين وال دخــل للديوان 
فيها ، وخاصة بالنسبة للروتوشات األخيرة من الربط 
بالغاز كالعــدادات ،وماحدث في حي بوتياس وقع في 
ســكنات بلدية غبالة ،مضيفة لنا بأنــه كان بإمكان كل 
رب عائلــة اقتناء مابقي مــن التجهيزات الناقصة غير 
المكلفة ماليــا لتعجيل عملية تزويدهم ومن جانب آخر 
،كشــفت بــأن الديوان يســهر حاليا على تشــييد 100 
مســكن ايجاري عمومي بمنطقة بوتياس ،وسيسلم في 
شــهر نوفمبر 2022، إضافة الى مشروع آخر ببلدية 
أوالد يحــي يتوقع اســتالمه في ديســمبر 2021، أما 
بالنســبة لسكنات أسردون فســيتم توزيعها  قريبا على 
المستفيدين من سكنات حي تابريحت  المهددة بالسقوط 
واالنهيــار في اطــار عملية الترحيــل والتعويض،مع 

العلم أن المفاتيح لم تسلم بعد ألصحابها. 
وفي اتصال برئيس بلدية الميلية،لمعرفة رأيه في عديد 
المواضيــع ،أكد لنا بأن مهمتــه الحالية وضع منهجية 
عمــل لمعالجــة المشــاكل والتراكمات الكبــرى ،التي 
ورثها عن ســابقيه فمن الصعب حل كل المشاكل دفعة 
واحدة اختصر كالمه لنا رئيس المجلس الشعبي لبلدية 

الميلية ،بالنظر لنقص وسائل العمل.  

 نظــم، صبــاح أمس، عمال النشــاط االجتماعــي المنتهية عقودهم  بقســنطينة وقفة احتجاجيــة أمام ديوان 
الوالي، للمطالبة بإعادة فتح العقود المنتهية وتمديدها وتحويلها إلى مديرية التشغيل. فيما اقتحم، ليلة أول 
أمس، سكان حي رابح بوالصبع بأوالد رحمون بقسنطينة عمارات 88 سكن اجتماعي لالحتجاج على القرار 

الذي قالوا أنه سيتسبب في هدم جزء من سكناتهم المحاذية للطريق مطالبين بالسكن.

قسنطينة : آالء مزياني 

جيجل : نصرالدين دربال   

 نظــم ،صبيحــة أمس،مواطنون يقطنون بحي 220 مســكن بمنطقة بوتياس 4 كلم غربي مدينة الميليــة بجيجل وقفة إحتجاجية أمام مدخل 
مؤسسة سونلغاز ،تعبيرا عن تذمرهم جراء حرمانهم من الغاز،حيث منعوا الزبائن من الدخول لقضاء حاجياتهم بالمؤسسة ورفعوا الفتات 
طالبــوا مــن خاللها التدخل لتزويدهم بهــذه المادة الحيوية عاجال وليس آجال،وقد تدخل عناصر أمــن الدائرة لتهدئة األوضاع ،وحثهم على  
تعييــن ممثليــن عنهم للتحاور مع مدير وحدة ســونلغاز وتبليغ رســالتهم له بطرق قانونية ودون احداث الضــرر بالزبائن القادمين الى مقر 

الفرع من مناطق بعيدة .

مهلة  اىل غاية نهاية مارس لغلق 
ورشات مشاريع مناطق الظل بسكيكدة 

مدرسة  عياش يف القل .. األولياء ،التالميذ 
و الفريق الرتبوي يف وقفة احتجاجية 

الثالثاء 9 فيفري  2021
الموافق لـ 26 جمادى الثانية 1442



متفرقات

n البداية كانت ببلدية الرصفة 
في أقصى جنوب الوالية، حيث 
أقدم ســكان منطقــة »بدة« على 
غلــق مقــر البلديــة باســتعمال 
مانعيــن  الحديديــة،  السالســل 
إلى  العمــل والموظفين  دخــول 
العمــل، حيــث شــلّت  مكاتــب 
كل المصلــح بما فيهــا مصلحة 
الحالــة المدنيــة التــي يقصدهــا 
المواطنــون بكثــرة، وبعد شــد 
وجذب وعــدم اقتناع المواطنين 
بتطمينات مسؤولي البلدية صّعد 
هــؤالء لهجــة احتجاجهــم بغلق 
الطريق الوطني رقم 28 الرابط 
بيــن واليتــي ســطيف المســيلة 
باســتعمال الحجارة والمتاريس، 
حيث أكد هــؤالء المحتجين في 
تصريحاتهــم أنهــم ســئموا من 
الوعــود الكاذبــة لمنتخبي بلدية 
الرصفــة، خاصة مشــكلة الغاز 
الطبيعــي التــي كانــت الســبب 
المباشر لالحتجاج، كاشفين أنهم 

تلقــوا وعودا عدة مــرات بربط 
القريــة بهذه المادة الحيوية، لكن 
دون تســجيل أي ملمــوس، مــا 
أجبرهــم على غلق مقــر البلدية 
والطريــق فــي طريقــة يرونها 
الوحيــدة اليصال انشــغالهم إلى 

السلطات الوالئية.
وفــي المنطقة الغربيــة للوالية، 
أقــدم ســكان بلدية عين الســبت 
بدائــرة بنــي عزيز علــى غلق 
الطريق الوطني رقم 77 الرابط 
بين واليتي سطيف وجيجل على 
مستوى منطقة لقصر، باستعمال 
الحجــارة والمتاريــس واضرام 
النار فــي العجــالت المطاطية، 
احتجاجــا على النقائص التنموية 
التــي نغصــت يوميات الســكان 
على غرار مياه الشــرب، الغاز 
وتهيئــة الطرقــات، حيــث أكــد 
المحتجيــن أنهم انتظــروا كثيرا 
لنيل منطقتهم نصيبها من التنمية 
لكن لغــة المســؤولين دوما هي 
الصمت واالهمال وعدم االهتمام 
لمطالبهــم التــي رفعوهــا لعــدة 
مــرات، مؤكدين أنهم اســتنزفوا 
كل المســاعي الودية والســلمية 
في حــل مشــاكلهم مــا أجبرهم 
على غلق الطريق، الذين يرونه 
ســلوكا ســلبيا لكنــه يعــد كآخر 
عالج لســقمهم مــن أجل إيصال 
مســتوى،  ألعلــى  صرخاتهــم 
مطالبين من والي والية سطيف 
انصافهــم ومنحهــم نصيــب من 
المشــاريع التنموية تخرجهم من 

دائرة التهميش والعزلة.
لبلديــة  بالنســبة  ســيّان  األمــر 
تالــة ايفاســن بالجهــة الشــمالية 
للواليــة، حيــث تم غلقهــا لليوم 
الثانــي على التوالــي من طرف 
سكان قرية »شــالغمة«، الذين 
طالبــوا بربــط ســكناتهم بمــادة 
الكهربــاء، حيــث أكــدوا أنهــم 
ســئموا من الربط العشوائي من 
مناطق بعيدة عــن طريق ألياف 
كهربائيــة غالبــا مــا تتعــرض 
للتلف، ناهيك عن المخاطر التي 
تشــكلها على صحتهــم وصحة 
أبنائهم، متســائلين هــل يعقل أن 
يبقى المواطــن محروم من مادة 
 ،2021 فــي زمــن  الكهربــاء 
مطالبيــن من الوصاية بضرورة 
التدخــل العاجل لربط مســاكنهم 
يكلــف  ال  األمــر  وأن  خاصــة 

كثيرا.
فــإن  للمســؤولين،  وبالنســبة 
فــي طريقــة  واحــدة  حكايتهــم 
تعاملهــم مع مشــاكل المواطنين 
الواليــة، حيــث  مناطــق  بــكل 
مازالــوا يعتمدون على أســاليب 
والوعــود  الظرفيــة  التهدئــة 
الجوفاء دون أن يعلموا بأن حبل 

الكذب قصير.

nو أكد المحتجون أن نسبة االدماج في والية 
بــرج بوعريريج ضئيلة جــدا مقارنة بالعدد 
الهائــل مــن هذه الفئــة في جميــع القطاعات 
،خاصــة قطاع الجماعــات المحلية و التربية 
و الشباب و الرياضة، كما رفع عقود ما قبل 
التشــغيل انشغالهم الى والي الوالية بحكم انه 
رئيس اللجنة المتابعة لعملية االدماج و ايجاد 
حلول فوريــة لهذه العملية  و اخــذ مطالبهم 
بجدية و صرامة في اقرب وقت ممكن. و في 
بيان الوقفة اليوم سطروا عديد المطالب على 
غرار الجدية و الصرامة في تطبيق المرسوم 
التنفيــذي مــن خــالل فتــح مناصــب جديدة 
الخاص بالفئة عقود ما قبل التشــغيل للدفعات 
الثالث في كل القطاعات و الغاء التعليمة رقم 
25 التــي حصرت االدماج اال في المناصب 
الشــاغرة كون العملية تشمل الجميع حسبهم. 
كمــا دعا هؤالء بنشــر قوائــم المدمجين من 
اجل اضفاء الشــفافية، و توضيح سلم التنقيط 
و الترتيب و كــذا تاريخ اول عقد ،باإلضافة 
الى احتساب سنوات العمل في التقاعد. حيث 
عبــر هؤالء عــن تذمرهــم و ســخطهم من 

الوضعية التي الت اليها هذه الفئة في المقابل 
لم يلموا اي نية لتطبيق المرسوم التنفيذي.

 لإلشــارة فــإن هؤالء تجــاوزت اعمار 35 
ســنة و عملوا في اطار عقود ما قبل التشغيل 
لسنوات ال تقل عن 10 سنوات  و يتقاضون 

اجــر زهيــد ال يتعد خمســة عشــر الف دج 
لهذا يطالــب بالتفاتة والــي الوالية بحكم هو 
المســؤول االول عــل راس الوالية من اجل 

ايجاد حلول سريعة. 

قاطنوا مشايت الجزار بباتنة يشكون من 
الحرمان ويطالبون بتدخل السلطات

 

n عبر سكان مشاتي الجزار الشرقي جنوب والية باتنة عن استيائهم 
اتجــاه ما آلت إليه األوضاع في المنطقة بســبب ما أســموه باإلقصاء 
و التهميش  كغياب العدل والمســاواة في منح المشــاريع التنمية مثل 
غياب قنوات الصرف الصحي والمسالك الريفية لفك العزلة وعدم منح 

تراخيص حفر اآلبار إلنهاء أزمة العطش والجفاف
ونقص تام في المرافق الصحية خاصة  و أن المرضى يضطرون إلى 
التنقــل نحــو بلدية بريكة والتي تبعد عنهم بـ 40 كلم كما طالبوا أيضا 
بتحســين الخدمات الصحيــة وتوفير مركز صحي يحتــوي على العدد 

الكافي من األطباء والممرضين وضمان حسن االستقبال 
و مشــكل النقل المدرسي لعدم اســتيعاب الحافالت المخصصة لنقلهم، 
أيــن يضطر بعض التالميذ إلى قطع مســافات تصــل إلى حدود 7 كلم 

اتجاه أقرب المدارس إليهم مما زاد من معاناتهم

فوزي جاب هللا

حريق يف محل لألعشاب بقالمة  

 n تدخلــت الوحــدة الثانوية قلعة بوصبــع فجر يوم أمس وبدعم من 
الوحدة الرئيسية من أجل حريق محل لتقطير االعشاب ببلدية النشماية 
،حيث تم اخماده الحريق لم يخلف خسائر بشرية أما الخسائر المادية 
فتمثلــت في إتالف بعض المعدات واألدوات وقد تم تســخير شــاحنتي 

تدخل وسيارة إسعاف.
تاج الدين

انطالق حملة التلقيح بخنشلة 

n أشــرف، صبــاح أمــس االثنيــن، والــي خنشــلة بمعيــة المســؤولين 
المحلييــن  علــى انطالق عملية التلقيح  على مســتوى مركز التطعيم الوالئي 
بالمؤسســة العمومية االستشــفائية أحمد بن بلة  ،وذلك مباشــرة بعد استالم 
الدفعــة االولــى من اللقاح المضــاد لفيروس كورونا كوفيــد 19،هذه العملية 
ســتمس في مرحلتها األولى مســتخدمي الصحة وفئات األشــخاص المسنين 
والمصابين باألمراض المزمنة.واســتمع  الوالي إلى الشروحات المقدمة من 
طرف األطباء المؤطرين لهذه العملية فيما يخص عملية تســجيل المتطوعين 
الراغبيــن فــي عملية التلقيــح بعدها عاين ظروف ســير العمليــة أين حضر 
عمليــات التلقيــح األولى لفائدة األطبــاء المتطوعين.وفي تدخلــه أكد  الوالي 
للقائمين على القطاع بضرورة تكثيف الحمالت التحسيسية وتبسيط المعلومة 
للمواطنيــن عبر أمواج اذاعة خنشــلة وكافة الوســائل االعالمية قصد تمكين 
الراغبيــن منهم في عملية التلقيح وحثهم على التقرب لدى جميع مؤسســات 
الصحــة الجواريــة ال33 إضافة إلــى 12 مركز متنقل لفائدة ســكان مناطق 

الظل.
عبد العزيز.م

يف احتجاجات متفرقة بسطيف
غلق مقرات إدارية وطرقات وطنية

احتجاج عمال عقود ما قبل التشغيل امام 
مقر والية برج بوعريريج 

شــهدت والية ســطيف صبيحة أمس، حركات إحتجاجية متفرقة أقدم عليها السكان بســبب المشاكل التنموية التي ظلت 
رهينة تصعيدات المواطنين و وعود المسؤولين الوفاء، التي أججت الوضع أكثر، طالما يعد الغضب على طريقة تعاطي 

المسؤولين المحليين مع مشاكل المواطنين القاسم المشترك لدى المحتجين في كل مناطق الوالية.

أقدم صبيحة أمس، عمال عقود ما قبل التشغيل بوالية برج بوعريريج على االحتجاج  أمام مقر الوالية في ظل تماطل السلطات 
المعنية من تثبيتهم في مناصب عمل دائمة على الرغم من أن هناك مرسوم تنفيذي 19/336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019 

الذي ينص على ادماجهم في مناصب قارة، إال انهم لم يلمسوا على  أرض الواقع اال وعود بقية حبر على ورق. 

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

مديرية التنظيم و الشؤون القانونية     مصلحة التنظيم والمنازعات رقم: 05-2021

وصل استالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 06-12 المؤرخ في 12 يناير2012 المتعلق بالجمعيات 

و كذا المرسوم التنفيذي 16/241 المؤرخ في 21 سبتمبر 2016 المعدل و المتمم للمرسوم 
التنفيذي 15/74 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام و القانون األساسي النموذجي 
المطبق على النادي الرياضي الهاوي .   تم هذا اليوم 02 فيفري 2021  استالم مذكرة التعديالت 

المؤرخة في 26 أكتوبر 2020  المتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية  للجمعية المحلية  المسماة:

النادي الرياضي للهواة مولودية برج بوعريريج لكرة اليد
 المسجلة تحت رقم 76/2011  بتاريخ 20/06/2011 .

 الكائن مقره بـ : القاعة المتعددة الرياضات 20 أوت 1955  بلدية برج بوعريريج.
اسم الرئيس : بن قدوج ادريس .

رئيس المجلس الشعبي البلديتاريخ ومكان الميالد : 01/01/1987  بــ : برج زمورة
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برج بوعريريج : مبروك بن الطيب

سطيف : سفيان خرفي 



متفرقات 

n اويأتي مشــروع هذه المشــتلة 
فــي إطار تضافر جهود المنتســبين 
إلى قطاع الفالحة لتجســيد السياسة 
االستشــرافية للســلطات العموميــة 
الفالحــة  تنميــة  إلــى  الراميــة 
الصحراويــة فيمــا يخــص تطوير 
كمــا  االســتراتيجية،  الزراعــات 

أوضح رئيس ذات الهيئة.
ومن شــأن هذه المبادرات الشبانية 
الناشــئة أن تفتــح آفاقــا جديــدة في 
عالم االستثمار الفالحي، مما يسمح 
ببناء إقتصاد فالحي مســتقل يكون 
موردا داعمــا لالقتصــاد الوطني، 
مثلما ذكر السيد محمد يزيد حمبلي، 
خــالل تفقــده موقع هــذه المشــتلة 
الواقعة بإقليم بلدية المقرن )30 كلم 

شمال/ شرق عاصمة الوالية(.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية للفالحة 
أن مصالحــه علــى اســتعداد لتقديم 
اللوجيســتي  الدعــم  أشــكال  كافــة 
والمرافقــة التقنيــة ســيما فيما تعلق 
باإلرشــاد والتوجيــه لتطويــر هذا 
النــوع مــن الزراعــات باعتبارها 

خيارا اســتراتيجيا لتوفيــر الغذاء، 
ممــا يتطلب في نفس الوقت أيضا - 
كما أضاف -  إقحام التكنولوجيا في 

عالم الزراعة.
صاحــب  أوضــح   جهتــه،  ومــن 
مشروع مشــتلة قصب السكر أحمد 
عبد الكامل بلخراز، أن بداية تجسيد 
فكرة هذا اإلستثمار الزراعي تعود 

إلــى ســنة 2017، معتمدا في ذلك 
على معلومــات تقنية متوفرة أثبتت 
نجاعــة هــذه الزراعة فــي منطقة 
ســوف لتأقلمهــا مــع خصوصيات 

التربة والماء.
وقد شــجعت هذه المعطيات العلمية 
صاحب المشــروع على اإلستعانة 
بمكتب دراسات هندي مختص على 

اعتبــار أن الهنــد بلد رائــد في هذا 
النوع من الزراعات اإلستراتيجية، 
وذلك بهدف ضمان المرافقة التقنية 
للمشــروع واإلســتفادة من دورات 

تكوينية لتطوير هذه الزراعة.
بالمناســبة  بلخــراز  الســيد  وأكــد 
نجاعة تجربة زراعة قصب السكر 
بالمناطق الصحراوية في الجزائر، 
التربــة  مــع خصائــص  وتأقلمهــا 
والمــاء، وحققــت - حســبه - أعلى 
مــردود فــي اإلنتــاج بــدول البحر 
األبيــض المتوســط المقــدر بـ 60 

قنطار في الهكتار.
تجدر اإلشــارة أن مساحات زراعة 
قصب الســكر شهدت توســعا بهذه 
الواليــة خــالل الموســم الفالحــي 
الجــاري تحســبا إلدراجه زراعــة 

إستراتيجية.
ويستغل قصب السكر حاليا لتحضير 
عصير طازج يقدم لإلســتهالك، أو 
ألغــراض مواجهــة ظاهرة زحف 
الرمال على شكل مصدات الرياح.
ق.م /وأج

n  وبعــد تشــريح واقــع التنميــة 
المســجل على مســتوى بلدية تبسة 
مــن خــالل   التطــّرق للمشــاريع 
المنجزة والمتوقفة والمغلقة ، وتبيان 
وضعيّتها الفيزيائيّة واألغلفة الماليّة 
المرصــودة إلنجازها ، أعاد  والي 
تبسة التّذكير بدور البلديّة من حيث 
أنّهــا جماعــة محليّة ، تســاهم  في 
التجّمعـــات  بمســـتويات  االرتقــاء 
 ، اقتصـــاديّا   ، تنمويّــا  المحليّـــة 
اجتماعيـّا، ثقافيّـا وحضـاريّا ، حاثّا 
على ضرورة أن  تضطلع المجالس 
الّشــعبية البلديّة بدورها  الحقيقي ، 
بعيدا عن اللّونين الّسياسي والقبلي، 
و بعيدا عن المصالح اآلنية والّذاتيّة، 
متأّسفا للوضع الذي طبع بلديّة تبّسة 
علــى مســتوى جميــع القطاعــات 

وجعل منها ورشة مفتوحة .
والــي الوالية وفــي مداخلته أرجع 
سبب التأخر والتوقف لعدة مشاريع 
الى العديد من العوامل التي وصفها 
بالغير منطقيــة والموضوعية رغم 
توّفــر األغلفــة الماليّــة المرصودة 
إلتمامهــا ، إلــى انعدام اإلحســاس 
بالمســؤوليّة ، وعدم متابعة مراحل 
االنجــاز ميدانيّــا وغياب التّنســيق 
، ليشــّدد علــى متابعــة العمليّــات 
المبرمجــة رافضا الحجــج المقّدمة 
فــي  آمــرا   ، المســوقة  واألعــذار 
معرض ذلك رئيس المجلس الّشعبي 

البلدي لبلديّة تبّسة ، بوضع برنامج 
لضبط وضعيّة المشاريع والعمليّات 
المبرمجــة علــى عاتــق ” المخّطط 
البلــدي للتّنميــة ” ،  بالتّنســيق مع 
والمصلحــة  واألعضــاء  اللّجــان 
التقنيّــة  ، وإعــداد ورقــة طريــق 
للمتابعة اليوميّة، كاشــفا عن برمجة 
زيارات ميدانيّة لمعاينة ومتابعة كّل 
ذلــك عن كثــب ،إلى جانــب النظر 
فــي الفائض مــن األمــوال المتبقية 
مــن العمليــات المنجــزة وتوجيهها 
إلى عمليات أخرى ،ما يبين حســب 
قراءة المســؤول التنفيذي األول في 

الوالية أن واقع التنمية ببلدية تبســة 
يســير بطريقة عرجاء وأن اســباب 
توقف مشــاريع مع تســجيل فائض 
في األمــوال يعود الى االنعدام التام 
لروح المسؤولية ،ما يضع المجلس 
الحالــي على المحك في وقت يعاني 
فيه المواطن في شتى القطاعات من 
واقــع أســود ومزري فــرض عليه 
جراء المباالة من تحملوا المسؤولية 
بعد انتخابهم من طرف الشــعب ،ما 
وســع الهوة أكثــر فأكثر ،وأضحت 
نظرة المواطن نحو المنتخب سلبية، 
فــي وقــت كان فيه مــن المفروض 

وقوف المنتخبيــن مع كل الظروف 
التي يعيشها السكان.

 وأختتم الوالي مداخلته حاثا الجميع 
علــى بذل الجهــود للقضــاء النقاط 
السوداء ببلدية تبسة ونظافة المحيط 
الذي يندى لــه الجبين ومحاربة كل 
الظواهر الســلبية ومكافحة االجرام 
،مع اســترجاع الوجه الالئق ببوابة 
الشــرق الجزائــري والتحقيــق في 
األوعية العقارية المنهوبة التي هي 
موجهــة إلنجــاز مشــاريع للصالح 

العام . 

أول  مســاء  أشــرف،   n
أمس ، مدير التربية الســيد 
األخضــر بن مــزوز، على 
جلسة عمل، مع مفتشي إدارة 
اإلبتدائيــات، تم خالله إثارة 
عدة ملفــات بينهــا االطعام 
المدرسي وظروف تمدرس 
تالميذ الطور االبتدائي الى 
جانــب التدفئة بالمؤسســات 
التربوية ببلديات الوالية ال 
28  والنقل المدرسي الذي 

يظل أحد وأهم العوائق التي 
يعانــي منهــا مئــات تالميذ 
المناطــق النائيــة المعروفة 
بمناطــق الظــل، وبحضور 
التربيــة  قطــاع  مســؤولي 
بالواليــة  حث مدير القطاع 
الجديد علــى التكفل االمثل  
التالميــذ  ألجل  بحاجيــات 
التمــدرس في ظــروف جد 

عادية .
هواري.غ

n احتضنــت صباح أول أمس 
األحد  دار الثقافة علي ســوايعي 
ببلدية خنشــلة اللقــاء الذي جمع  
بن رمضان نزيه مستشار رئيس 
بالحركــة  المكلــف  الجمهوريــة 
الجمعويــة و الجاليــة الجزائرية 
الجمعويــة  بالحركــة  بالخــارج 
المحلية ، بحضــور والي الوالية 
وعدد مــن المســؤولين المحليين  

والعسكريين 
وتحــدث بــن رمضان عــن دور 
للنهــوض  المدنــي  المجتمــع 
بالتنميــة و كيفيــة إشــراكه فــي 
تســيير الشــؤون العامــة وفائــدة 
مثــل هــذه اللقــاءات التشــاورية 
، لتحــال بعدهــا مباشــرة الكلمة 
لممثلــي الجمعيــات و األحياء و 
المنظمات الذيــن ثمنوا هذا اللقاء 
، كما كانت لهــم الفرصة و على 
مدار أربع ســاعات بإثراء اللقاء 
بالعديد مــن االقتراحات و اآلراء 
 المتعلقــة بتنظيم العمل الجمعوي. 
 الوالــي مــن جهتــه نــوه  بدور 
الجمعيات و المجتمع المدني الذي 
إلتمسته السلطات العمومية خاصة 

فيمــا تعلق منــه بالعمل التطوعي 
في محنــة كورونا ،أيــن برهنت 
هــذه األخيرة علــى جاهزيتها في 
لــكل  الظــروف و تخطيهــا  كل 
االعتبارات لرفــع التحدي خدمة 
للصالح العام ، ليختتم اللقاء بكلمة 
للمستشــار،رد مــن خاللها على 
معظم التدخالت التي كانت محل 
انشــغاالتهم ،معرجــا فــي كلمته 
علــى الدور الذي يلعبــه المجتمع 
المدنــي ، و هــو دور الشــريك 
إذا ما وجد معيار حســن التفاعل 
بينــه و بيــن مؤسســات الدولة ، 
مضيفا  في ذات السياق بضرورة 
تنظيــم العمــل التطوعــي برؤية 
اســتراتيجية جديــدة مــن الجانب 
لتوحيــد  اإلداري  و  القانونــي  
الجهود و المســاهمة التكميلية في 
البناء ، كما تطرق  المستشار في 
اخر كالمــه إلى إنشــاء المرصد 
الوطني للجمعيات الذي ســيرافق 
عملهــا  ولكن بعــد إدراج قانون 
جديد ، والذي سيتكيف مع الواقع 

و متطلبات اليوم. 

n حــذرت مصالــح األرصــاد 
الجويــة ليلة األمــس، من هبوب 
ريــاح علــى المناطــق الشــرقية 
تتراوح سرعتها من 60 إلى 70 
كلم/ســا، متبوعة بتســاقط أمطار 
رعديــة متبوعة ببــرد وهذا على 
مســتوى والية تبســة، تــم خالله 
اتخاذ إجــراءات أمنية طارئة من 
طــرف الحماية المدنيــة للوالية، 
حيــث تم وضع جهــاز أمني عبر 
مختلف الوحدات تحســبا لحدوث 

أي طــارئ وذلك منذ الســاعات 
األولى لصدور النشــرية الجوية، 
لتســجل وحــدات ذات المصالــح 
التابعــة لقطــاع بــاب الزياتيــن، 
بالطابــق  ســقوط حائــط منــزل 
األول بحي الجزيرة بتبســة ، كما 
تم تســجيل سقوط ســلك كهربائي 
تســجيل  دون  مرســط،  ببلديــة 
أي إصابات بشــرية فــي كل من 

الحادثين.
منى .ب

n فــي إطار عمليــات الرقابة العادية التي تقوم 
بها مصالح االمن بالتنســيق مع مختلف الشــركاء 
المحلييــن من اجل ضمــان جودة مختلف الســلع 
المعروضــة للبيــع خاصــة االســتهالكية منهــا ، 
تمكنت مصالح امن دائرة الشريعة  47 كلم غرب 
تبســة يــوم اول امس مــن خالل دوريــات رقابية 
امنية روتينية  في وسط المدينة من حجز واتالف 
120 كلغ مــن اللحوم الحمــراء كانت معروضة 
للبيــع داخل احد المحــالت الخاصة ببيــع اللحوم 

،والتي تبين انها غير صالح لالســتهالك البشري 
بعــد ثبــوت ذبحها بطريقــة غير شــرعية خارج 
المذابح المرخصة ،حيث تعود  وقائع هذه القضية 
الــى قيام ذات المصلحــة لدوريات روتينية رقابية 
شــملت مختلف المحالت التجاريــة الخاصة ببيع 
المواد الغذائية حيث لفت انتباههم اثناء تقدمهم من 
احد هذه المحــالت المخصصة لبيع اللحوم وجود 
كمية معتبرة من ذات المادة معروضة للبيع وغير 
مؤشــر عليها من طرف الطبيب البيطري ،  ليتم 

بنــاء علــى ذلك حجز كميــة اللحــوم البالغ وزنها 
120كلــغ و تحويلهــا رفقة المعنــي الى مقر أمن 
الدائرة و اســتدعاء الطبيــب البيطري ولجنة حفظ 
الصحة والوقاية التابعة لبلدية الشــريعة والتي بعد 
معاينتها للمحجوزات قررت اتالفها على مستوى 
المســلخ البلــدي بعد ان تبين ان هــذه اللحوم تعود 
الــى ذبيحة تم ذبحها خــارج المذابح بطريقة غير 

شرعية مع احالة الملف امام الجهات القضائية .
هواري .غ

  فائض يف األموال وعجز يف التنمية ببلدية تبسة   

الوالي :  انعدام االحساس بالمسؤولية 
وعدم متابعة المشاريع سبب التخلف

عين على الشرق 
9

انتقد والي والية تبسة محمد البركة داحاج واقع التنمية المحلية بعاصمة الوالية ،إثر عرض المخطط السنوي بقاعة 
االجتماعات لمناقشة الوضعية العامة للمشاريع المسجلة لصالح سكان بلدية تبسة والممولة على عاتق مختلف برامج 
الدولة ومنها  ،المخطط البلدي للتنمية ، صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلّية ، البرامج القطاعّية ،  ميزانّية 
العملّيات  المسّجل في عدد من  التأّخر  ، واستدراك  المعّطلّة  المشاريع  لحلحلة  الخلل  ، وتشخيص مكامن  الوالية ” 

الّتنموّية  محور اجتماع المجلس الوالئي المصّغر.

إنشاء أول مشتلة لزراعة قصب السكر عىل مستوى الوطن بالوادي
اســتحدثت مشــتلة لزراعة نبتة قصب الســكر بوالية الوادي، وهي األولى من نوعها على المســتوى الوطني، حسبما أفاد به 

أمس االثنين مسؤولو الغرفة الوطنية للفالحة.

تبسة : هواري غريب 

تحسبا إلدراجه زراعة اسرتاتيجية بالوالية 

مدير الرتبية يجتمع مع 
مفتيش الطور االبتدايئ 

نب رمضان يلتقي الحركة 
الجمعوية بخنشلة 

انهيار مزنل وسقوط سلك كهربايئ 
والحماية المدنية تتأهب

حجز لحوم حمراء غري صالحة لالستهالك بتبسة

الثالثاء 9 فيفري  2021
الموافق لـ 26 جمادى الثانية 1442
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n وتناقلــت ذات المصــادر مــا دونه شــقيق، 
شــفيق العمراني، على صفحتــه بموقع التواصل 
االجتماعي فايســبوك«، مــن أنه جرى نقل أخيه 
إلــى »مقــر الفرقــة الوطنية للشــرطة القضائية 
بالدار البيضاء وإحالته على الحراسة النظرية«.

وأضاف قائال ”هاتفني أخي يخبرني إن البوليس 
اعتقله بالمطار، انتظرت خروجه لكن لم يخرج. 
وعند منتصف الليل, هاتفني شخص يخبرني إن 

أخي معتقل بالدار البيضاء 48 ساعة”.

ونقلــت المصادر عن بيان ل ”وكيل الملك” لدى 
المحكمــة االبتدائيــة الزجرية بالــدار البيضاء، 
أمــس، أن شــفيق المعروف باســم ”عروبي في 
ميريكان«، كان »مبحوثا عنه من أجل االشــتباه 
في ارتكابه أفعاال تكتســي صبغة جرمية، بنشره 
مجموعة من الفيديوهات تتضمن عبارات مسيئة 
ومهينــة فــي حق مؤسســات دســتورية وهيئات 

منظمة وموظفين عموميين”.
وكان العمرانــي، الذي اشــتهر ببــث مقاطع من 

الواليات المتحدة, تنتقد األوضاع في المغرب، قد 
نشــر فيديــو علــى صفحته مــن مطار ”شــارل 
لوروا« في بلجيكا أعلن فيه ساعة وصول رحلته 
إلــى المغرب، وحمل األجهزة األمنية مســؤولية 
ما قد يتعرض له من مضايقات عند وصوله إلى 
بلده. كذلك كشــف في نفــس الفيديو عن تعرضه 
لتهديدات عــدة تنبهه إلى ما قد يلحق به من أذى 

في حال عودته إلى المغرب.
وســبق لشفيق العمراني أن نشر مقطع فيديو يوم 
الجمعة الماضي قبــل وصوله إلى المغرب، قال 
فيــه أنه تعرض لـ ”ضغــوط” و ”تهديدات” بعدم 

السفر إلى المملكة.
وأضاف ”أنا أصور هذا الفيديو في حال تعرضي 
العتقــال أو اختفاء قســري أو قتــل . إني أحمل 
المســؤولية للجهــاز األمنــي الــذي تلقيــت منه 
التهديــدات. إننــي انتهز هذه الفرصــة ألقول إن 
الوقت قد حان لوضع حد للشــرطة السياسية في 

المغرب”.
ومســاء االحــد، أفــادت النيابة العامــة المغربية 
باعتقــال الناشــط المغربــي المقيم فــي الواليات 
المتحدة مباشــرة بعد وصوله، مساء السبت، إلى 

مطار الرباط -سال قادما من بلجيكا.
ومرة أخرى، اســتخدم القضاء المغربي ”صبغة 
الجرم و اإلســاءة  للمؤسســات الدستورية ” في 

قضية اعتقال الناشط، شفيق العمراني.
ق ـ د

الــوزراء  رئيــس  مثــل   n
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس 
االثنين أمام المحكمة للرد رســميا 
على تهم فساد في محاكمة تستمر 
ستة أسابيع. وتأتي المحاكمة قبل 
انتخابــات تشــريعية مقــررة في 
مارس ســيحاول نتانياهو وحزبه 
الليكــود الفوز بها. وتعبر جلســة 
اإلثنين آخر جلسة استماع تمهيدية 
وســتخصص  المحاكمــة،  قبيــل 
الجلســات المقبلــة علــى اإلدالء 
بالشــهادات وتقديــم األدلة. وهي 
المــرة األولــى التي يحاكــم فيها 
رئيس حكومة في إسرائيل خالل 

ممارسة مهامه .
الــوزراء  رئيــس  مثــل 
مين  بنيا ئيلي  ا ســر إل ا
المحكمة  أمــام  نتانياهو اإلثنيــن  
في القدس الشــرقية المحتلة لفترة 
وجيــزة وأكــد براءته مــع دخول 
محاكمته مرحلة تشــهد جلســات 
مكثّفــة علــى مدى ســتة أســابيع 
فيها  للفوز  قبيل انتخابات يســعى 

بوالية جديدة.
رئيــس  أول  نتانياهــو  ويعتبــر 
للحكومــة يمــارس مهامــه توجه 
لــه اتهامات رســمية بقبوله هدايا 
فاخــرة وســعيه لمنح تســهيالت 
تنظيميــة لجهــات إعالميــة نافذة 
تغطيــة  علــى  حصولــه  مقابــل 

إعالمية إيجابية.
وأمضــى نتانياهــو )71 عاما(، 
والذي يعتبــر االتهامــات ”ملفقة 
وســخيفة” اإلثنين، عشرين دقيقة 
فقط داخــل المحكمة، إذ أنه أجبر 
على المثول أمام القضاة لتقديم رد 

رسمي على االتهامات.
   وقــال رئيــس الــوزراء، الذي 
يشــغل منصبــه دون انقطاع منذ 
العــام 2009، قبــل خروجه من 
قاعــة المحكمــة ”أؤكــد اإلجابــة 

المكتوبة التي قدمت باسمي«.
   خــالل جلســة اإلثنيــن، اتهــم 
محامي رئيس الوزراء بوعز بن 
تســور، المدعي العام اإلسرائيلي 
أفيخاي ماندلبليت - الذي عين من 
قبل نتانياهو في الســابق - بســوء 

التعامل مع الملف.
وظهــر نتانياهــو الــذي يصــف 
االتهامــات ضده بأنها ”ســخيفة” 
علــى شاشــات التلفزيــون أثنــاء 
المحكمــة  قاعــة  إلــى  دخولــه 
القدس الشــرقية  المركزيــة فــي 
المحتلــة، قبــل وقــت قصير من 
موعــد بدء الجلســة في التاســعة 
صباحا بالتوقيت المحلي )7,00 
واقيــة  كمامــة  واضعــا  غ(،  ت 

باللون األسود.
القادمــة  الجلســات   وســتركز 
علــى اإلدالء بالشــهادات وتقديم 
األدلــة، وقد يجبــر نتانياهو على 
المثول أمــام المحكمة عدة مرات 

أســبوعيا، فــي وقــت بــدأ حملته 
لخــوض رابع انتخابات تشــهدها 
إسرائيل في أقل من عامين والتي 

ستجري في 23 مارس المقبل.
 وفــي مــاي 2020 وعند افتتاح 
هــذه المحاكمة وهــي األولى في 
تاريــخ إســرائيل التي تســتهدف 
رئيــس حكومــة يمــارس مهامه، 
وصف نتانياهــو االتهامات بأنها 

»سخيفة«.
 وطلب محاموه آنذاك من القضاء 
لدراســة  إضافيــة  أشــهر  عــدة 
عناصر األدلة المقدمة ضد رئيس 

الوزراء البالغ 71 عاماً.
 وتأتــي محاكمــة نتانياهو أمس، 
غــداة تخفيــف القيــود الصحيــة 
المفروضــة فــي إطــار مكافحــة 
تفشــي وبــاء كوفيــد19- وبعــد 
إرجاء الجلســة التي كانت مقررة 

أواًل في جانفي.
ثــالث  نتانياهــو  يواجــه        
أخطرهــا  منفصلــة،  قضايــا 
القضيــة المعروفــة برقم 4000 
أو ”بيزك« وهــي أكبر مجموعة 
اتصــاالت فــي إســرائيل، والتي 
اتهم فيها رئيس الوزراء بالرشوة 

واالحتيال وخيانة األمانة.
   ويتركــز االتهــام حــول ما إذا 
ســعى نتانياهــو للحصــول على 
تغطية إعالميــة إيجابية في موقع 
يملكــه  الــذي  اإلخبــاري  )واال( 
شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة 
بيزيك مقابل خدمات وتســهيالت 
حكوميــة عادت علــى مجموعته 

بمئات ماليين الدوالرات.
فيتعلــق   ،2000 ملــف  أمــا     
بمحاولــة نتانياهــو التوصــل الى 
اتفاق مع مالــك صحيفة يديعوت 
أرنــون  الناشــر  احرونــوت 
موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة 
اإلســرائيلية، وهــي مــن األكثر 
العبريــة،  الدولــة  فــي  انتشــارا 

بتغطية إيجابية عنه.
   فــي حيــن تتعلــق القضية رقم 
1000، بتهمــة حصول نتانياهو 
علــى منافع شــخصية فــي تلقي 
هدايــا بقيمــة 750 ألــف شــيكل 
)240 ألــف دوالر(، مــن المنتج 
اإلســرائيلي الهوليــوودي أرنون 
شــيكل  ألــف  و250  ميلتشــان، 
)72 ألــف دوالر( من الملياردير 
األســترالي جيمس باكــر. وينفي 

نتانياهو جميع هذه االتهامات.
   وتنّظــم احتجاجــات أســبوعية 
ضــد رئيس الــوزراء أمام منزله 
في القدس وفي أماكن أخرى. في 
األثناء، احتج آخرون على طريقة 
تعامــل الحكومة مع أزمة تفشــي 
الوبــاء، بينمــا خرجــت تظاهرة 

مؤيدة لنتانياهو.
ق ـ د

n أصــدر رئيس الــوزراء الســوداني عبد هللا 
حمــدوك، مســاء األحد، قــرارا بحــل الحكومة 
االنتقالية، إلفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة، 

بحسب بيان رسمي.
وجــاء القــرار عقب اجتمــاع اســتثنائي لمجلس 
الــوزراء االنتقالــي، بشــأن المســاعي الحثيثــة 

الستكمال هياكل السلطة االنتقالية.
وقــال بيــان صادر عــن مجلس الــوزراء إنه تم 
”إبالغ السيدات والســادة الوزراء بإنهاء تكليفهم 
من الوزارة حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة. 
وبنــاء عليه، أصدر الســيد رئيس الوزراء قراراً 
اليوم بإعفاء السيدات والسادة الوزراء والوزراء 

المكلفين من مواقعهم«.
 وأضاف البيان أن رئاســة مجلس الوزراء تؤكد 
أن ”الطاقــم الوزاري الــذي تم تعيينه بعد االتفاق 
السياســي وبدء ســريان الوثيقة الدستورية عقب 
ثورة ديســمبر العظيمة التي شــهد عليهــا العالم 
بما قدمته من شــهداء ومــا وثقت له من بطوالت 
وبســاالت، قــد أنجز المهمــة الموكلة لــه ابتداًء 
وبهّمة عالية، وهي وضع حجر األساس وإطالق 

الصافــرة لعملية االنتقال الديمقراطي وتســلمهم 
ألول حكومة بعد الثورة«.

وكان بيــان صادر عــن مجلس شــركاء الحكم، 
المكــون من ممثليــن لمجلس الســيادة والوزراء 
وقــوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة 

على اتفاق الســالم، قد أكد التوافق على تشــكيلة 
حــل  حمدوك بعــد  برئاســة عبدهللا  الحكومــة 
الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي 

ال تزال المشاورات تجري بشأنها.

n بدأت أمس االثنين، برعاية مصرية، جلسات 
الحوار الوطني الفلســطيني فــي القاهرة، والتي 

ستشمل جميع الفصائل الفلسطينية.
وقد أشــارت مصادر فلسطينية إلى مشاركة 14 

فصيال فلسطينيا في الحوار الوطني، هم من سبق 
لهم التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 

.2011
ومــن المقــرر أن تتنــاول المباحثــات مخرجات 

اجتماع األمناء العامين، واالتفاقيات والتفاهمات 
الثنائيــة التــي تمــت حــول إجــراء االنتخابــات 

الفلسطينية.
وتســعى جلســات الحــوار فــي القاهــرة، لتذليل 
آخــر العقبات أمــام إجــراء االنتخابــات األولى 

في فلسطين، منذ 15 عاما.
وتســبب االنقســام الفلســطيني بيــن حركتي فتح 
وحماس، الناجم عن سيطرة األخيرة بقوة السالح 
على قطــاع غزة عــام 2007، بشــلل المجلس 

التشريعي، وعدم حصول انتخابات أخرى.
وكان الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، أعلن 
الشــهر الماضــي، عــن انتخابات تشــريعية يوم 
22 مايو، ورئاســية فــي 31 يوليو، على أن يتم 
اســتكمال تشــكيل المجلس الوطني يوم 31 أوت 

من هذا العام.
وســتكون هذه أول انتخابات تشــريعية منذ العام 
2006، وكذلــك أول انتخابــات رئاســية منــذ 

.2005
وينظــر المراقبــون إلــى هــذا الحــوار باعتباره 

الخطوة األخيرة قبل إجراء االنتخابات.
ق ـ د

قال أنه  تلقى تهديدات من أجهزة األمن

اعتقال الناشط المغربي شفيق العمراني 
بسبب انتقاده لألوضاع في بالده

المتحدة،  الواليات  في  المقيم  العمراني،  شفيق  ”اليوتوبر”،  المغربي  الناشط  أن  متطابقة  إعالمية  مصادر  أفادت 
والمعروف بانتقاده للسياسات العمومية لبالده قد تم توقيفه ليلة  السبت إلى األحد، مباشرة بعد وصوله إلى مطار 

الرباط -سال وتم نقله إلى مركز الشرطة القضائية بالدار البيضاء.

عين على العالم

حل الحكومة االنتقالية يف السودان

انطالق جلسات حوار وطني بني الفصائل الفلسطينية فلسطينية

بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك

قبل ستة أسابيع من االنتخابات العامة

بهدف تجاوز الخالفات لقديمة بني حركتي فتح و حماس
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القضاء اإلرسائييل يستأنف 
محاكمة نتانياهو بتهم فساد
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عمراني:
 فضلت رفع التحدي 

باإلرشاف عىل 
مولودية الجزائر بدل 

االنتقال للخارج

شببية سكيكدة ..بعد 
تواصل غرق النادي

الرئيس يعلن حالة 
الطوارئ و المدرب يحاول 
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النجم الجزائري توجه مباشرة بعد نهاية 
اللقاء إىل الفرعون املصري 

حوار غامض بين محرز وصالح 

»الكاف« تسلم املشعل للجزائر الحتضان 
بطولة امم افريقيا2022- للمحليني
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n    وأوضح عمراني في حوار خص به الموقع 
الرســمي للنــادي العاصمــي قائال ”لقــد فضلت 
رفع التحدي باإلشــراف علــى مولودية الجزائر 
بــدل االنتقال للخــارج، الذي وصلتنــي منه عدة 
عــروض، لقد توصلت بســرعة التفاق مع إدارة 
الفريــق، واعتقد انه ال يوجد أي العب أو مدرب 
يمكنه رفض عرض من المولودية، الذي أتشرف 

بتولي زمام عارضته الفنية”.
وكان عمراني )65 ســنة( قد أمضى عقدا بســتة 
أشــهر لتدريــب المولودية خلفا لنبيــل نغيز الذي 
أنهيــت مهامــه بالتراضي يوم الخميــس الفارط، 
عقب الهزيمة التي ســجلها الفريق خارج قواعده 
أمام شــبيبة الســاورة ب)0-1( لحســاب تسوية 

رزنامة البطولة.
وبهذا الخصوص قال عمرانــي ”فضلت التوقيع 
على عقد لمدة ستة أشهر فقط، من منطلق قناعتي 
أن مســتقبل اي مدرب بالجزائــر أصبح مرهونا 
بالنتائج المســجلة، بالنســبة لي األمر يتعلق بعقد 
معنــوي أكثر منه مادي، وفي نهاية الموســم، إذا 
توفرت جميع الظروف يمكنني تمديدي مغامرتي 

مع الفريق”.
وعن تركيبة طاقمه الفني، أعلن المدرب الســابق 
لشــباب قســنطينة عن ”قــدوم المدرب المســاعد 
لطفــي عمروش الذي يبقى ابن الفريق العاصمي 
الــذي يمكنه تقديم مســاعدة كبيرة لــي باإلضافة 
كذلك إلى المحضر البدني كمال بوجنان المتواجد 
حاليــا بإســبانيا والذي ســبق لي العمــل معه في 

شباب بلوزداد وبالمغرب”.
وبخصــوص التشــكيلة، حــرص عمرانــي على 

إبــداء ارتياحــه للتركيبة التي يتكــون منها فريق 
مولوديــة الجزائر، ”موضحــا” أنا اعرف اغلب 
الالعبين على غرار كل من بن ســاحة و فريوي 
وحــراق وغيرهم، هذه األســماء تكون مجموعة 
متكاملــة وهــذا األمر من شــانه ان يســهل علي 
مهامي، صراحة أنا جد مرتاح و في أول اتصال 
لــي بالالعبين أكدت لهم انه يتعين عليهم نســيان 
الماضــي والتركيــز عــل المقابلة المهمــة التي 
ستجمعنا بنادي الزمالك المصري لحساب رابطة 

األبطال اإلفريقية ”.
واضــاف ذات المتحــدث ”إن الضغــط موجــود 

دائما فــي األندية الكبيرة، لكن األمر المهم يتمثل 
فــي وضع الالعبين في الظروف المناســبة التي 
تمكنهــم من تفجير طاقتهم الحقيقية بعيدا عن هذه 
الضغوطات التي أفضل أن تقع على عاتقي أنا”.
وفي األخير لم يتوان المدرب عمراني في توجيه 
رســالة إلى المناصرين قال فيهــا ”لقد جئت الي 
المولودية بنية تحقيق نتيجة جيدة، أتمنى أن أكون 
في مســتوى طموحات المناصرين الذين أطالبهم 
بالبقــاء ملتفين وراء ناديهــم خاصة في األوقات 

الصعبة”.
تاج الدين 

 عمراني: فضلت رفع التحدي باإلشراف 

على مولودية الجزائر بدل االنتقال للخارج

    النجم الجزائري توجه مبارشة بعد نهاية اللقاء إىل الفرعون المرصي 

حوار غامض بني محرز وصالح 

 "الكاف" تسلم المشعل للجزائر الحتضان 
بطولة امم افريقيا2022- للمحليني

بوطاجني يغادر شباب قسنطينة

  بزاز يرغب يف مساعد ثان  
و حمدي يختار نب قابلية 

عين على الرياضة 
12

 أكد المدرب عبد القادر عمراني، هذا االثنين انه رفض فكرة العمل بالخارج، واختار اإلشراف على 
مولودية الجزائر، خلفا لنبيل نغيز الذي أنهيت مهامه بالتراضي يوم الخميس الفارط.

n   اعتبــر رئيــس مجلــس إدارة مولوديــة 
الجزائر،عبــد الناصــر ألمــاس، أن عبــد القادر 
عمرانــي الذي تم تنصيبه هــذا األحد على رأس 
العارضة الفنيــة للعميد، ”يعد رجل هذه المرحلة 
حيــث بإمكانه إرجاع الفريق إلى سلســلة النتائج 

االيجابية”.
 وأوضح المســؤول األول للنادي العاصمي قائال 

”لقــد تلقينا عدة ســير ذاتية لمدربيــن جزائريين 
وأجانــب لكننــا قررنا التعاقد مــع عمراني الذي 
اعتبــره مــن أحســن المدربيــن على المســتوى 
الوطني مع احترامــي للمدربين اآلخرين. لقد تم 
اختياره لتجربته الطويلة وصرامته المعهودة في 
التعامل مع المجموعة. بالنسبة لي ، عمراني هو 
الشــخص الذي يليق للمولودية حيث باستطاعته 

تحسين أوضاع الفريق”.
وجــاء تصريح ألماس بعد تقديــم المدرب الجديد 
لالعبين خالل الحصة التدريبية التي أقيمت على 
مســتوى المدرســة العليا للفندقــة واإلطعام بعين 
البنيــان بالعاصمة، حيث وقع عمراني عقدا مدته 
6 أشهر قابلة للتجديد خلفا لنبيل نغيز الذي أنهيت 
مهامــه بالتراضي الخميس الفــارط إثر الهزيمة 

خارج الديار أمام شبيبة الساورة بنتيحة 1-0.
”باالتفاق مــع المدرب عمرانــي، اخترنا التعاقد 
لمــدة قصيــرة وفــي حالة مــا إذا كانــت النتائج 
إيجابيــة، ســيتم تجديد العقــد لموســم إضافي”، 

يضيف رئيس مجلس إدارة ”العميد”.
وبالنســبة لتشــكيلة الطاقم الفني، اتفــق الجانبان 
على اإلبقاء على المدرب المســاعد رضا بابوش 

ومدرب حراس المرمي لياس بن حاحة.
”لقد اتفقنا علــى اإلبقاء على الطاقم الفني الحالي 
المصــري  الزمالــك  أمــام  المبــاراة  لتحضيــر 
المزمــع إجراؤها الجمعة المقبل في إطار دوري 
المجموعــات لرابطة أبطال إفريقيا. بعد الرجوع 
من القاهرة، من المحتمل إدخال بعض التغييرات 
علــى الطاقم الفني بقــدوم لطفي عمروش. ليختم 
أن عمراني سيسافر مع التشكيلة إلى القاهرة.”  

ويحتل نادي مولودية الجزائر الذي تنقصه مقابلة 
أمام اتحاد العاصمة المركز الســابع في الترتيب 
العام لبطولة الرابطة األولى برصيد 19 نقطة و 

بفارق 8 نقاط عن الرائد وفاق سطيف.

رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر ألماس: 
 عمراين رجل المرحلة الحالية

n و أكد قيطاري على صعوبة مأمورية الفريق في ظل محدودية اإلمكانيات المالية لنادي 
و عجزها، إلى جانب التعداد الدي ســيعرف تدعيما جديدا خاصة على مســتوى الخط الخلفي 
و الهجــوم بينمــا قال المــدرب الجديد صاحب الخبرة الطويلة فؤاد بوعلي بانه ســيعمل على 
الرفــع من معنويات الالعبيــن المنحطة خاصة و االنهزام األخير في عقر الدار زاد من قلق 
و شك الالعبين و حتى األنصار ، و أضاف بأنه سوف يعمل اوال على الرفع من المعنويات 
المنهارة و من ثمة اعطاء نفس جديد لألعبين و الفريق ككل قصد تحقيق الوثبة البسيكولوجيا 
المنتظر في رحلة انقاد الفريق و اخراجه من دائرة المهددين بالســقوط و أضاف بأن الشبيبة 
تملك كل االمكانيات لتحقيق دالك و ما على الالعبين اال المزيد من االجتهاد و على االنصار 

إبعاد الضغط عليهم. 
نور الدين . ب

شببية سكيكدة ..بعد تواصل غرق النادي
الرئيس يعلن حالة الطوارئ و المدرب يحاول رفع المعنويات 

n  دار حــوار قصيــر بيــن النجــم 
المصــري محمــد صــالح العــب 
ليفربول، والنجم الجزائري رياض 
محرز العب مانشستر سيتي، عقب 
نهاية مبــاراة الفريقين، التي انتهت 
بخســارة الريــدز بأربعــة أهــداف 

مقابل هدف.
وتم ذلــك في المواجهة النارية التي 
جمعت بينهما مســاء اليوم، األحد، 
على ملعب ”آنفيلــد” معقــل الريدز 
في قمة منافســات الجولة الـ23 من 
الــدوري اإلنجليزي  عمر مســابقة 
بالموســم  الممتاز ”بريميرليــغ” 

الجارى 2020-2021.
والتقطت عدسات الكاميرات، توجه 
ريــاض محرز إلــى محمد صالح، 
والحديث معــه بعد انتهاء المباراة، 
حيــث ظهــر الحــزن واضًحا على 
وجه الفرعــون المصري، لتعرض 

ليفربول لخسارة كبيرة اليوم.
وشــارك قائــد المنتخــب الوطنــي 
الجزائــري رياض محرز أساســيا 
في قمــة البريمرلينــغ التي جمعت 

بين المتصدر السيتي وبطل الموسم 
انتهــت  ليفربول،والتــي  الماضــي 

بضربة موجعة للرادز  
وابتعــد مانشســتر ســيتي بصدارة 
الممتاز، بفوزه  الدوري اإلنجليزي 
علــى مضيفه ليفربول 1-4 مســاء 
األحــد، في قمــة مباريــات الجولة 

.23
وأحرز إلــكاي جوندوجــان هدفين 
فــي الدقيقتيــن 49 و73، وأضاف 
رحيم ســترلينج )76( وفيل فودين 
)83( هدفيــن، فيمــا ســجل محمد 
صــالح هــدف ليفربول مــن ركلة 

جزاء )63(.
ورفع مانشســتر ســيتي الذي يملك 
مباراة مؤجلــة، رصيده بهذا الفوز 
إلــى 50 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام 
جــاره مانشســتر يونايتــد صاحب 
المركــز الثاني الذي تعادل مســاء 
السبت مع إيفرتون 3-3، فيما تجمد 
رصيد ليفربــول عند 40 نقطة في 

المركز الرابع.
تاج الدين 

n   ســلمت الكنفدراليــة االفريقيــة 
لكرة القدم، المشــعل للجزائر، التي 
ستحتضن الطبعة المقبلة لبطولة امم 
افريقيا2022- للمحليين  والمؤجلة 
الــى 2023 ، عقب نهائي  الطبعة 
6 للشــان- 2020 ، التــي جــرت 
امســية االحــد  بملعــب ياونــدي ) 
الكاميــرون(، حســبما افــادت بــه 
االتحاديــة الجزائريــة لكــرة القدم  

)الفاف(، أمس االثنين.
واوضحــت الهيئــة الفدراليــة ،أن 
ســعادة ســفير الجزائــر بياونــدي، 
مــرزاق بجاوي ،  تســلم  مشــعل 
الــكاف مــن أيــدي رســميي الهيئة 

االفريقية لكرة القدم.
للتذكيــر تــوج المنتخــب المغربي 
باللقــب االفريقــي بعــد فــوزه في 

المباراة  النهائية مســاء امس األحد 
على نظيره المالي ب2-0 .

واصبح أســود االطلــس المنتخب  
االول في افريقيا ، ينجح في احراز 
لقــب المنافســة مرتيــن متتاليتيــن 

)2018 و2020(. 
وعــاد المركــز الثالــث فــي هــذه 
الــدورة، الــى غينيــا الفائــزة على 
الكاميــرون )البلد المضيف( بنتيجة 

. 2-0
وأجلت بطولة امم افريقيا2020-  
لالعبيــن للمحلييــن الــى 2021 ، 
بســبب تداعيات فيــروس كورونا، 
واحتضنت مقابالتها اربعة مالعب 
بثــالث مــدن كاميرونيــة من 16  

يناير الى 7 فبراير 2021 .
وأج 

n  اســتغني النــادي الرياضي 
القســنطيني عن المدرب المؤقت 
بوطاجين الذي ودع زمالء القائد 
العمــري بالدمــوع ،و هي رغبة 
المــدرب الجديــد حمــدي مولود 
الــذي طالب بجلب مســاعد جديد 
بــن قابلية مــع العلم أن المســاعد 
الجديــد لمدرب الســنافر ســبق و 
أن عمــل فــي المريخ الســوداني 
و نادي الوحدة الســعودي و دبي 
،كمــا كانت لــه فرصــة التواجد 
فــي عــدة أنديــة فرنســية اهمها 
ليرمونت الفربســي و كذا تواجدا 
مع أكاديميــة اســباير القطرية و 
لديه تخصص المحضر البدني و 
يملك عدة شهادات منها الرخصة 

االســيوية  و  ب  و  أ  االفريقيــة 
درجــة أ و االوربيــة صنف ب و 
أســندت مهمة مســاعد داخل بيت 
النادي القســنطيني كما أن المدير 
الرياضي ياسين بزاز يرغب في 
انتداب مســاعد ثاني من قسنطينة 
مــن أجل ربح الخبــرة و التجربة 
مســتقبال علــى غــرار كل الفرق 
الجزائريــة و خاصــة العاصمية 
منهــا التــي تعطي الفرصــة إلى 
الالعبيــن الســابقين لمــا قدمــوه 
لفريقهــم و رد للجميل من طرف 
االدارة ألعطائهم الفوز بالتجربة 

و الخبرة.
كريم .ب 
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  شــدد، أمس، رئيس فريق شــركة مشعل شببية ســكيكدة، جمال قيطاري، على ضرورة تدخل السلطات الوالئية و رجال المال
 و االعمال في الوالية و خارجها من اجل دعم فريق شبيبة سكيكدة للبقاء في القسم األول بعد 32 سنة من الحلم.



nســيكون زيــن الديــن زيــدان المديــر الفني للاير 
مدريــد مضطــرا لالعتماد من جديد علــى العناصر 
الشابة في ظل أزمة اإلصابات التي يعاني منها لاير 
مدريــد وذلك عندما يســتضيف فريــق خيتافي اليوم 
الثالثــاء في مبــاراة الفريقين المؤجلة مــن المرحلة 
األولى من الدوري اإلســباني لكــرة القدم، وتفاقمت 
أزمــة اإلصابــات مع اإلعــالن صباح يــوم االثنين 
عــن معاناة ألفــارو أودريوزوال وإيديــر ميليتاو من 
مشــكالت عضلية، كمــا يفتقد الفريــق بالفعل جهود 
إيدين هازارد ورودريغو غوس وفيديريكو فالفيردي 
وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وسيرجيو راموس 
وإيســكو بســبب اإلصابــات، وكذلك تونــي كروس 
بســبب اإليقــاف، ويأمل زيــدان في تعافــي لوكاس 
فاســكيز وكارفاخال وإيســكو في الوقت المناســب، 
لكــن بعد الســماح لمارتين أوديغــارد ولوكا يوفيتش 
بالرحيل عن الفريق بعقود إعارة حتى نهاية الموسم، 
أصبــح المدرب الفرنســي مضطرا لالعتماد بشــكل 

كبير على العناصر الشابة عديمة التجربة.
قاد تشوست فريق الصف الثاني 

للتتويج بلقب الدوري األوروبي للشباب
وشــارك العب قلــب الدفاع فيكتور تشوســت )20 
عامــاً( قائد فريق الصف الثاني بالنادي ، مع الفريق 
األول للاير مدريد في كأس ملك إسبانيا، ويرجح أن 
تتكرر مشــاركاته حتى لو من مقعــد البدالء في ظل 
غياب راموس، وقاد تشوســت فريــق الصف الثاني 
للتتويــج بلقــب الــدوري األوروبي للشــباب، ويراه 
البعض خليفة محتمل لراموس على المدى البعيد في 
النــادي وكذلك في المنتخب اإلســباني، ودفع زيدان 
أيضــا بالالعب مارفيــن بارك فــي الدقائق األخيرة 
من المباراة التي انتهت بالفوز على هويســكا 2 - 1 
الســبت، ونشأ مارفين بارك في مايوركا، وانتقل إلى 

ترانمير في إنجلترا عندما كان في التاسعة من عمره 
وقد نال إشــادة الجميــع خالل ثالثة مواســم قضاها 
فــي أكاديمية الشــباب لنادي ترانميــر، وعندما قرر 
والده النيجيري ووالدته الكورية الجنوبية العودة إلى 
مايــوركا، كان عليــه العودة برفقتهمــا، لكنه واصل 

التقدم حتى انتقل إلى لاير مدريد.
حقق العب خط الوسط بالنكو )20 

عامًا( أكثر من إنجاز
وكاد مارفين بارك )19 عاماً( أن يســجل مشاركته 
األولــى مــع لاير مدريد مــن مقعد البــدالء في أول 
مبــاراة للفريق في الموســم، لكن زيــدان لم يدفع به 
فــي أي مباراة حتى طــرأت أزمة اإلصابات مؤخرا 
علــى لاير مدريــد، ويتوقــع أن يدفــع زيــدان أيضا 

بثالثة شــبان أخرين في التدريبات يوم االثنين، وهم 
ميغيل غوتيريز وأنتونيو بالنكو وسيرخيو أريباس، 
وتصــدر غوتيريز قائمة هدافــي الفريق الثاني للاير 
مدريــد فــي بطولة الــدوري األوروبي للشــباب في 
الموســم الماضــي، وهو إنجاز كبيــر لالعب ظهير 
أيســر، كمــا حقق العب خــط الوســط بالنكو )20 
عامــاً( أكثــر من إنجــاز بالفعل مع منتخبي إســبانيا 
تحــت 17 عاما وتحت 19 عاما، وشــارك أريباس 
فــي مبــاراة لاير مدريد أمام ليفانتــي، وكان قد تألق 
أيضــا في مشــوار الفريــق الثاني لــلاير مدريد نحو 
التتويــج بالدوري األوروبي للشــباب، ورغم وجود 
هذه األســماء الواعــدة وتألقها، ربما مــا كان زيدان 
سيعتمد عليهم ضمن الفريق األول لو سارت األمور 
بشكل طبيعي ولم يتعرض الفريق ألزمة اإلصابات.

الريال يستضيف منافسه خيتايف اليوم الثالثاء

 زيدان يعتمد على الشبان 
لمواجهة أزمة اإلصابات

نابويل يفقد مانوالس ثالثة أسابيع

مانشسرت سيتي يجد بديل 
أغويرو يف الكالتشيو

جوفنتوس مهدد بخسارة 10 
العبني يف نهايئ الكأس

عين على الرياضة 
13

nقطــع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس ســان جيرمان، 
وعًدا لنظيره فلورنتينو بيريز رئيس لاير مدريد، فيما يخص 
التفــاوض مع ســيرجيو راموس مدافــع المرينغي، وذكرت 
صحيفــة »ليكيب« الفرنســية، أن النادي الباريســي يرغب 
في ضــم راموس بعد نهايــة عقده مع اللاير بنهاية الموســم 
الجــاري، وأضافت أن الخليفي قطع وعًدا لبيريز، بأن ناديه 
رغــم رغبته في ضــم الالعب، إال أنه لن يحاول التعاقد معه 
حتــى تنتهي مفاوضات تجديد عقده مع اللاير بشــكل نهائي، 
وينتهــي عقــد راموس مــع النــادي الملكي، بنهاية الموســم 
الجــاري، ولم يتوصل الطرفان التفاق حــول التجديد، حتى 
اآلن، حيث يسود التوتر في عالقة راموس ولاير مدريد، في 
ظل رغبة المدافــع المخضرم في الحصول على 12 مليون 
يورو كراتب سنوي، فيما يريد النادي األبيض تخفيض راتبه 

لـ 10 ماليين.

الخليفي يقطع وعًدا لبرييز بشأن راموس  ميــي عىل بعــد هدفني من 
رقم قيايس جديد

n تمكن ليونيل ميسي، 
برشــلونة،  وقائد  نجــم 
من قيــادة فريقــه لفوز 
ثمين على لاير بيتيس، 
مســاء   ،)3-2( بنتيجة 
منافسات  األحد، ضمن 
الجولة 22 من الدوري 
اإلسباني، ودخل ميسي 
الشــوط  فــي  كبديــل 

الثاني، ونجح في تسجيل هدف التعادل )1-1( 
بعد دقيقتين فقط، محرزا أسرع هدف بقميص 
برشلونة، بعد مشاركته كبديل في الليغا، ووفًقا 
لصحيفة »ســبورت« الكتالونية، فإن ميســي 
يقتــرب من تحقيــق إنجاز تاريخــي، وهو أن 
يصبــح أفضل العب بديل، في تاريخ الدوري 
اإلســباني.وأضافت أن خوليو ساليناس، الذي 
ســبق له اللعــب ألتلتيكو مدريــد وبيلباو، هو 
الوحيد الذي يمتلك أهداًفا أكثر من ميســي، في 
الليغــا، كالعب بديل، حيث ســجل 28 مرة، 

مقابل 27 لألرجنتيني.

اإلصابــة بوغبــا تغّيــب عدة 
أسابيع عن المان يونايتد

n أعلن أولي غونار 
الفني  المدير  سولشاير 
لفريق مانشستر يونايتد 
عن غياب نجم الفريق 
الفرنســي بــول بوغبا 
بســبب  أســابيع  عــدة 
وعانــي  اإلصابــة، 
بوغبــا مــن إصابة في 
الفخــذ خــالل مبــاراة 
الفريــق ضــد ايفرتون 
والتــي انتهــت بالتعادل 3-3 بيــن الفريقين، 
خرج على إثرها من المباراة وحل البرازيلي 
فريــد بــدال منه، ورغــم اإلصابــة القوية، لم 
تكــن مدة غياب بوغبــا معلومة لدى البعض، 
ولكن سولشاير كد اليوم في مؤتمره الصحفي 
لمباراة وســت هام أن بوغبا ســيغيب بضعة 
أســابيع عــن المالعــب، ومــن المنتظــر أن 
يعتمد سولشــاير على خيــارات أخرى خالل 
المباريات المقبلة في وسط الملعب، تتمثل في 

سكوت ماكتوميناي وفريد ونيمانيا ماتيتش.

nتهرب كيليان مبابي، مهاجم باريس ســان جيرمان، من اإلجابة على ســؤال 
بشأن إمكانية تمديد تعاقده مع النادي الباريسي، ووجه مبابي رسالة تضامن 

مع قناة تيليفوت التي ســتتوقف عن بث مباريات الدوري الفرنســي في 
الفترة القادمة، بســبب خالف بين الشــبكة الناقلة لليــغ وان، ورابطة 

الدوري الفرنسي، إال أن الممثل الكوميدي الفرنسي بول دي سان 
ســيرنين، علق على رســالة مبابي بقوله ”ما قلته هراء لطيف، 

ولكن متى تمدد تعاقدك؟«، ورد كيليان على الممثل الفرنسي 
ضاحًكا ”أنت.. لن أفتقدك بعد توقف بث القناة”.

n جــذب المهاجــم البرتغالي أندريه 
ســيلفا، األنظــار إليــه، نظــًرا لتألقه 
الملحــوظ مع آينتراخــت فرانكفورت 
األلمانــي هذا الموســم، ومنــذ بداية 
الموســم الحالي، نجح صاحب الـ 25 
عاًمــا في تســجيل 18 هدًفا وصناعة 
5 آخريــن بمختلــف البطــوالت مــع 
آينتراخت فرانكفورت، وبحسب موقع 
»ترانســفير ماركــت«، فــإن أتلتيكو 
مدريــد مهتــم للغايــة بضــم المهاجم 
بعدمــا استفســر  البرتغالــي، وذلــك 
عــن مــدى إمكانية ضمــه بالفعل في 
جانفي الماضي، وبات نادي العاصمة 
مــع  للتفــاوض  مســتعًدا  اإلســبانية 
فرانكفورت حول ضم ســيلفا، في ظل 
تجهيــزه لعرض يتجــاوز 30 مليون 

أورو.

مبايب يتهرب من التمديد لباريس سان جريمان

عمالق إسباين يتأهب لضم أندري سيلفا

n قــال نــادي نابولــي المنافــس في 
دوري الدرجــة األولــى اإليطالي لكرة 
القدم أمس االثنين، إن المدافع كوستاس 
مانــوالس ســيغيب لثالثة أســابيع على 
األقل بسبب إصابة في الكاحل، وخرج 
قلب دفــاع منتخب اليونــان مصابا في 
الشوط الثاني من مباراة انتهت بهزيمة 
فريقــه 1-2 في الدوري أمام جنوة يوم 
األحد وأظهــرت فحــوص إصابته في 
الكاحل األيمن، وقــال النادي في بيان: 
ســيتم تقييــم حالة الالعب خــالل ثالثة 
أسابيع. بدأ الالعب بالفعل عملية إعادة 

التأهيــل، ولعــب مانــوالس دورا مهما 
مــع فريــق المــدرب جينــارو غاتوزو 
هذا الموســم وخــاض 19 مبــاراة في 
الدوري. وسيغيب الالعب عن مباريات 
مهمة من بينها مبــاراة إياب قبل نهائي 
كأس ايطاليا يــوم األربعاء أمام أتالنتا. 
وتعــادل الفريقــان ســلبيا ذهابــا. كمــا 
سيغيب عن مواجهتي يوفنتوس وأتالنتا 
في الــدوري ومباراتي الذهاب واإلياب 
فــي دور 32 للــدوري األوروبي أمام 

غرناطة اإلسباني.
الوكاالت

مانشستر  يدرس   n
إمكانية  ســيتي، 

مــع  التعاقــد 
بديل  مهاجم 
لألرجنتيني 
جيو  ســير
 ، و يــر غو أ

يقترب  الذي 
الرحيــل  مــن 

الســماوي  عــن 
الموســم  بنهايــة 

صحيفــة  وذكــرت  الجــاري، 
»موندو ديبورتيفو«، أن مانشستر 
ســيتي يواصل دراســة أهدافه في 
الســوق، إليجــاد بديــل أغويــرو، 
الذي مــن المتوقع أن يغادر الفريق 
بنهاية الموســم، خاصــة وأن عقده 

الصيــف  فــي  ينتهــي 
المقبل، وأضافت أن 
اإلنجليزي  النادي 
فــي ضم  يفكــر 
روميلو لوكاكو، 
إنتــر  مهاجــم 
في ظل  ميالن، 
المهاجــم  تألــق 
مــع  البلجيكــي 
ولفتت  النيراتزوري، 
إلــى أن بيــب غوارديــوال 
مدرب المان ســيتي، رغــم قيادته 
للفريــق بنجاح في غيــاب المهاجم 
رقــم 9، إال أنه ســيكون في حاجة 
شــديدة للتعاقــد مع مهاجــم قناص 
في الموســم الجديد، ال ســيما وأن 
أغويرو لن يمدد عقده مع الفريق. 

n يواجه جوفنتوس خطر غياب 10 
العبين عــن صفوفه، في حال تخطى 
إنتر ميالن، لحساب نصف نهائي كأس 
إيطاليــا، وكان البيانكونيري قد وضع 
قدًما، في المباراة النهائية، بعدما هزم 
اإلنتر )1-2( ذهابا على ملعب ســان 
سيرو، ويستعد لمواجهة اإلياب، على 
ملعــب أليانز ســتاديوم، مســاء اليوم 
الثالثــاء، وفي هــذا الصــدد، ذكرت 

ســبورت« اإليطالية،  صحيفة »توتو 
أن جوفنتوس لديــه 10 العبين، على 
بعد بطاقة صفراء واحدة من اإليقاف، 
فــي كأس إيطاليــا، والالعبــون هــم: 
”كريســتيانو رونالدو، ألفارو موراتا، 
فيديريكــو كييزا، رودريجو بنتانكور، 
ماتياس دي ليخــت، ميريح ديميرال، 
آرثــر ميلو، أدريان رابيــو، فيديريكو 

بيرنارديسكي، أليكس ساندرو”.

بوفون ينجو من العقوبة بسبب 
ترصفه أمام اإلنرت 

n كشــفت التقاريــر الصحافيــة بــأن نــادي جيانلويجــي 
بوفــون حارس مرمــى نادي جوفنتــوس اإليطالي قد نجى 
مــن العقوبة بســبب حديثه خــال مباراة فريقــه أمام إنتر 
ميان بالكأس، وبحســب المدعي العــام باالتحاد اإليطالي، 

فــإن صــوت بوفون لم يكــن واضًحا، حيث ســبق وأن تمت 
إحالــة الاعب بالفعل في 26 ينايــر للتحقيق في قضية مماثلة 

بمبــاراة جوفنتوس ضــد بارما، وال توجد نية إلحالة بوفون للتحقيق وفًقا لما 
أوردته صحيفة ’’الغازيتا ديللو ســبورت’’، فقد وصلت صور مباراة الذهاب 
في كأس إيطاليا بين إنتر والبيانكونيري على مكتب المدعي العام الفيدرالي.
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اليوم الثالث من ملتقى نيس الدويل للسباحة
سيود يضيف تأشيرة جديدة للمشاركة في مونديالي 2021 و2022

األلعاب املتوسطية وهران- 2022:  
إطالق مسابقة فنية ألفضل تصميم لميدالية الطبعة الـ19

االتحادية الجزائرية للكامبو: 
الجمعية العامة االنتخابية يوم 19 فيفري الجاري

نب حسان ينتخب مجددا رئيسا لالتحادية الجزائرية للرغبي

n تطلــق اللجنــة المنظمة للطبعة الـــ19 أللعاب البحر 
األبيض المتوســط وھران2022- مســابقة فنية خاصة 
بتصميم ميدالية األلعاب، حســبما علم أمس االثنين لدى 
ھذه الهيئة، وأوضح نفس المصدر بأن المسابقة مفتوحة 
للمصمميــن المبدعيــن والفنانين الجزائرييــن المقيمين 
داخــل أو خــارج الوطــن محترفين كانــوا أو مبتدئين، 
علــى أن يزيــن التصميم الفائز ميداليــات المتوجين في 
مختلــف التخصصات خالل األلعاب المبرمجة من 25 
جــوان إلــى 5 جويلية 2022، ويتعيــن على الراغبين 
في المشاركة في المسابقة إرسال تصاميمهم من 7 إلى 
21 فيفــري الجاري على أن يتم فرزھا وتقييمها خالل 
تصويت عام مفتوح عبر شــبكات التواصل االجتماعي 
وفي مرحلة ثانية مــن طرف لجنة تحكيم محترفة، كما 

أشــير إليه، ونوھت اللجنة المنظمة لأللعاب بأنه ســيتم 
اإلعالن عن التصميم الفائز في الفاتح مارس المقبل.

n تعقد االتحاديــة الجزائرية للكامبو جمعيتها 
العامة االنتخابية للعهدة األولمبية )-2021
2024 (، يــوم 19 فيفــري الجــاري، 
بالمركــب األولمبــي محمــد بوضياف 
بالعاصمــة، ابتداء من الســاعة 9:30 
صباحــا، حســب مــا علــم مــن الهيئة 
الفدرالية أمــس االثنين، فيما تعقد ذات 
الهيئة جمعيتهــا العامة العادية يوم 13 

فيفري بذات المركب ابتداء من الســاعة 
10:00 صباحــا، وقــال ھشــام اوحليمة 

رئيــس االتحادية الجزائرية للكامبو المنتهية 

عهدتــه »اتفــق اعضــاء الهيئــة الفيدرالية 
على ان نعقد الجمعيتين العامتين العادية 
واالنتخابية، في 13 و19 فيفري على 
التوالــي، بالمركــب األولمبي محمد 
بوضياف«، وأضاف نفس المسؤول 
»سنســعى إلــي تطبيــق بروتوكول 
صحي صــارم، وعلــى الحاضرين 
فيــروس  انتشــار  لتفــادي  اتباعــه، 
كورونــا المســتجد، ولضمــان ســير 
الجمعيتيــن العامتين العادية واالنتخابية 

في ظروف حسنة«.

n أعيــد انتخاب رئيس االتحادية الجزائرية 
للرغبــي المنتهيــة واليتــه، ســفيان بن 

الهيئــة  لرئاســة  باإلجمــاع  حســان، 
ثانيــة  أولمبيــة  لعهــدة  الفيدراليــة 
)2024-2021(، فــي ختام أشــغال 
الجمعيــة العامــة االنتخابيــة المنعقدة 
يوم األحــد بالجزائــر العاصمة، فبعد 

اكتمــال النصــاب القانونــي، انتخب بن 
حسان، المرشــح الوحيد لخالفة نفسه على 

رأس االتحادية، رفقــة أعضاء مكتبه الفيدرالي، 
المتكــون مــن 13 عضــوا )الرئيــس + 12(، بعــد 
حصولــه على 20 صوتا ب »نعــم« و صوت واحد 

ب »ال«، مــن طــرف 21 عضوا  حضروا 
أشغال الجمعية العامة اإلنتخابية من أصل 
23، أمــام تواجد ممثلة وزارة الشــباب 
والرياضة، فريدة بوسعيدان والمحضر 
القضائــي، وعقــب اعتالئــه كرســي 
الرئاســة للعهدة الثانية، جدد بن حسان 
-مؤسس اتحادية الريغبي بالجزائر عام 
-2015 »التزامــه بمواصلــة العمل من 
أجل إرســاء وتطويــر رياضــة الرغبي في 
جميع ربــوع الوطن لتنال المكانــة التي تليق بها، 
وذلك من خالل استكمال البرنامج الطموح الذي بدأت 

خطواته األولى في العهدة األولمبية األولى«.

عين على الرياضة 
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الدولــي  الســباح  nأضــاف 
الجزائــري، جــواد ســيود، أول 
أمس األحد، تأشــيرة المشــاركة 
فــي ســباق 100 متــر فراشــة 
لبطولتي العالم أبو ظبي2021- 
بفضــل  فوكويــوكا2022-،  و 
نتيجته الجيدة، في ختام ســباقات 
اليوم الثالث واألخير لملتقى نيس 
الدولــي بالحــوض الكبيــر )50 
م(، واحتل ســيود الصف الرابع 
فــي النهائي »أ« لســباق 100 
فراشــة بتوقيت )53 د 67 ثا(، 
في حين عــادت الميدالية الذھبية 
للمجري، كريستوف ميالك )52 
د 21 ثــا(، وبهذا، يكون ســباح 
المنتخب الوطني قد حقق أحسن 
نتيجــة شــخصية فــي تخصص 
100 فراشــة، حيــث تســمح له 
بنيــل الحد األدنى »ب« المؤھل 
لبطولــة العالم بالحوض الصغير 
)25 م(، المقــررة في ديســمبر 

2021 بأبــو ظبــي )اإلمــارات 
بطولــة  و  المتحــدة(  العربيــة 
الكبيــر )50  بالحــوض  العالــم 
م(، ليضيف ســيود )21 ســنة( 
تأشــيرة جديــدة لرصيده تحســبا 
لموعــد الموندياليــن، ناھيك عن 
إعادة تسجيله للحد األدنى »ب« 
-الذي يحوزه- المؤھل ألولمبياد 
تخصص  فــي  طوكيــو2020- 
200 متر أربع ســباحات بزمن 

)2 د 02 ثا 82 ج(.
أمال مليح اكتفت باملركز 

الرابع يف النهائي »ب«
ولــدى الســيدات، اكتفــت أمــال 
مليح، بالمركز الرابع في النهائي 
»ب« لســباق 100 متر سباحة 
حــرة بزمن )57 د 47 ثا(. كما 
دخل مواطنها رمزي شوشار في 
المرتبــة الســابعة النهائي »ب« 
200 متــر على الصــدر بواقع 

)1 د 06 ثــا 37 ج(.. للتذكير، 
ســنة(،   27( مليــح  انتزعــت 
يــوم الجمعــة الماضــي، الحــد 
األدنــى »ب« المؤھل لبطولتي 
و  ظبــي2021-  أبــو  العالــم 
فوكويوكا2022-، في تخصص 
50 متــر ســباحة حــرة )25 د 
92 ثا(، وتجدر اإلشــارة لغياب 
الثنائي المحلي، عبد هللا عرجون 
)نــادي بريــد الجزائــر( وأنيس 
الجزائــر(،  )اتحــاد  هللا  جــاب 
عــن موعد نيــس الدولي ) 5-7 
فيفــري(، بســبب إصابــة ھــذا 
األخيــر بفيــروس كورونا خالل 
ملتقى جنيف )17-15 جانفي(، 
ما أجبر الثنائي على قضاء فترة 
الحجــر الصحي بسويســرا، قبل 
العودة إلى أرض الوطن وبالتالي 

تضييعه لعدة حصص تدريبية.
وأج

هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس لعام 2021
n أعلن فريق مرســيدس أمس االثنين، أن ســائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل 
العالــم ســبع مرات في ســباقات الفورمــوال واحد وقــع عقدا جديدا لموســم 2021، 
وســيضع التمديــد الذي طال انتظاره، هاميلتون )36 عامــا( على طريق اللقب الثامن 
في مسيرته االحترافية إذ سينفرد في حال تحقيقه هذا الموسم المقرر انطالقه في 28 
مــارس المقبــل بجائزة البحرين الكبرى، بالرقم القياســي العالمي في عدد األلقاب في 
الفورموال واحد والذي يتقاســمه مع األسطورة األلماني مايكل شوماخر، وقال الفريق 
في بيان: »يســّر فريق مرســيدس-أي إم جي بتروناس للفورموال1- أن يعلن أن بطل 
العالم للصانعين في الفورموال واحد وبطل العالم للسائقين في الفورموال1- سيستمران 
مًعــا في عام 2021«، وكان عقد هاميلتون مع مرســيدس انتهى في نهاية الموســم 

الماضي في ديسمبر الماضي، لكن بعد أسابيع عدة من المفاوضات مع مرسيدس، حسم مستقبله أخيرا، رغم أن الطرفين 
اتفقا على سنة إضافية واحدة فقط.

دجوكوفيتش يعرب بسهولة إىل ثاين أدوار بطولة أسرتاليا
n

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، 
أولى البطوالت األربع الكبرى ضمن الغراند ســالم، بفوزه الســهل على الفرنسي جيريمي شاردي 3-6 و3-6 و2-6 أمس 
االثنين في ملبورن، ويســعى دجوكوفيتش إلى التتويج للمرة التاســعة في أســتراليا وإحراز لقبه الثامن عشــر الكبير وهو 
ســيلتقي مع األميركي فرنســيس تيافو في الدور الثاني، وحقق دجوكوفيتش لقبه السابع عشر في البطوالت األربع الكبرى 
فــي النهائــي العــام الماضي، عندمــا قلب تخلفه 2-1 أمام النمســوي دومينيك تييــم إلى فوز بخمــس مجموعات، وتفّوق 
دجوكوفيتش على شــاردي في 14 مباراة جمعت بينهما حتى ولم يحرز فيها الفرنســي أي مجموعة من أصل 33، وقال 
الفائز »أردت تحقيق بداية جيدة في البطولة على ملعبي المفضل«، وعن مواجهته المقبلة ضد تيافو قال الصربي »ستكون 
المرة األولى التي سأواجه« مشيرا إلى »أسلوب لعبه القتالي« وبأنه العب »يملك مستقبال واعدا أمامه ».                                                     

بايدن: "مشاركة أمريكا يف أولمبياد طوكيو لم تتبني بعد"
n كشــف الرئيس األميركي جو بايدن صباح أمس االثنين، 
أنــه ال يزال من غيــر المعروف بعد مــا إذا كانت الواليات 
المتحدة سترســل فريقاً إلى أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة 
بســبب فيروس كورونا، وذلك خالل مقابلة إذاعية رّكز فيها 
أيضــاً على التنــوع العرقي في الرياضة، وتصــّر الحكومة 
اليابانيــة والمنظمــون والمســؤولون األولمبيــون علــى أن 
األلعاب ســتقام الصيــف المقبــل، وأن اإلجــراءات المكثفة 
لمكافحة الفيروســات ســتضمن حدثاً آمناً، ولدى ســؤاله في 
مقابلة بين شوطي نهائي »سوبر بول« لكرة القدم األميركية 
مع شــبكة »ويست وود وان« عما إذا كان يعتقد أن األلعاب 
ســتمضي قدماً، قــال بايدن إن أي قرار يجب أن يســتند إلى 
العلــم، وأضاف: »آمل أن نتمكن مــن اللعب، آمل أن يكون 
ذلــك ممكناً، لكن لم يتبين ذلك بعد«، مشــدداً على أن رئيس 
الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا يعمل بجد ليكون في وضع 

يسمح له بافتتاح األلعاب بأمان.
األلعاب تأجلت يف مارس من العام املاضي إىل جويلية القادم

وتأجلــت دورة األلعــاب األولمبية في مارس من العام الماضي إلــى جويلية من العام الجاري بداًل من موعدھا 
الســابق منتصــف 2020 وذلك بســبب جائحة فيروس كورونا المســتجد »كوفيد19-«، وتنــاول بايدن أيضاً 
موضوع التنوع العرقي، في وقت واجهت فيه فرق الدوري الوطني لكرة القدم األميركية اتهامات بالعنصرية 
الممنهجة لفشلها في ترقية مدربي األقليات إلى مناصب عليا، وعندما سئل عّما إذا كانت لديه أي نصيحة التحاد 
كرة القدم األميركية للتقدم، قال بايدن إن على الفرق الخروج والنظر، ھناك العديد من المدربين األميركيين من 
أصول إفريقية المؤھلين بشكل كبير، وأضاف: »ال أفهم سبب عدم تمكنهم من العثور -ألنهم موجودون- على 
الكثيــر مــن المدّربين األميركيين من أصول إفريقية المؤھلين الذين يجب أن يكونوا في مصاف المحترفين من 

وجهة نظري«.

فريد بوقايس رئيسا جديدا لالتحادية 
الجزائرية أللعاب القوى

n انتخــب فريد بوقايس رئيســا جديــدا لالتحادية الجزائرية 
أللعاب القوى للعهدة األولمبية 2024-2021، خالل أشــغال 
الجمعيــة العامــة االنتخابيــة التــي جــرت يوم أمــس االثنين 
بالجزائــر، و بهذا يخلف بوقايس، وهــو رئيس رابطة تيزي 
وزو أللعــاب القــوى ، على رأس االتحاديــة عبد الحكيم ديب 
الــذي لم يترشــح لعهــدة ثانيــة، وتنافس على هــذا المنصب 
أربعة مترشــحين، غير أنــه وخالل الجمعيــة االنتخابية قرر 
المترشــحان كمال بن ميسي )رئيس سابق لالتحادية( ومراد 
بن ســليماني )رابطة المدية( االنســحاب من السباق، تاركين 
فريد بوقايس والعداء السابق ياسين لوعيل فقط في المنافسة 
على رئاســة الهيئة، وتحصل بوقايس على 39 صوتا مقابل 

34 لفائدة لوعيل، وتتواصل أشغال الجمعية العامة  النتخاب أعضاء المكتب الفيدرالي.



متفرقات
   القبض عىل مروج المخدرات 

يف الشقفة بجيجل

عين على المجتمع 

مكنت عملية التسوية القانونية لملف االمالك الوقفية بالجزائر خالل سنة 2020 من تسجيل زيادة في عدد 
االوقاف ب 165 ملك, ليفوق بذلك عدد االمالك الوقفية على المستوى الوطني 11.700 ملك , حسبما ورد 

في حصيلة نشاطات وزارة الشؤون الدينية و األوقاف.

عرفت إقباال كبريا من كل أطياف المجتمع المدين

حملة تنظيف واسعة بمقربة الزفزاف بسكيكدة

 حجز 2400 كبسولة وأزيد من 50 مليون سنتيم بقسنطينة 

اقتحما مزنل جارهما يرتديان قناعني 

وضع حد لسارقي مصوغات و مبلغ مايل بالعملة الصعبة بقسنطينة 

 بزيادة 165 ملك بفضل التسوية القانونية للملف
 إحصاء 11700 ملك وقفي 

بالجزائر في سنة 2020

n    وكشــفت حصيلة نشــاطات الوزارة برســم 
ســنة 2020 الى تسجيل زيادة في عدد االوقاف 
ب 165 ملك في اطار عملية التســوية القانونية 
لملــف االمــاك الوقفيــة بالجزائــر, مــا ســمح 
بارتفــاع عدد االمــاك الوقفيــة بالجزائر لتصل 
الــى 11751 ملك و تعمل الــوزارة على ترقية 
االمــاك الوقفيــة و تعزيز نظام الــزكاة بغرض 
االستفادة أكثر من الصيغتين المشار اليهما ألجل 

المساهمة في تدعيم التماسك االجتماعي
 و في ذات الســياق, يتم متابعة التسوية القانونية 
لألماك الوقفية الخاصة بالمقابر المســيحية التي 
تــم اخاؤها مــن الرفــات, حيث تم خال ســنة 
2020 تســوية وضعيــة 21 مقبــرة مــن أصل 
252 مقبــرة على المســتوى الوطني كما عملت 
ذات الهيئــة الوزاريــة علــى اســتغال االموال 
الوقفية المودعة في الصندوق المركزي لألوقاف 
مــن أجل توظيفها بشــكل افضــل و لتحقيق ذات 

الغــرض تــم التواصل مــع المؤسســات المالية 
السيما البنك الوطني الجزائري من أجل االتفاق 

على كيفية تثمير االماك الوقفية المودعة
و عملــت ذات الهيئة خال الســنة الماضية على 

تنســيق الجهود مع الدوائر الوزارية المعنية من 
اجل اتمام عملية احصاء االماك الوقفية الســيما 

الموجهة إلنشاء مشاريع استثمارية.
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الشــرطة  عناصــر  تمكــن      n
الحضــري  باألمــن  القضائيــة 
بأمــن  نشــفي  القنــار  الخارجــي 
دائــرة الشــقفة مــن القبــض على 
مــروج المخــدرات ،وذلك بفضل 
االستغال األمثل لمعلومات مؤكدة 
تحصلوا عليهــا مفادها وجود أحد 
األشخاص يقوم بترويج المخدرات 
و المؤثرات العقلية على مســتوى 
بلديــة الشــقفة، تــم وضــع خطــة 
ميدانية محكمــة مكنتهم من ضبط 
المشــتبه فيــه و توقيفــه متلبســا، 
يتعلــق األمــر بشــاب يبلــغ مــن 
العمر 34 ســنة، هــذا األخير بعد 
إخضاعه لعملية التلمس الجســدي 
القانونية ضبــط بحوزته كمية من 
المخدرات )قنب هندي( تمثلت في 
ســتة )06( قطع قدر وزنها بأزيد 

مــن 04 غ  وكــذا قرصيــن مــن 
المؤثــرات العقلية و مبلغ مالي من 
عائــدات الترويج قــدر بـ:4500 
دج   باإلضافــة إلى ســاح أبيض 
محظور )سكين ثاث نجوم(، ليتم 
حجزها و تحويل المعني للمصلحة 
و فتح تحقيق في القضية، عناصر 
الضبطيــة القضائية و بعد اتخاذها 
لكافة اإلجراءات القانونية في شأن 
المعنــي، تــم تقديمه أمــام الجهات 
القضائية المختصــة بتهمة  حيازة 
المخــدرات و المؤثــرات العقليــة 
بغــرض البيع و المتاجــرة، حمل 
ساح أبيض محظور من الصنف 
الســادس دون مبرر شــرعي، أين 
صدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة 

العقابية بجيجل.
نصرالدين - د

n   تمكن  رجال االمن الحضري 
الخارجــي شــبيطة مختــار يتمكن 
من توقيف شخص محل بحث من 
طرف الجهات القضائية صادر في 
حقه حكــم قضائي يقضــي بإدانته 
بسنتين حبس نافد عن جنحة حيازة 
مؤثــرات عقلية لغــرض البيع مع  
تورطه في قضية خيانة األمانة مع 
اســترجاع مركبة المعني في العقد 
الثاني مــن العمر ينحدر من مدينة 

الدرعان .
 تعــود وقائــع القضيــة إلــى تلقي 
مصالح الشرطة باألمن الحضري 
الخارجي شبيطة مختار شكوى من 
طرف احــد المواطنين بخصوص 
تعرضــه لخيانة األمانة من طرف 
أحد األشخاص الذين يعرفهم جيدا 
بعــد أن أخد مركبتــه دون موافقته 
،حيــث كانــت المركبــة متواجدة 
بأحد محات تصليح الســيارات و 

بكامــل وثائقها لتقوم عناصر فرقة 
الشــرطة القضائية بفتح تحقيق في 
القضية مــن خــال االنطاق في 
عمليــة بحث واســعة الســترجاع 
الشــخص،  توقيــف  و  المركبــة 
أيــن تم العثور عليهــا مركونة في 
احــد األماكــن الغابية مــع توقيف 
الشــخص المشــتبه فيه الذي و بعد 
التحقيــق معــه بخصــوص قضية 
خيانــة األمانة تبيــن انه محل حكم 
قضائــي يقضــي بســجنه ســنتين 
جنحــة  بخصــوص  نافــد  حبــس 
حيــازة المؤثــرات العقلية لغرض 
البيــع لتتخــذ ذات المصالــح كافة 
اإلجراءات القانونية ضده أين قدم 
بموجبها امــام الجهــات القضائية 
المختصة لدى محكمة الدرعان مع 

صدور في حقه امر ايداع.
بثينة سميلي

n   اســتلمت واليــة ميلــة نهــار 
أمــس االثنين  الحصة األولى من  
لقــاح فيــروس كورونا مــن نوع 
” اس زينيــكا ” أكســفورد ، علــى 
أن يكــون االنطاق الرســمي في  
حملــة التلقيح  غدا الثاثاء حســب 
بيــان صــادر عــن خليــة االعام 
لوالية حيث ســتبدأ هــذه العملية ) 

الجرعة األولــى(  كمرحلة أولى  
بمســتخدمي قطاع الصحة على ان 
يتم أخــد الجرعة الثانيــة بعد 04 
أسابيع من أخد الجرعة األولى.    
للعلم ، أن الوالية ستستلم حصص 
أخــرى  مــن اللقــاح فــي األيــام 

القادمة.  
محمد ب 

  n      وسخرت جميع الوسائل المادية والبشرية 
لتسهيل عملية النظافة ،حيث ساهم الجميع بتهيئة 
المقبــرة  وتنظيفها من الكــم الهائل من القمامات 
المرميــة بها مع رفــع األتربة،وتقليم الحشــائش 
واألعشــاب الضــارة منها، وتأتي هــذه المبادرة 
مــن أجل إعادة االعتبار إلــى مقابر الوالية التي 
آلــت فــي الفترة األخيرة إلى وضــع جد مزري، 
واستحســن المواطنــون مثل هــذه الحمات التي 
تســاهم في تنظيف البيئة والمحيط لتعطى صورة 

حسنة لحرمة المقابر.

  n   حيثيــات القضيــة حســب بيان صــادر عن 
خليــة االتصال ألمــن والية قســنطينة   تعود إلى 
معلومات وردت للفرقة مفادها قيام احد األشخاص 
من معتــادي االجرام بترويج المؤثــرات العقلية ، 
التحريات التي باشــرتها عناصر الفرقة مكنت من 
تحديد هوية المشــتبه فيه كونه من معتادي اإلجرام 

و معــروف بســوابقه العدلية في  قضايــا مماثلة ، 
بتكثيــف األبحاث و االســتغال الجيــد للمعلومات 
المتحصل عليها تم توقيف هذا األخير على مستوى 
احد األحياء القديمة بوســط المدينــة و تحويله إلى 
مقر الفرقة الستكمال اإلجراءات الازمة ، بتفتيش 
مقر إقامــة هذا األخير بناء على إذن من الســلطة 
المختصة تم ضبط كميــة معتبرة من االدوية ذات 
خصائص مخدرة  تقدر بـ 160 مشط كل مشط به 
15 كبســولة من دواء بريغابلين ) 300 ملغ ( ،  

كما تم حجز مبلغ مالي معتبر من مختلف األوراق 
يرجح انه من عائدات الترويج .   . 

العملية النوعية لفرقة مكافحة المخدرات مكنت من 
حجز كمية معتبرة تقدر إجماليا بـ 2400 كبسولة 
من دواء بريغابلين ) 300 ملغ( ذات منشأ أجنبي 
باإلضافــة إلى مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 54 مليون 

و 600 ألف سنتيم 
بعد االنتهــاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في 

حق المعني تم تقديمه أمام النيابة المحلية.

  n     حيثيــات القضيــة تعــود إلــى نــداء عبر قاعة 
اإلرســال بخصوص تلقي مكالمــة هاتفية من قبل احد 
المواطنيــن مفادهــا دخول شــخصين إلى مســكن أحد 
جيرانهما ، على الفور تنقلت قوات الشــرطة إلى عين 
المكان ، بعد تطويق المكان و غلق جميع المنافذ ، لفت 
انتباههم شــخصان يقفزان من الطابق الثاني للمســكن 

محاوليــن الفرار ليتــم توقيفهما على الفور ، المشــتبه 
فيهما خال توقيفهما كانا يرتديان قناعين ) كاغول( و 
كــذا قفازات ، بعد إخضاعهما للتفتيش عثر بحوزتهما 
على المســروقات و المتمثلة في كمية من المصوغات 
مــن المعدن األصفر و مبلغ مالي من عمات أجنبية ،  
ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة الســتكمال إجراءات 
التحقيق ،أين لفت انتباه قوات الشــرطة شــخص آخر 
بدت عليه عامات ارتباك كان بالقرب من مقر األمن 

، ليتم توقيفه على الفور .

التحقيــق المعمــق أفضى إلــى وجود عاقــة بين هذا 
األخيــر و المشــتبه فيهمــا و الــذي اقــر بضلوعه في 
المشــاركة و التخطيــط المســبق لعملية الســرقة و أن 
مهمتــه اقتصرت على الحراســة و المراقبة عن بعد ، 
خــال تفتيش مقــر إقامة هذا األخير بناء على إذن من 
الســلطة المختصة ، تم حجز قناع و قفازات مشــابهة 
للمحجوزة مســبقا.بعد االنتهاء مــن مجريات التحقيق 
تــم تقديم المشــتبه فيهم أمام النيابــة المحلية وفق ملف 

اجراءات جزائية . 

  الجزائر : ربيع .م

  سكيكدة : كريم يوسف

 قسنطينة : دالل بوعالم 

قسنطينة : تاج الدين 

 انطلقت صباح أمس حملة تنظيف وتهيئة مقبرة الزفزاف بسكيكدة بمشاركة  كل من  مصالح بلدية سكيكدة على رأسهم رئيس 
البلدية شــريف بودعاس بالتنســيق مع مصالح الحماية المدنية ومؤسســة النظافة ECONEG وبعض الجمعيات المجتمع 

المدني.

  تمكنــت فرقــة مكافحة المخدرات بالمصلحة الوالئية للشــرطة القضائية بأمن والية قســنطينة فــي عملية نوعية من توقيف 
مســبوق قضائيا يبلغ من العمر 31 ســنة ، لتورطه في قضية حيازة و تخزين أدوية صيدالنية ذات منشــأ أجنبي تحتوي على 

خصائص مخدرة بصورة غير مشروعة لغرض البيع و التوزيع ، الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة .

تمكنت الضبطية القضائية لألمن الحضري الخارجي عين الســمارة بأمن والية قســنطينة من تفكيك جمعية أشــرار تتكون من 
03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 29 سنة ، لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات أو جنح 

ضد األشخاص و الممتلكات ، السرقة من داخل مسكن بتوافر ظروف التسلق ، الكسر و التعدد . 

توقيف شخص كان محل بحث منذ 
سنتني ببلدية الذرعان والية الطارف

استالم الحصة األوىل من لقاح 
كورونا بوالية ميلة
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أضيق مزنل يف لندن بمليون يورو

ألمانيــا  فــي  أم  ُصدمــت     n
بمفاجأة غير ســارة بعدما سمحت 
البنها البالغ من العمر 7 ســنوات 
هاتفهــا  علــى  لعبــة  بممارســة 

المحمول.
وأنفق الصبي نحو 2750 يورو 
في عمليات شراء داخل التطبيق، 
وفقــا لبيــان صــادر عــن مركز 
استشــارات المســتهلك في والية 
سكســونيا الســفلى، بمناســبة يوم 

اإلنترنت اآلمن.
وتــم منــح الطفل إذنــا للعب لعبة 
تلويــن علــى اإلنترنــت، ومنحته 
والدتــه حق الوصول إلى قســيمة 
بمبلغ صغير من حساب االئتمان 
إلنفاقــه. مــا نســيته األم هــو أن 
بطاقتهــا االئتمانية كانت مرتبطة 

بالحساب.
وجــاء في البيــان أن ابنها واصل 

ممارسة اللعبة دون علمها.
وقالــت كاترين كوربــر، الخبيرة 
القانونية في هيئة حماية المستهلك 
الحكوميــة، إن القانــون األلماني 

بإجــراء  فقــط  لألطفــال  يســمح 
عمليات شــراء دون إذن الوالدين 
فــي حــدود مصــروف الجيب - 
لذلك في مثل هذه الحاالت، يمكن 

الطعن على الفاتورة.
وأضافت كوربر أنه بعد إرســال 
خطــاب إلــى الشــركة نيابة عن 
األم، تم إســقاط الجزء األكبر من 
فاتــورة األم بقيمــة نحــو 2650 

يورو.
وأشــارت كوربر إلى أنه كان من 
الشائع بشــكل خاص أثناء إغالق 
كورونا أن يســلم اآلبــاء هواتفهم 
إلــى األطفــال إلبقائهــم  الذكيــة 
مشــغولين - لكنهــا أوصت اآلباء 
بالتحقق مــن إعداداتهم قبل القيام 

بذلك.
ويحل يــوم اإلنترنــت اآلمن غدا 
ســنوي  حــدث  وهــو  الثالثــاء، 
لزيــادة الوعي حــول قضايا مثل 
التنمر عبر اإلنترنت والشــبكات 

االجتماعية والهوية الرقمية.

n  طِرح أضيق منزل في لندن، 
ال يزيــد عرضه عــن 1.6 متر، 

للبيع بأكثر من مليون يورو.
و الذي يقع بين صالون لتصفيف 

الشعر وعيادة طبيب.
وكان هــذا المبنى المثير للفضول 
و المؤلف من خمســة طوابق من 
الداخل والواقع في حي شــبيردز 
بوش، في األصل متجرا للقبعات 
مســتودعات  مــع  الفيكتوريــة 
لتخزيــن البضائــع ومســاكن في 
الطوابــق العليا. وفي إشــارة إلى 
ماضيــه، احتفــظ المنــزل بنافذة 
صغيــرة مزيّنــة بمصبــاح على 

شكل قبعة مستديرة.
وتقــدر قيمة هذا العقــار العجيب 
الــذي يملك واجهة زرقاء وبالكاد 
يمكــن مالحظة وجــوده، بـ950 
ألف جنيه إسترليني )1.1 مليون 

يورو(.
بالنســبة إلــى ديفيد مايــرز مدير 
المبيعــات في الوكالة المســؤولة 
عــن بيع المبنى، فإّن هذا الســعر 
يفّســر من خالل حقيقة أّن المنزل 
الذي بُني في نهاية القرن التاســع 
عشــر أو بداية القرن العشــرين، 

يشــكل »جزءاً فريداً مــن تاريخ 
لنــدن«. وقــال لوكالــة الصحافة 
الفرنســية، »إنّه جزء من ســحر 

لندن«.
تختلف أبعاد الغرف بشــكل كبير 
مــن ركــن إلــى آخــر. وإذا كان 
المطبــخ الموجــود فــي الطابــق 
الســفلي األضيق، فهو يؤدي إلى 
مســاحة لتنــاول الطعام يســاوي 
حجمهــا ضعــف حجــم المطبخ. 
وتقــع حديقــة بعــرض 2.5 متر 

خلف نوافذ زجاجية.
كان  حيــث  األرضــي  الطابــق 
المتجــر القديــم الذي تحــّول إلى 
مــن  األول،  والطابــق  مدخــل، 
الحجم نفســه. في الطابق األول، 
باإلضافة إلى غرفة نوم ومكتب، 
ثمــة شــرفة توفر إطاللــة خالبة 
على أسطح المنازل والمداخن في 

غرب لندن.
فــي الطابــق الثانــي، يوجد حمام 
وغرفة اســتحمام، وفــي الطابق 
الثالث غرفة النوم الرئيســية التي 
يتم الوصول إليها من خالل فتحة 
في األرض لإلفادة من المساحة.

طفل يكبد والدته 2700 يورو 
بسبب لعبة عىل المحمول

منوعات

  بهذه العبارة المكتوبة على جدار ما في مكان يشرح صاحبها سبب لجوءه للكتابة على الجدران، عبارة 
أين  آذانها عن مطالبه،  إيصال رأيه لمجتمع تجاهله أو جهة معينة صمت  الهدف منها إسماع صوته و 

أصبحت الجدران المنبر الوحيد للتعبير عن ما يفكر فيه أو ما يريده.

n  لــم يجد فريق بحثي دولي من تفســير أللغاز 
مجرة قزمة تســمى »توكان 2«، ســوى أنّها قد 
تكون قد التهمت جارتها، واستحوذت على مادتها 

المظلمة.
والمجــرة القزمة،   هي مجرة صغيرة تتكون من 
نحــو ألف إلى عدة مليــارات نجم، مقارنة بنجوم 
مجرة درب التبانة التي يتراوح عددها بين 200 

و400 مليار نجم.
وخالل دراسة نشرت في العدد األخير من دورية 
»نيتشر أســترونومي«، وجد الفريق البحثي أنّه 
رغــم أّن الكتلة النجمية للمجرة »توكان 2« تبلغ 
نحو 3 آالف مرة كتلة الشــمس، فإّن هالة المادة 
المظلمة تزن 10 ماليين مرة كتلة الشمس، وهذا 
 أكبر بثالث إلى خمس مرات من التقديرات السابقة.
والمــادة المظلمــة هــي كتلــة غيــر مرئيــة في 
الجاذبيــة  كل  خلــق  عــن  مســؤولة  الكــون 
الزائــدة، وجعل المجرات تدور بشــكل أســرع، 
ويعتقــد أنّهــا الغــراء الــذي يربــط المجــرات، 
متباعــدة. المجــرات  ســتتطاير  دونهــا   ومــن 
واســتناداً إلــى مواقــع النجوم وحركاتهــا، تمكن 
الفريــق من تحديث تقديــر كتلة المــادة المظلمة 
فــي »توكان 2«، ووصلت في النهاية إلى نطاق 

يبلغ 10 ماليين كتلة شمسية، وهذا هو أول دليل 
على أّن المجرات القزمة فائقة السطوع يمكن أن 
تحتــوي على هذا القدر من المادة المظلمة، وهذا 
أثــار لغزاً لم يجد الفريق البحثي مبرراً لتفســيره 
ســوى أّن »تــوكان 2«، ربما تكــون قد التهمت 
 إحــدى جاراتها األصغــر قلياًل واألكثــر بدائية.
وتــم التوصل لهذا التفســير بعــد أن وجد الفريق 
البحثي أّن ليس كل النجوم في المجرة لديها نفس 
المعدن، فكانت النجوم على مشارف المجرة أقل 
فــي المعدن بثالث مرات من النجوم في المركز، 
 مما يشــير إلى مجموعتين نجميتيــن منفصلتين.
وتقول عالمة الفيزياء الفلكية آنا فريبيل من معهد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بأميــركا في تقرير 
نشــره أول من أمــس موقع »ســاينس أليرت«: 
»هذه هي المرة األولى التي يُشاهد فيها مثل هذا 
االختــالف الكيماوي بين النجوم في مجرة قديمة 
تقــع على بعــد نحو 163 ألف ســنة ضوئية من 
األرض، ولكــن من المحتمل أن تكون األســباب 
وراء ذلــك أن )توكان 2( لــم تكن مجرة واحدة، 
بل مجرتان اندمجا، حيث التهمت الكبيرة جارتها 

األصغر.«
ق/م

فنانة تونسية عملت 
استشارية تجميل6 سنوات 

يف جدة دون شهادة

  n    أثــارت الفنانــة التونســية ســامية 
الطرابلســي جدال واســًعا في الســعودية، بعد 
تصريحات تليفزيونية كشــفت خاللها عملها، 
ألكثــر من 6 ســنوات، استشــارية تجميل مع 
جراح عمليات تجميلية شــهير في مدينة جدة، 

دون أن تحمل شهادة في الطب.  
وقالــت الطرابلســي، فــي مقابلة مــع برنامج 
”فكــرة ســامي الفهري” الُمــذاع عبر فضائية 
”الحــوار” التونســية، إنها قامــت بعمل حقن 
للفيلر والبوتكس للعديد من األشــخاص، وأنها 

تلقت تدريًبا من هذا الجراح مدته 6 أشهر.
وأضافــت أنها لم تخــش التعرض للمســاءلة 
القانونية طــوال فترة عملها، قائلة إن الجراح 
هــو المســؤول األول عــن األمــر، وأنهــا لم 

تتورط في مشكلة حينها.
ونفت الطرابلســي، 33 عاًمــا، ادعاءها أنها 
طبيبــة، وإنمــا كانت مستشــارة تجميلية لديها 
”نظــرة جمالية”، موضحة أنها حققت شــهرة 
كبيرة آنذاك، حيث كانت تأتي حاالت لها بناء 

على اسمها والصيت الذي نالته،
تصريحــات الفنانــة التونســية أثــارت ضجة 
كبيــرة فــي المملكة، في وقــت طالب البعض 

بالتحقيق في األمر.
وعلَق مذيــع برنامج ”يا هال” في قناة ”روتانا 
خليجية”، مفرح الشــقيقي، مخاطباً ”من كانت 
له صالحية الفســح والمراقبة في ذلك الوقت، 
إلى العيادة والطبيب الذي سمح بالتحايل، إلى 
ســامية الطرابلسي التي - برأيي – ال تستحق 
االحتــرام.. األخطاء تحدث ويتم تداركها بقوة 
النظام، لكن الضمائر إذا ســقطت ســقط معها 

األشخاص«.
ق/م

  مجرة تلتهم جارتها وتستحوذ 
عىل مادتها المظلمة

فن الكتابة و الرسم عىل الجدران: متنفس الشباب و التائهني و الثائرني الدائم

»لو كنتم منصتين لما كتبنا على الجدران...« 

n    و يعتبر فن الكتابة و الرســم على الجدران 
من أقدم الفنون التي عرفها اإلنسان قديما، ليطلق 
عليه في العصر الحديث إســم فن الجرافيتي ، و 
يشمل تلك الرســومات و الكتابات على الجدران 
ألواح الملصقات أو غيرها بطريقة غير مرغوبة 
فيهــا أو بدون إذن صاحــب المكان كرمز للتمرد 
و الثــورة. و يرجــع أصله للحضــارات القديمة 
حيــث نجــده عند اإلغريــق و الرومان و خاصة 
عنــد قدمــاء المصريين حيث أبدعــت الحضارة 
الفرعونية في هذا المجال من خالل ما تركت من 
مــوروث حضاري زاخــر ، و توثيق ال مثيل له 
للحقبة الفرعونية ، و نجد أيضا ما نقش و رســم 
على جبال منطقة الطاســيلي فــي الجزائر و في 
كهوفها ليروي لنا تاريخ شعوب مرت من هناك.
 نشــأ فن الجرافيتي الحديث في ســتينيات القرن 
الماضي تحديــدا في مدينة نيويــورك األمريكية 
على يد عشــاق موســيقى الهيب هوب، ليستخدم 
الحقا في ايصال رســائل سياســية و اجتماعية ، 
رياضية أو حتى كشــكل من الدعاية ، أو للتعبير 

عن المشاعر بكل بساطة.
و اعتمد الكثير من الشباب الجزائري في السنوات 
األخيرة على هذه الطريقة للتعبئة سواء من خالل 
كتابــات جدارية نجدهــا تقريبا علــى كل بنايات 
األحياء الشــعبية ، في القرى و المداشــر و حتى 
علــى جدران المرافق العامة ، عبارات بالدارجة 
تحكي قصص عشــق لفريق كرة قــدم معين، أو 
تصف حالة اجتماعية مزرية ، أو رأي سياســي 

، و قــد بــرزت أكثر منذ تاريــخ 22 فيفري أين 
اعتمدها الشــباب الثائر كطريقة رســمية للتعبير 
عن مطالبه السياســية و االجتماعية بطريقة فنية 
غزت تقريبا كل زوايا شــوارع المدن الجزائرية 
، أو مــن خالل جداريــات بأكملها للفنانين تحمل 
رسومات تحكي مســار حراك شعبي أبهر العالم 

بحضاريته، في معرض فني مفتوح.
رغــم جمالياتهــا التي يراها العديد من الشــباب، 
يعتبــر الكثيرون خاصــة المحافظــون ، أن هذه 

الظاهرة شكل من أشكال التخريب لألمالك العامة 
و الخاصة و سلوك غير حضاري مشوه المنظر 
العــام ، حيــث يصفونها ب”تصرفات طائشــة و 

ظاهرة غريبة راح ضحيتها وجه العمران«.
و بين مؤيد و معارض ، يبقى فن الكتابة و الرسم 
على الجدران من أكثر الفنون المعاصرة رواجا، 
أيــن تقــام معارض له في كل عواصــم العالم، و 
يبقــى فن الجرافيتــي منبر تعبيــر حر و صوت 

صادحا لمن ال صوت له.
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17عين على الثقافة والفن

يف ذكرى ميالدها.. صحفي يتذكر »درس العمر« الذي تعلمه من شاديةنزار قباين يضع اتحاد الكتاب المرصيني »يف ورطة«

 الديوان يقع في 372 صفحة من الحجم الكبير .و كتب 
مقدمته الشــاعر و الناقد اليمني الدكتور إبراهيم طلحة 

أستاذ اللسانيات الحديثة في جامعة صنعاء .  
و قد زف الشــاعر ســعيد يعقــوب إلــى أحبته صدور 
ديوانــه  حيث كتب في صفحتــه : »جنى العمر« ليس 
مجــّرد  ديوان شــعر، إنه حصاد الســنين وقصة وفاء 
ة وشــاهد على العصر  وتجلِّيــات محبَّة ومظاهــر أُُخوَّ
وسيرة حياة شــعرية .. ويضم أحب األسماء لقلبي من 
شعراء أعالم وقامات كبيرة على امتداد الوطن العربي 
الكبيــر.. و وثيقــة اجتماعية وثقافيــة وتاريخية وأدبية 
ها..إنه  َر لنا أن نعيشــها بحلِوها ومرِّ يــؤرخ لمرحلة ُقدِّ

باختصار )َجَنى الُعُمر( .
عــت قصائــد ديوان  )جنــى العمر( على قســمين  توزَّ
ة  متوازَنْيِن يتساويان - إلى درجة كبيرة - في حجم المادَّ
فحات، ويشبهان كّفتي الميزان المتعادلتين . وعدد الصَّ

ــاعر إلى أصدقائه  ل قصائد أهداها الشَّ فــي القســم األوَّ
عراء وَمْن في منزلتهم من »الغالين« لديه  من  من الشُّ
أمثال: حيدر محمود  و صالح جرار ومحمد ســمحان 
ومحمد نصيف و  نضال برقان و محمود عبده فريحات 
و زهريــة الصعــوب و فوزية شــاهين و عبد هللا عمر 

الخطيب و غيرهم...
وفي القســم الثَّانــي قصائد أهداها إليــه جمٌع غفير من 
ُشــعراء أقطار الوطن العربيِّ من ُعمــاَن إلى الَمْغرب 
ــاعر ومحبِّيه،منهــم :خالد فوزي  ِمن ُمريــدي هذا الشَّ
عبده و مصطفى خضر الخطيب و ســليمان المشــيني 
و محمــد البياســي و عزمــي الصالحــي و األخضــر 
رحمونــي وجميــل داري و محمد فايد عثمــان و عبد 
الوهــاب العدواني وعقل ربيع وجــواد يونس أبو هليل 

و غيرهم ...
ْته يراعُة الشــاعِر والناقد اليمنــيِّ الدكتور  و ممــا خطَّ

إبراهيم طلحة على غالف ديوان ) جنى العمر ( : 
وإذا كان » النَّص وثيقة نفسيَّة أو اجتماعيَّة أو تاريخيَّة 
فة«  ـة أو أخالقيَّة، وقيَمتُــُه في تحقيق هذه الصِّ أو فكريَـّ

كما يقول إبراهيم الســعافين وخليل الشــيخ في كتابهما 
ــاعر ســعيد  )مناهــج النــص األدبي الحديث(، فإنَّ الشَّ
يعقوب في نصوص هذا الدِّيوان قد اســتطاَع أن يِصَل 
د يعقوُب في قْسَمي  ؤية . لقد أكَّ إلى هدفِه بحسب هذه الرُّ
ــاعَر هو شــاهٌد على العصر  هذا الدِّيوان حقيقة أنَّ الشَّ
مان، وناطق بلســان حال الفــرد والمجتمع، معبًِّرا  والزَّ
ومعبًَّرا عنه، أو على َحدِّ تعبير النَّاقد الفرنسي موريس 

نادو : 
»كان فناًنا كاماًل » والفنان الكامل - بحسب نادو - هو 
» اإلنســان الذي يمكنه أن يعبِّر عن العالَِم وعن نفسه، 

في وقٍت واحٍد مًعا »، 
ــْعريَّ اللُّغــويَّ معجٌم باذٌخ  إنَّ معجم ســعيد يعقوب الشِّ
ــعريَّة تتأثَّر بشــخصيَّة الفرد  وَثــِرّي، وألنَّ اللُّغــة الشِّ
ام حســان، فإنَّ  االجتماعيَّة على حدِّ وْصف الدكتور تمَّ
يوان منها ـ  لُغة سعيد يعقوب في دواويِنِه كلِّها ـ وهذا الدِّ

ِد بها تكوينُُه الثَّقافيُّ  لغٌة صادقٌة وُعْليا، وَخَدَمُه في التفرُّ
ِصين . الرَّ

إنَّ اســتقراَء قصائد ديوان )َجَنى الُعُمِر( يُْفضي ِبنا إلى 
ــرُ لنا مدى قدرِة  فْهم طبيعِة العالقاِت اإلنســانيَّة، ويَُفسِّ
اإلْنســاِن على اإليماِن بأنَّ ُحبَّ اإلنساِن ألخيِه اإلنساِن 
أ ِمن ُحبِّ األوطــان؛ وما الوطُن إالَّ  هــو ُجزٌء ال يتجزَّ

اإلنسان( .
لإلشــارة، فإن تجربة الشاعر ســعيد يعقوب قد حظيت 
بعدة دراسات نقدية منها : كتاب ) سعيد يعقوب شاعراً 
وإنساًنا( للباحث الناقد فوزي الخطبا ،و كتاب ) قسمات 
عربية في الميزان ( للدكتور مصطفى خضر الخطيب 
،و كتاب ) البناء الفني في شعر سعيد يعقوب ( للباحثة 

آية البنا .  
و دخلــت أشــعاره فــي المناهــج التربويــة األردنية و 

الفلسطينية .

و اســمه مدرج في ) معجم البابطين للشــعراء العرب 
المعاصرين ( في طبعته الثالثة ، المجلد الثامن الصادر 
ســنة 2014 .و) الموسوعة الكبرى للشعراء العرب(  
من إعداد الشاعرة المغربية فاطمة بوهراكة ، و) معجم 

أدباء األردن ( الصادر عن وزارة الثقافة األردنية .
يــوم  مواليــد  مــن  يعقــوب  أحمــد  ســعيد  الشــاعر 

25/11/1967 في محافظة مأدبا باألردن. 
أنهــى الثانويــة العامة في مدرســة عمــاد الدين زنكي 
ســنة 1986، وحصل على شهادة الدبلوم المتوسط في 
اللغــة العربية من الكلية الوطنية بعّمان ســنة 1988، 
ثــم شــهادة البكالوريوس في اللغة العربيــة وآدابها من 

الجامعة األردنية سنة    .2001
عمــل في تدريس اللّغة العربية في األردن والســعودية 

واإلمارات العربية المتحدة.
تحصل على جائزة ملتقى بصير الثقافي سنة 2007 و 
جائزة أسرة أدباء المستقبل سنة 2007 . كما نال جائزة 
سعيد فياض من لبنان سنة 2007 عن مجموعته »في 
هيكل األشــواق«،و جائزة القوات المســلحة بمناســبة 
الذكــرى األربعيــن لمعركة الكرامة ســنة 2008 ، و 
جائــزة المعلم األديب من وزارة التربية والتعليم ســنة 

2011 عن »قصيدته »عّمان«.
وهــو عضو فــي رابطة الكتّــاب واألدبــاء األردنيين، 
وملتقى عمون لألدب والنقد، و رابطة األدب اإلسالمي 

العالمية/ مكتب األردن .
مــن عناويــن دواوينــه الشــعرية  المطبوعــة نذكر : 
العالئيــات ، الدر الثميــن، في هيكل األشــواق ،عبير 
الشــهداء ،رنيم الروح ، قسمات عربية ، ندى الياسمين 
، نســمات أردنية ، مقدســيات ، رعود و ورود ،غزة 
تنتصــر ، أنــداء و أنــواء ، أعــذاق ، رباعيات ســعيد 
يعقــوب ، ضجيــج الســكون ، بيت القصيــد ،أعالق . 
رفيــف الوجدان، نبض الروح ،أنســام الســحر ،دمعة 
وفــاء ، حلــم عابــر ،خــارج الســرب . باإلضافة الى 
مسرحيتين شعريتين هما : ورد و ديك الجن الحمصي  

،و ميشع ملك مؤاب المنقذ .

n والحديــث هنــا عــن قصيدة 
»اختــاري«، التي فجــرت لغطاً 

واسعاً خالل اليومين الماضيين.
وقبلها، حدثت سلسلة وقائع أخرى 
مماثلة تحدث عنها كتّاب وشعراء 
لــدى إشــارتهم لقضية الســرقات 
الُمتكــررة، ُمحمليــن فــي الوقت 
نفســه اتحــاد الكتّــاب جــزءا من 
المســؤولية، قبــل أن يقدم االتحاد 
على إحالة متهمين اثنين بالســرقة 

إلى التحقيق تمهيداً لشطبهما.
الواقعــة الجديــدة التــي أعــادت 
أزمة الســرقات  للواجهــة 
األدبية من جديد في مصر، بدأت 
مع انتشــار منشورات عبر مواقع 
يكشــف  االجتماعــي،  التواصــل 
أصحابها، وهم شعراء مصريون، 
عن ســرقة شاعر يدعى مصطفى 
أبوزيــد، حصــل مؤخــرا علــى 
عضويــة اتحاد الكتــاب، لقصيدة 
قبانــي وإدراجهــا ضمــن ديوانه 

الشعري.
وفي األثناء، كشــف عن شــاعرة 
أخرى ُمتهمة بالســرقة في الوقت 

نفسه.
وشارك شعراء ومثقفون نصوصا 
من دواوين أخرى للشاعر منقولة 
عن شــعراء آخرين، فــي الوقت 
الذي نشــر فيه الشــاعر األردني، 
يعقــوب، عبــر صفحتــه  ســعيد 
في فيســبوك، الســبت، منشــورا 
يؤكــد فيه ســرقة أشــهر قصائده 
من قبل الشــاعر المذكــور، الذي 
ضمها لديــوان يحمل عنوان »أنا 
العاشق«، األمر الذي شّكل دافعا 
ما التحاد الكتاب للتحرك و اتخاذ 

إجراءات ضد الشاعر.
وعقــب االجتماع الطــارئ الذي 
عقده االتحاد، كتبت عضو مجلس 
إدارة االتحــاد، منــى ماهر، عبر 
صفحتها في فيســبوك، أوضحت 
فيه الواقعة بشكل كامل، بداية من 

اإلقرار بعــدم وجود قصيدة نزار 
قباني المســروقة ضمن الدواوين 
التي حصــل بناء عليها الشــاعر 

المذكور على عضوية االتحاد.
وأكــدت وجــود قصائــد أخــرى 
»مسروقة« من شــعراء آخرين، 

من بينهم شاعر أردني.
الســرقة  »حالــة  بــأن  وأفــادت 
تلــك ليســت الوحيدة في الوســط 
إلــى واقعــة  األدبــي«، مشــيرة 
ســرقة شــاعرة أخــرى لقصيــدة 
»الوصيــة« من ديــوان مطبوع 
بعنوان »فلمنكو« وقصائد أخرى 

كثيرة.
وكشــفت عن أنــه »تمــت إحالة 
المتهميــن  والشــاعرة  الشــاعر 
بالســرقة للجنة التحقيــق ومن ثم 
إلــى اللجنة التأديبيــة )..( البد أن 
يتــم إتبــاع األســاليب الصحيحة 
والقانونية معهما، تمهيداً لشــطب 

عضويتهما من اتحاد الكتاب«.

n مــرت   أمــس الذكــرى الـــ90 لميــالد الفنانة 
المصريــة شــادية، التــي رحلــت عــن عالمنــا عام 
2017، تاركــة خلفها إرثا فنيــا كبيرا، يضم أعمااًل 
حجــزت ركنــا فــي ذاكــرة محبــي الفن فــي مصر 

والوطن العربي.
أحمــد كمــال شــاكر  فاطمــة  ُولــدت 

المعروفة بـ«شــادية«، في الثامن 
من فيفــري عــام 1931، في 

وبــدأت  محافظة القاهــرة، 
فــي  الفنيــة  مســيرتها 

مــن  عشــر  السادســة 
عمرهــا، بالغنــاء في 
فيلــم »المتشــردة«، 
بعدمــا وقــع اختيار 
أحمــد  المخــرج 
عليهــا  بدرخــان 
ســماعه  عقــب 

صوتها.
ت  ســتمر ا و
بعــد  مســيرتها 
وتقــدم  ذلــك، 
 112 حوالــى 
و10  فيلمــا، 
ت  مسلســال
ومسرحية  إذاعية 
ليصنفها  واحــدة، 

من  كواحدة  النقــاد 
أهــم نجوم الدرامــا 

عبــر  بية  لعر ا
تاريخها.

وبســبب طبيعــة عملهم 
الذي ينشد الحقيقة، يتقرب 

الفنانيــن  مــن  الصحفيــون 
بعضهــا  مواقــف،  وتجمعهــم 

يصبح درســا ال ينســى، كما حدث 
بين الصحفي أحمــد عفيفي، الذي تعلم 

»درس العمر«، كمــا يقول، خالل موقف مع 
شــادية في بدايــة حياته المهنية التي بــدأت قبل 40 

عاما.
يحكــي عفيفــى لموقع »ســكاي نيوز عربيــة« أنه 
بدايــة عمله بالصحافة في مطلــع الثمانينيات، ُطلب 

منه إجراء حوار مع الفنانة شــادية، ليقوم باالتصال 
الهاتفــي التمهيــدي، قائال لها: »أنــا صحفي صغير 

يتمنى أن يكبر بحديث معِك«.
وردت شــادية بأنهــا تفضل أن تجــري الحوار معه 
وجها لوجه، في اليوم التالي لحفلتها في النادي 

األهلي.
إلجــراء  المحــدد  الموعــد  وفــي 
الحوار، اتصــل عفيفي بالفنانة 
شــادية، وخــالل االتصــال 
ســألته عن رأيه في أدائها 
األخيرة،  حفلتهــا  خالل 
ليرد عفيفي بســذاجة، 
»لــم  يقــول:  كمــا 
أتمكن من مشــاهدة 
ممــا  الحفلــة«، 
الفنانــة  أغضــب 

المصرية.
قائلــة:  وعاتبتــه 
تكــون  »كيــف 
علــى  حريصــاً 
مقابلتــي؟! وأنت 
لــم تشــاهد حفاًل 
إليه،  لفت نظرك 
أنا حًقا حزينة«.

وتابعــت شــادية: 
مهم  درس  »هــذا 
لك في بداية حياتك 
المهنيــة، األمــر ال 
يتعلق بكوني نجمة أو 
فنانة عادية، لكن كيف 
تجري معي حوار دون 
مشــاهدة حفلتي األخيرة؟! 
ربما مشاهدتك لها، تتيح لك 

مزيداً من األسئلة«.
ورغــم محاوالت عفيفي االعتذار، 
تنهــي  أن  »أرجــو  شــادية:  طالبتــه 

المكالمة، ألنني ال أفضل أن أنهيها أنا«.
وكانــت خيبــة عفيفي كبيــرة، بعدما أضــاع فرصة 
كبيــرة من يده فــي بداية رحلته المهنية بســبب عدم 
إدراكــه للحس األنثوي عنــد النجمات، وفق تعبيره، 

ولم يستطع عفيفي أن يقابل شادية منذ ذاك اليوم.

صدور ديوان ) جنى العمر ( للشاعر سعيد يعقوب

عن دار الخليج للنشر و التوزيع بعمان / األردن  صدر هذا األسبوع  ديوان الشاعر العربي الكبير سعيد يعقوب ،الذي اختار له عنوان )جنى العمر (، و هو 
الديوان السادس والعشرون في سلسلة إصداراته الشعرية .

عادت إلى الواجهة أزمة »السرقات األدبية« في الوسط األدبي المصري، مع واقعة اتهام 
شاعر وعضو باتحاد الكتاب بسرقة قصائد من عدة شعراء، من بينهم قصيدة شهيرة للشاعر 

السوري الراحل، نزار قباني.

عادت إلى الواجهة أزمة »السرقات األدبية« في الوسط األدبي المصري، مع واقعة اتهام 
شاعر وعضو باتحاد الكتاب بسرقة قصائد من عدة شعراء، من بينهم قصيدة شهيرة للشاعر 

السوري الراحل، نزار قباني.

- عندما توثق اإلخوانيات حصاد السنين -
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عين على الثقافة والفن 18

فيلم دنزل واشنطن يتصدر إيرادات
 السينما يف أمريكا الشمالية 

كاظم الساهر يغني لـ"مسبار األمل" اإلمارايت

" UP 2021 وزارة الثقافة والفنون تطلق مسابقة "تحدي ثقافة

تنصيب أحمد بلعالم مديرا للمركز الوطني للمخطوطات

n و أكد السيد تشيسكيدي في خطابه 
الختامي للقمة العادية الرابعة والثالثين 
لالتحــاد األفريقي، أنــه في إطار خطة 
العمــل التــي اعتمدهــا لواليته كرئيس 
 ،  2021 لعــام  األفريقــي  لالتحــاد 
»أُطلب من مفوضية االتحاد األفريقي 
بالتعاون مع الــدول األعضاء أن تبذل 
جهوًدا من أجل التنفيذ الكامل لألنشطة 
المقــررة تحــت شــعار عــام 2021: 
»الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء 

أفريقيا التي نريدها«.
و أوضــح خليفة رئيــس جنوب إفريقيا 
ســيريل رامافــوزا، أن األمــر يتعلّــق 
بالنســبة للدول األعضاء »باســترجاع 
األعمــال الفنيــة الموضوعــة خــارج 

القارة«.
و أردف يقــول أن األمــر يتعلق أيًضا 
بالمشــاركة فــي اجتماع لوانــدا الثاني 
الــذي يعقد مرة كل ســنتين حول ثقافة 

السلم المقرر في أنغوال سنة 2021.
وأضــاف أنه خالل عهدته، من المقرر 
الجزائريــة  الحكومــة  »دعــم  أيضــا 

إلطالق المتحف األفريقي الكبير«.

»دعــم  تقــرر  الســياق  نفــس  وفــي 
إلطــالق  الترويــج  فــي  والمشــاركة 
المتحــف المصــري الكبيــر ومتحــف 
الجيزة. و يضم البرنامج أيضا، مرافقة 
الســنغال في بناء النصب التذكاري في 

جزيرة غوريه.
لالتحــاد  الجديــد  الرئيــس  اعتبــر  و 

األفريقــي، أن الموضــوع الــذي تــم 
اختيــاره هــذا العــام ، هــو »نمــوذج 
لالتحــاد  المؤسســين  لآلبــاء  مثالــي 
األفريقي الذين بذلوا النفيس أحياًنا بغية 
االعتــراف ببنــاء االتحــاد وحماية ما 

يشكل روح و أصالة أفريقيا«.
وحقيقــة إدراج هــذا الموضــوع فــي 

جدول أعمال القمة ال34 لرؤساء دول 
وحكومات االتحاد األفريقي ، بالنســبة 
لــه ، »يفتــح المجال أمــام الدول حتى 
تتمكن مــن اســتخدام مواردهــا الفنية 
والثقافيــة و التراثيــة كوســيلة لتحقيق 

سعادة شعوبها«.
العاديــة  الــدورة  أعمــال  افتتحــت  و 
ال34 لقمــة رؤســاء دول وحكومــات 
االتحاد األفريقي يوم السبت عبر تقنية 
التحاضــر المرئي عن بعــد, في أديس 

أبابا.
وللتذكيــر دعــا الوزيــر األول، عبــد 
العزيــز جــراد الذي شــارك فــي هذه 
لرئيــس  ممثــال  بصفتــه  األشــغال 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى 
»تعزيز التضامــن اإلفريقي والعالمي 
وتوحيــد الجهــود المشــتركة من أجل 
التصدي لجائحة »كوفيد19-«، مشددا 
على ضــرورة وصول الــدول الفقيرة 
إلى اللقــاح ضد هذا الوبــاء والخروج 
من هذه األزمــة الصحية التي أضرت 

بجهود بعث التنمية«.
ق.ث/ وأج

اإلثــارة  فيلــم  تصــدر   n
 The Little والجريمــة  
Things، للممثــل األمريكي 
صــدارة  واشــنطن،  دنــزل 
إيرادات الســينما فــي أمريكا 
الشــمالية مرة أخرى مســجال 
فــي  دوالر  مليــون   2.1

األسبوع الثاني من العرض.

وخارج أمريكا الشمالية، جمع 
الفيلــم 1.4 مليــون دوالر في 
مبيعات التذاكر في 20 دولة. 
وحقــق الفيلم في المجمل 7.8 
مليــون دوالر فــي الواليــات 
المتحــدة وكنــدا و5.2 مليون 

دوالر عالميا حتى اليوم.
ق.ث

n ضجــت مواقــع التواصــل 
والمحطــات  االجتماعــي 
بأغنية  اإلماراتية  واإلذاعــات 
النجم العربــي العراقي، كاظم 
الساهر، الذي تغنى بـ«مسبار 
األمــل« اإلماراتــي، المهمــة 
العربيــة األولــى الستكشــاف 

كوكب المريخ
وأدى األغنيــة ولحنهــا كاظم 
الساهر، في حين كتب كلماتها 
الســعدي،  كاظــم  الشــاعر، 
ووزعهــا الموســيقار ميشــال 

فاضل.
ق.ث

n تنظم وزارة الثقافة والفنون بالتعاون مع الوزارة 
المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والشــركات الناشئة 
مســابقة »تحدي ثقافة- UP 2021« لفائدة الشباب 
والشركات الناشئة تتعلّق بالمشاريع اإلبداعية الجديدة 
في مجــاالت األدب والموســيقى والفنــون البصرية 
والمســرح والســينما والســمعي البصــري والتراث 
الثقافي المادي والالمادي، حسب بيان لوزارة الثقافة. 
وعلى الراغبين في الترشــح في مجــال األدب تقديم 
مشــاريع تتعلّق بمنصات ترقية القراءة لدى األطفال 
والشــباب وتطويــر ألعــاب تربويــة بينمــا تهتم تلك 
الخاصة بالموســيقى بتقديم حلول لتوزيع وترقية الفن 

واكتشاف المواهب الموسيقية.
واشــترط المنظمــون فــي مجــال الفنــون البصرية 
والمسرح أن تهدف المشاريع المقدمة لجعل المسرح 
و فضــاءات التعبير المختلفة مجــاالت ثقافية تفاعلية 
وجذابة في حين ترمي المشــاريع في مجال الســينما 
والســمعي البصــري لتطويــر حلــول رقميــة تحفز 

التفاعل مع الجمهور.
وأمــا في مجــال التــراث الثقافي المــادي والالمادي 
فتتعلــق المشــاريع بتطويــر حلــول وأدوات رقميــة 
لتثميــن التراث الثقافي من خالل إدماج تقنيات جديدة 

وتطبيقات الهاتف المحمول.
وتتم المشاركة في هذه المسابقة عبر المنصة الرقمية 
challenge.e-servicesculture.dz أو عبر 
الموقــع اإللكترونــي الرســمي لــوزارة الثقافة وهي 
مفتوحة إلى غاية 28 فيفري الجاري في حين ســيتم 

اإلعالن عن الفائزين في 13 مارس المقبل.
وتدخــل هــذه المســابقة فــي إطــار »اإلســتراتيجية 
الجديــدة« لــوزارة الثقافــة الهادفــة إلــى »رقمنــة 
القطاع ودعم النســيج المقاوالتي الثقافي مع تشــجيع 
المؤسســات الناشئة للمساهمة في ترقية الفعل الثقافي 
والصناعــات الثقافيــة واإلبداعية والســينماتوغرافية 
الســيما مع االنتشار الواســع للتكنولوجيا الرقمية«، 

حسب البيان.

n تم أمس األول األحد تنصيب الســيد أحمد بلعالم 
مديرا للمركز الوطني للمخطوطات، حسبما أوضحه 

بيان للوزارة.
وفي هذا الصدد، أســدت وزيرة الثقافة  الفنون مليكة 
بــن دودة تعليماتها للمدير الجديــد إلعادة تفعيل دور 
المركــز محليــا ووطنيّا، والعمل علــى جرد ورقمنة 

المخطوطات.
كمــا ألحــت الســيدة بــن دودة على ضــرورة وضع 
التصــّورات والبرامج الكفيلة بحفــظ وترميم وتثمين 
المخطوطــات باالعتمــاد علــى القــدرات المؤّهلــة 

والتنسيق مع الهيئات والمؤّسسات المخّولة.
وشّددت أيضا على أهميّة العمل الجواري والتواصل 

مع الفاعلين والزوايا والجمعيات ومع المواطنين.

وتحصل الســيد أحمد بلعالم، الــذي ينحدر من والية 
أدرار، علــى ديبلوم في مجال المالية واالقتصاد، كما 
شــغل مناصب عدة فــي إدارة قطــاع المالية ويعتبر 
ناشطا في المجتمع المدني ومهتما بالمجاالت المتعلقة 
بالتراث،عالوة على كونه متعاونا رئيســيا بمشــروع 
الخزانة الجزائرية للتراث الذي ساهم في رقمنة عدد 

كبير من المخطوطات بمنطقة أدرار.
ويتولــى المركــز الوطني للمخطوطات الذي أنشــئ 
في ينايــر 2006، ويوجد مقره بأدرار القيام بالجرد 
الوطنــي لصنــدوق المخطوطات وتحديــد الخزانات 
وفهرســة وحفــظ وكتابــة أهم قطــع هــذه المكتبات 

التقليدية.
دالل.ب

االتحاد األفريقي 

دعم المبادرة الجزائرية إلطالق 
المتحف اإلفريقي الكبير
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تتصــّور  أن  يمكنــك   n
زحمــة  فــي  الفلتانــة  ذاتــك 
النشــاز تتلّقــف المزيــد مــن 
النقنقــة بتقنيــات عالية الصدأ 
وترقمــن  حواســك  تختــزل 
الصوت بجــودة القبح يمكنك 
أيضــا أن تســتوعب كل هذا 
... وأن تمنحه قســطا شاسعا 
من حياتــك المعرضة في كل 

لحظة الغتيال الذوق.
مــوت مضاعــف وحضــور 
عارم لبعض الهياكل البشرية 
كل  واكتســاحها  القشــرية 
وجــرأة  بحريــة  الفضــاءات 
. يحصــل كل هــذا وأنت في 
عليــه  المغضــوب  الطــرف 
رأســك  إغمــاض  تحــاول 
و  األلقــاب  مــن  والتخلــص 
النعوت التــي تتأبطها وتدعي 
أنك مــن يتبناهــا حفاظا على 
الشــعر  مــن  يســخر  جيــل 
واألنشودة و يستفرغ الصوت 
المختلف الذي يحاول في كل 
مرة أن يخاطب العقل بضمير 
وفن من نحن لنتجاوز قفزات 
الذين حددوا مراكز الصدارة 
وتحولوا إلى سفراء يستقبلون 
بالورود ينامــون في الحرير 
فــي فنــادق متعــددة النجــوم 
الفضائية  القنــوات  تحتضنهم 
وتتسابق لتحصل على السبق 
بشــرف  وتحظى  اإلعالمــي 
البقاء على منصة المشاهدات 
الجليلة لجمهــور لم يعد يجيد 
رغــم  والتمييــز  اإلصغــاء 

الــذي حققه حســني في زمن 
الدم واأللم من قبول وعشــق 
ال متناهــي ألغانيــه التــي ال 
يمكــن اعتبارها فنيــا ما كان 
يجب أن نؤسس له ونفكر في 
جودته ونوعيته لكنها ســببت 
يمكــن  ال  عاهــة  لمجتمعنــا 
التخلــص منها بســرعة القلق 
. أســماء غزيــرة ال تعــرف 
خلفية والدتهــا لكنها تخترقك 
تفاصيــل  عليــك  وتفــرض 
الكارثــة بقــدرة خفي يســير 
الصفقــات والحفــالت يديــر 
العالم كما يشــاء ويضع جيال 
كامــال تحــت تصــرف جيبه 
عندمــا كتب الشــاعر اللبناني 
الكبير رســالته الشــهيرة عن 
فيــروز يعبر فيها عن عشــقه 
الــوارف لخــص الفن في هذا 
الغوص اإلنســاني الالمحدود 
والغيــر مخطــط لــه باعتبار 
أن مــا تقدمــه فيــروز للبنان 
العربــي وللعالم من  والوطن 
حضور ونور تجــاوز حدود 
العقــل والدهشــة وكتب برقة 
روح بعض األصوات ســفينة 
وبعضهــا شــاطئ وبعضهــا 
منــارة، وصوت فيــروز هو 
الســفينة والشــاطئ والمنارة، 
والموســيقى  الشــعر  هــو 
والصوت، واألكثر من الشعر 
والموســيقى والصوت، حتى 

الموسيقى تغار منه.
بقلم لطيفة حرباوي

جوانيات

و للنشاز...

على وتر الشعر 
أحبك حني تعتذر يف اللحظة

 األخرية
 فتمنحني انتظارا جديداً

 أحبك حين تأتي فجأة دون 
مقدمات ، 

كقدر جميل اشــكر اإلله عليه 
 ..

اتجنب الشوارع الواسعة
 حيث الوضوح يعتري كل

 شيء فيحرمنا حرية
 االكتشاف

أفضل السير في الدروب 
المنسية في بلد بعيد ناء 

ال يعرف الشاخصات
 نجرب متعة أن نضيع معاً 

وحده حدسنا من يدلنا إلى
 الطريق التي تفضي بنا إلى

 الحياة .. 
أحبك في الحزن 

أتوهج معك هناك 
في تلك المنطقة العميقة 

من الروح 
أحبك في الفرح 

حين تمد أصابعك 
إلى باب قلبي 

تطلق سراح الضحكات
 أرانب برية تتوق 

الركض 
على عشب حضورك

 نقضم الحياة معاً 

من أفواهها
 أحبك في العزلة

 قصيدة نرجسية تريدك لها 
وحدها 

تمنحك كل بحورها
 و تمنحها الغرق

! . . أحبك حين يموت الحب
 أمزق بطانة الوقت 

أدس قلبي هناك
 و أخيطها عليه

 يمر الزمن 
فال يجده 

وال يجدك 
وال يجدني

الشاعرة لجينة نبهان من سوريا

أكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فيليكس تشيسيكيدي تشيلومبو ، الذي تولى، يوم السبت، الرئاسة الدورية 
لالتحاد األفريقي، أمس  األول األحد، أن المنظمة اإلفريقية ستدعم الجزائر في إطالق المتحف اإلفريقي الكبير.
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عين على اإلقتصاد

n تظل المفاهيم التربوية التي وصلْت إلينا في 
بعض األحيان مشلولة، ذلك أنها وصلْت إلينا 
إمــا من تجِربة خاطئــة، أو بُنيْت على مفهوم 
خاطــئ أصاًل، أو قدمْت مــن صاحب تجربة 
مشلولة؛ لظرف معين، أو زمٍن ما، ومن هذه 
المفاهيم المغلوطة هذا المفهوم؛ فإن كثيًرا من 
الزمالء يعتقد أن مفهوم إدارة الصف الناجحة 
هــي التي مــن آثارها ســكوُن الطالب، وعدُم 
حركتــه، وصمتُــه الدائم فــي الصف، ويظل 
يــرى أن هذه قدرٌة إبداعية، وقوة شــخصية، 
نْته من إدارة الصف، وحققْت له المقصود،  مكَّ
ر خطير على  ونســي هذا المعلُم أن هذا مؤشِّ
فشــله فــي إدارة صفــه، وضعفه فــي تكوين 
مجموعــة إيجابية قادرة علــى التفاعل مع ما 
ي هذا المفهوم بين  يطرحه من مفاهيم.. إن تفشِّ
الزمالء في الميدان التربوي هو الذي ولَّد هذا 
العقَم في اإليجابية التي ننشدها في حياة أبنائنا 

الطــالب، إن طالبنا اليــوم غير قادرين على 
التفاعل مع المعلم، وليت المشــكلة انحسرْت 
فــي قاعة الصــف، وإنما امتــدَّْت إلى البيت، 
نْت طالًبا خِجاًل عن طلب  عْت إلى أن كوَّ وتوسَّ
حاجتــه، ضعيًفا في مبادرتــه، ثقياًل في القيام 
بمشــروعاته الخاصة، أو المســاهمة بفاعلية 
في أسرته، وأي خسارة خسرناها بتفشي هذا 

المفهوم، وبحصول هذه اآلثار السلبية؟!
املعلم الناجح اليوم هو 

الذي يهب الحرية ويمنحها 
للمتعطشني لها

لقد بات من الســهولة بمكان أن نكبت طالبنا، 
وأن نحجر علــى آرائهم، وأن نكمم أفواههم، 
وأن نحجــر على حركتهــم، وليس في واحدة 
من هذه دليٌل على حســن إدارة الصف؛ وإنما 

هــي أدلة متضافرة على فشــل هــذه اإلدارة، 
وفشــوِّ هــذه الظواهر الســلبية المقيتــة.. إن 
المعلــم الناجح اليوم هو ذلك المعلم الذي يهب 
الحرية ويمنحها للمتعطشين لها، ويتمكن مع 
ذلــك كلِّه من إيصال رســالته في أجواء مليئة 
بالحــب والراحــة، فيســتقبلها طالبــه وكأنها 
أيــام أفراحهم، ومســتقبل آمالهــم.. إن حركة 
َنه مــن قضاء  الطالــب داخــل الصــف، وتمكُّ
حاجتــه في جوٍّ فســيح - يهيِّئ البيئَة الصالحة 
ع الطالَب على المشاركة، ويفتح  للتعلُّم، ويشجِّ
له أجواء من الراحــة والطمأنينة التي يتربَّى 
عليها في مســتقبل األيام، وليس وهللاِ عيًبا أن 
يتحــرك الطالب، أو يقضــي حاجته، أو يجد 
فســحة للســؤال واالعتراض؛ وإنمــا العيب 
كل العيــب أن يرى الطالــب أن حركته مقيدة 
بنظــرات معلِّمه، وأن قضاء حاجته تدل على 
محاولتــه إحــداث الفوضى واإلخــالل بنظام 
الصــف، وهــذه األجواء فــي الغالــب تربِّي 
علــى التمــرد، وتخلــق أجــواء المشــكالت، 
وتُِعيــن بقوة على خلق بيئــة الكذب، والنزاع 
 والشــقاق، واختالق األعذار الواهية الكاذبة.
 إننــي أرى من الضرورة بمــكان أن نحاول 
جاهديــن طمــَس تلــك المعانــي الســابقِة في 
تجِربتنــا التعليميــة بشــيء مــن التفاعــل مع 
الطالب، ومنحه أجــواء الحرية، وتمكينه من 
الســؤال والنقاش فيما لم يصــل إليه واضًحا؛ 
بل أكبر من هذا أن نجعل من تفاعل الطالب، 
وقدرتــه على الحوار، وكثرة أســئلته - دلياًل 
علــى تميُّــزه، وبرهاًنا علــى إيجابيته، وبهذا 
نخلق بيئًة إيجابيــة تحمل على التعلُّم، وتحثُّ 
علــى المشــاركة، وتغــري بالســؤال، وهذه 
األمنيــة التــي نبحــث عنها بشــوق، وأخيًرا: 
ا على مســتوى األســرة والمدرســة  بات مهّمً
ن مجتمًعا مساهًما  والمجتمع، إذا أردنا أن نكوِّ
في التنمية - أن نفتح باب الحوار والمشــاركة 
مــع كل فرد، وأن نهيئ أجواء جاذبة للتفاعل 
الذي نريــد، وحين يكون ذلك يمكن أن نكون 
مســاهمين بحق في بناء هذا الوطن، وتمكينه 

من الريادة التي ننشدها لإلسالم وأهله.

بات مهمًّا على مستوى األسرة والمدرسة والمجتمع 
أن نفتح باب الحوار والمشاركة مع كل فرد

n علــى غير العادة، تمركزت مدرعة للشــرطة 
أمــام مدخل فنــدق »كورنثيا« الفخــم المطل على 
النيل األزرق في الخرطوم، حيث كان يســتضيف 
ملتقى دينيا شــارك فيه يهود سودانيون وحاخام من 
القــدس، وحــول القاعــة التي اســتضافت الملتقى، 
وفي الممرات المؤدية إليها، توزع عناصر شرطة 
ملثمــون ويرتدون ســترات واقية مــن الرصاص، 
ومســلحون ببنادق آلية، وفي األثناء، كان صاحب 
الدعــوة للملتقى البرلماني الســابق ورجل األعمال 
أبــو القاســم برطم يتنقل بنشــاط في جلباب أســود 
متحدثــا إلى منظميــن ارتدوا قمصانــا كتب عليها 
شــعار مبادرته »التســامح األخوي«، وألول مرة 
يخرج يهود السودان واألسر ذات الجذور اليهودية 
إلــى العلن، كاســرين حاجــز الخــوف، ومتحدين 
الوصمة التي كانت تخفيهم في الســابق، حســب ما 

أفادوا به للجزيرة نت.
 شارك فيه مسلمون ومسيحيون

 ويهود وهندوس
ورغم أن الملتقى جاء تحت شــعار »اللقاء األخوي 
األول لتعزيــز التســامح والســالم االجتماعــي«، 
وشارك فيه مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس، 
فإن مناهضين لــه اعتبروا الخطوة محاولة لفرض 
التطبيــع كأمر واقــع، وكان ملفتا حضور ســفيرة 
النرويــج -التــي ألقت كلمة فــي الملتقي- وســفير 
األردن، فضال عن لفيف من رجال األعمال، بينهم 
أفــراد من الجالية الهندية التي تنتشــر في عدد من 
مدن الســودان، ويدين أغلبهم بالهندوســية.. افتتح 
الملتقى بتالوة آيات من القرآن الكريم وصلوات من 
اإلنجيل والتوراة والديانة الهندوسية، لكن المفاجئ 
أن من تلت صلوات التوراة فتاة ســودانية يهودية، 
وتقول جوديت صالح إنها يهودية سودانية ظلت في 
المهجر ســنوات طويلة، لكنهــا عادت قبيل مليونية 
الســادس مــن أفريل 2019 للمشــاركة في الثورة 

التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير.
آثرت جوديت أن تشكر املنظمني الذي 

جعلوا ذلك ممكنا يف الخرطوم
وبعــد تالوتهــا صلوات مــن التوراة علــى منصة 
الملتقــى، آثرت جوديت أن تشــكر المنظمين الذي 
جعلــوا ذلك ممكنا في الخرطوم، وتضيف للجزيرة 
نت أن الملتقى بمثابة بذرة تعايش للسودانيين بغض 
النظر عن خلفياتهم الدينية، سواء كانوا مسلمين أو 
يهودا أو مسيحيين أو هندوسا، وتقول جوديت -التي 
ظلت متنقلة في 11 دولة بوصفها ناشطة في مجال 
حقوق اإلنســان- إن اليهود في السودان في السابق 
أجبروا علــى المغادرة أو تغيير معتقدهم الديني أو 
إخفاء معتقدهــم، وتضيف »يجب على اليهود عدم 
إخفاء ديانتهم بعد اآلن؛ هم بشــر ويعشقون التراب 
الســوداني ويجب أن يعيشــوا بأمان. حبي ألرض 

الميعاد في إسرائيل ال ينقص محبتي للسودان«.

 n  قام المركُز اإلســالمي المحلي في مدينة »إيســت النسنغ« بوالية 
ميشيغان شمال شــرق الواليات المتحدة األمريكية - بتسليم المئات من 
صناديق الطعام للمساعدة في إطعام الضعفاء والمتضررين من جائحة 
كورونــا COVID-19، وأوَضــح أعضاُء المركز اإلســالمي بمدينة 
»إيست النسنغ« أن المركز والمتطوعين قاموا بتوزيع حوالي 1200 
صنــدوق طعام مكونــة من الحليــب والجبن والفواكــه والخضروات، 
وغيرهــا من المــواد الغذائية علــى الفئة األكثر تضــرًرا من كورونا، 
وقالــت بتول بهلــول إحدى المتطوعــات في توزيع صناديــق الطعام: 
»لدينا عدٌد من المتضررين جراء جائحة كورونا المســتمرة إلى اآلن، 
لكننــا ما زلنا نحاول أن نُســاعدهم من خالل جهود المركز اإلســالمي 
بمدينتنا والمتطوعين«، وأكملت بتول: »نقوم بإرسال صناديق الطعام 
إلــى بيــوت المحتاجين بأنفســنا، باإلضافة إلى أننا نقــوم أيًضا بتحميل 
بعض شــاحنات الطعام وتوزيعها داخل المجمعات السكنية التي يعيش 
بها معظُم المتضررين، وأضافت بتول: »نساعد المتضررين ِمن أْجل 
الحفاظ على بيوتهم وغذائهم وأطفالهم، وكذلك توفير أموالهم في أماكن 
أخــرى«، وقال مصطفى أبو بكر عضو المركز اإلســالمي في مدينة 
»إيســت النســنغ«: »هذه الفعاليات تُثبت وقوف المســلمين والمراكز 
اإلســالمية بجانب المجتمع، وال سيما في ظل جائحة كورونا، وهذا ما 
ده اإلسالم بشكل كبير في حقوق الجار ومساعدة اآلخرين، وواجب  يؤكِّ

المسلمين تجاه غيرهم«.

 مسلمو ميشيغان يقدمون 1200 

صندوق طعام لمترضري كورونا

مركز لعلوم القرآن بوالية 
سونكال يف تايالند

n  أعلنــت جمعيــُة الرحمــة العالمية عن 
افتتاح مركز لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه 
في والية »سونكال« بمملكة تايالند، وذلك 
فــي إطار جهود الجمعيــة في خدمة القرآن 
الكريم، واستمراًرا لدعم المشاريع التربوية 
والثقافيــة، بالتعــاون مــع جمعيــة الدعــم 
االجتماعــي والتنمية بمملكــة تايالند، ويُعد 
هذا المشــروع واحًدا من عدة مشاريع تقوم 
عليها جمعيــة الرحمة العالمية حاليًّا لخدمة 
القــرآن الكريم في أكثر مــن دولة عالمية، 
وبصفتــه رئيًســا لمكتــب جمعيــة الرحمة 
العالمية في شــبه القــارة الهنديــة، أوَضح 
محمــد جاســم القصار أنــه َتمَّ بنــاء مركز 
تحفيظ القرآن الكريم على مساحة 84 متًرا 
تحت شعار »بالقرآن نحَفظهم«، كما يضم 
المركز قاعتين للدراسة تتسع إلى 70 طالًبا 
وطالبــة، باإلضافــة إلــى أن المركز يقوم 
بتعليم الذكور واإلناث، وأشار محمد جاسم 
القصار إلى أهمية الدور التربوي الذي يقوم 
به المركُز الذي َيهدف إلى تأهيل عدٍد كبير 
من الطــالب علميًّــا واجتماعيًّا، وتزويدهم 
بالمعلومات الدراسية والمعرفية، واالرتقاء 
د  بمستواهم وصواًل إلى تحقيق التفوق، وأكَّ
محمد جاســم القصــار أن جمعيــة الرحمة 
العالميــة تقوم بدورهــا التربوية والخيري، 
مــن خــالل مراكزهــا القرآنية التــي تعَمل 
بهدف تخريج مجموعة من دراســي العلوم 
الشــرعية والقــرآن الكريــم، باإلضافة إلى 
ن محمد جاســم  العلوم الثقافية األخرى، وَثمَّ
القصــار دوَر المتبرعين مــن أهل الكويت 
الذيــن دائًما مــا يســاعدون ويدعمون هذه 

المشروعات القرآنية والخيرية.

   تهم التطبيع تحاصر ملتقى 

لألديان بالخرطوم

إسالميات

دعاء اليوم

n  اللهــم رب الســماوات الســبع ورب األرض، ورب العــرش 
العظيم، ربنا ورب كل شــيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة 
واإلنجيل والفرقان، أعوذ بك من شــر كل شيء أنت آخذ بناصيته، 
اللهم أنت األول فليس قبلك شــيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، 
وأنت الظاهر فليس فوقك شــيء، وأنت الباطن فليس دونك شــيء، 

اقض عنا الدين وأغننا من الفقر« 

 تصورات مغلوطة وسبل عالجها

 n  يروى أن رجاًل جاء إلى اإلمام أبى حنيفة ذات ليلة، وقال له: يا 
إمام! منذ مدة طويلة دفنت مااًل في مكان ما، ولكني نسيت هذا المكان، 
فهل تســاعدني في حل هذه المشــكلة؟فقال له اإلمام: ليس هذا من عمل 
الفقيــه؛ حتــى أجد لك حــاًل. ثم فكرلحظة وقال لــه: اذهب، فصل حتى 
يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان المال إن شاء هللا تعالى.فذهب الرجل، 
وأخــذ يصلي. وفجأة، وبعد وقت قصيــر، وأثناء الصالة، تذكر المكان 
الــذي دفن المال فيه، فأســرع وذهب إليــه وأحضره.وفي الصباح جاء 
الرجل إلى اإلمام أبى حنيفة ، وأخبره أنه عثر على المال، وشكره ، ثم 
سأله: كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال ؟! فقال اإلمام: ألني علمت 

أن الشيطان لن يتركك تصلي ، وسيشغلك بتذكر المال عن صالتك

درس وعبرة
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n     قائــد الجــوق لفرقــة موســيقية بدونــه تكــون األلغام 
غيــر متناســقة و متداخلة مهما كانت األلحــان جميلة، كذلك 
الطبيب العام فهو الذي يقود الطب ليجعل من الفحص الطبي 
متناغم مع ما يرجوه المريض للشفاء من علته فهو – الطبيب 
 ،  d’orchestre  chef العام – قائد جوقة الطب البشري
بــل هو الجندي في الصــف األول من المعركة ضد المرض 
و المشــخص األول فــي كثير من األحيان لحــاالت الداء إما 
معالجــا أو موجهــا مريضه صوب المستشــفيات أو مختلف 

التخصصات الطبية.
و الطبيــب العام غالبا هو طبيب األحياء الشــعبية و المناطق 
الفقيرة ،و كم أشفق عليه في المناطق الجبلية و النائية، فتجده 
وهــو المســكين يكافح ليس فقط ضد المــرض بل كذلك ضد 

العادات الصحية السيئة و العقليات المتحجرة البالية.

فــي كثير مــن األحيان تبدأ معانــاة المريــض عندما ينهض 
صباحــا و قد ألــم به داء، فتجده متذبذبا حائــرا من أمره أين 
أيذهب للعالج؟ !  و لشــدة خوفه على نفســه يخطر على باله 
الذهــاب إلى الطبيــب األخصائي و أي طبيب يا ترى؟ و هنا 
تبــدأ معاناة أخــرى لهذا المريض و يبدأ فــي التنقل بين ذا و 
ذاك و مــا يزيــده خوفا و ارتباكا قــد ال يفلح معه العالج ألنه 
لــم يجد البوصلة التي تهديه إلى الطريق الســليم و لم يخطر 
على باله الذهاب إلى الطبيب العام أو طبيب العائلة لشــعور 
بعــض المرضى – و ليــس كلهم- ربما بالدونيــة ا تجاه هذا 
الطبيــب العام و عدم قدرته على العالج مقارنة باألخصائي،  
و هنا يجب أال أظلم االخصائيين فهذا مكســب إيجابي و جيد 
في الطب الحديث و مدى مســاهمته في تطور العالج الدقيق 
الــذي يعود حتما بالفائــدة على صحة المجتمع لدرجة أن أحد 

علماء الطب الحديث قال: ربما يأتي وقت عندما تقصد طبيب 
أخصائي لعالج أذنك اليسرى يقول لك أنا مختص في عالج 

األذن اليمنى.
في الــدول المتحضرة أخالقيا و قانونيا ال يســتقبل المريض 
خاصــة ألول مــرة إال إذا كان لديه توجيــه من طبيب العائلة 
لذلــك هنالك تناغم جيد و تنســيق محكم بيــن طبيب العائلة و 

مختلف األخصائيين و القطاعات الصحية األخرى.
طبيــب العائلة هو  طبيب عام يهتم بمتابعة الحالة الصحية و 
لفتــرة طويلة ألفراد العائلة كبيرهم و صغيرهم بحيث يصبح 
ملم بالمشــاكل الصحيــة و حتى اإلجتماعية لهــذه العائلة، و 
عنده تصور خاص عن أمراضهم األكثر شيوعا أو األمراض 
الوراثيــة أو مدى اســتجاباتهم لبعض العالجات و تحسســهم 
لبعــض األدوية التي قد تكون قاتلة، كما يتم متابعة األمراض 
المزمنــة و هو أيضا يعرف أطفالهم حتــى قبل الوالدة و يتم 
متابعتهــم حتى يصبحوا جاال و نســاء، بــل يقوم حتى بعالج 

أبناء و بنات هؤالء الرجال و النساء.
معظــم المصابين باضطرابات نفســية يذهبون ســرا للطبيب 
النفســي بينمــا اليجدون حرجــا في اإلفصاح عــن مرضهم 
لطبيب العائلة  و هذا بســبب العالقــة الحميمية التي تجمعهم 
بــه بل و أكثر من ذلك فهنالك أمراض يعتبرها المريض من 
المحرمات على اآلخرين إال طبيب العائلة ألنه حافظ سرها.
إذا لــم يتمكن طبيب العائلة مــن معالجة المريض يعرف إلى 
أي وجهــة يوجهه كما أن األخصائي يجد استحســان كبير و 
اهتمــام زائد للمريض الذي وجه إليه مــن قبل طبيب العائلة 
نظــرا لألخالق الطيبــة و النبيلة التي تجمعهمــا. و من مهام 
طبيــب العائلــة كذلك القيــام بالفحص المنزلي فــي الحاالت 
الخاصــة و الضرورية كالمريض المصاب بشــلل نصفي أو 
المتقدم في الســن و يصعب إخراجه مــن المنزل أو صعوبة 
وصول ســيارة اإلســعاف، و هنا أنوه لبعض العائالت الذين 
يستغلون طيبة و مرونة طبيب العائلة حيث يستدعونه للعالج 

المنزلي لمريض بإمكانه التنقل للعيادة فهذا محرج للطبيب.
كذلك من مهام طبيب العائلة زيارته قبل الذهاب لسفر العطلة 
ليزودها ببعض مــا تحتاجه من أدوية و نصائح طبية لتجنب 

ما يفسد على هته العائلة جو المرح و االستمتاع بالعطلة.

طبيب العائلة

الدكتور : سليمان بوفاعة

طبيب عام    – قسنطينة -
 

 الهاتف :
031849282 

 Email :
 slimaneboufaadoc@gmail.com
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n  هــو حالــة من الكآبة يكثر في نصف الكرة الشــمالية و 
خاصة الدول االسكندينافية و يكاد ينعدم في البلدان المشمسة 
مثل دول الخليج ،حيث تنتاب اإلنســان كآبة مع بداية الشتاء 
و قلة ســطوع الشمس لذا يســمى علميا االضطراب النفسي 
trouble affectif saisonnier ،و هــو  الموســمي - 
مرض غير دائم يزول تلقائيا في الحاالت البســيطة مع نهاية 
فصل الربيع و بداية األجواء المشمسة غير أن هنالك حاالت 
تســتدعي العالج الطبي و النفســي أسبابه غير معروفة على 
وجــه الدقة غيــر أن العلماء يعتبرون ســببه نقص فيتامين د 
بســبب قلة ضوء الشــمس الذي بدوره يــؤدي إلى انخفاض 

مستوى »سيروتونين«.
الســبات الشــتوي لدى الحيوانات دفع العلماء للبحث فوجدوا 
من أســرار هذا السبات الشتوي ارتفاع هرمون الميالطونين 
بشــكل مذهــل في فترة ســباتهم هــذا الهرمون تفــرزه الغدة 
الســعترية حيث بمجرد تلقي العين لضوء الشــمس و الضوء 
الســاطع تتوقــف هذه الغدة عــن إفرازه بينما يزداد مســتواه 
فــي الظالم فهــو بمثابة مؤقت للســاعة البيولوجيــة و نظرا 

لطول الليل في الشــتاء يجعل مســتواه عال في الجســم و ما 
يزيد الطين بلة األجواء الدامســة نهارا و الملبدة بالغيوم كما 
الحــال فــي النرويج مثال و عدم تلقي العين الضوء الســاطع 
من الشــمس يبقى هذا الهرمون مرتفع في الجســم مما يسبب 
األعراض التالية: الكآبة، حزن دفين دون ســبب، قلق، أرق 
، قلــة القدرة علــى التركيز، ميــل للنوم فترة أطــول، الميل 

لإلنعزال، التفكير السلبي.
العالج

1 - دوائي في الحاالت المتقدمة من المرض
-2 العالج بالضوء و هو تعريض المريض ألضواء ساطعة 
لفترات محددة على أضواء LED هذا الضوء الذي يشــبه 

إلى حد كبير ضوء النهار 
-3 كثرة الذهال لألماكن المفتوحة و ممارســة الرياضة في 

الهواء الطلق 
-4 الجلــوس بجانــب النافذة و إزاحة ســتائر النوافذ و جعل 

الغرفة أكثر غرفة للضوء

صحة نفسية   
 االكتئاب الشتوي

طبيبك يجيب 
  

أحس بضيــق يف الصدر 
مــا  الليــل  يف  خاصــة 
يجعلني من الصعب النوم 
بإرتياح ..هل ذلك مرض 

؟
صورية .ع –عنابة- 

الجواب: 
 قد تكــون مقدمة لبعض االمراض 
،وضيــق التنفس اثناء النوم له عدة 
اسباب مرضية وغيرمرضية،فأما 
الغير مرضية منها استعمال وسادة 
غير مناســبة إما عالية أو منخفضة 
يجعــل   )matlas(الفــراش قــدم 
الفرد يتعذب أثناء النوم،قلةالتهوية 
المدفــأة  يتركــون  الذيــن  خاصــة 
علــى  تســتولي  ،حيــث  مشــتعلة 
أكســجين الغرفــةاو كثرةالتدخين  
فــي غرفة النوم أمــا المرضيةفهي 
كثيــرة وخاصــة إذا كانت متكررة 
منهــا: أمــراض القلــب فقــر الدم 
أمراض الرئة  ابســمنة الحساسية 

الشخير.....

 أنــا إمرأة  أزن تقريبا 80 
كلغراما ..ما هي العواقب 
على  املرتتبــة  الصحيــة 

زيادة وفرط الوزن؟
السيدة حليمة .ج ميلة 

الجواب:
وحالتــك  طويــل  موضــوع   
متالزمــة  طبيــا  عليهــا  يطلــق 
 s y n d r o m e ( يــض ال ا
métabolique(  ،طبعــا ينجــم 
عنها كثير من األمر ضفي مقدمتها 
الداء الســكري ارتفــاع ضغط الدم 
ارتفــاع شــحوم الدم ألــم الركبتين 
والظهــر ،ويجــب انقــاص الوزن 
قدر المستطاع باتباع حمية غذائية 
أن  ،علمــا  الرياضــة  وممارســة 
الوزن المثالي أو الصحي يبقى حلم 
للمرأة  وقاعدته هي طول الجســم 
بالســنتيمترات  ناقص 100 الناتج 

وزنك بالكيلوغرامات.

أعرف جسمك

صفحة أسبوعية ٌتعنى بالصحة  ومستجدات الطب 

 الهرمونات
n   هي مواد كيميائية تنتجها الغدد داخل جســم اإلنســان 
بقدر موزون و دقيق تنتقل عبر الدورة الدموية ليبدأ عملها 
في تنظيم وظائف الجســم المختلفة و كذلك سلوكه النفسي 
وزنها يقاس بالنانوغرام ، زيادتها أو نقصانها و لو بشكل 
طفيــف يؤدي إلــى مرض ما هذا و توجــد غدة حباها هللا 
في دماغ اإلنســان- الغدة النخاميــة- ال تكتفي فقط بإفراز 
الهرمونــات بل تســيطر علــى عمل غدد أخــرى و اليوم 

نتعرف على هرمون السيروتونين.
هو ناقل عصبي يصنع في خاليا الجهاز العصبي يســاهم 
في نقل الرســائل بين مختلف الخاليا العصبية يطلق عليه 
هرمون السعادة ألنه يؤثر على العواطف و الدماغ فعندما 
ينقــص انتــاج هــذا الهرمون يــؤدي بصاحبــه إلى نقص 
الشــهية، غثيان، قلة الحركة ، الشــعور بالهم الزائد دون 
سبب و إذا طال األمد و لم يدرك المريض الطبيب يؤدي 
إلى األمراض النفسية مثل الكآبة و من هنا جاءت األدوية 
المضادة لالكتئاب لذا فهي ليســت فقط حبة دواء بل يمكن 
أن نســميها حبة السعادة فهذا الدواء يمنع إعادة امتصاص 
لجسم للســيروتونين ما يجعله يبقى فترة أطول في الدماغ 
والخاليا العصبية و يمنع هبوطه مؤقتا ريثما يقوم الجســم 

بإنتاج هذه المادة 
في األخير نشــير إلى أنه ليس من العيب أو الخجل تناول 
هذه األدوية المضادة للكآبة التي يعتبرها الكثير من الناس 

أنها دواء ) المهابل( .
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استراحة

  سيمون فايل...
فيلسوفة التجذر والروحانية

 n      فيلســوفة ومتصوفــة وناشــطة سياســية فرنســية 
ُولِــَدْت فــي عائلــة يهودية غيــر متدينــة. تُعتَبر ســيمون 
فايــل من أهم فالســفة القرن العشــرين، وهــي أخت عالِم 

الرياضيات أندريه فايل.
مع أنها لم تعش ســوى 34 عاماً فقد كانت غزيرَة اإلنتاج 
تجــاوزت مؤلفاتها العشــرين. اعتبرها الكاتــُب والروائي 
الفرنســي ألبير كامو أكبَر عقل في عصرها. كما اعتبرها 
الكاتــُب والصحفي البريطاني تومــاس مالكوم مادجيريدج 
العقَل األكثَر إشــراقاً في القرن العشــرين. بلَغ تأثيُرها حداً 

جعَل ألبير كامو نفُسه يرى أنه من المستحيل تصور أية مكانة ألوروبا في المستقبل 
َدْتها سيمون فايل. ما لم تأخذ أوروبا بالحسبان المتطلباِت التي حدَّ

ست بشكل متقطع خالل  بعد تخرجها من التعليم الرســمي، أصبحت فايل معلمة. درَّ
ثالثينيــات القرن العشــرين، وأخذت إجازات عديدة بســبب صحتها الســيئة وألنها 
كرســت نفســها للعمل في النشــاط السياســي وهو عمل من شــأنه أن يساعدها في 
حركــة النقابة العماليــة، إذ وقفت في صف الالســلطويين المعروفين باســم عمود 
دوروتي في الحــرب األهليــة اإلســبانية، وأمضت أكثر من ســنة تعمل كعاملة في 

مصانع السيارات غالباً لتتمكن من فهم الطبقة العاملة بشكل أفضل.
ســلكت طريقاً غير مألوف بالنســبة إلى المثقفين اليســاريين في القرن العشــرين، 
وأصبحــت أكثــر تديناً ومياًل إلى الروحانية مع تقدمها في الســن. كتبت فايل العديد 
مــن المؤلفات خالل حياتها، رغــم أن معظم كتاباتها لم تلفت االنتباه إال بعد وفاتها. 
في خمســينيات وســتينيات القرن العشرين، أصبحت أعمالها مشــهورة في أوروبا 
القارية وفي البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية. ظل فكرها موضوع دراســات مكثفة 
فــي مجــاالت عديدة، وجدت دراســة الحقــة من جامعــة كالغاري أنــه بين عامي 

1995 و2012 نُشر أكثر من 2500 عمل علمي جديد 
عنهــا،  وصفها ألبير كامو بأنها ”الروح العظيمة الوحيدة 

في عصرنا”.
وأتقنت اللغــة  لعمرهــا،  ســابقة  تلميــذة  فايــل  كانــت 
اإلغريقية فــي عمر الثانية عشــرة. تعلمت السنســكريتية 
الحقاً بعد قراءة كتــاب البها غافاد غيتا. كانت اهتماماتها 
في األديان األخرى على مستوى عالمي مثل مفكر عصر 
النهضة بيكوديال ميراندوال، وحاولت فهم طقوس كل دين 

كتعبير عن الحكمة المتعالية.
في عمر المراهقة، درست في مدرسة هنري الرابع تحت 
إشراف معلمتها القديرة إيميلي تشارتي والتي تُعرف باسم 
»ألين”انتهت محاولتها األولى في تقديم اختبار القبول في 
مدرسة األساتذة العليا في يونيو عام 1927 بالفشل بسبب 
درجاتهــا المنخفضة في التاريخ. عام 1928، نجحت في 
الحصــول على القبــول. احتلت المرتبة األولــى في اختبار الحصول على شــهادة 
»الفلسفة العامة والمنطق«، بينما حلت سيمون دي بوفوار في المرتبة الثانية. أثناء 
تلــك الســنوات، لفتت فايل االنتباه بســبب آرائهــا المتطرفة. كانــت تدعى »البكر 

الغاضبة«، وحتى أن معلمتها القديرة لقبتها »بالمخلوق المريخي”
درســت الفلسفة في مدرســة األساتذة العليا، ونالت شــهادة الدراسات العليا ) وهي 
شــهادة مكافئة لشــهادة الماجســتير( عام 1931، وكان عنــوان أطروحتها »العلم 
ســت فايل  والكمــال عنــد ديكارت حصلــت على موافقة العمل في العام نفســه .درَّ
الفلســفة في مدرســة إعدادية للبنات في مدينة لو بــوي أون فيالي، وكان التدريس 
أول عمــل تقــوم به في حياتهــا القصيرة. وقد ألفت الكثير مــن األعمال أبرزها : ” 
دفاتر ” و”تأمالت حول قضايا الحرية واالضطهاد ”، و”الطرف العمالي” و”رسالة 

إلى رجل دين ”.
اشهر اقوالها 

االهتمام هو أندُر وأنقى ما تجوُد به.
يتكون المستقبل من مواد الحاضر .

n  يحكــى القاضــي العمرانــي أن القاضي محمد بن علي الشــوكاني _ 
رحمــه هللا _ كان يصلي في مدينة دمار فســقطت عمامتــه ، فحملها وهو 
فــي الصالة ، واعادها على رأســه ، وكان هنــاك أعرابي يراه ، فقال : يا 
شوكاني هذه لم تعد صالة هذا لعب ، فقال الشوكاني : حمل العمامة أهون 

من حمل أمامة 
يشــير إلى الحديث النبوي الذي فيه أن النبي عليه الصالة و الســالم حمل 

أمامة بنت ابنته في الصالة .

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

      أبو القاسم الزهراوي ... 
 أول من أسس علم اجلراحة يف العامل  

يف رحاب العلم واإلميان  

مدينــة  فــي  الزهــراوي  ولــد      n
الزهراء،ويُعتقــد بأّن أصوله ترجع إلى  
األنصار،وقــد عاش فــي مدينة قرطبة، 
وفيهــا درس ومارس الطب والجراحة، 
وقد تمت اإلشــارة إلى اسمه في كتابات 
ابن حزم الذي صنّفه على أنّه واحد من 
أعظم أطباء األندلس، وقد قام الحميدي 
بكتابة ســيرة الزهراوي في كتابه جذوة 

المقتبس في ذكر علماء األندلس.
كان أبــو القاســم الزهــراوي مــن أهل 
الفضــل والديــن والعلــم، درس الطب 
علــى علمــاء قرطبــة، وأصبــح طبيباً 
احــاً فاضاًل، خبيراً باألدوية المفردة  جرَّ
والمركبــة، جيد العــالج، نبغ في حدود 
ســنة 400هـــ، وأصبح طبيــب الحكم 
الثانــي الذي كان عصره يتســم بالتألق 

الحضاري.
واعتبرت دائرة المعارف البريطانية أنه 
أشهر من ألَّف في الجراحة عند العرب، 
وأول من اســتعمل ربط الشــريان لمنع 

النزيف .
يُعتَبر الزهراوّي من األطبّاء الشاملين، 
ومــن أكثرهــم إجــادًة للطــّب؛ حيــث 
لــم يكتــِف الزهــراوّي بكونــه طبيبــاً 
احــاً، بل كانــت له درايــة في ِطّب  جرَّ
األســنان، واألورام الســرطانيّة، وكان 
ل الُمالحظات،  يتفقَّــد َمرضــاه، ويُســجِّ
رات لحاالتهــم؛ وذلــك حتــى  والتطــوُّ
ــن من ِدراســتها، والوصــول إلى  يتمكَّ
ى في الوقت  عــالج لهــا، وهذا ما يُســمَّ
الحالــي ب)التجربة الســريريّة(، ومن 
الجديــر بالذكــر أنَّ للزهــراوّي العديد 
من اإلنجــازات الطبيّة التــي حقَّقها في 

ُمختلَف المجاالت، ومنها:
 اإلســهامات البارزة في اختراع أدوات 
ة بالِجراحة، وِصناعتها، كأدوات  خاصَّ
ــل إلــى عــالج  َفْحــص اأُلُذن. التوصُّ

ل  الثؤلــول، حيث يُعتَبر الزهــراوّي أوَّ
ــل إلى هــذا العــالج؛ وذلك  مــن توصَّ
وأُنبــوب  كاويــة،  ة  لمــادَّ باســتخدامه 
حديدّي، حيــث كان ُمخَتّصاً في العالج 
بالَكّي. اســتخدام الخّطافــات الُمزدوجة 
أثناء إجــراء العمليّات الجراحيّة، حيث 
ل من اســتخدمها.  يُعتَبــر الّزهراوي أوَّ
ــل إلى طريقة لَوْقف نزيف الدم؛  التوصُّ
وذلك من خالل َرْبط الشرايين الكبيرة، 
وقد ســبق بذلــك )أمبــرواز باريه( في 
هــذا االكتشــاف بُمدَّة تصــل إلى 600 
عــام. الحديــث عن َمَرض الســرطان، 
حيث َذَكر بعضاً من أنواعه، كسرطان 
الكلــى، والرحــم، والعين. اإلســهامات 
الواضحــة فــي مجــال طبِّ األســنان؛ 
حيث َشــَرح كيفيّة َقْلع األســنان بلطف، 
كما َذَكر األســباب التي تُؤدِّي إلى َكْسر 
الفّك أثناء عمليّة َقْلع السّن، وقد كانت له 
دراية بكيفيّة تنظيف األســنان، وِعالج 
األضراس التــي َتنبُت في غير مكانها، 

ين،  إضافــة إلى أنّــه عالج ُكســور الفكَّ
وكان بارعــاً في تقويم األســنان أيضاً. 
البصمــة الواضحة التي تركها في طبِّ 
النســاء )التوليد، والجراحة النســائيّة(؛ 
حيث َشــَرح ُطُرق التوليــد، والتي من 
بينها الوالدات العسيرة، والحمل خارج 
الرحــم، واإلجهــاض، وقــد اســتطاع 
ابتكار آلٍة الســتخراج الجنيــن الميّت، 
ل من اســتعمل  ويُعتَبــر الزهــراوّي أوَّ
ــة لتوســيع الرحــم. مقدرته  آالت خاصَّ
على تفتيت حصى الكلى، واستخراجها 
ة، كما أنّه استأصل  باستخدام أداة خاصَّ
أورام األنــف مــن خــالل أداة شــبيهة 
بالِســنَّارة. ُصنــع الالصــق الطبّي؛ إذ 
ل من َصَنع الِصقاً  يُعتَبــر الزهراوّي أوَّ
طبِّيــاً، وهو الشــكل الذي يُســتخَدم في 
ل من  ـه كان أوَّ العصــر الحالّي، كما أنّـَ
َصَنع ُخيوطاً للِجراحة، حيث استخَدمها 
فــي عمليّــة جراحة األمعــاء. تحضير 
التقطيــر،  باســتخدام  ُمختلِفــة  أدويــة 

وتقنية التســامي، علماً بأنّــه كان خبيراً 
بة، والُمفردة.  باألدوية بنوَعيهــا: الُمركَّ
 ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ الزهــراوّي 
ـز عــن غيــره مــن األطبّــاء،  قــد تميّـَ
ة  احيــن؛ ويعــود ذلــك إلــى عــدَّ والجرَّ
ها: استخدامه لألدوات  أســباب، من أهمِّ
الِجراحيّة في ُمختلَف أنواع الِجراحات، 
حها  وقــد َوَصفها َوْصفــاً دقيقــاً، وَوضَّ
سوم، كالمناشير العظميّة، والمثاِقب  بالرُّ
العظميّــة بأنواعهــا. معاَرضتــه لرأي 
الُعلمــاء الُمتعلِّق بالَكّي، وأنَّ وقت الكّي 
ال َيصلُــح إاّل فــي الربيــع؛ حيــث َذَكر 
الزهــراوّي أنَّ الكّي َيصلُح في أّي وقت 
من السنة، وَذَكر أنَّ الحديد هو األفضل 
للَكّي، وهــذا ِخالف ما َذَكره الُعلماء أنَّ 
نه من  الذهــب هو األفضــل للَكــّي. تمكُّ
اختراع آلة للناســور الدمعــّي، كما أنَّه 
ل من اكتشــف الهيموفيليا )نزف  كان أوَّ

الدم(، وَوَصفها.
الُمؤلَّفــات،  مــن  العديــد  للزهــراوّي 
والُكتُب، واألبحاث الِعلميّة، ولعّل أبرز 
هــذه الُكتُب هو )كتــاب التصريف لَِمن 
َعِجــز عــن التأليــف(؛ وهــو كتاب في 
، ويتحــدَّث عن الجراحــة، وقد  الطــبِّ
تُرِجم هــذا الكتاب إلى اللغــة الالتينيّة، 
وهو يُعتَبر موسوعة أساسيّة للطبِّ عند 
احيــن في الغرب، وذلك في القرن  الجرَّ
السابع عشر الميالدّي، علماً بأنّه قد ظلَّ 
َمرِجعاً أساسيّاً، وُمهّماً لُطاّلب الطبِّ في 
جامعــات أوروبا في القرَنين: الســادس 
عشــر، والسابع عشــر الميالديَّين، كما 
ـف الزهراوّي كتاب )تفســير األكيال  ألّـَ
واألوزان(، و)مقالــة فــي عمــل اليــد( 
 و)ُمختَصــر الُمفــَردات وَخواّصهــا (.
توفــي الزهــراوي فــي األندلس ســنة 

427هـ.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أنه ال يزال يستخدم عالج 
سم النحل اليوم للمساعدة في ظهور 
األعراض من جميع أنواع األمراض.

- هل تعلم أن النبي داوود عليه السالم هو أول من 
أستعمل عبارة أما بعد.

- هل تعلم ان الّنمل ال ينام أبداً، وليست لديه رئات

1943ميالد  جوزيف ستيجلز،اقتصادي أمريكي 
حاصل على جائزة نوبل في العلوم االقتصادية 

عام 2001.
1992 إعالن حالة الطوارئ في الجزائر بعد مواجهات دامية في 

الشارع 
1994وفاة هوارد تيمن، عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل 

على جائزة نوبل في الطب . 

األســتاذ:ما تعريــف الصخور 
الراسبة؟

قالت الزوجة للطبيب : زوجي يتحدث 
أعطيه كثيــرا وهو نائم هل لذلك عالج ..أجبها الطبيب 

فرصة يتحدث وهو مستيقظ 

في هذا العالم الفاني ، ال بد ان اتذوق طعم الموت 
كجميع من ماتوا .

  محمد الفاتح 

مول القلب الصايف ديما زهرو حايف 
يضرب هذا المثل في الصفاء  و الخلو من األخالط 

التي تعكرصفواللون الطبيعي.

       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 و فــي هذا الســياق، فضلت أمس 
العديــد من العائــات القليــة التجمع 
أمــام مقر فرقة حرس الســواحل في 
ميناء القل فــي احتجاجات ،مطالبين 
مســاعدتهم في الكشــف عــن مصير 
أبنائهــم ”الحراقــة” وســط تضارب 
اإلشاعات و األخبار حول مصيرهم 
الغامــض، في الوقت الــذي ال تزال 

التحريات و االتصاالت تجري حتى 
من أعلى مســتوى على أمل الكشف 
عن مصير هؤالء الحراقة العشــرين 
مــن واليــة ســكيكدة الذيــن ال يزال 
مصيرهم مجهوال وسط قلق و خوف 

عائاتهم. 
وناشــدت عائــات الشــباب الحراڨة 
الســواحل  بإتجــاه  غامــروا  الذيــن 

وفــي  العليــا  الســلطات  اإليطاليــة 
مقدمتهــا والي والية ســكيكدة ومدير 
ميناء سكيكدة ،التدخل لمعرفة مصير 
أبنائهــم الذين انقطعــت أخبارهم مند 
مغادرتهم منازلهم الخميس الماضي. 
وتتخــوف عائات الشــباب الحراڨ 
الذيــن يقطنــون فــي مدينة ســكيكدة  
والقل من أن يكــون الحراقة مازالوا 

عالقين في عرض البحر 
و صــرح  أحــد عائــات الحراڨة ل 
عين الجزائر أن كل مســاعيهم على 
مدار أيام األسبوع باءت بالفشل ،في 
ظل تضــارب األخبــار والمعلومات 
وانتشــار العديد من االشــاعات على 
مواقــع التواصــل االجتماعي بشــأن 

مصير الحراقة المفقودين 
الحراڨــة  عائــات  معانــاة  وتبقــى 
مســتمرة في انتظار تحرك السلطات 
،علــى أمــل العثــور علــى أثرهم قد 

يقودهم لمعرفة مصير أبنائهم .
جمال بوالديس/ كريم يوف

أحوال الطقس 

قسنطينة : 19/ 12
الجزائر : 21/ 16
وهران : 22/ 14 

انقطعت أخبارهم منذ إبحارهم الخميس المايض
مصير غامض لحوالي 20 حراقا

  انطلقوا من واد الصابون في سكيكدة

n تمكن عناصر أمن دائرة بوثلجة  من اإلطاحة بشــبكة 
دوليــة منظمة مختصــة في المتاجــرة و تهريب األحجار 
الكريمة والقطع النقديــة األثرية  إلى دول الجوار مرورا 
بواليــة الطارف ، العصابة متكونة من 3 أشــخاص  في 
العقــد الرابــع والثالــث  مــن العمر ينحــدرون من احدى 
واليــات الغرب الجزائري ، حيث تعود وقائع القضية إلى 
تلقــي مصالح أمن دائــرة بوثلجة  معلومــات تفيد بوجود 
شــبكة دوليــة  مختصة في المتاجــرة  و تهريب األحجار 
الكريمــة  والقطع النقدية األثرية نحو دول الجوار مرورا 

بوالية الطارف أين تم االســتغال األمثل لهده المعلومات 
و مــن خال نصب  حاجــز تفتيش فجائــي بمدخل مدينة 
بوثلجــة ،أيــن تم توقيــف مركبة ســياحية علــى متنها 3 
أشــخاص وعنــد التفتيش الجيــد للمركبة تــم العثور على 
محفظة يدوي بها كمية من األحجار الكريمة القطع النقدية 
األثريــة  ،أين تم توقيفهم وتحويلهم الــي مقر أمن الدائرة 

الستكمال اإلجراءات القانونية   .
بوثينة. س

n وحســب رئيس الفرع النقابي ، فإن األساتذة يفتقرون 
إلــى المكاتب والتجهيــزات البيداغوجيــة، وافتقار الكلية 
لدورات المياه المغلقــة، إضافة إلى المصعد الذي هو في 
خدمــة فئة دون غيرها، يحدث هذا في الوقت الذي أصبح 
األستاذ عاجز على الوصول إلى مبنى الكلية، إضافة إلى 

وجود أساتذة من فئة ذوي االحتياجات الخاصة .
مــن جهــة أخرى، تحدث األســاتذة المحتجون عن ســوء 
المعاملــة من قبل عميد الكليــة، الذي يتعامل بطريقة غير 
مقبولة مع االنشغاالت المرفوعة والتي لم يقم بتسوية ولو 
نقطــة منها كما أن التعامل مع الفــرع النقابي غير مقنع، 
حســب المحتجين، الذين يؤكدون أن الفرع النقابي يطالب 

عميد الكلية بإحترام األساتذة.

 باقة األخبار 
مقتل شخص وإصابة 7 آخرني يف 

حوادث مرور بسطيف 

n أسفر حادث مرور خطير وقع ليلة أول أمس، على 
مســتوى الطريق السيار ببلدية أوالد صابر بسطيف، 
مقتل شخص يبلغ من العمر 41، اثر اصطدام عنيف 
لشــاحنة تجارية ل بشــاحنة ذات مقطورة، حيث يعد 
الضحية ســائق المركبــة األولى، والذي لفظ أنفاســه 
األخيــرة في عين المكان، تم نقلــه إلى مصلحة حفظ 
الجثث لمستشفى الخثير صروب بالعلمة، وتم تسجيل 
خــال الـ 24 ســاعة الماضية ثاثة حــوادث مرور 
أخرى خلفت إجماال إصابة ســبعة أشخاص بأضرار 
متفاوتــة بــدون خطورة كبيرة، هــذه الحوادث وقعت 
على مســتوى الطريق الوطني رقم 77 بعين السبت، 
الطريق الوالئي رقم 65 بعين آزال ووسط مدينة بني 
عزيــز، حيث تدخل عناصر الحمايــة المدنية بإجاء 
الضحايــا ونقلهــم إلى مصالــح االســتعجاالت لتلقي 
العاج الازم، في حين فتحت مصالح األمن تحقيقات 

لمعرفة مابسات هذه الحوادث.

3سنوات سجنا لمروج 
المهلوسات  بالرشيعة يف تبسة 

n  أدانــت أول أمس محكمة الجنح لمدينة الشــريعة 
بتبسة شــاب في ال23 من عمره ب 3 سنوات حبسا 
نافــذا بتهمة تتعلــق بحيــازة المخــدرات والمؤثرات 

العقلية لغرض البيع بطريقة غير شرعية .
وتعــود وقائع هذه القضية التــي عالجتها مصالح امن 
دائرة الشريعة والتي تمكنت من توقيف المتهم  وحجز 
كميــة مــن األقراص المهلوســة مقــدر عددها ب31 
قرصــا كان المتهــم بصــدد ترويجها لشــباب المدينة 
وعليــه تم تحويل المتورط رفقة المحجوزات الى مقر 
امــن الدائرة وفتح تحقيق في القضية، وبعد إتمام كافة 
اإلجراءات القانونية الازمة تم تقديم المشتبه فيه امام 
العدالــة لدى محكمة الشــريعة التي أصدرت في حقه 
حكما يقضي بـ03سنوات حبس نافذة وغرامة مالية. 
هواري .غ

وفاة شخص بصعقة كهربائية 
ببلدية نب مهدي بوالية الطارف

n لقي، يوم أمس، شاب حتفه  بمنزله الكائن بمنطقة 

مســدور التابعة اقليميا  لبلدية بن مهيدي بعد تعرضه 
لصعقــة كهربائيــة  الشــاب يبلغ من العمر 43 ســنة  
متــزوج و أب ل 4 أطفال  كان  يقوم بأشــغال داخل 
منزلــه دون أن يقــوم بغلــق  العــداد الكهربائــي أين 
تدخلت عناصر الحماية المدنية الى عين المكان نقلت 
الجثــة الى مصلحة حفظ الجثــث بالقطاع الصحي بن 

مهيدي و فتحت الشرطة تحقيق.
بثينة. ب

 n مــا أوردتــه مجلة الجيش في عددها 
األخيــر مخيــف بالفعــل، فعندمــا تتحدث 
لســان حــال الجيــش الوطنــي الشــعبي 
عــن تحــركات مشــبوهة ،ونوايا ســيئة، 
ومحاولة مفضوحة ينبئ أن الوضع صار 
مقلقا ،ويؤكد أن هناك اســتهدافا لزعزعة 
اســتقرار البــاد والســعي لعرقلة مســار 

الجزائر الجديدة ..
مصطلحات مشبوهة وســيئة ومفضوحة 
من الناحية اللغويــة والداللية كلها تصب 
في خانة المشــبوه فيه والقبيح والســلبي 
والمكشــوف ، وهــي تتاقى فــي الخطر، 
ومــن هنا ندرك أن تحذيــرات الجيش من 
أن أطرافــا خارجيــة تســتهدف الجزائر ، 
وأن أصحاب النوايا الســيئة يسعون لخلط 
األوراق ودفــع البــاد إلــى الفوضى جاء 
فــي ســياق داللي يبــرز مدى ســعي هذه 
األطراف وهؤالء األشخاص المشكوك في 
نواياهم الذين فضحهم التاريخ وفضحتهم 

الجزائر الواقفة برجالها األوفياء ..
» انخراط الشعب الجزائري عن قناعة في 
مســار بناء جزائر جديدة، قوية وســيدة، 
لــم يكن ليرضــي أطرافا معاديــة، حركت 
بيادقهــا مــن ذوي النوايــا الســيئة بفعل 
ارتباطهــا بأجندات خارجية قصد االلتفاف 
علــى المطالب المشــروعة للشــعب، في 

محاولة لدفع الباد إلى الفوضى. » .
وواضــح أن متاعب الجزائر والجزائريين 
مع ذوي النوايا السيئة واألطراف المعادية 
المرتبطة بأجندات خارجية مركزها باريس 
وحبالهــا ممدودة في الداخــل والخارج ، 
وهو ما يســتدعي وضع مصلحة الجزائر 
فــوق كل اعتبــار والتصدي لهــذه القوى 
التي تتغذى أيضا من الفساد ..فساد يجب 
أن يحارب باســتمرار وباهــوادة  ودون 
رحمة وخــارج أيــة حســابات والتصدي 
لكل األشــخاص المشبوهين ذوي السمعة 

السيِّئة .
إن الجيــش الوطنــي الشــعبي ” شــغله 
الشــاغل هــو المســاهمة إلــى جانب كل 
المخلصيــن والخيرين في بناء جزائر كما 
أرادها الشــهداء، وهو ما جعله يتخذ منذ 
بداية المســيرات الشــعبية، موقفا مبدئيا 
وثابتــا، حيث تخندق مع الشــعب وانحاز 
لخياراته وبما يستجيب لمطالبه التي تجسد 
أهمها علــى أرض الواقع، فيما ينتظر أن 
تعــرف مطالب أخــرى طريقها للتجســيد 
تدريجيا، من بينها االنتخابات التشــريعية 
كما وعد بذلك رئيس الجمهورية في عدة 

مناسبات«. هكذا قالت الجيش 
آخر الكام ..ونحن على مقربة من ذكرى 
الحراك الوطني المبارك، حدودنا تشــتعل 
والتهديدات تتصاعد بتحركات  مشــبوهة 
بالبــاد  المســاس  تســتهدف  ويائســة 
وزعزعة استقرارها في محاولة مفضوحة 
للتدخل السافر في شؤوننا الداخلية ،وهو 
ما يرفضه الجيش والشــعب على السواء 
ويســتدعي الوقوف صفــا واحدا في وجه 
هــؤالء المشــبوهين المفضوحيــن ذوي 

النوايا السيِّئة .
                             يزيد سلطان

كاريكاتور 
اإلنتخابات التشريعية: الكواال تستيقض 

الدفع إىل الفوىض..
آخر الكالم 

الصبح  : 06.03
الظهر   : 12.51
العصر  : 15.47
املغرب  : 18.14
العشاء : 19.33

مواقيت الصالة 
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حالة، من الخوف و القلق تعيشه العديد من العائات السكيكدية و القلية بالتحديد، عقب االختفاء الغامض و المصير 
المجهول للعديد من الشبان الذين انطلقوا في رحلة هجرة غير شرعية ”حراقة” من شاطئ ”وادي الصابون” بغرب 
عاصمة الوالية. وتجمهر أمس أفراد من  عائات الحراقة  بسكيكدة  مطالبين السلطات ،التدخل لمعرفة مصير أبنائهم 
الذين انقطعت أخبارهم مند مغادرتهم 

نظم، أمس، الفرع النقابي ألساتذة كلية العلوم بجامعة، سكيكدة، المنضوي تحت لواء االتحاد العام للعمال الجزائريين، 
وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض تصرفات عميد الكلية، وكذا المعاناة التي يتخبط فيها األساتذة الذي يعانون من 

غياب أدنى إمكانيات العمل.

تختص يف املتاجرة باألحجار الكريمة و القطع النقدية واالثرية 

أساتذة كلية العلوم بجامعة سكيكدة يحتجون

تفكيك شبكة دولية وتوقيف 3 اشحاص ينحدرون من غرب البالد بالطارف 

n عائالت تتجمهر وتناشد السلطات العليا التدخل

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

سكيكدة : نورالدين .ب 
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