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حرية و مسؤولية حرية و مسؤولية 
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 راشد  راشد 
 Nالغنو

ص 3

 كشفت تقاریر صحفیة ألمانیة أن متوسط المیدان الجزائري نبیل بن طالب سیغادر 
نادیھ شالك ، فیما ونشر موقع مانشستر سیتي ایكسترا الشھیر أمس على صفحتھ 

الرسمیة في التویتر خبر یؤكد بأن محرز تواصل معھم و أخبرھم بأن كل شئ مثالي 
بالنسبة في مانشستر سیتيبالنسبة في مانشستر سیتي

اختیر العب المنتخب الوطني الجزائري فرید بوالیة العب نادي میتز في التشكیلة 
المثالیة من الدوري الفرنسي اللیغ المثالیة من الدوري الفرنسي اللیغ 11 حسب موقع ماكس فوت. حسب موقع ماكس فوت.

فريد بولحية ضمن التشكيلة اِّـثالية لليغ 1
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الفنانة اِّـغبة صابرين
 لـ «ع الجزائر»:

سأكشف عن وجهي الحقيقي 
ألول مرة J كليب جديد   
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بن طالب يغادر شالك ومحرز 
سعيد َّـ مانشس سيتي

  مولودية مولودية 

الجزائر تجدد الجزائر تجدد 
الثقة َّـ نغيز الثقة َّـ نغيز 
وزرواطي يعود وزرواطي يعود 

للساورة للساورة 

قرار بإطالق برنامج إضافي لفائدة المكتتبين قرار بإطالق برنامج إضافي لفائدة المكتتبين 
الذين رفضت ملفاتهم في عدل الذين رفضت ملفاتهم في عدل 22

أكد وزير السكن والعمران و المدينة كمال ناgي أن قطاعه 
حقق نتائج جد ايجابية رغم الظروف التي مرت بها الجزائر منذ 

بداية انتشار وباء كورونا بإنجاز المشاريع المسطرة وكذا 
.Dلتلبية طلبات المواطن Jوع إضاsبرمجة م

وأوضح كمال ناgي أمس الثالثاء، أن جل مشاريع “عدل 2 
“ انطلقت  بyنامج قوامه 560 ألف وحدة سكنية ،تم انجاز 
المبا| ألك} من  235 ألف وحدة  وتم توزيع ما يقارب   200 

ألف وحدة سكنية، وتبقى لحد اآلن أك} من 300 ألف وحدة 
ص J3 طور االنجاز .
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ت�يع اإلجراءات لتمليك سكنات عدل ت�يع اإلجراءات لتمليك سكنات عدل 11 ألصحابها ألصحابها
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n رفــع، اليــوم ،نائــب رئيس المجلس الشــعبي 
البلدية لبلدية صالح بوشــعور في ســكيكدة ،شكوى 
أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش، 
عقــب تعرضــه، كما قــال إلعتداء خطيــر من قبل 

عامل في البلدية.
الضحية الدي تفاجــأ باعتراض طريقه قبل أيام من 
قبل المشــتبه بــه أثناء أدائه لمهامــه اليومية و وجه 
لــه في بداية األمــر عبارات ناريــة تمس بالعرض 
و الشــرف »حســب إتهاماتــه« ، قبــل أن يباغتــه 
بسلســلة من اللكمات و الضرب  ،مســببا له عجزا 
و ضررا و نزيفا حادا على مســتوى األنف و الفك 
متبوعا بنزيف حادا »حســب الشــكوى التي تجوز 
عليهــا ،الجريــدة«، لينقل على جناح الســرعة إلى 
المستشــفى، قصد تلقي العالج الالزم مقدما شكوى 
أمــام النيابــة ،مطالبا بالتحقيق..نشــير بأن الضحية 
تعرض لالعتــداء أثناء ممارســته لمهامــه اليومية 

كرئيــس للجنة النظافــة في البلدية الــذي لم متمكن 
مــن معرفــة موقفه من الحادثة بســبب وجود هاتفه 

خارج الخدمة.
نوالدين ب

n عشــية التحقيقــات التــي باشــرتها المصالــح 
األمنية بســطيف بخصوص تســيير ديــوان الترقية 
والتســيير العقاري بســطيف، تم إماطــة اللثام على 

حقيقــة بعض الموظفيــن، وهذه المــرة موظفة قيل 
بأنها ظلــت لمدة تلعب دور الوســيط بين المقاولين 
وبعــض القائميــن على الديوان من جهــة والتي قام 
المدير العام الحالي بإبعادها بعدما بلغ مســامعه عن 
دورهــا القذر خاصة أن كانــت محل تحقيق معمق، 
ومــن جهة أخرى تجد أن نائــب المدير العام يحيط 
علما بكل ما يحدث داخل اإلدارة بفعل هذه الموظفة 
التــي مــن المفروض أنها تتولى مهــام الثقة عوض 
الخيانــة خلف الكواليس، فتجد على ســبيل المثال ال 
الحصــر أن المعني يّطلع علــى كل صغيرة وكبيرة 
للســجل الخاص باإلمضاء حتــى وإن كانت خارج 
صالحيته حيث أنه يحيط علما بكل شيء قبل المدير 
العام نفســه، ســواء ما تعلق بالصفقات أو المشاريع 
التي تشــرف »أوبيجي« علــى إنجازها أو حتى ما 
تعلق بالموارد البشرية والترقيات للعمال أو ما تعلق 
بالمالية والمحاســبة، كل ذلــك بفعل إحدى العناصر 
النسوية، حتى أصبحت اآلمر والناهي داخل اإلدارة 

على مرأى ومسمع الجميع.

موظفة فوق العادة يف »أوبيجي« سطيف

عامل يعتدي عىل نائب رئيس بلدية يف سكيكدة

النهضة التونسية ترفض
 »تصريحات مسيئة« للجزائر

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

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

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير:
 محمد مصباح
منسقة التحرير :

مريم بحشاشي  

التحرير :
هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

aineldjazairpub@gmail.com

المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار 
   ANEP

الهاتف : 021737128-
021737678
021733043

الفاكس :021739559
SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق

 التوزيع :قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazaironline.com

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

العثــور عىل ســالة فــروس كورونا 
جديدة تشبه السالة الربيطانية بفيتنام 

n فــادت قناة تلفزيونية رســمية فــي فيتنام، بأن 
األطبــاء عثروا أثناء إجراء اختبارات على ســاللة 
جديــدة لفيــروس كورونــا تشــبه ســاللة الفيروس 

البريطانية.
وأضافــت القنــاة أن »ســاللة الفيــروس من طراز 
»B 1.1.7« التــي تــم العثــور عليهــا ألول مرة 
فــي بريطانيا، تم العثــور عليها حاليــا أثناء عملية 
اختبــار جماعي تجرى بســبب تفش جديد للمرض 
في منطقتــي هايزيونــغ وكوانغنين«.وتم في فيتنام 
منــذ عدة أيام العثور على الســاللة الجنوب إفريقية 
لفيــروس كورونــا، لكنه تم الكشــف عنها فقط لدى 
الصحــة  وزارة  الخارج.دعــت  مــن  الواصليــن 
الفيتنامية ســكان البالد، أمس الثالثاء  إلى مســاعدة 
أكثــر حيوية فــي مكافحة انتشــار كورونا. وأفادت 
بــأن نحو %20 من المصابيــن بكورونا في البالد 
يتخلون عن تنفيــذ مطالب وتوصيات األطباء، فيما 
ال يذهب المئات ممن كانوا على اتصال مباشــر مع 

المرضى إلى األطباء للتأكد من عدم إصابتهم. 
نوفوستي

تفكيك شبكة إجرامية و إيداع شخصني 
ضبطا  بالرسقة يف حالة تلبس بتبسة

n أوقفــت عناصــر الشــرطة التابعة لألمن 
الحضري الثاني بتبســة، شــخصين يبلغان من 
العمر 45 و 57 سنة وحجز كمية معتبرة من 

المخدرات و األقراص المهلوسة.
 وتأتي هــذه العملية بعد ورود معلومات لذات 
المصالــح بوجــود تحركات مشــبوهة لشــبكة 
إجرامية تنشــط بأحياء مدينة تبســة في مجال 
المهلوســة  واألقــراص  المخــدرات  ترويــج 
انطالقــا من أحد المســتودعات التي تســتعمل 
كنقطــة تخزيــن للممنوعات والموجــود بأحد 
األحياء الشــعبية بالمدينة، ليتم بعدها التنســيق 
مع النيابة المختصة ومداهمة المكان الذي عثر 
بداخله على كمية من المخدرات في شكل قطع 
ناهيك عن وجود 546 كبســولة من المؤثرات 
العقليــة شــديدة المفعول مــن أنــواع مختلفة، 
باإلضافــة إلــى 08 قواطــع للورق تســتعمل 
لتجزئــة المخــدرات، ومبلغ مالــي يقارب  9 
ماليين ســنتيم كعائدات من الترويج، وعليه تم 
توقيف المتورطين، بعد أن أبديا مقاومة عنيفة 
اســتدعت و استلزمت استعمال القوة والوسائل 
المسخرة قانونا من أجل تنفيذ أوامر الضبطية، 
وتحويلهمــا رفقة المحجــوزات إلى مقر األمن 
الحضري وفتح تحقيــق في القضية، إلى غاية 
اســتكمال اإلجراءات وتقديــم المتورطين أمام 

العدالة.
بوعكاز منى

بدون تعليق

2
نحلة

عبّرت حركة »النهضة« عن رفضها لتصريحات صدرت في تونس مؤخرا، ووصفتها بأنها »مسيئة للجزائر«
التــي  ينايــر 2011   14 ثــورة  الثــورة  إبــان  الوطنــي  الشــأن  فــي  بــ«التدخــل  للجزائــر  اتهامــات  التصريحــات  هــذه  وتضمنــت   
االثنيــن.  مســاء  صــدر  للحركــة  بيــان  وفــق  إجهاضهــا«،  بهــدف  وبعدهــا  علــي  بــن  العابديــن  زيــن  األســبق  بالرئيــس   أطاحــت 
 وقالت النهضة إنها »ترفض هذه التصريحات المسيئة للشقيقة الجزائر، وتعتبرها متسرعة وغير مسؤولة وغير مراعية لعالقات األخوة التي تربط الشعبين«. 
بالبــالد«. الناشــئة  الديمقراطيــة  للتجربــة  ودعمهــا  لتونــس  الداعمــة  الجزائريــة  بـ«المواقــف  النهضــة   ونّوهــت 
  وأشادت بـ«جهود البلدين الشقيقين )تونس والجزائر( في دعم التعاون بينهما وخاصة في المجال االقتصادي والتصدي لإلرهاب ومقاومة جائحة كورونا«. 
وتداولــت تقاريــر صحفية هذا الســبت تصريحات للرئيس التونســي األســبق المنصف المرزوقي، لقنــاة »الخليج« الفضائية، قال فيها إن »الســلطات 
الجزائرية حاربت الثورة التونســية وناصبتها العداء في ســنواتها األولى، وأن ما عانتُه الثورة التونســية من النظام الجزائري، ال يقل عن ما عانتُه من 

دولة اإلمارات ولو بأسلوب مختلف«.

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n قتــل ، أمــس ، شــخص فــي 
حادث مروع وقع بمنطقة بوقادير 

في والية الشلف .
وحســب ما علمنــاه فــإن الحادث 
المأســاوي نتج عن اصطدام قطار 
متوجه من الجزائر العاصمة نحو 

وهران مع سيارة سياحية .
وقد تخــل أعوان الحمايــة المدنية 
لنقــل جثــة الضحيــة ، فيما فتحت 
مصالــح األمــن تحقيقا حــول هذا 

الحادث .
نيناس

n تســبب فيــروس كورونا بتأجيل 
عــروس لحفل زفافها 7 مرات متتالية 
فــي أقــل من عــام، مــا جعلهــا تعتقد 
بأنهــا »العــروس األســوأ حًظــا فــي 
بالدها«. وكانــت العروس البريطانية 
تســتعد  عاًمــا،   29 ديلــي«  »بيــث 
إلقامــة مراســم زواجها مــن خطيبها 
»جونتي ويليامســون« في الرابع من 
أفريل  العــام الماضي بحضور 150 
ضيًفا من عائلتهــا وأصدقائها  لكن تم 
إلغــاء حفل الزفــاف بعد إعالن فرض 
المتحدة للسيطرة  في المملكة  اإلغالق 

على جائحة كورونا.
وأنفــق  البدايــة،  هــي  هــذه  وكانــت 
الخطيبــان مبلًغــا قــدره 3500 جنيه 
إســترليني على التجهيــزات الخاصة 
بالمراســم االحتفالية التي أُلغيت، فبعد 
أن فشــال في إقامة زفافهما في موعده 

األساسي، قرر الخطيبان تأجيل موعد 
زواجهمــا لعدة أشــهر حتى الـ12 من 
ســبتمبر وكانا يأمالن إقامة حفل أكبر 
وأفضل، وأمضيا فترة اإلغالق األول 
فــي إعداد تجهيزات وزخارف خاصة 
من أجل هذه المناسبة واحتفظا بها في 
محل إقامتهمــا بمدينة »ألدريدج« في 
مقاطعة »ويست ميدالندز« بإنجلترا.

لكن إدارة المنشأة التي اختاراها لحفل 
الزفــاف أبلغتهمــا فــي شــهر جويلية  
بإلغائه بســبب القيود المفروضة على 
عدد الحاضرين المسموح بهم، ليقررا 
بعدهــا إقامــة احتفال بســيط أيًضا في 
ســبتمبر بحضور 15 شخًصا، لكنهما 
اضطرا مجدًدا للتأجيل بســبب تشــديد 

القيود مرة أخرى.
يشار إلى أن »بيث ديلي«  و«جونتي 

ويليامسون« مخطوبان منذ عام

عروس محبطة تؤجل زفافها 7 مرات بأقل من عام

قتيل يف دهس قطار لسيارة بمنطقة بوقادير يف الشلف 

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


الصناعــات  وزيــر  كشــف   n
الصيدالنيــة لطفي بــن باحمد أمس، 
عــن تحقيــق تقدمــا في ملــف إنتاج 
اللقــاح المضــاد لفيــروس كورونا، 
ســبوتنيك V، محليا وفي اإلتصاالت 
مع الطرف الروسي  لعقد شراكة مع 
مصنعين محليين عموميين وخواص  

.
وأكد الوزيــر بــن باحمــد أن الملف 
التقنــي للقاح قد ســجل لــدى الوكالة 
الوطنية لالدوية مشيرا إلى أّن انتاج 
اللقاح ســيتم خالل شــهرين في حال 

توفر المادة األولية.
وأوضح بن باحمد في تصريح له، أنه 

بعد اجتماع تم بين السفير الروسي و 
منتجين محليين لمناقشة امكانية انتاج 
اللقاح محليا،  »ســيتوجه مختصون 
جزائريون إلى  روســيا كما ســيأتي 
وفد روســي  للجزائر للوقوف على 
امكانياتنا، والعمل على ملف تصنيع 
اللقاح الذي  تم الشــروع في دراسته 
منذ شهر و نصف  من خالل لقاءات 
عبر تقنيــة التواصــل بالفيديو، و قد 
تــم تبادل األفــكار بيــن المختصين  

لتحويل التكنولوجيا ».
كمــا أضــاف أّن الجزائــر جاهــزة 
للشــروع فــي  إنتاج اللقــاح في مدة 

شهرين إذا تم توفير المادة األولية.
ق ـ و

3عين على الحدث

قرار بإطالق برنامج إضافي لفائدة 
المكتتبين الذين رُفضت ملفاتهم في عدل 2

 n ترسيع اإلجراءات لتمليك سكنات عدل1 ألصحابها
n اإلدارة األمريكية السابقة أخطأت يف تقليص قدرات »أفريكوم« يف القارة

الجزائر قادرة عىل إنتاج لقاح سبوتنيك خالل شهرني

أكــد وزيــر الســكن والعمــران و المدينــة كمــال ناصــري أن قطاعــه حقــق نتائج جــد ايجابيــة رغم الظــروف التي مــرت بها 
الجزائــر منــذ بداية انتشــار وباء كورونا بإنجاز المشــاريع المســطرة وكــذا برمجة مشــروع إضافي لتلبية طلبــات المواطنين.

تم توزيع قرابة 200 ألف وحدة سكنية

n وأوضــح كمــال ناصري أمس 
الثالثاء، أن جل مشاريع »عدل 2 » 
انطلقت  ببرنامــج قوامه 560 ألف 
وحدة سكنية ،تم انجاز المباني ألكثر 
مــن 235 ألف وحدة  وتم توزيع ما 
يقــارب   200 ألف وحدة ســكنية، 
وتبقــى لحد اآلن أكثر من 300 ألف 

وحدة في طور االنجاز .
 وأضاف قائال فــي تصريح إذاعي، 
»ســنعمل على االنطالق في برنامج 
إضافي - ليس عدل 3 - ولكنه يخص 
ملف الطعون التــي قدمها مواطنون 
سجلوا في صيغة عدل 2 ، ورفضت 
ملفاتهــم فــي وقتها،  وبعــد اجتماع 
لجنة مختصــة تقرر التكفل بملفاتهم  
ابتداء من الســنة الجارية، بعد القيام 
ببعض اإلجراءات، و كذا البحث في 
التركيبة المالية و البنك الذي سيساند 
المشــروع الجديــد وتحديــد العقــار 
الذي سيتم انجاز المشروع به، وبعد 
تخطي هــذه المراحل ســتفتح وكالة 
عدل الموقع ليدفع المواطنون الشطر 
األول علــى أن ينجز المشــروع في 
آجــال تتــراوح بيــن 24 إلــى 32 

شهرا«.
وبالحديث عن رغبة  بعض مكتتبي 
عدل1 تملك ســكناتهم بصفة نهائية، 
أوضــح كمال ناصــري أن »الوكالة 
أنهــت  اإلجــراءات اإلداريــة التي 
تتعلــق بتملكهــا لألراضــي  لتتمكن 
بعدهــا عــن طريــق الموثقيــن  من 
لــكل  الشــخصية  العقــود  تحضيــر 
مواطــن راغــب فــي تملك ســكنه« 
الوكالــة  ســتقوم   قائــال »  وأردف 
بإنشــاء أرضية رقمية جديدة خاصة 
بامتالك الشقق وســتتواصل العملية 
لتشــمل جميع البرامــج الجديدة التي 

انطلقت منذ 2013.«

الترقــوي  ببرنامــج  تعلــق  وفيمــا 
المدعــم  أوضــح كمــال ناصــري 
أن قوامــه 130 ألــف وحدة ســكنية 
علــى المســتوى الوطنــي، وســيتم 
تدعيمه  هذه السنة ببرنامج إضافي، 
واعتبر أنه من أحسن الصيغ بالنسبة 
للسكن الحضري، مشيرا في معرض 
حديثه إلى »صيغة القروض الجديدة 
الشــرعية التي تمكن المواطنين من 
الحصول على قروض حســنة تلبي 

رغباتهم«.

 وأوضــح ضيــف الصبــاح األهمية 
للســكن  الوطنيــة  للبطاقــة  البالغــة 
واعتبرهــا مــن أهــم اآلليــات التي 
يعمد إليها لمراقبــة المواطنين الذين 
يطالبون  بسكن من مختلف الصيغ، 
وهــي عبــارة عــن أرضيــة رقمية 
لقطاع الســكن متصلــة مع أرضيات 
أخرى، حيــث أن هناك تنســيقا بين 
البطاقــة الوطنيــة للســكن و البطاقة 
الوطنية للحالة المدنية، وهناك أيضا 
البطاقات  المختلفة بالنســبة ألمالك 

الدولة وأضاف »هذه العملية ستكون 
أنجــح وأنجع عندما تصــل المديرية 
العامــة ألمــالك الدولة إلــى الرقمنة 
النهائيــة لكل ملفاتهــا وبالتالي يكون 
لدينــا جهاز رقمنة متصل ومتناســق 
لكي نراقــب، وتكون هناك العدالة و 
الشــفافية بالنســبة القتناء أي صيغة 
من صيغ الســكن المدعم من طرف 

الدولة.«
ق ـ و

n قــال مستشــار األمن القومي 
الســابق ,جون بولتون,  األمريكي 
إن الجزائر »شــريك استراتيجي« 
للواليــات المتحــدة فــي العديد من 
القضايا, واصفــا عالقات التعاون 

بين البلدين بـ«الممتازة«.
جاء ذلك في مقابلة أجراها المركز 
االقتصادية  للدبلوماسية  الجزائري 
مع الســفير جون بولتون , تناولت 
على الخصــوص نظرتــه الخلفية 
لألمن الدولي والعالقات األمريكية 
- الجزائريــة ، حيث أشــاد الســيد 
بولتون في هذا الصدد بـ«عالقات 
التعــاون الممتــازة » بيــن البلدين 
فــي العديد مــن القضايا, مؤكدا أن 
الجزائر » شــريك اســتراتيجي« 

للواليات المتحدة.
وعــن رؤيتــه للتعاون بيــن بالده 
والجزائر في حل األزمات األمنية 
فــي مالــي والنيجــر وليبيــا التــي 
تتعرض باستمرار لتهديدات كبيرة 
كمخاطر اإلرهاب وســبل مساعدة 
هذه الدول في التخفيف من أزماتها 
أو إنهائهــا, رد الســفير بولتون أن 
التهديد اإلرهابــي ال يزال خطيرا 
للغاية وأعتقد أنه كان خطأ آخر من 
جانــب االدارة االمريكية الســابقة 
تقليص قــدرات القيــادة األمريكية 
في إفريقيا »أفريكوم« في القارة.

وعــن ذات الموضوع قال » أعتقد 
أنــه كان هنــاك تعــاون ممتاز في 
مكافحة اإلرهاب مع مالي والنيجر 
وموريتانيــا« مشــددا علــى اهمية 
»زيادة التعــاون« في هذا المجال 

مع الجزائر .
ولدى استفساره عن الوضع الحالي 
في شــمال إفريقيا ومنطقة الساحل 
حيث يتحول الوضع بشكل متزايد 
إلى أزمة إنســانية معقــدة, اكد انه 
مــن الواضــح أن هناك عــددا من 
الصعوبــات التــي تواجههــا دول 
الســاحل، مضيفا »اننا نريد جميعا 
االســتقرار في شمال غرب إفريقيا 
ومنطقــة البحر األبيض المتوســط 

.«
? وحظيت االزمــة بليبيا والنزاع 
بالصحــراء الغربيــة, بجانب وافر 
ضمن حديث المسؤول االمريكي, 
حيــث تأســف الســتمرار معانــاة 
الليبــي مــن »الصــراع  الشــعب 
االهلــي« الذي يعصــف به والذي 
أدى -كمــا قال- الى تدفق الالجئين 
إلى أوروبا وشــمال إفريقيا ،وولد 

صعوبات كثيرة لشعب ليبيا.
»لدينــا رغبة مشــتركة فــي رؤية 
الوضــع بليبيــا قــد تــم حلــه » - 
يقــول بولتــون في حديثــه للمركز 
االقتصادية  للدبلوماسية  الجزائري 
- قبــل أن يعود ويحــذر من تدخل 

اطــراف اجنبية في هــذا البلد ومن 
اإلرهابيــة  العناصــر  اســتغالل 
للوضــع واألزمــة بليبيــا وجعــل 

أراضيها قاعدة خلفية لعملياتها.
عدم إجراء استفتاء يف 

الصحراء الغربية أدى إىل 
إحداث املزيد من التوتر

وبخصــوص النــزاع بالصحــراء 
الغربيــة والــذي رأى بولتــون أنه 
بلغ حد وصفه مرحلة خطيرة, أكد 
ذات المتحــدث ان إدارة الرئيــس 
االمريكي الســابق ,دونالد ترامب, 
ارتكبت خطــأ باالعتراف بمطالبة 
المغرب بالســيادة علــى الصحراء 

الغربية.
إجــراء  عــدم  أن  مــن  وحــذر 
االستفتاء الذي تم التعهد به للشعب 
الصحراوي في عام 1991 , أدى 
الى إحداث المزيد من التوتر وولد 
الخطر في شــمال إفريقيا والساحل 
علــى وجــه التحديد »فــي الوقت 
الــذي يجب أن نحاول فيه حل هذه 
القضايــا وإعادة االســتقرار« كما 

أضاف.
االمريكــي  المســؤول  رد  وكان 
واضحا في تناوله العالن الرئيس 
ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب 
على الصحــراء الغربيــة, معتبرا 
ذلــك بانــه »خطأ فادحا مــن نواٍح 

عديدة«.
واعرب عن أملــه في » أال يكون 
له تأثير ســلبي دائم على العالقات 

األمريكية الجزائرية ».
واستطرد يقول »أفترض أن إدارة 
بايــدن ســتفهم ذلــك تمامــا, ولهذا 
الســبب أعتقــد أنــه إذا تصرفــوا 
بســرعة و من المهــم أن يتصرفوا 
بســرعة لعكس االعتراف بالسيادة 
المغربيــة, يمكننــا أن نعيد األمور 

إلى وضعها الطبيعي ».
وفــي استفســار عن توقعاتــه فيما 
يتعلــق بأولويــات اإلدارة الجديدة 
بخصوص المناطــق التي ال تزال 
فيهــا النزاعــات نشــطة رد, جون 
بولتــون, »هنــاك الكثيــر ممــا ال 
نعرفه وأعتقد أنه سيكون موضوع 
نقاش كبير في الواليات المتحدة من 
األسئلة االستراتيجية الكبرى حول 
كيفية التعامل مع الصين وروســيا 
إلى تهديدات انتشــار أسلحة الدمار 
الشــامل وخطــر اإلرهــاب وحل 
النزاعات اإلقليمية , لكن هذه كلها 
مهمــة للغايــة وأعتقد أنه ســيكون 
هناك الكثيــر من االهتمــام لكيفية 
متابعة إدارة بايدن لحل بعض هذه 

القضايا«.
ق ـ و

الجزائر رشيك اسرتاتيجي للواليات 
المتحدة و عالقات التعاون ممتازة

مستشار األمن القومي األمريكي السابق جون بولتون
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n تحادث وزير الشــؤون 
الخارجية، الســيد صبري 
أمــس،  أول  بوقــدوم، 
هاتفيــا مــع األميــن العام 
العربية،  الــدول  لجامعــة 
أحمــد أبــو الغيــط, حول 
علــى  المســتجدات  آخــر 
الساحة العربية واالجتماع 
الجامعة  لمجلس  الوزاري 
المزمــع عقــده قريبــا في 

القاهرة.
بوقــدوم,  الســيد  وقــال 

في تغريــدة على حســابه 
الرســمي بموقــع توتيــر, 
هاتفيا  اليــوم  »تواصلــت 
مع أخي أحمــد أبو الغيط, 
لجامعــة  العــام  األميــن 
حــول  العربيــة,  الــدول 
علــى  المســتجدات  آخــر 
الساحة العربية واالجتماع 
الجامعة  لمجلس  الوزاري 
المزمــع عقــده قريبــا في 

القاهرة«.
ق ـ و/ وأج

بوقدوم يتحادث هاتفيا مع أبو الغيط حول آخر المستجدات عىل الساحة العربية

وزير الصناعات الصيدالنية لطفي نب باحمد:



 n  وأكــد خالل اليــوم الثاني من زيــارة العمل 
و التفقــد لقالمــة أن زيارته لهــذه الوالية جاءت 
للوقوف على ما تجســد من مشاريع على ارض 
الواقــع بالواليــة و المســطرة ضمــن المخطــط 
القطــاع  بهــذا  لنهــوض  للــوزارة  الخماســي 
االســتراتيجي الذي تعول عليــه الجزائر الجديدة 

ان يكون قطاعا بديال عن قطاع المحروقات.
و قال الوزير أنه تم تحقيق ما وعدت  به مصالح 

وزيــر الفالحة و التنمية الريفية بخصوص بذور 
البطاطا و تقليص فاتورة االستيراد بـ 50 بالمائة 
حاليــا و الوصــول إلــى توفيــر 70 بالمائة من 
بــذور البطاطا المحلية آفاق ،2024 خاصة وان 
الجزائــر تحوز على كافات القدرات والكفاءات، 
و هــو مــا تــم مالحظاته علــى مســتوى إحدى 
المســتثمرات الفالحية ، مشــيرا إلى أن التخلص 
النهائي من استيراد البذور سيكون خالل سنة أو 

سنتين على األكثر.
و فيما يخص السلجم الزيتي قال الوزير انه ”يجب 
تطوير هاته الزراعة في الجزائر،  لما تمثله من 
عبء ثقيل على مســتوى النفاقات العمومية  وال 
سيما في الظرف الحالي الذي يعيشه العالم جراء 
تفشي جائحة كورونا  و التي ألهبت أسعار بعض 

المواد األساسية.
و أفاد أن ”تطوير كل من زراعة الســلجم الزيتي 
التــي تســيير بشــكل جيد و الــذرة و كذا شــعبة 
الحليب ليس اعتباطيا بل هو تحدي ترفعه الدولة 
الجزائرية لتدعيم  االقتصاد الوطني، األمر الذي 
يتوجب متابعة تقنية  من خالل إرشاد الفالحين ”.
و في رده على ســؤال حول مدى تجسيد برنامج 
الزراعة الســكرية الذي تضمنته خارطة الطريق 
أن  الفالحــة  وزيــر  أوضــح   2020-2024
”التجــارب التي تجــري حاليا للوقوف على مدى 
مالئمة أصناف هذه الزراعة ، أثبتت نجاح أربعة 
إلى ستة أصناف وأن الرهان الحقيق إلنجاح هذه 
الزراعــة مرتبط بجانــب التحويل” وأكد إحصاء 

متعاملين اثنين في الوقت الراهن.
و صرح حميداني بشــان توقيف اســتيراد اللحوم 
الحمراء الطازجة والمجمدة بان دائرته الوزارية 
بصدد التحضير للشهر الكريم من خالل الوقوف 
علــى مــدى توفر المنتجــات الفالحية وبأســعار 

تتالءم والقدرة الشرائية للمواطن.
هذا و كشف وزير الفالحة عن إعادة فتح أسواق 

بيع الماشية رسميا خالل األسبوع المقبل. 
وأوضــح أن هــذا القرار جــاء في الوقــت الذي 
فتحــت فيه عدد من األســواق أبوابهــا بناًء على 

تعليمات الوالة ببعض من واليات الوطن. 
ق ـ و

وزير الفالحة يؤكد تقليص استرياد بذور البطاطا بـ 50 بالمائة و يكشف

إعادة فتح أسواق بيع الماشية 
رسميا خالل األسبوع المقبل

عين على الحدث
4

كشف وزير الفالحة و التنمية الريفية عبد الحميد حميداني، عن إعادة فتح أسواق بيع 
الماشية رسميا خالل األسبوع المقبل، مشيرا إلى أن ما تحقق لحد اآلن في مجال تطبيق ما 

تضمنته خارطة الطريق الوزارية 2024-2020 ايجابي على العموم .
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n وأوضحت مؤسســة سونطراك أنه في إطار 
سلسلة المشاورات والحوار االجتماعي، تّم تنظيم 
اجتماعيــن في 31 جانفي الفارط  بمقر المديرية 
العامة لســوناطراك بين المديرية العامة والنقابة 
الوطنيــة للمؤسســة  وذكــر بيان المؤسســة أنه 
ُعقد هــذان االجتماعان لفوجي عمل المتســاوي 
األعضــاء، المســؤوالن عــن دراســة الوضــع 
االجتماعي والمهني لعمال األمن الداخلي وكذلك 
الحــاالت الخاصة لحاملــي شــهادات البكالوريا 
زائــد ثالثة ســنوات جامعية ، بحضــور المدير 
التنفيذي للموارد البشــرية واألميــن العام للنقابة 
الوطنية لســوناطراك. خلصت الدراســة الدقيقة 
لمقترحــات فوجي عمل إلى األخذ بعين االعتبار 

جل المطالب االجتماعية والمهنية.
باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد برمج اجتمــاع لجنة 
االتفاقيــة الجماعيــة خالل األســبوع مــن 7 إلى 
11 فيفــري  إلتمام األشــغال الجاريــة، المتعلقة 
بمراجعة النظام التعويضــي، خاصة، التعويض 
عــن الضــرر والعمــل التناوبــي، باإلضافة إلى 
العــالوة االنتقاليــة للمنطقة الصناعية الشــمالية 
ومنحــة الغــذاء وأكــدت المؤسســة  أن كل هذه 
المحادثات ستتوج بتوقيع االتفاقات الجماعية قبل 
نهاية األســبوع الثالث من شــهر فيفري الجاري 
وذلــك حرصــا منهما علــى االســتجابة لمطالب 

العمال.
وبهذه المناسبة أكدت المديرية العامة لسوناطراك 
والنقابــة الوطنية للمؤسســة،أنهما ال تدخران أي 
جهــد من اجــل ترســيخ المكتســبات االجتماعية 

والمهنية للعمال وتعزيز رفاهيتهم.
تبني  جل املطالب االجتماعية 
واملهنية لعمال األمن الداخلي 

وحاملي ” باك 3+«
لســوناطراك،  العامــة  المديريــة  أعلنــت  كمــا 

أنــه ســيتم  األخذ بعيــن االعتبار جــل المطالب 
االجتماعيــة والمهنيــة لعمــال األمــن الداخلــي 
والحــاالت الخاصــة   لحاملي شــهادة البكالوريا 
إلــى  باإلضافــة  أنــه  ســيتم  أكــدت  و   ،+3
ذلــك،  برمجــة اجتماع لجنة االتفاقيــة الجماعية 
خالل األســبوع مــن 7 إلــى 11 فيفري 2021 
إلتمام األشغال الجارية، المتعلقة بمراجعة النظام 
التعويضــي، خاصــة، التعويــض عــن الضرر 
والعمل التناوبي، باإلضافة إلى العالوة اإلنتقالية 
للمنطقة الصناعية الشمالية ومنحة الغذاء.                             
وأوضحــت المديرية العامة لســونطراك والنقابة 
الوطنية للمؤسســة في بيان مشــترك ، أمس، أن 
هذين االجتماعيين عقدا لفوجي عمل المتســاوي 
األعضــاء، المســؤوالن عــن دراســة الوضــع 
االجتماعي والمهني لعمال األمن الداخلي وكذلك 
الحاالت الخاصة لحاملي شــهادات البكالوريا + 
3، بحضــور المديــر التنفيذي للموارد البشــرية 
واألميــن العــام للنقابــة الوطنيــة لســوناطراك. 

وأشــار البيان،  أن  الدراســة الدقيقة لمقترحات 
فوجــي عمل، خلصت إلى األخــذ بعين االعتبار 
جــل المطالب االجتماعية والمهنية باإلضافة إلى 
ذلك، فقد برمج اجتماع لجنــة االتفاقية الجماعية 
خالل األســبوع مــن 7 إلــى 11 فيفري 2021 
إلتمام األشغال الجارية، المتعلقة بمراجعة النظام 
التعويضــي، خاصــة، التعويــض عــن الضرر 
والعمل التناوبي، باإلضافة الى العالوة االنتقالية 
للمنطقة الصناعية الشــمالية ومنحــة الغذاء. كل 
هذه المحادثات ستتوج بتوقيع االتفاقات الجماعية 
قبــل نهايــة األســبوع الثالــث من شــهر فيفري 

.2021
وأكــدت  المديرية العامــة لســونطراك،والنقابة 
الوطنيــة للمؤسســة، أنــه حرصــا منهمــا على 
االســتجابة لمطالب العمال، فانّهمــا  ال تدخران 
أي جهد من أجل ترســيخ المكتسبات االجتماعية 

والمهنية للعمال وتعزيز رفاهيتهم.
  سناء-م/ ر ـ م

  تتويجا لسلسلة المشاورات والحوار االجتمايع
توقيع االتفاقية الجماعية لعمال سونطراك  يف األسبوع الثالث من هذا الشهر

كشفت المديرية العامة لشركة سوناطراك ان تاريخ  توقيع االتفاقية الجماعية لفائدة عمال المؤسسة البترولية سيكون  خالل 
األسبوع الثالث من شهر فيفري الجاري حسبما أفاد به بيان للمؤسسة .

 n   اســتقبل وزير العمل والتشغيل 
الهاشــمي  االجتماعــي  والضمــان 
جعبــوب, مســاء  ســفيرة مملكــة 
الدانمــارك بالجزائــر فانيســا فيقــا 
ساينز, حيث تباحث الطرفان حول 
ســبل ترقيــة التعــاون الثنائــي في 
المجاالت ذات االهتمام المشــترك, 
حســب مــا أفــاد بــه الثالثــاء بيان 

للوزارة
 وأوضــح البيان أن هذا اللقاء الذي 
جــرى بمقر الوزارة شــكل فرصة 
عالقــات  الســتعراض  للطرفيــن 
التعــاون التــي تجمــع البلديــن في 
مجاالت العمل والتشغيل والضمان 
االجتماعي كما تباحثا سبل وكيفيات 
تطويــر وترقية التعاون والشــراكة 
بين الجزائر والدنمارك في الميادين 
تــم  المشــترك كما  االهتمــام  ذات 
التطرق, بالمناســبة, إلى السياسات 
والبرامــج المطبقة فــي كال البلدين 
والقواســم المشــتركة, الســيما في 

مجــال الضمــان االجتماعي حيث 
للنتائج  أبدى الطرفــان ارتياحهمــا 
المتوصــل إليها في مجــال التعاون 

الثنائي
أخرى اســتعرض  جهــة   ومــن 
اإلجــراءات  مختلــف  الجانبــان 
والتدابيــر التي تــم اتخاذها في كال 
البلدين لمواجهة تداعيات وتأثيرات 
جائحــة كورونــا كوفيــد19- على 
االقتصاد, الســيما ما تعلق بالحفاظ 
على مناصب الشــغل وأداة اإلنتاج, 
فضال عــن البروتوكوالت الصحية 
المعتمدة للحد من انتشار هذا الوباء 

في أماكن العمل
 وفي ختام اللقــاء, أعرب الجانبان 
عــن اســتعدادهما لتعميــق التعاون 
وتقريب الحوار الثنائي بين البلدين, 
من خالل تبادل الخبرات والتجارب 
فــي المجاالت ذات الصلــة بالعمل 

والتشغيل والضمان االجتماعي.
ق ـ و

 n  كشــفت  المديرة العامة للمعهد 
الوطنــي للتكوينات البيئيــة, مليكة 
بوعلي أنه تم إنشــاء 3092 نادي 
التعليميــة  المؤسســات  فــي  بيئــي 
)االبتدائــي  األطــوار  بجميــع 
والمتوسط والثانوي( على المستوى 
النشــأ  تربيــة  الوطني, بهــدف 
على احتــرام البيئــة وغرس روح 
المواطنة البيئية في أنفس التالميذ.

وذكرت بوعلي في تصريح صحفي 
على هامش أبــواب مفتوحة نظمها 
العالمــي  اليــوم  بمناســبة  المعهــد 
للمناطــق الرطبة المصــادف ل 2 
فبراير من كل ســنة, ان انشاء هذه 
النوادي يأتي تنفيــذا لالتفاقية إطار 
التــي وقعتهــا وزارة البيئــة ســنة 
2002 مــع وزارة التربية الوطنية 
وتم تحيينها سنة 2011  واضافت 
ان هــذه النــوادي البيئيــة كانت قد 
دعمــت مــن طــرف وزارة البيئة 
بمختلف المعدات السمعية البصرية 
)أجهزة كمبيوتر وكاميرات وآالت 
ســكانر, إلخ(  وأجهــزة  تصويــر 
للقيــام بنشــاطها التحسيســي اتجاه 
التالميــذ الفتة إلى أنه ســيتم خالل 
ســنة 2021 دعم النــوادي البيئية 

بتجهيزات  التربويــة  بالمؤسســات 
اخرى مــن أجل تحســيس األطفال 
بأهميــة الفــرز االنتقائــي للنفايات 
وكــذا مــن اجــل تعليميهــم تقنيات 
البستنة وغيرها من النشاطات التي 

تساهم في المحافظة على البيئة
متصــل  ســياق  فــي   وكشــفت 
البيئــة خالل  عن  وتعتــزم وزارة 
ســنة 2021 توزيــع نحو 5 االف 
لعبــة بيئيــة علــى النــوادي البيئية 
وهي عبارة عــن ألعاب بيداغوجية 
موجهــة لتالميــذ جميــع األطــوار 
التعليمية  من بينهــا لعبة التغيرات 
المناخيــة ولعبــة الفــرز االنتقائــي 
ولعبة صيــد النفايات ولعبة مكافحة 
التصحر ولعبــة التحلل البيولوجي, 

حسبما أفادت به  بوعلي
 وأكدت المســؤولة أن هذه األلعاب 
البيداغوجية تم ابتكارها من طرف 
خبــراء جزائريــون وهــي ألعــاب 
تســتقطب وتســتهوي األطفال وفي 
نفــس الوقت تعودهم علــى احترام 
البيئــة عــن طريــق دفعهــم للقيــام 
بالتصرفــات الصحيحــة التي تخدم 

البيئة. 
ق ـ و

 n   اســتقبل وزير الموارد المائية 
أرزقــي براقي رئيســة الكنفيدرالية 
العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة 
نغزة التي تطرق معها الى ضرورة 
التعــاون و الشــراكة بيــن قطــاع 
المــوارد المائيــة و الكنفيدرالية في 
مجــال ترقية اإلســتثمار في مجال 
صناعة و إنتاج مــواد و تجهيزات 
الــري, حســب مــا أفــاد بــه أمس 

الثالثاء بيان الوزارة
 و اوضــح البيــان ان اللقــاء, الذي 
جرى  بمقر الوزارة, تمحور حول 
ضــرورة التعاون و الشــراكة بين 
قطاع الموارد المائية و الكنفيدرالية 
فــي مجــال ترقيــة االســتثمار في 
مجــال صناعــة و إنتــاج مــواد و 
تجهيــزات الــري قصــد رفع حجم 
اإلنتاج الوطني و مواصلة ترشــيد 
النفقــات العموميــة و التقليص من 
فاتورة االســتيراد في هــذا المجال 
وبالمناســبة واكــد الوزيــر  براقي 
خــالل هــذا اللقــاء علــى مرافقــة 
قطاع الموارد المائية للمســتثمرين 
الجزائريين لولوج مجال إنتاج مواد 
و تجهيــزات الــري و التي تعرف 
نقصــا فــي اإلنتــاج محليــا. و في 
الســياق ذاته شجع الوزير المنتجين 

ضــرورة  علــى  المســتثمرين  و 
االســتثمار في التقنيات التي تسمح 
باالقتصــاد في اســتعمال المياه من 
أجــل تقليــص األعباء علــى قطاع 

الموارد المائية
 و ذكــر البيــان انــه تــم برمجــة 
لقاء آخــر بيــن الكنفيدرالية العامة 
للمؤسســات الجزائريــة و الديوان 
الوطنــي للتطهير من أجل تســطير 
برنامــج عمــل يهدف إلــى مرافقة 
المســتثمرين فــي مجــال صناعــة 
تجهيــزات محطات تصفيــة المياه 

في أقرب اآلجال.
ق ـ و

    جعبوب يبحث مع سفرية الدانمارك 
ملفات التعاون بني البلدني

 المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية
  إنشاء أكرث من 3 آالف نادي بيئي 

بالمؤسسات التعليمية

   براقي ونغزة يبحثان سبل تعزيز 
االستثمار يف صناعة تجهزيات الري



n قــال عضــو لجنة إعــداد مشــروع القانون 
العضــوي لالنتخابــات، بشــير يلــس شــاوش، 
أمس،  إن عملية دراســة المقترحات التي تلقتها 

اللجنة ستنتهي خالل األسبوع المقبل.
وأوضح شــاوش، أمس،  في تصريح تلفزيوني 
أن اللجنــة تلقت مقترحات مــن 45 حزبا تتعلق 
بتعديــل قانــون االنتخابــات، منها أحــزاب في 
المعارضة كحركة مجتمع السلم أو أحزاب كانت 

مساندة للسلطة
وأضــاف بــأن اللجنــة المكلفة بإعداد مشــروع 
قانون االنتخابات، شرعت أول أمس اإلثنين، في 
دراسة مقترحات األحزاب، وأكد أن المقترحات 
الحزبيــة تتمحور حول مســألة مناصفــة المرأة 
والقوائم االنتخابية، واعتبر أن شــرط المناصفة 
غير قابــل للتطبيق في 70 بالمائة من البلديات، 
وقــال »نظــام المناصفــة هدفــه رفــع حظــوظ 

المشاركة السياسية للمرأة«.
 وعن شــرط 4 بالمائة وجمــع التوقيعات، فقال 
عضو اللجنة، أنــه موجود في كل الدول كما أن 

نظام القوائم المغلقة أظهر عيوبه بالتجربة.
وأكد بشــير يلس شــاوش فــي الســياق ذاته، أن 
مشروع القانون  هدفه فصل المال عن السياسة، 
والســعي لتســهيل دخول الشــباب إلى المجالس 
المنتخبــة والحيــاة السياســية اســتجابة لمطالب 
الحراك. وأضاف  أن مشروع القانون التمهيدي 
لالنتخابات هو حوصلــة لتجارب عالمية، حيث 
تــم االعتماد على تجــارب دول عربية وإفريقية 

وأوروبية في قانون االنتخابات.

لالشــارة، كانــت لجنــة الخبراء المكلفــة بإعداد 
المشروع التمهيدي، قد أكدت األسبوع المنصرم، 
أن 60 بالمائة من مواد مســودة مشــروع قانون 
االنتخابــات جديدة، وحملت آليات مراقبة تمويل 
الحملــة االنتخابية، وهو تغيير جوهري حســبها 
و الهــدف منــه التصــدي لــكل أشــكال التمويل 
غير الشــرعي، حيث أكد رئيــس اللجنة ، أحمد 
لعرابة، إن أليات مراقبة تمويل الحملة اإلنتخابية 
تعتبــر التغيير الجوهــري الــذي تضمنته وثيقة 
المشروع، و أن لجنة الخبراء اعتمدت في إعداد 
المشروع التمهيدي على دراسة عميقة للقانونين 

السابقين لسنة 2016 و2019، بحيث أن العدد 
اإلجمالي للمواد 313 مادة، أما عدد المواد التي 
مســها التعديــل والجديدة، 188 مــادة ما يعادل 
%60.06 مــن إجمالي مواد المشــروع، ومن 

بين 188 مادة توجد 73 مادة جديدة بأكمله.ا
وقال أنه تم إدراج ألول مرة في مشروع، مفاهيم 
أساســية تقنية من أجل تســهيل قراءة ودراســة 
وتحديد اإلقتراحات التمهيدية، وأضاف أن لجنة 
الخبراء اســتمعت إلى إطــارات وزارة الداخلية 

والسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات.
        سناء- م

n برأيــك إىل أي مــدى 
يســاهم مشــروع قانــون 
يف  الجديــد  االنتخابــات 

أخلقة العمل السياسي؟
 لمــا نتحدث عن مشــروع القانون 
نجــد  ربمــا  الجديــد،  االنتخابــي 
الجانــب اإليجابي منــه هو محاربة 
المال الفاســد. مثال نجد أشــخاصا 
ال عالقة لهم بالعمل السياســي لكن 
الحالة المادية لهم ميسورة فيقومون 
بالمتاجــرة بالمناصــب، لذلك نجد 
الشــعب عازفــا عــن أي أمــر لــه 
عالقة باالنتخابات ألنه فاقد للثقة و 
مــا نتفاءل به في هــذا القانون  هو 
وضع حجر األســاس للطريق أمام 
أخلقة العمل السياســي و استرجاع 
ثقــة المواطــن.  و األمــر اآلخــر  
الجيــد هو وجــود اللجنــة الوطنية 
المســتقلة لالنتخابات  مع ضرورة 

إجراء بعض التعديالت في هيكلتها 
فيما يخــص الشــروط الموضوعة 
كالمناصفة بين الرجل و المرأة  في 
البرلمــان ربما هذا الشــرط يحتاج 
إلعــادة النظر فيــه، فصحيح توجد 
نساء منتخبات و ذوات كفاءة عالية  
لكن العمل السياســي الفعلي يحتاج 

إلى حضور ومواجهة .
 و فــي إطــار عملنــا كحــزب عن 
حركــة مجتمع الســلم اقترحنا 20 
أو 30 في المئة فيما يخص شــرط 
المناصفــة، كمــا اقترحنــا شــرط 
توفــر  هــو ضــرورة  و  أساســي 
الشهادة الجامعية لما نقول البرلمان 
ف  البرلمانــي يحتاج إلى دراســة 
و معرفة شــاملة بالقوانين و نســبة 
الشــباب المتحصل على الشهادات 
كبيــرة جدا و لكي يحضر هؤالء و 
يشــاركوا في العمل السياســي البد 
من وجود الشــفافية في االنتخابات 
بمعنــى أن المواطــن لمــا ينتخــب 

يكــون مــدرك و عــن قناعــة بأن 
صوته ذهب للمرشح  الذي اختاره.
يف إطار تنظيم حزب حركة 
للخرجات  الســلم  مجتمع 
امليدانيــة ملناطق الظل ما 

الذي وقفتم عليه؟ 
نشــير إلــى أن مناطــق الظل هي 
الجزائــر العميقــة ا كانت مهمشــة 
ســابقا وليــس لهــا أي اهتمــام في 
أجندة أعمال المســئولين السابقين، 
وال يطلــق هذا المصطلح فقط على 
المناطق النائية، و لتقريب الزاوية 
أكثــر فهــذه المناطق موجــودة في 
قلــب مدينة قســنطينة كبلدية حامة 
بوزيــان و بــوذراع صالــح هــذا 
المحتشــد الذي بنته فرنسا في عام 
1959 الــذي وقفنــا علــى معاناة 
ســكانه في إطار خرجاتنا و تكفلنا 
أحيــي  بالمناســبة  و  بانشــغاالتهم 
فيهم شــجاعتهم ألنهم شــمروا عن 

ســواعدهم و تكفلوا بتهيئة أحيائهم 
أدعــو  و  الخاصــة  بمجهوداتهــم 
نواب رؤســاء البلديات إلى مواكبة 
مشــروع اإلهتمــام بهــذه المناطق 
خدمــة للمواطــن و أال يكون هناك 
أي نوع من المتاجرة بمعاناة الناس.
الريفية  املرأة  مكانة  ماهي 
من  خاصة  برنامجكــم  يف 
تمتلك منهن حرفة معينة؟
أقــول من هــذا المنبر علــى المرأة 
الريفيــة أن تحافــظ علــى أصالتها 
فــي بيئتهــا و تحافظ على أشــغالها 
و حرفتهــا و نحن بالمناســبة ندعم 
المــرأة المنتجــة أينمــا وجدت في 
الريــف أو فــي المدينــة ألنه توجد 
نســاء جســدت مشــاريع و حرف 
أخرجتهــا من نفــق المعاناة و نحن 
نثمــن دورها. و فــي إطار برنامج 
حزبنا الجديــد  لالنتخابات المحلية 
أو التشريعية  القادمة، أكيد سيكون 
هنــاك برنامج كامل تنموي يشــمل 
كل القطاعــات بمــا فيهــا مناطــق 
الظــل و مشــاريع المــرأة الريفية 
و بالمناســبة حركــة مجتمع الســلم 
عندها البرنامــج البديل الذي قدمته  
فــي تشــريعيات عــام  2017  و 

الذي سنعتمد عليه و نطوره.
يف كلمة أخــرة هل هناك 
ما يود السيد عجيسة قوله 
من خالل »عني الجزائر«؟ 

أقــول كلمة واحدة هــي أن اإلرادة 
الحقيقيــة فــي التغيير تأتــي عندما 
يشــارك الشــعب في صنــع القرار 
و يخدم بالده من خالل المشــاركة 
فــي المســؤولية من أدنــى منصب 
إلى أعلى منصب هنا فقط يترســخ 

مفهوم الديمقراطية في الجزائر .
حاورته عفيفة يوقالص

األربعاء 3 فيفري  2021
الموافق لـ 19 جمادى الثانية 1442

تلقينا مقترحات من 45 حزبا وسننتهي 
من دراستها األسبوع المقبل

مرشوع قانون االنتخابات الجديد  يعبد الطريق ألخلقة العمل 
السيايس و اسرتجاع ثقة المواطن

اللقاء بحث آفاق تطوير الرشكة

وزير المالية يستقبل رئيس مجلس 
إدارة المجمع القطري "أوريدو"

 n اســتقبل وزيــر الماليــة ايمن بن عبد الرحمــان، أول أمس، رئيس 
مجلــس إدارة المجمــع القطري »أوريدو«، الشــيخ فيصل بن ثاني آل 
ثانــي حيث تطرق معه إلى نشــاطات هذه الشــركة فــي الجزائر وأفق 

تطويرها، حسبما جاء في بيان للوزارة.
وجاء في البيان »اســتقبل الســيد بن عبد الرحمــن رئيس مجلس إدارة 
المجمع القطري أوريدو الذي يشــغل أيضا منصب رئيس اســتثمارات 
آســيا وافريقيا بهيئة قطر لالســتثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في 

العالم«.
وأشــار البيــان إلــى أن »المحادثــات دارت كذلك حول نشــاطات هذه 
الشــركة في الجزائر وأفــق تطويرها في ظل القــدرات التي يتمتع بها 
الســوق الجزائــري وامكانيات النمــو« حيث أشــاد الطرفان بظروف 

تطور هذه الشركة في الجزائر.
من جهة أخرى أكد نفس المصدر أن »مســؤول مجمع أوريدو اعرب 
عن اهتمام مجموعته بإطالق أشــكال مختلفة لالســتثمار المباشر وكذا 

شراكات تغطي مجاالت عديدة«.
ورحب الوزير بإرادة المجمع القطري في تنويع استثماراته بالجزائر، 
مجددا التزام الســلطات العمومية بتشجيع االســتثمار األجنبي المباشر 
خاصــة االســتثمار المنتج للثــروة والموفر لمناصــب العمل من خالل 
وضع إطار قانوني مستقر وشفاف مع اعتماد إجراءات تسهيلية لتوفير 

مناخ مالئم لألعمال واالستثمار«.
واســتغل الســيد بن عبــد الرحمان هذه المناســبة الطــالع ضيفه على 
مختلف ورشــات اإلصالح التي باشــرها بلدنا من أجل تحسين تنافسية 

وجاذبية اقتصادنا الوطني.
ق ـ و

الداخليــة تعتمــد كافــة قــرارات 
اللجنة المركزية لحزب العمال

 

 n منحــت مصالــح وزارة الداخلية والجماعات المحلية حزب العمال 
وثيقــة المطابقة مــع اعتماد مختلف القرارات التــي اتخذها الحزب في 

اجتماعات لجنته المركزية .
وكشف حزب العمال في بيان له، ان مصالح وزارة الداخلية اعتمدت كل 
القــرارات التي أخذتها اللجنة المركزية في دوراتها، المنعقدة قبل وبعد 
خروج األمينة العامة لحزب العمال لوزية حنون من ســجن البليدة اثر 
متابعتــه بتهمتي التامر على ســلطة الدولة رفقة العديد من المســؤولين 

السامين السابقين  
وأوضح حزب لويزة حنون أن المطابقة تخص التغييرات التي أجريت 
على تركيبة اللجنة المركزية للحزب من خالل خطوات  إدماج أعضاء 
جدد  باإلضافة الى عمليات  اإلقصاء والشطب النهائي من قائمة اللجنة 

المركزية ومن صفوف الحزب ألعضاء آخرين.
ر ـ م

عين على الحدث
5

عضو لجنة إعداد مرشوع  قانون االنتخابات بشري يلس شاوش

النائب عن حزب حركة مجتمع السلم "يوسف عجيسة"  لـ لعني الجزائر:

أكد السيد يوسف عجيسة النائب عن حزب حركة مجتمع السلم  أن مشروع قانون اإلنتخابات الجديد يعبد الطريق ألخلقة العمل 
السياسي و استرجاع ثقة المواطن الذي يشكل اللبنة األساسية في تطوير القطاعات الشاملة للبالد .



n و تسمح هذه االتفاقية, التي وقع عليها في مقر 
الوزارة كل من األمين العام لوزارة الداخلية عبد 
هللا منجــي و محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية 
الطاقوية نورالدين ياسع, بتمكين اكبر عدد ممكن 
مــن واليــات و بلديات الوطن من االســتفادة من 
خبــرة المحافظــة في مجــال الدعم و المســاعدة 
على إعــداد وتنفيذ المخططــات الطاقوية البلدية 
و تطويــر أدوات توجيهية, و دفاتر الشــروط و 
أدلة منهجية لضمان استدامة و ديمومة المنشآت.
كما تسمح بمرافقة الجماعات المحلية في مراقبة 
جودة التجهيزات و كذلك تحسين إجراءات تسيير 
االســتهالك الطاقوي و غيرها من األنشطة ذات 

صلة.
و فــي مداخلة بهذه المناســبة, ثمن الســيد منجي 
المجهودات المبذولــة من طرف المحافظة لبعث 
و تطويــر قطــاع االنتقــال الطاقــوي و الطاقات 
المتجددة ”في إطار التعليمات التي أسداها رئيس 
الجمهوريــة عبــد المجيد تبون لوضــع الطاقات 
المتجددة على رأس األولويات الوطنية و مواصلة 
الجهود لعقلنة وترشيد االستهالك الوطني للطاقة 
بمــا يكفل ضمــان ديمومة االســتقاللية الطاقوية 

للبالد و تحقيق التنمية المستدامة«.
فــي هذا الصــدد, أكد المســؤول ”أننا في منعرج 
حاسم في تاريخ بالدنا يتطلب اإلصغاء للتحديات 
البيئية و الطاقوية و االنتقال في وقت قياســي من 
اقتصــاد أحادي اإلنتاج قوامــه النفط إلى اقتصاد 
متنوع قوامه المبادرة االقتصادية و االبتكار على 

جميع االصعدة«.
وفي هذا المسعى, أوضح السيد منجي ان الوزارة 
سطرت ورقة طريق في مجال االنتقال الطقاوي 
على المســتوى المحلي في اطار تأســيس نموذج 
جديد الســتهالك الطاقة على مستوى الجماعات 
المحليــة قائم علــى تخفيض فاتــورة الكهرباء و 
التقليص من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 
الحــراري, مشــيرا الــى اثر هــذا التوجــه على 
نشــوء شبكة جديدة من المؤسسات الناشئة وخلق 

مناصب الشغل لفائدة الشباب المقاول.
و ابــرز االمين العام للوزارة ان خارطة الطريق 
هذه تســتند على وضع برنامج اســتثماري يمس 
ممتلــكات الجماعــات المحليــة, )مــدارس ذات 
تحويــل  طاقــات متجــددة, مســاجد خضــراء, 
السيارات و المركبات لوقود نقي, إنارة عمومية 
فعالــة, مباني إدارية ذكية و نظيفة( و كذا تزويد 
مناطق الظــل المعزولة و النائيــة بالكهرباء من 

مصــادر نقيــة و تقديــم الدعم التقنــي للجماعات 
المحليــة من خالل التحســيس و التوعية و تدعيم 
القدرات و التكويــن لفائدة اإلطارات و المنتجين 

المحلين.
كما تعكــف الوزارة في إطار هذه االســتراتجية 
على ترقية التعاون المحلــي مع مختلف الهيئات 
و المؤسســات العموميــة التــي تنشــط في مجال 
االنتقال الطاقوي من اجل نشــر خبرات و نماذج 
مجربة و تحســين مهــارات الفاعلين و مواصلة 
تطويــر التشــريعات و التنظيمات إلنشــاء إطار 
تحفيزي لتطوير المشاريع, يضيف السيد منجي.

من جهته, أشــار السيد ياســع الى أن الهدف من 
التوقيع علــى هذه االتفاقية هو تطوير اســتعمال 
الطاقات المتجددة على المســتوى المحلي معتبرا 
أن هذا التعاون سيســمح بخلق عدة شركات على 
المســتوى الوطني من طرف خريجي الجامعات 
و مراكــز التكوين المهني التي تســاهم في إنتاج 

أنظمة و أجهزة الطاقات المتجددة.
و أوضــح محافــظ الطاقات المتجــددة و الفعالية 
الطاقويــة أن االتفاقيــة تهدف أيضــا إلى مرافقة 
وزارة الداخلية في إطار المشاريع المبرمجة في 
خريطة الطريق من اجل تجســيد تعليمات رئيس 
الجمهوريــة فيمــا يخــص تزويد مناطــق الظل 

بالطاقات الشمسية و اإلنارة العمومية.
و اضاف الســيد ياســع ان العنصر االساسي في 

مجــال التعاون الثنائي بين الــوزارة و المحافظة 
هو تصميم المشاريع المبرمجة في اطار االنتقال 
الطاقــوي و الفعالية الطاقويــة بالمعايير الالزمة 
مــن اجل خفــض التكلفــة و الوصــول الى اكبر 
نجاعــة و فعاليــة, مبــرزا ان المحافظــة تملــك 
إطارات لها التجربــة الميدانية و الخبرة لمرافقة 
الجماعات المحلية في على المســتوى الوطني و 

انجاح االستراتجية المسطرة.
و أضــاف بــأن االتفاقية ستشــمل تنظيم دورات 
تكوينيــة نظريــة و تطبيقيــة لفائــدة اإلطــارات 
المركزيــة و المحليــة, مشــيدا بالمجهــودات و 
االنجــازات التــي قامــت بهــا وزارة الداخلية و 
الجماعــات المحلية في مجــال االنتقال الطاقوي 
و ترشــيد االســتهالك الطاقوي مــن اجل اعطاء 
دينماكية في هذا الميدان و خلق شركات صغيرة 

و مناصب شغل على المستوى المحلي.
و خــالل عــرض قدمتــه اطــارات فــي وزارة 
الداخليــة عن االســتراتجية المســطرة في مجال 
االنتقــال الطقــاوي علــى المســتوى المحلي, تم 
التاكيد على ضرورة عقلنة و ترشــيد االستهالك 
الوطنــي للطاقة حيث بلغت قيمــة فاتورة الطاقة 
اكثر من 27 مليار دينار سنة 2017 ما يمثل 5 

بالمئة من ميزانية البلديات.
ق ـ إ/ وأج

 تسمح بمرافقة الجماعات المحلية يف مراقبة جودة التجهزيات و تسيري االستهالك الطاقوي

 وزارة الداخلية توقع اتفاقية تعاون مع محافظة 
الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية

6 عين على االقتصاد

 تم أمس الثالثاء بالعاصمة, التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة 
العمرانيــة و محافظــة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية, تســمح بوضع إطار عمل و تشــاور قائم على 

تثمين الخبرات والكفاءات في مجال االنتقال الطاقوي لصالح الجماعات المحلية.

n فادت وثيقة ناقشها خبراء مجموعة ”أوبك+”، 
أمــس الثالثاء، بــأن التخفيضات الكبيــرة، التي 
ينفذها منتجو النفط ســتغير وضع السوق لتسجل 

عجزا في 2021.
ويأتي ذلك على الرغم من خفض توقعات الطلب 
العالمي على الخام بسبب زيادة إجراءات احتواء 

فيروس كورونا في العالم.
مــن جهتها، تتوقع منظمة ”أوبك” أن يبلغ الطلب 
العالمــي على النفط 97.9 مليــون برميل يوميا 
فــي ديســمبر 2021، في إطار تصور أساســي 

محتمل، بحسب الوثيقة.
وتأثرت سوق النفط العالمية بشكل كبير من أزمة 
كورونــا واإلجراءات التي تــم اتخاذها للحد من 
انتشــار الفيروس، ولدعم الســوق يقوم منتجون 
للنفــط في إطــار ما يعرف بمجموعــة ”أوبك+” 

بتنفيذ تخفيضات إنتاج.
ق ـ إ

المصــدرة  الــدول  فــي منظمــة  منــدوب  أكــد   n
للبتــرول ”أوبك”، أن الســعودية، التــي تعهدت في 
مطلــع يناير الماضــي بتنفيــذ مزيد مــن خفض في 
اإلنتــاج بواقع مليون برميــل يوميا أخرى، قد بدأت 

في تطبيق ذلك.
وقال المســؤول لوكالــة ”تاس” الروســية ردا على 
ســؤال بهذا الشــأن: ”هذا صحيح.. السعودية بدأت 
فــي خفض مليــون برميــل يوميا منذ بدايــة فبراير 

الجاري«.

وكانت المملكة قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن 
تنفيــذ خفض إضافي في إنتاج النفط شــهري فبراير 
ومارس من 2021، في خطوة تهدف لدعم أســواق 

النفط في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وعلى صعيد التداوالت، صعدت أسعار النفط اليوم 
فــي ظل قيــود اإلنتاج التــي تنفذهــا دول مجموعة 
”أوبــك+”، وقال محللو الســوق إن ”)أوبك( تظهر 
مزيــدا من االنضباط في الوفاء بالتزاماتها في وقت 
يهــدد فيه ارتفــاع إصابــات كوفيــد19- أي تعاف 

للطلب«.
وتم تداول مزيج ”برنت”، بحلول الســاعة 14:01 
بتوقيــت موســكو، عنــد مســتوى 57.55 دوالر 
للبرميل، بزيادة نسبتها %2.13 عن سعر اإلغالق 

السابق.
فيما، تم تداول عقود الخام األمريكي ”غرب تكساس 
الوسيط” عند 54.75 دوالر للبرميل بزيادة نسبتها 

%2.24 عن سعر التسوية السابق.
 ق ـ إ

  خرباء ”أوبك+” يتوقعون عجزا بسوق النفط يف 2021

  السعودية تبدأ يف تطبيق خفض طويع بإنتاج النفط

 n    قال وزير الخارجية الروســي 
روســيا  إن  الفــروف،  ســيرغي 
مســتعدة إلعادة النظر بشــكل بناء، 
في قــرار االنســحاب مــن معاهدة 
”الســماء المفتوحــة”، عندمــا تعود 

واشنطن للتنفيذ الكامل للوثيقة.
وأضــاف الفــروف، فــي مؤتمــر 
مباحثاتــه  ختــام  فــي  صحفــي 
مع  وزيرة الخارجية الســويدية أنا 
لينديه: ”إذا عادت الواليات المتحدة 
بشــكل كامل إلى تنفيــذ معايير هذه 
المعاهدة، فيمكنني القول إن روسيا 
ســتكون مســتعدة للنظــر فــي هذا 

الوضع الجديد بشكل بناء«.
ونوه الفروف، بأن كل التســاؤالت 

التــي تظهر لــدى المشــاركين في 
المعاهــدة، يمكن ويجب مناقشــتها 
والنظر فيها في اللجنة االستشــارية 
لمعاهدة ”السماء المفتوحة”. وأشار 
إلى أن هذه الهيئة )اللجنة( تشــكلت 

بهدف خدمة هذه المعاهدة.
وأكد الوزير، أن روســيا لم تباشــر 

بعد بعملية الخروج من المعاهدة.
وقال الفروف: ”لقد ذكرتم أننا بدأنا 
بالفعل في عملية االنســحاب، وهذا 
ليس صحيحــا تماما. قمنا باإلعالن 
أننــا اتخذنــا مثل هذا القــرار، لكن 
عملية االنسحاب ســتبدأ منذ لحظة 

تقديمنا اإلخطار الرسمي بذلك«.
ق ـ إ

 n أشــارت التقييمات األولية لهيئة 
الروســية  الفدراليــة  اإلحصــاءات 
إلــى أن الناتــج المحلــي اإلجمالي 
فــي البالد انخفــض  3.1 % العام 

المنتهي.
وحســب تقرير لهيئة اإلحصاءات، 
فــإن الناتــج المحلــي اإلجمالي بلغ 
106 تريليونــات و607 مليارات 

روبل )1.4 تريليون دوالر.)
وأشــارت الهيئة إلى أن مؤشــرات 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي كانــت 
أحســن مما توقعتــه وزارة التنمية 
االقتصاديــة في ديســمبر الماضي، 
والتي كانت تقدر تراجعه 3.8 %.
ويعتبــر ذلــك أكبــر تراجــع للناتج 

المحلــي في روســيا منــذ 2009، 
حين انخفض بنســبة 7.8 % على 
خلفية تأثر االقتصاد باألزمة المالية 

العالمية.
الناتــج  انخفــاض  أســباب  وبيــن 
المحلي اإلجمالي في 2020 القيود 
التــي تــم فرضها للحد من انتشــار 
فيروس كورونا، إضافة إلى تراجع 
الطلب العالمي على حوامل الطاقة 

الروسية.
أن وزارة  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
التنمية االقتصادية الروســية تتوقع 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنســبة 

3.3 % في عام 2021.
ق ـ إ

العقــارات  مبيعــات  حققــت    n  
إلــى األجانب فــي تركيــا، ارتفاعاً 
متواصــاًل خالل الفتــرة بين عامي 
بلغــت  حتــى   ،2020  -  2013
220 ألــف و351 عقــار بحلــول 

نهاية العام الماضي.
وبحســب معطيات حصلــت عليها 
األناضــول مــن هيئــة اإلحصــاء 
بلغــت  الثالثــاء،  التركية،أمــس 
العقــارات المباعــة لألجانب، 12 
ألــف و181، خالل عــام 2013، 
لترتفع إلى 45 ألف و483، بحلول 

عام 2019.
وخــالل العام الماضــي )2020(، 
اشــترى األجانب 40 ألف و812 
عقــاراً فــي تركيــا، أي أقــل مــن 
مبيعات عام 2019، وذلك بســبب 

تأثيرات وباء كورونا.
وخــالل األعــوام الـــ 8 األخيــرة، 

تصدرت مدينــة إســطنبول، قائمة 
بيعــاً  األكثــر  التركيــة  الواليــات 
للعقــارات لألجانــب، وذلــك بواقع 

83 ألف و815.
وفــي المركــز الثانــي، حلت والية 
أنطاليا بواقع 51 ألف و845 عقار 
تــم بيعــه لألجانــب، خــالل الفترة 
نفســها، تلتها بورصة بـــ 11 ألف 

و895 عقار.
وعلــى صعيــد جنســيات األجانب 
الذين اشــتروا عقــارات في تركيا، 
تشــير أرقام ”اإلحصــاء التركية”، 
القائمــة،  العراقييــن  إلــى تصــّدر 
خالل الفترة بيــن عامي 2015 – 

.2020
وحّل اإليرانيون في المركز الثاني، 
بواقع 18 ألف و464 عقار، تالهم 

السعوديون بـ 13 ألف و540.
ق ـ إ/ وكاالت

اشرتط عودة واشنطن لتنفيذ  الوثيقة بالكامل
 الفروف ال يستبعد إعادة النظر يف قرار 

معاهدة االنسحاب من ”السماء المفتوحة"

 انخفاض الناتج المحيل اإلجمايل 
الرويس  3.1 % يف 2020

إسطنبول تتصدر قائمة الواليات الرتكية األكرث بيعا للعقارات
 مبيعات العقارات لألجانب تتجاوز 

220 ألف وحدة برتكيا
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الفرقــة  عناصــر  n  تمكــن 
الوالئيــة  بالمصلحــة  الجنائيــة 
للشــرطة القضائيــة بأمــن والية 
ميلة أول أمس من توقيف شخص 
وحجــز مؤثــرات عقليــة  ومبلغ 
مالي من عائدات الترويج بمدينة 

ميلة.
علــى  بنــاًء  جــاءت  العمليــة 
معلومــات تحصل عليها عناصر 
مشــبوه  نشــاط  مفادهــا  الفرقــة 
لشــخص يقوم بترويج المخدرات 
والمؤثــرات العقلية وســط مدينة 
ميلة، علــى إثرها تم وضع خطة 

عمــل مكنت من توقيف المشــتبه 
فيــه البالــغ مــن العمر27 ســنة 
بتفتيشه عثر بحوزته 73 كبسولة 
مــن المؤثــرات العقليــة من نوع 
بريغاباليــن ومبلــغ مالــي قــدره 
26000.00 دج مــن عائــدات 
الترويــج ليتــم اقتيــاده إلــى مقر 
أمــن الواليــة لمباشــرة التحقيق.

بعد استكمال اإلجراءات القانونية 
تم تقديم المشــتبه فيــه أمام النيابة 

المختصة لدى محكمة ميلة.
أبو نوفل

n تمكنت،أمس، الفرقة المتنقلة 
للشــرطة القضائية بســكيكدة من 
توقيــف شــخص يبلغ مــن العمر 
”حيــازة  قضيــة  عــن  27ســنة 
البيــع  قصــد  عقليــة  مؤثــرات 
بطريقة غير مشــروعة. حيثيات 
القضية جاءت على إثر معلومات 
واردة إلى عناصر الفرقة ، والتي 
مفادها نشــاط مشــبوه لشــخص 
يقومان بترويج المؤثرات العقلية 
فــي أواســط الشــباب علــى متن 
مركبــة ، وهــذا ما بينتــه عملية 
البحث والتحري قوات الشــرطة 
، قامت برسم خطة أمنية محكمة 
من خالل تشــكيل أفواج عملياتية 
لترصــد تحــركات المشــتبه فيه 
توقيــف  عــن  أســفرت  والتــي 
المركبــة ، ليقوم مرافق الســائق 

في تلك األثناء برمي علبة سجائر 
، أين وبعد اســترجاعها تبين أنها 
تحتوي على كمية من دواء ليريكا 
300 ملــغ ، كــم عثــر بحوزته 
علــى مبلــغ مالــي مــن عائدات 
الترويــج .بعــد إتمام إجــراءات 
التحقيــق أنجز ضد المشــتبه فيه 
ملــف قضائي تــم بموجبه تقديمه 
أمام النيابة المختصة لدى محكمة 
الحروش . في نفس السياق قامت 
نفــس الفرقــة من توقيف مشــتبه 
فيه في ترويــج المؤثرات العقلية 
وحجــز 60 كبســولة مــن دواء 
ليريــكا ، أين تــم تحويله الى مقر 
الفرقــة وفتح تحقيق فــي القضية 
مع إصدار قرار يحبس المتورط.
نوالدين ب

n  وتطــرق  محافــظ الغابــات شــنافي 
موســى خــالل المعــرض إلــى مختلف 
النشــاطات والمشــاريع التــي قامــت بها 
محافظة الغابات المتمثلة في 10 عمليات 
منتهيــة  و4 عمليات توشــك على النهاية  
، إلى جانب جني 680 طن من الخشــب 
و670 طــن مــن الفليــن، وتــم إصالح 
مســاحات تنتــج الفواكــه منهــا نيكتارين 
والزيتون،و10مســاحات ملفاتها أنجزت 

وهي اآلن على مستوى الوالية .
وتطرق ذات المتحدث فيما يخص غابات 
قسنطينة وبالتحديد المريج التي تم منحها 
لمتعامل لكنه لم يكن في المستوى ،حيث تم 
إلغاء هذا االمتياز في شهر جوان 2020 
،وســيتم إعــادة تهيئتها الشــهر الجاري، 
مضيفا أنه هناك 5غابات جديدة للتســلية 
فــي والية قســنطينة على وشــك االنتهاء 
،فيما تم الجني الشتوي ، جني 22 منطقة 
رطبة على مستوى والية قسنطينة وجني 
منها 30 نوع من الطيور و7منها محمية 
دوليــا أما الصيد فهنــاك 12 جمعية على 
مســتوى الوالية و286 صياد تم تدريبهم 
 و260 تحصلــوا علــى رخصــة الصيد
وصــرح والي والية قســنطينة أحمد عبد 
الحفيــظ ساســي علــى هامــش الخرجــة 

الميدانية التي قادته إلى غابة جبل الوحش 
أنهــا مــن بين أهــم المناطــق الرطبة في 
الوالية كما نــدد بضرورة نظافة المنطقة 
مشــيرا أن هــذا يأتــي بالعمــل المنظــم 
لإلدارة واالســتعانة بالمؤسسات الموكلة 
لهــم بالمحافظة علــى المنطقة الخضراء 
تدعم بأمريــن الجهد الذي يقدمه المجتمع 
المدنــي والتعامــل الحســن للمواطن مع 
المحيــط كمــا وجه نــداء إلــى المواطن 
بصفة جدية للحفاظ على المناطق الرطبة 
بإعادة التشجير إلى جانب القيام بعمليات 
التنقيــة وتعزيزها للمحافظة على الغابات 

وأثرها على راحــة المواطن كما أوضح 
علــى أنه يتــم العمل على إيجــاد حل مع 
كل الســلطات اإلدارية والهيئات المنتخبة 
المجلس الشــعبي الوالئــي للحظيرة التي 
كانت مرتقبة سابقا وقع فيها سوء إنطالقة 
غيــر موفقة، وفي الوقــت الحالي أوضح 
أنــه بصدد مراجعــة كل التدابير اإلدارية 
ليضــع  فــي عمليــة جديــدة  لالنطــالق 
للمواطن حظيرة لها المواصفات الالزمة 
التــي تضمن راحتــه عندما يقصدها على 

سبيل االستجمام. 

n  المحتجــون، فضلوا أمس 
التجمــع أمــام مقــر المصالح 
اإلداريــة للقطاع الصحي عبد 
القادر نطــور في القل رافعين 
شعارات تطلب اإلدارة إسقاط 
تلك القائمــة التي تتعلق بعمال 
النظافــة و المحيط و مناصب 
هــي لزوالية و الفقراء خاصة 
مــن أبنــاء بلديــات المصيف 
القلــي الديــن وجدوا أنفســهم 
خــارج القائمــة، رغــم أنهــم 
بدلوا جهدا كبيرا في االختبار 
الخاص بالتوظيف الذي جرى 
نهايــة الســنة الماضية بمركز 
التكويــن المهنــي تالــزة فــي 
القــل، حيث أعرب المحتجون 
عــن تذمرهم من عــودت تلك 
المناصــب لفائزين من خارج 
المدينــة و حتــى مــن دوائــر 
بعيدة من أجل نظافة المؤسسة 

الصحية و مصالحها و النقاوة 
و أنها ليســت مناصب نوعية 
أو تحتــاج إلــى خبــرة مهنية 
أو دبلوم نوعي، حيث تمســك 
المحتجون بإسقاط تلك القائمة 
التــي لــم تضــم أي فائــز من 

دائرة القل.
نشير بأن، ”الجريدة”، حاولت 

المؤسســة  بمديــر  االتصــال 
الصحيــة، غير انه تعذر علينا 
دالــك ككل مــرة يتعلق األمر 
بالقطاع الصحــي القل، حيث 
قالت لنا المكلف بالســكرتارية 
بــأن المديــر مرتبــط بأمــور 

مهنية.

n وكان أول من تلقى جرعة تلقيح الســيد دالي 
الســعيد مــن خارج الســلك الطبــي ،وخصصت 
مديرية الصحة كمرحلــة أولية أكثر من 1200 
جرعة لقاح ســبوتنيك 5 وصــرح مدير الصحة 
محمد عديل دعاس للصحافة على هامش انطالق 
التلقيــح ضد فيــروس كورونا أن العملية ســوف 
تــدوم لعــدة أيــام تجــري بمواعيد بحيــث يتقدم 
كل مواطــن راغــب في التلقيح بتســجيل نفســه 
وإجــراء الفحوصــات الطبية فيما يتعلق بالســن 
ووضعيته الصحية ،يقوم بتلقيح تجريبي لمدة30 
دقيقــة إلعطاء أريحيــة للمواطن وهــذا بطريقة 
 منظمــة دون ضغــط ليكتســب المواطــن الثقة.

مــن جهتــه أشــار أن هنــاك إقبــال مــن طرف 
وعــي  علــى  يــدل  مــا  المســنين  األشــخاص 
المواطنين،كما أكد على أنه ســيتم استالم دفعات 
أخــرى في األيــام القادمة لوضعهــا حيز الخدمة 
وســيتم توســيع عدد العيادات المتعددة الخدمات 
التــي تشــمل 12بلدية عبر إقليم والية قســنطينة 
 لتقديــم الخدمــة الجواريــة لكل طالبيــن التلقيح .

وأضــاف أن مديريــة الصحة باشــرت بعمليات 
تحسيســية مــن أجل تلقــي اللقاح وهذا بإشــراك 
أســاتذة فــي الطــب لتقديــم كل الشــروحات في 

الجانــب العلمي والجــواري لوضــع المواطنين 
بأريحية وطمأنتهم بنجاعة اللقاح ،وهذه الحمالت 
التحسيسية مستمرة يوميا للوصول إلى أعلى حد 
مــن التوعيــة ،كما أكد على أن النســاء الحوامل 
واألطفــال غيــر معنييــن حاليا بهــذه الحملة في 
حين أن الفئة المستهدفة هي مهني الصحة ،وكل 

األشــخاص القائمين باألعمال االستراتيجية لدى 
البالد واألشخاص المسنين األكثر من 65 سنة ، 
الى جانب األشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة 

ابتداء من 18سنة.
وأضــاف حــول أن إبقــاء الحجــر الصحــي في 
قســنطينة راجع إلى أنها واليــة مقصودة ومعبر 
للعديد من الواليات كونها عاصمة الشرق وموقع 
إســتيراتجي ،باإلضافة إلى المستشــفى الجامعي 
مقصــود من كل الواليات أمــا الوضعية الوبائية 
في قســنطينة مستقرة ونسبة شــغل األِسرة تقدر 
 ب%14 مضيفا أن األطقــم الطبية في ارتياح .
وأشار دعاس أن المواطن على موعد مع جرعة 
ثانيــة بعــد 21 يــوم مــن تلقيه الجرعــة األولى 
الكتســاب مناعــة أكثر ،كما أكــد على ضرورة 
مواصلــة إتبــاع البروتوكــول الصحــي ودعــا 

المواطنين الى إلى التقرب ألخذ اللقاح
هــذا و قــد شــملت عمليــة التلقيــح فــي يومــه 
المســنين.  مــن  أغلبهــم  شــخصا   15 األول 
لتذكيــر فقد وصلــت الدفعــة األولى مــن اللقاح 
الروســي ســبوتنيك 5 إلى الجزائر يــوم الجمعة 
علــى  العمليــة  انطلقــت  بينمــا   ، جانفــي   29
 مســتوى العاصمــة يــوم الســبت 31 جانفــي.

تدوم عدة أيام تجري بمواعيد وتطال ال12 بلدية    

انطالق عملية التلقيح ضد 
فيروس كورونا بقسنطينة

التوت  الخدمات بحي  بالعيادة متعددة  للتلقيح ضد فيروس كورونا  الرسمية  الحملة  الثالثاء  انطلقت أمس 
التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشير منتوري، بحضور والي والية قسنطينة أحمد عبد الحفيظ 

ساسي وعدد من المسؤولين المحليين وأطباء  .

قامت محافظة الغابات لوالية قسنيطنة تحت إشراف والي الوالية أحمد عبد الحفيظ ساسي بخرجة ميدانية 
إلى غابة جبل الوحش وهذا لالحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة تحت شعار ” المناطق الرطبة والماء 
”حيث تم تنظيم معرض خاص بالطيور المهاجرة التي بلغ عددها 2889 طائرا مهاجرا سنة 2021 ، إلى 

التي جانب القيام بحملة تشجير بذات الغابة وعملية تنظيف لمحيطات أحواض المنطقة. التوظيف  قائمة  من  ”المقصيين”  البطال  الشباب  من  عدد  أمس،  إحتج، 
أعلنتها أول أمس إدارة القطاع الصحي في القل غربي والية سكيكدة، مطالبين 
مدير الصحة و والي الوالية و الوظيف العمومي التدخل العاجل من أجل تجميد 
تلك القائمة و التحقيق في طريقة التنقيط التي اعتمدتها اللجنة المختصة التي 
القائمة التي تضم 10 مناصب ال طالما انتظرها الشباب البطال في  أقرت تلك 

المدينة و في بلديات المصيف القلي.

قائمة التوظيف تثري ”فتنة”إحصاء 2889 طائرا مهاجرا بالمناطق الرطبة بقسنطبنة 
 بالقطاع الصحي القل يف سكيكدة

اإلدارة ترفض الرد االنطالق يف إعادة تهيئة غابة المريج الشهر الجاري 

عين على الشرق
7 األربعاء 3 فيفري  2021

الموافق لـ 20 جمادى الثانية  1442

متفرقات
توقيف شخص حجز مؤثرات عقلية بميلة  

تفكيك شبكة ترويج و المتاجرة 
بالمهلوسات يف سكيكدة
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معاناة أزيد من 800 عائلة بجيجل بسبب
 انقطاع خدمات الهاتف واألنترنت

مدير الصحة دعا المواطنني لتسجيل أنفسهم 
باتنة  تستعد لعملية التلقيح ضد وباء كورونا.. 

تعانــي أزيــد مــن 800 عائلــة مــن انقطــاع  الهاتــف واألنترنــت ADSL ، بالرغــم مــن دفــع حقــوق الهاتــف واألنترنــت 
،متهميــن اتصــاالت الجزائــر بالتقصيــر فــي تقديــم الخدمــات االتصاليــة الالزمــة ،حيــث كثــرت الشــكاوى المقدمــة لمصالح 
مؤسســة اتصــاالت الجزائــر، الســيما على مســتوى مكاتبها بالميليــة ذات الصلــة بضعف تدفــق األنترنت أو انقطاعــه نهائيا.

لصوص الكوابل يرهقون إتصاالت الجزائر ماليا

المواطنيــن  عديــد  وكشــف   n
المحروميــن من خدمــات الهاتف و 
األنترنت بأحيــاء منقوش و بوتياس 
وتابريحــت لنــا ،بــأن هذه المشــكلة 
وقعت لهم في األشهر األخيرة ،بعدما 
كان تزويدهــم يســير بشــكل عادي 
، مضيفيــن بــأن مصالــح اتصاالت 
الجزائر كانت تتدخل مباشــرة عقب 
تبليغهــا بأي نقص وتعالج المشــاكل 
المرتبطة باالتصاالت بطريقة عادية 
،غيــر أنه فــي المدة األخيــرة صار 
هناك نوعا من التســويف لمشــاكلهم 
بحجــة أن هنــاك أمــور خارجة عن 
نطاق المصلحة،بالرغم من الشكاوى 
المقدمة لهــا ،إضافة الــى الحضور 

الشخصي لمكاتبها دون جدوى.
وأكــد عدد من ســكان تابريحت لـ » 
عيــن الجزائر«، المنتظــر ترحيلهم 
الــى الحي الجديد أســردون بمشــاط 
بالميليــة ،بأن حق اإلتصــال بالعالم 
الخارجي قد ضاع منهم بفعل ســرقة 
الكوابــل واألليــاف المدفونــة تحت 
التربــة وكذا الســطو على تجهيزات 
االتصــاالت الموجودة فــي الخزائن 
المخصصة لذلك ،موضحين بأنه من 
الصعــب االتصال ببعــض األجهزة 
الحساســة عند الضرورة على غرار 
مصالــح الحمايــة المدنيــة ،أيــادي 
اللصــوص اســتغلت أيضــا البيوت 
المهجــورة بهذا الحي ،بســبب خطر 
اإلنهيــار الذي يتهددها في أي لحظة 
نتيجة تعرضها للتصدع ،لالســتيالء 
والكوابــل  النحــاس  أنابيــب  علــى 
والمآخذ والمفاتيح الكهربائية ،وليس 
هــذا فحســب ،بــل امتــدت أيــادي 
العصابة الى سرقة أغطية البالوعات 
وقنوات الصرف الحديدية المتواجدة 
فــي ارجاء هذا الحــي الذي يحتضن 

مؤسستين تعليميتين متجاورتين.
إنشــغال مواطني عدة أحياء والسيما 

منقــوش  منطقتــي  فــي  القاطنيــن 
وبوتياس ،باعتبارهم األكثر تضررا 
نقلناه الى إطارات اتصاالت الجزائر 
بالميليــة ،الذيــن اعترفــوا بانقطاع 
األنترنت عن سكان عدة أحياء وهذا 
بســبب تعــرض كوابــل وتجهيزات 
إتصاالت الجزائر للخطف والسرقة 
وخاصة في الفترة األخيرة ،مضيفين 
لنا بأن المصلحة تعرضت لخســائر 
مالية فادحة بفعل الســرقة من طرف 
 ، الضمائــر  وعديمــي  اللصــوص 
مؤكديــن لنا بأن حــرص اتصاالت 
الجزائــر علــى زبائنهــا كبيــر الى 
درجــة أن مصالحهــا التقنيــة تقــوم 
تجهيــزات   بوضــع  مــرة  كل  فــي 
وكوابل جديدة للقضاء على مشــاكل 
المواطنين والزبائن، إال أن لصوص 
الكوابل يفعلون فعلتهم في كل فرصة 
تتاح لهــم ،وهو ماجعل االســتمرار 
علــى هــذا الحال مــن المحــال أمام 

ارتفــاع أثمان الكوابــل ،يحدث ذلك 
أما عدم إكتشاف  أفراد هذه العصابة 

المجهولين لحد اليوم.
مؤسســة  مســيري  أن  ومعلــوم 
اتصــاالت الجزائــر لواليــة جيجل 
كثير مــا حرصوا علــى تقديم أجود 
الخدمــات للزبائــن  وعلــى الوقوف 
الى جانب المواطنين ،حيث تم تجنيد 
عمالها قصد  تمديد العمل بالوكاالت 
التجاريــة الى غاية السادســة مســاء 
،واليتعلق األمر فقط بوكاالت المدن 
الكبرى كجيجــل والطاهير والميلية، 
وإنمــا كذلك بمدن أخرى على غرار 
زيامة منصورية والعنصر والعوانة 
،حيث صارت المصالح التقنية تشتغل 
تحت شــعار » أقعد في دارك » مند 
كورونا،بالنظــر  جائحــة  اســتفحال 
لتكفل فرق المصالح التقنية بإصالح 
األعطــاب بالذهاب الى البيوت قصد 
ضمان الســرعة فــي تقديــم الخدمة 

وفــي التغطية الشــاملة ،كمــا لجأت 
مؤسســة اتصــاالت الجزائــر عبــر 
وكاالتهــا الــى شــرح طــرق تفعيل 
الخدمــات عن بعــد لزبائنها ، ناهيك 
عــن تجنيد فرق  تقنيــة مناوبة تعمل 
أيــام نهايــة األســبوع بغيــة ضمان 
اســتمرار الخدمة للزبائن ،وفي ذات 
الســياق وضعت فرق خاصة للعمل 
مع المصالح والمؤسســات الحساسة 
على غــرار المستشــفيات والحماية 
المدنيــة والشــرطة والــدرك ،وذلك 
لتفادي حدوث أي انقطاع في الهاتف 
الثابت خالل هذه الفترة المتميزة،إال 
أن هذه المؤسسة حاليا صارت تعيش 
بين مطرقة مطالب عدد من الســكان 
المشــروعة وســندان التحديات التي 
تواجهها بفعل انتشــار بعض اآلفات 
تجهيزاتهــا  ســرقة  مقدمتهــا  وفــي 

المقدرة باأموال طائلة.
نصرالدين دربال

n وأعلــن  امــس مدير الصحــة لوالية 
باتنــة عن بــدء التلقيح ضد وبــاء كورونا 
هذا االسبوع ودعا االشخاص المعنيين في 
المرحلة األولي بهده العملية .. المســنون 
والمصابــون باألمــراض المزمنــة إلــى 
التقرب مــن العيادات المتعــددة الخدمات 
بالبلديات لتسجيل أنفسهم قصد تلقي اللقاح. 
وأوضــح في هذا الخصــوص ان كل من 
يســجل نفســه ســيتم اســتدعاؤه في مابعد 
موكدا علي اتخاد كل التدابير واإلجراءات 
المادية والتقنية والصحية لسير العملية في 

ظروف حسنة
وكانت المديرية قد خصصت مائة وســتة 
وعشــرين مركزا للقاح منها ســتة عشــر 
مركزا ثابتا بالمستشفيات وبعض العيادات 
المتعددة الخدمــات وعينت األطقم الطبية 
وشــبه الطبيــة التي ستشــرف علــى هده 

العملية
والية باتنة عرفت الشهر الجاري انخفاضا 
محسوســا في عدد االصابــات التي نزلت 
األســبوع الماضي الــى ثمانيــة إصابات  
فــي مــا فرغت غالبيــة المستشــفيات من 
المرضــي  ،ولم يتبق ســوى العديد القليل 
من المصابين القدامي الذين يتلقون العالج 
ويســود ارتياح كبير في أوســاط االطباء 
والعاملين بالمستشــفيات  لهذا االنخفاض 

المتسارع.

n يطالب سكان حي 680 مسكن 
بوســط مدينة برج بوعريريج من 
الســلطات البلديــة من ايجــاد حل 
لإلنــارة العمومية التي لم تشــتغل 
منذ شــهرين او اكثر بعد االعطاب 
التــي أصابت االنارة العمومية مما 
ادى الى تذمــر المواطنين من هذا 
الوضــع الذي آلى اليــه الحي الذي 
اصبح يعمه الظالم مما خلق انتشار 
السرقة بالحي، كما أكد سكان الحي 
انه تم تعرض لسرقة أكثر من 10 

مركبات في ظل غياب المسؤولين 
رغم الشــكاوي التــي قدموها الى 
الســلطات المعنية، حيث لم يلمسوا 
أي تحرك من السلطات البلدية في 
حين يطالب الســكان كل السلطات 
المعنية و على رأســها والي والية 
بــرج بوعريريج إليجــاد حل لهذه 
المعضلــة فــي اقرب وقــت ممكن 
مــن اجل تحســين ظــروف التنقل 
فــي الفتــرة الليليــة و كــذا حماية 

ممتلكاتهم.

n تــم صبيحة أمــس ، االفراج 
عن قائمة السكن االجتماعي ببلدية 
عين تاغروت في المدخل الشرقي 
لواليــة بــرج بوعريريــج  و التي 
تبعــد بحوالــي 35 كلــم عــن مقر 
الواليــة، حيــث تــم االشــهار عن 
القائمة التي تظم 500 مســتفيد من 
السكن االجتماعي و التي تمت في 
ظــروف عادية برز عليها الهدوء، 
كمــا اكد ذلــك رئيس دائــرة عين 
تاغروت في اتصال هاتفي لجريدة 
عين الجزائر، في المقابل استحسن 
عديد المســتفيدين عن االفراج عن 
القائمــة خاصة في هــذه الظروف 

االســتثنائية التــي تعيشــها البــالد 
جراء وباء كورونــا من أجل رفع 
الغبــن على هــؤالء. كمــا اضاف 
المســتفيدين ان غــالء االســتئجار 
الذي ارهق كاهلهم خاصة اصحاب 
الدخل الضعيف الذي بات يحيرهم 
و كذا دفع مســتحقات الكراء دفعة 

واحدة.
 لإلشــارة فإن رئيــس الدائرة عين 
اليــوم  هــذا  خصــص  تاغــروت 
الســتقبال المواطنيــن مــن اجــل 
مواكبــة الحــدث و اســتماع الــى 
انشغاالتهم و تدوينها و النظر فيها.

n نظــم ، أول أمــس، العميــد 
االول للشــرطة  رئيس أمن والية 
بــرج بوعريريــج الســيد »فريــد 
لقواســم« نــدوة صحفيــة عرض 
خاللهــا حصيلة نشــاطات مصالح 
بمقــر   2020 لســنة  الشــرطة 
الشــرطة، حيث تــم معالجة عديد 
القضايــا علــى غــرار 05 قضايا 
تتعلــق بالتهريــب و التزوير و تم 
اســترجاع 15 ســيارة ســياحية و 
05 شــاحنات من الوزن الثقيل ،و 
كــذا 03 آالت الحفر و الردم، كما 
تمــت معالجــة 05 قضايــا متعلقة 
بالتهريــب و التجارة بدون رخصة 
حجــز على اثرها 111605 كيس 
من الشــمة و 6857 علبة سجائر. 
باإلضافــة الى معالجــة 31 قضية 
خاصة بالمخدرات و المهلوســات 
و تم حجــز 12.8 كلغ من الكيف 
المعالــج و 73382 قرصــا مــن 
المهلوســات التــي كانــت موجــة 
الــى البيع و االســتهالك بالوســط 
الحضري لوالية برج بوعريريج، 

كمــا عالجــت ذات المصالــح 18 
بالمشــروبات  خاصــة  قضيــة 
الكحوليــة و حجــز 9370 وحدة 
مختلفــة االنواع  و تمــت معالجة 
08 قضايــا االســلحة و الذخيــرة 
و تــم اســترجاع 04 بنادق و 03 
صواعــق كهربائية و كمية معتبرة 
مــن الذخيــرة و البــارود. اضاف 
عميــد اول للشــرطة ان النتائج جد 
ايجابية مقارنة بســنة 2019 و أن 
مصالحــه بجميع فروعهــا عملت 
جاهدة من اجل حماية المواطنين و 
ممتلكاتهم ،باإلضافة الى الحمالت 
التحسيسية التي قامت بها الشرطة 
ممــا ادى الــى نشــر وعــي كبير 
فــي الوســط البرايجي مــن خالل 
البالغات و االسهامات المواطنين 
مــع مصالــح الشــرطة. اضــاف 
»فريد لقواســم« ان مصالح االمن 
بواليــة بــرج بوعريريــج تمكنت 
من معالجــة 91 بالمئة من مجمل 
القضايــا المطروحــة خالل ســنة 
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متفرقات



nفقد جــدد رئيــس مفوضية االتحــاد اإلفريقي، 
موســى محمــد فقــي، في بيــان لــه، أول أمس، 
التأكيــد على التــزام االتحاد اإلفريقي المســتمر 
”بدعم ومواكبة الشــعب الليبي في طريقه للسالم 

والمصالحة، وإعادة اإلعمار”.   
وباعتبار المنظمة القارية فاعال رئيسيا في مسار 
تســوية األزمة الليبية، اتفق مفوض السلم واألمن 
فــي االتحاد اإلفريقي، إســماعيل شــرقي، خالل 
اتصــال هاتفي أمس، مع المبعوث الجديد لألمين 
العام لألمم المتحــدة إلى ليبيا، يان كوبيس، على 
ضــرورة توثيق التعــاون بين االتحــاد اإلفريقي 
ومنظمة األمم المتحدة، في دعم األطراف الليبية، 
مع التأكيد على ”ضرورة العمل في إطار المسار 

السياسي المنبثق عن مؤتمر برلين”.
ودعــا الطرفان - خــالل المكالمــة التي وصفها 
شــرقي بالمثمــرة - إلــى ضرورة تفــادي ”تعدد 

المسارات لتسوية األزمة الليبية”.
وتعمل المنظمة القارية جاهدة من أجل الوصول 
إلى تســوية ســلمية للملــف الليبي، ففــور اندالع 
األزمــة األمنية في هذا البلد اإلفريقي الجار، عام 
2011، قرر مجلس الســلم واألمن اإلفريقي في 
دورته رقم 265، إنشــاء لجنة رفيعة المســتوى 
حول ليبيا، تضم في عضويتها قادة خمســة دول 
إفريقية من ضمنها الجزائر، باإلضافة إلى رئيس 

مفوضية االتحاد اإلفريقي.
نهايــة  المنعقــدة   )8( الثامنــة  قمتهــا  وخــالل 
جانفي2020، ببرازافيــل )جمهورية الكونغو(، 

جددت اللجنة، التأكيد على التمسك الشديد بوحدة 
ليبيا الترابية والوطنية وباستقاللها.

وبهــدف تنســيق الجهود من أجــل الوصول إلى 
حل سياســي دائــم لألزمة فــي ليبيــا، وباقتراح 
من مجلس الســلم واألمن فــي االتحاد اإلفريقي، 
تم إنشــاء مجموعة اتصال على مســتوى اللجنة 
رفيعة المســتوى حول ليبيــا، لمراقبة التطورات 
بطريقة منتظمة، تضم في عضويتها رؤساء كال 
مــن الجزائر، وجنوب إفريقيــا، الكونغو، مصر 
وتشــاد، باإلضافــة إلى رئيــس مفوضية االتحاد 

اإلفريقي موسى فقي.

وقد عقدت مجموعة االتصال أول اجتماع لها في 
مارس الماضي، بمدينة أويو بجمهورية الكونغو، 
على أن تنظم قمتها الثانية خالل األسبوع المقبل، 

حسبما تناقلته مصادر إعالمية. 
وكان االتحــاد اإلفريقي والقادة األفارقة قد أبدوا، 
في العديد من المناسبات، استياءهم نظير تهميش 
المنظمــة القارية من طــرف المجتمع الدولي في 
تســوية األزمــة في هــذا البلد اإلفريقــي، مؤكدة 

إرادتها القوية الستعادة الملف.
ق ـ د

n وجاء في بيان نشــر عبر موقع وزارة الشــؤون 
الخارجية الفرنســية أنه ”بالنسبة للمسافرين القادمين 
أو المتجهيــن نحو بلد خارج الفضاء األوروبي )...( 
أي دخول إلى فرنســا أو خروج مــن أراضينا ذهابا 
أو إيابــا من بلد خــارج الفضــاء األوروبي )االتحاد 
األوروبــي أنــدورا، أيســلندا، ليشنشــتاين. موناكو 
، النرويــج، ســان مارينــو، الفاتيكان او سويســرا( 
محظــور إال في حــاالت الضــرورة القصوى ذات 

الطابع الشخصي أو العائلي و لدواعي صحية عاجلة 
أو مهنية غير قابلة للتأجيل”.

وإلثبــات أحــد هذه األســباب الملحــة ينبغــي تقديم 
تصريح شرفي ”خالل تسجيل الركوب على مستوى 
شركة النقل مرفوقا بالوثائق الالزمة” القابلة للتحميل 

عبر موقع وزارة الداخلية الفرنسية
https://www.interieur.gouv.fr/ «
Actualites/L-actu-du-Ministere/

Attestation-de-deplacement-et-de-
.»voyage

ويتضمن الموقع المذكور كل التوضيحات والتفاصيل 
وكافة شروط الدخول والخروج من التراب الفرنسي 
بالنســبة للمســافرين القادمين من بلد خارج الفضاء 
األوروبي وكذا الرعايا الفرنســيين او رعايا بلد آخر 

من الفضاء األوروبي.
وبفرنسا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 
الخاضعيــن للعــالج بالمستشــفى 27.573 مريضا 
األحد )331+ مقارنة بيوم الســبت(، باإلضافة إلى 
قبول 816 مريضا جديد في ظرف 24 ســاعة هذا 
و بلــغ عدد المرضــى بمصلحة اإلنعــاش و العالج 
المكثف 3148 و هو رقم شهد ارتفاعا أيضا )45+( 
مع قبول 148 مريض جديد حســب المعطيات التي 

قدمتها مصالح الصحة العمومية بفرنسا.
بعد مضي أربعة أســابيع على انطالق عملية التلقيح 
بفرنسا البلد الذي يحصي اجماال أكثر من 76.000 
حالــة وفــاة منذ تفشــي الوبــاء تلقــى 48ر1 مليون 

شخص على األقل جرعة لقاح.
و رغــم الوضــع الوبائــي المقلق قــررت الحكومة 
الفرنسية مساء الجمعة استعمال آخر فرصها لتفادي 
الحجــر المنزلــي للمــرة الثالثــة مــن خــالل تعزيز 

اإلجراءات التقييدية.
ق ـ د/ وكاالت

n    وذكر هؤالء المسؤولون الكبار في اإلدارة 
األميركية أن هذه التعليمات ســتصدر في سلسلة 
من المراســيم الخاصــة بالهجرة التي ســيوقعها 
بايــدن خالل النهار، مؤكًدا من خاللها رغبته في 
مواصلة تقليــد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله 

سلفه دونالد ترامب.
وتأتي األنباء بعد نشر البيت األبيض إلغاء حظر 
الســفر الذي فرضه ســلفه، دونالد ترامب، على 

رعايا عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة.
وكانــت تقاريــر إخباريــة وتصريحــات ممثلين 

من فريــق بايدن قالت إن الرئيــس الجديد عازم 
علــى إلغاء هــذا الحظر، ضمــن حزمة قرارات 

”تنقلب” على سياسات الرئيس السابق.
وفــور توليه الســلطة بعد حفــل التنصيب، أعلن 
بايدن توقيع 17 قرارا تتصل بالعودة إلى منظمة 
الصحــة العالمية واتفاقية باريــس للمناخ ووقف 
العمل في الجدار العازل عن المكسيك، باإلضافة 

إلى إلغاء حظر السفر.
وقــال بايــدن إن المهاجرين ســاعدوا في تمكين 
األســر والمجتمعات والشــركات والقوى العاملة 

واالقتصــاد األميركي، وغرســوا فــي الواليات 
المتحدة اإلبداع والطاقة والبراعة.

وأضــاف أن سياســة إدارتــه هي حمايــة األمن 
القومــي والحــدود ومعالجة التحديات اإلنســانية 
على الحدود الجنوبية، وتأمين الصحة والســالمة 
العامــة، مؤكــدا أن إدارتــه ســتغير السياســات 
والممارســات الخاصة بقوانين الهجرة والموائمة 

مع هذه القيم.
 ق ـ د/ وكاالت

األربعاء 3 فيفري  2021
الموافق لـ 20 جمادى الثانية 1442

 بعد محاوالت دولية لتهميش المنظمة القارية
االتحاد اإلفريقي يؤكد دعمه لمسار 

تسوية األزمة الليبية

بعد ميض أربعة أسابيع عىل انطالق عملية التلقيح

فرنسا تغلق عىل نفسها و تمنع أي دخول أو خروج منها

 بهدف طي صفحة ترامب

  بايدن يقرر تسهيالت تسمح بمنح الجنسية األمريكية لـ9 ماليني مهاجر

10  عين على العالم 

  يلتزم االتحاد اإلفريقي بدعم ومواكبة الشــعب الليبي في طريقه نحو الســام والمصالحة، باعتباره الطرف 
الوحيد القادر على ذلك، لمعرفته الكبيرة بالشأن الليبي وخصوصيته، حسبما يؤكده الليبيون أنفسهم.

 أكد مصدر حكومي فرنسي أن التنقات من و نحو فرنسا باتت من اآلن فصاعدا محظورة إال في حاالت »الضرورة القصوى 
ذات الطابع الشخصي أو العائلي و لدواعي صحية عاجلة أو مهنية غير قابلة للتأجيل«.

قــّرر الرئيــس جــو بايدن إصدار تعليمات لحكومته، أمس ، من أجل تســهيل تجنيس 9 ماييــن مهاجر مؤهلين للحصول على 
الجنسية األميركية، بحسب ما كشف عنه مسؤولون أميركيون. 

 n  أعلــن وزيــر الميــاه والــري 
والطاقة اإلثيوبي، سيليشي بيكيلي: 
»أن بناء سد النهضة اإلثيوبي يسير 

كما هو مخطط له«.
وأكد الوزير اإلثيوبــي وفقا لوكالة 
األنباء اإلثيوبية أن ”دعم اإلثيوبيين 
فــي الداخل والخارج لســد النهضة 

هو في أفضل حاالته«.
وأوضحت الوكالة أن وفدا برئاســة 
وزير المياه والطاقة قام بزيارة إلى 
موقع بناء الســد وأجرى مناقشــات 
واالستشــاريين  المقاوليــن  مــع 
وأعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب 
العمــل حول التقدم المحرز في بناء 
السد، مؤكدة أن الوفد الحظ أن بناء 
الســد يتم كمــا هو مخطــط له وأن 
حالة البناء جارية على قدم وساق.

الخارجيــة  وزارة  أن  يذكــر، 
المصريــة قد أعلنــت أن االجتماع 
السداسي الذي عقد، في 10 جانفي، 
لبحــث أزمة ســد النهضة أخفق في 
تحقيق أي تقدم، فيما قال الســودان 
إنه ”ال يمكن االستمرار فيما وصفه 
بـ«الدائرة المفرغة« من المباحثات 
الدائريــة إلى ما ال نهاية بالنظر لما 

يمثله سد النهضة من تهديد«.
كما حذرت الحكومة الســودانية من 
الملء الثاني لســد النهضة اإلثيوبي 
قبــل التوصــل التفــاق مــع مصر 

وإثيوبيا.
وأكدت أن ”السودان ال يقبل بفرض 
سياســة األمر الواقع وتهديد سالمة 
20 مليون مواطن ســوداني تعتمد 
حياتهم على النيل األزرق”، مشددة 
علــى ”موقــف الســودان المبدئــي 
المتمثــل فــي ضــرورة التوصــل 
إلــى اتفاق قانونــي ملزم حول ملء 
وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي 

مصالح األطراف الثالثة«.
من جابنهــا، اتهمــت إثيوبيا مصر 
والســودان بتعطيل مفاوضات ســد 
النهضة، وردت على التقارير التي 
تحدثت عن قرب اندالع حرب على 
النيل. وقال وزيــر الري اإلثيوبي، 
سيلشــي بيكيلــي، إن ”التنبؤ بشــأن 
انــدالع حــرب علــى ميــاه النيــل 
خاطئ”، مؤكدا أنها ”عامل لتعزيز 

وتنمية دول حوض النيل«.
ق ـ د/ وكاالت

 n  أعلنــت الخارجيــة اإليرانيــة 
أن طهران ستســمح بمغادرة سفينة 
كوريــا الجنوبيــة، التــي احتجزها 
الحرس الثوري اإليراني في الرابع 

من جانفي.
وكان الحــرس الثوري اإليراني قد 
احتجز ناقلــة النفط ”إم تي هانكوك 
كيمــي” وعلى متنها 20 شــخصا، 
بدعوى تســببها بتلــوث بيئي، فيما 
للســفينة  المشــغلة  الشــركة  تنفــي 

مزاعم التلوث.
وجدد المسؤولون اإليرانيون التأكيد 
على أن التوقيف مسألة ”فنية تخضع 

للوائح القانونية والقضائية«.
يذكــر أن طهــران تطالب ســيئول 
بحق الوصول إلى أموالها المجمدة 
بموجــب  الجنوبيــة  كوريــا  فــي 

العقوبات األمريكية.
ق ـ د

 n   أعربــت األمــم المتحــدة عن 
خشيتها من أن يفاقم انقالب ميانمار 
أزمة نحو 600 ألف من الروهينغا 
بالبــالد،  الموجوديــن  المســلمين 
فــي حيــن عقد مجلــس األمن أمس 

اجتماعا للنظر في المستجدات.
وقال المتحدث باســم األمم المتحدة 
ســتيفان دوجاريــك أول أمــس إن 
ألــف مــن  ”هنــاك حوالــي 600 
الروهينغــا بقوا فــي والية راخين، 
منهــم 120 ألفــا هم فعليا حبيســو 
المخيمات ال يمكنهــم التنقل بحرية 
كمــا أن حصولهــم علــى الخدمات 
األساســية  والتعليميــة  الصحيــة 
محــدود للغاية. ”لذلك فإننا نخشــى 
أن تجعــل األحــداث الوضع أســوأ 

بالنسبة لهم«.
وتســببت حملــة عســكرية بواليــة 
راخيــن فــي ميانمار عــام 2017 
في نزوح أكثــر من 700 ألف من 
الروهينغــا إلــى بنغالديــش، حيث 
ال يزالــون يعيشــون فــي مخيمات 
لالجئين. واتهــم األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيــو غوتيريش ودول 
غربيــة جيــش ميانمــار بالتطهيــر 

العرقي، وهو ما نفاه الجيش.
فــي غضون ذلــك، يعتــزم مجلس 
األمــن الدولــي المكــون مــن 15 
عضوا مناقشــة الوضع في ميانمار 
فــي جلســة مغلقــة أمــس الثالثــاء 

حسبما ذكر دبلوماسيون.
ق ـ د/ وكاالت

اتهمت مرص والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة
 إثيوبيا تؤكد أن بناء سد النهضة 

يسري كما هو مخطط له

أكرث من 700 ألف نزحوا عام 2017 إىل بنغالديش
األمم المتحدة تخىش عىل المسلمني 

الروهينغا بعد انقالب ميانمار

   إيران تسمح للسفينة الكورية 
الجنوبية المحتجزة بالمغادرة
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حرية و مسؤولية 

حول النادي امللكي إىل أغنى فريق يف العالم
برييز يصاب 

بفريوس كورونا 
وزيدان يتعافى 
ويعود للتدريبات

مــولــــوديــة
 الـــجـــزائر
  تجديد الثقة 

 يف المدرب 
نبيل نغزي

استهل نشاطه باجتماع مع 
الالعبني خليفي وحمية

محمد زرواطي يعود  
لشبيبة الساورة
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فريد بولحية ضمن التشكيلة المثالية لليغ 1

ص12  ص12 

 بن طالب يغادر شالك
و محرز سعيد في مانشستر سيتي 

المنتخب الجزائري 
»رابطة األبطال اإلفريقية، مقياس 

حقيقي لتقييم الالعبني املحليني«
ص12

ص13

ّ



n و صرح بلماضي للصحافة على 
هامــش حفل توقيع عقد شــراكة مع 
متعامــل الهاتف النقال »موبيليس« 
قائــا: »اقتــرب مســتوى رابطــة 
األبطــال اإلفريقيــة من المســتوى 
الدولي العالي. إنها ستشــكل فرصة 
ســانحة بالنسبة لي لمعاينة الاعبين 

المحليين«.
و يواصل العب الوســط الهجومي 
االســبق ألولمبيك مرسيليا عمليات 
علــى  يعثــر  أن  عســى  التنقيــب, 
عناصــر واعــدة قادرة علــى تقديم 

فيهــم  بمــا  للمنتخــب,  اإلضافــة 
الاعبون المحليون.

وبخصوص الشراكة مع موبيليس, 
أوضح الناخــب الوطنــي بأنه عقد 
ذات طابع خيــري مخصص لتقديم 
المســاعدة للمحتاجين, حيث يقول : 
»تمثلت المرحلة األولى في التوقيع 
على العقد, وفي المستقبل سنتحدث 
عن وضع برنامج يســمح لنا بتنظيم 

المساعدات حسب األولويات«.

تاج الدين 

الجزائــر  مولوديــة  إدارة  جــددت   n
)الرابطة المحترفة األولى لكرة القدم(، 
ثقتها في المدرب نبيل نغيز، فيما طلبت 
منــه »تصحيــح الوضعية بســرعة«، 
بدايــة مــن المبــاراة المقبلــة المقــررة 
يــوم األربعاء بملعب شــبيبة الســاورة 
)30ر14 ســا(، حسبما علمته »وأج« 
يوم االثنين، مــن رئيس مجلس اإلدارة 

عبد الناصر الماس.
وصرح ألماس لـ »وأج«، قائا: »التقينا 
مع نغيز صباح االثنين، لمناقشة الوضع 
الحالــي للفريق، الذي يمر بفترة ســيئة 
مــن حيــث النتائج. الفريق أمــام حتمية 
تحقيق االســتفاقة و تصحيــح الوضعية 

بداية من المباراة القادمة.
جددنا الثقة يف املدرب نغيز 

وعليه إيجاد الحلول«.
وبعــد بدايــة جيــدة للموســم الكــروي 

الحالي، توقفت مسيرة النتائج اإليجابية 
للمولوديــة، بحصيلة تنازليــة: تعادلين 
على ميدانها وخســارة خارج الديار في 

الجوالت الثاث الماضية.
وأضاف: »نبيل نغيز كان متجاوبا معنا 
خال هــذا اللقاء، وعبرنــا له عن عدم 
رضانــا بعد تصريحاتــه للصحافة على 
الســاخن، بخصوص ضرورة تســوية 

الوضع المالي لاعبين.
أريــد أن أوضــح أن حقــوق الاعبيــن 
مضمونــة وســيتم تســويتهم عاجــا أم 
آجــا. بالطبــع، نحن نمــر بأزمة مالية 
مثــل معظــم األنديــة، لكــن اإلنفــراج 

سيكون قريبا«.
»أدين أعمال الشــغب التي تعرض لها 

مقر سوناطراك« 
وفي تعليقــه على أحداث الشــغب التي 
وقعت يوم االثنين بمقر المديرية العامة 
لســوناطراك، أدان عبد الناصر الماس، 

بشــدة األعمال التخريبية »التي ارتكبها 
أنصار مغرر بهم«.

وقــال المســؤول: »إننــي أديــن هــذه 
األحــداث التي تشــوه صــورة النادي. 
هؤالء المشــجعون يتم التغرير بهم من 
قبل أشــخاص ســيعرفون أنفســهم، فهم 

يصطادون في المياه العكرة«.
وقامــت مجموعة من أنصــار مولودية 
الجزائر، اليوم االثنين بحيدرة )الجزائر 
مقــر  واجهــة  بتخريــب  العاصمــة(، 
المديريــة العامة لشــركة ســوناطراك، 
المالكة ألغلبية أســهم النادي، احتجاجا 
على الفترة الســيئة التي يمر بها الفريق 
مــن الناحيــة الفنيــة، حســب مقاطــع 
فيديو نشــرت على منصــات التواصل 

االجتماعي.
وبخصوص مستقبله على رأس النادي، 
أكــد رئيس مجلــس إدارة »العميد« أنه 
لم يفكر في االستقالة، مشيرا أنه يتحمل 

مسؤولياته بالكامل.
»لقــد تم تكليفــي بهذه المهمــة من قبل 
فأنــا  ســوناطراك،  شــركة  مســؤولي 
أعمل بحســن نية للنجاح في عملي. أما 
إذا قــررت ســوناطراك تكليفــي بمهمة 
أخرى، فأنا مستعد لتحمل مسؤولياتي«.

n واســتهل عودته بإجتماع مــع الاعبين خليفي 
وحمية صبــاح يوم أمس على مســتوى المجلس 
التأديبي  طالبا استفسارات حول تراجع مردودهما 
في اآلونة األخيرة ،الثنائــي قدم تبريراته لمحمد 
زرواطــي على أمــل العودة بقوة فــي الجوالت 
المقبلــة ،هذا وأكد زرواطي على عدم التســاهل 
مستقبا والسعي لتحسين مردود الفريق والنتائج.
وصــرح المكلــف باإلعام بالفريــق أن الرئيس 

اجتمــع بالفريق الطبي الذي قــدم له تقريرا على 
حالــة الاعبيــن واالصابات التي مســت كل من 
الاعب درويش وحميدي ولحسن والعاوي، هذا 
األخير ســيغيب لمدة عشــرة رغم رجوعه حديثا 
من اإلصابة، والاعب سعد الذي من المحتمل أن 
ال  يشارك في مباراة اليوم ضد مولودية الجزائر 

بسبب اصابته في مباراته ضد شباب قسنطينة.

مولودية الجزائر
 تجديد الثقة في المدرب نبيل نغيز

استهل نشاطه باجتماع مع الالعبني خليفي وحمية
محمد زرواطي يعود  لشبيبة الساورة

المنتخب الجزائري 

»رابطة األبطال اإلفريقية، مقياس 
حقيقي لتقييم الالعبين المحليين«
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اعتبر الناخب الوطني, جمال بلماضي, أمس الثالثاء بالجزائر, بأن رابطة األبطال اإلفريقية التي ستنطلق 
مرحلة مجموعاتها في منتصف شهر فبراير الجاري, تشكل »فرصة سانحة لتقييم الالعبين المحليين« 

القادرين على تدعيم صفوف »الخضر« تحسبا لالستحقاقات الهامة المقبلة.

بطولة ما بني الجهات 
استئناف التدريبات بداية من اليوم 

n منحت وزارة الشباب والرياضة الضوء األخضر لـ96 ناديا ناشطا في بطولة ما بين الجهات لكرة القدم، باستئناف 
التدريبات بداية من اليوم  األربعاء 3 فيفري، في الوقت الذي ســتنطلق فيه المنافســة شــهر مارس القادم، وفق 
مــا أعلنــت عنــه الدائرة الوزارية في بيــان لها، هذا الثالثاء.وجاء فــي بيان الوزارة أنه »وفي إطار االســتئناف 
التدريجــي لألنشــطة الرياضية وبعد موافقة مصالح الوزير األول على تمديــد العمل بالبروتوكول الصحي المعتمد 
بالنســبة لبطولتــي الرابطتين األولى والثانية لكرة القدم المصادق عليه مــن طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة 
تطور جائحة كورونا، وبالتنســيق مع المركز الوطني لطب الرياضة، تقرر اســتئناف تدريبات نوادي رابطة ما بين 
الجهات لكرة القدم ابتداء من يوم األربعاء 03 فيفري 2021. واستئناف بطولة الرابطة ما بين الجهات لكرة القدم 
ابتداء من شــهر مارس 2021«.وعلى غرار بقية النشــاطات الرياضية في الجزائر، توقفت بطولة ما بين الجهات منذ 
مارس 2020 بســبب تفشــي جائحة كوفيد19-.وعادت عجلة المنافسات الكروية بالجزائر إلى الدوران من جديد، من خالل إجراء بطولة 
الرابطــة األولــى المحترفة، التي انطلقت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط بتنظيم مباريات الجولة االولى، في الوقت الذي ستســتأنف منافســات 
الرابطة الثانية للهواة يومي 12 و 13 فيفري الجاري.واختتم البيان »تكلف االتحادية الجزائرية لكرة القدم )الفاف( باتخاذ التدابير الالزمة 
الســتئناف تدريبات وبطولة كرة القدم ما بين الجهات، مع التقيد الصارم بأحكام البروتوكول الصحي المصادق عليه«.وســيتم تقسيم اندية 

بطولة ما بين الجهات الى 6 مجموعات، حيث تضم كل واحدة منها 16 ناديا

n   كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم ألقل من 17 سنة، محمد 
الســات أن أشــباله ســيدخلون في تربص تحضيري بداية  من 5 إلى 
13 فيفري الجاري بالمركز الفني الوطني بســيدي موســى بالعاصمة، 
اســتعدادا للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا لألمم 2021 المقررة من 13 

إلى 31 مارس بالمغرب.
وأوضح الســات أنــه »وبعد أيام من الراحة، عقب دورة اتحاد شــمال 
إفريقيا ستعود العناصر الوطنية الي العمل بإقامة تربص من 5 إلى 13 
فيفري بسيدي موسى، سيكون مخصصا لاعبين المحليين«، مضيفا أن 
»العناصر المتواجدة خارج الوطن، ستواصل العمل مع أنديتها، خاصة 

وأن المنافسة عادت إلى نشاطها في أوروبا«.
وعن برنامج التحضيرات لموعد المغرب قال السات »سنخوض على 
األقل ثاث مباريات ودية دولية هنا بالجزائر، وربما خارج الوطن«.

ولم يســتبعد الســات، فكرة تدعيم الفريق الوطني، بعناصر قادرة على 
تقديم اإلضافة في كأس إفريقيا 2021، حيث اكد في هذا االطار »يعتبر 
انشــغالنا الكبير هو تدعيم المنتخب على المستوى الفني بعناصر تنشط 
سواء في الجزائر أو خارج الوطن. لو نعثر على العبين بإمكانهم تقديم 
االضافــة، فلن نتردد لحظة في اســتدعائهم، وقد تكــون هناك تغييرات 

مقارنة بالتعداد الذي شارك في دورة »لوناف«.
أخيرا، أوضح السات أن »التحضيرات قد تكون غير كافية على غرار 
المنتخبات األخرى لكننا سنســعى جاهديــن للتحضير كما ينبغي لنكون 

جاهزين لمنافسة كاس إفريقيا«.
جديــر بالذكر، أنــه باإلضافة إلــى الجزائر والمغرب )البلــد المنظم(، 
ضمنــت ســتة منتخبات أخــرى حضورها فــي موعد المغــرب وهي 
نيجيريــا، كــوت ديفوار، تانزانيا، أوغندا، جنــوب إفريقيا وزامبيا، في 
انتظار التعرف على المنتخبات األربعة المتبقية بعد اسدال الستار على 

التصفيات حسب المناطق«.
وكان المنتخــب الوطنــي الجزائــري تحــت 17 عاما قــد ضمن تأهله 
للمرحلــة النهائيــة، لكان 2021 بعــد احتاله صــدارة الترتيب لدورة 
»لونــاف« التــي جــرت في الجزائر مــن 18 إلــى 24 جانفي. وكان 
»الخضــر« قد فــازوا على ليبيا )2-3( قبل أن يتعادلوا مع تونس )-1

.)1
لإلشــارة، تعود أخر مشــاركة للخضر في نهائيــات كأس أفريقيا ألقل 
من 17 ســنة إلى دورة 2009 التي نظمت بالجزائر، حيث بلغ أشبال 
المدرب الوطني السابق عثمان إبرير الدور النهائي، الذي خسروه أمام 

غامبيا )1-3(.

فريد بولحية ضمن التشكيلة المثالية لليغ 1
نب طالب يغادر شالك ومحرز 

سعيد يف مانشسرت سيتي 

كأس إفريقيا لألمم ألقل من 17 سنة
  المنتخب الوطني يف تربص 

من 5 إيل 13 فيفري الجاري

كشــفت تقاريــر صحفيــة ألمانيــة أن 
متوســط الميــدان الجزائــري نبيل بن 
طالــب ســيغادر ناديه شــالك و أكدت 
صحيفــة بيلد أن النجم الجزائري نبيل 

بن طالب يكون قد غادر نادية أمس 
وأضافــت بيلــد أن بن طالب ســيتجه 
إلى إيطاليا مــن أجل التوقيع نحو احد 

األندية : جنوى، تورينو ، بارما .
وكان نبيل بن طالب قد غاب عن ناديه 
شــالك منذ شــهر نوفمبر الماضي بعد 
شــجاره مع المــدرب الســابق للفريق 
االلماني.ونشــر موقع مانشستر سيتي 
ايكســترا الشــهير أمس على صفحته 
الرســمية فــي التويتر خبــر يؤكد بأن 
محــرز تواصل معهــم و أخبرهم بأن 

كل شــئ مثالي بالنســبة في مانشستر 
ســيتي .و ذلك بعد األخبار المنتشــرة 
حــول الاعــب بأنــه غير ســعيد في 
مانشستر سيتي.اختير العب المنتخب 
الوطني الجزائري فريد بوالية العب 
نادي ميتز فــي التشــكيلة المثالية من 
الدوري الفرنسي الليغ 1 حسب موقع 
ماكــس فوت .وكان النجــم الجزائري 
فريــد بوالية قد ســاهم في فــوز ناديه 
ميتز ضد نادي بريست بأربعة أهداف 
لهدفين وهذا بعدما تمكن من تســجيل 
هــدف عــن طريــق مخالفة مباشــرة 
.وشــهدت التشــكيلة المثاليــة تواجــد 
الاعــب الفرانكــو جزائــري ياســين 

عدلي متوسط ميدان نادي بوردو .
تاج الدين 

األربعاء 3 فيفري  2021
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أعلن، أول أمس، محمد زرواطي عن عودته إلدارة فريق شــبيبة الســاورة.وصرح في ندوة صحفية عقدها في ملعب 20 أوت بوالية بشــار 
أنه عاد للفريق لضبط بعض األمور وتسوية قضية تراجع مستوى الفريق وتقديم اإلضافة خاصة بعد تلقيه عديد االتصاالت من داخل وخارج 

الفريق بعد ستة أشهر من الغياب.
مبعوثة عين الجزائر إلى بشار : آالء مزياني 



n أصيــب رئيــس نــادي لاير مدريد اإلســباني 
لكــرة القــدم فلورنتينو بيريز بفيــروس كورونا، 
بحســب ما أعلن النــادي الملكي أمــس الثالثاء، 
وقال حامل لقب الليغا والرقم القياســي في دوري 
أبطــال أوروبــا )13( في بيــان إن بيريز )73 
عامــا( »ال يعانــي مــن أية عــوارض«، ويأتي 
االختبار اإليجابي لبيريز بعد أسبوع على إعالن 
مــدرب النــادي الملكي نجمه الســابق زين الدين 
زيــدان بالفيروس، ولم تظهــر أي أعراض على 
زيــدان وعاد إلى ملعــب التدريبات في العاصمة 
مدريد صباح أمــس الثالثاء بعد فترة من الحجر 
الصحــي، كمــا أصيب المدافع ناتشــو فرنانديس 
بالفيــروس األســبوع الماضي، وأوضــح النادي 
الملكــي فــي بيانه »لاير مدريد يؤكد أنا رئيســنا 
فلورنتينــو بيريــز قــدم نتيجــة إيجابيــة لفحص 
كوفيد19- يخضــع له بصفة منتظمة رغم أنه ال 

يعاني من أية أعراض«. 
قاد الريال إىل الفوز بخمسة ألقاب 

يف الليغا
ويقضــي بيريز فترة واليته الثانية كرئيس لنادي 
لاير مدريد اســتهلها في عــام 2009، وذلك بعد 
الفتــرة األولــى بيــن عامــي 2000 و2006، 
وقــاد بيريز لاير مدريد إلى الفوز بخمســة ألقاب 
فــي الليغا ومثلهــا في المســابقة القارية العريقة، 

وبحســب الموقع اإللكتروني للنــادي، فإن بيريز 
»أعــاد المكانــة الدوليــة للاير مدريــد... وضع 
الموارد المالية للمؤسســة في حالة جيدة، وحوله 
إلى أغنى ناد في العالم«، لكن لاير مدريد يعاني 
هذا الموســم حيــث يحتل المركــز الثالث بفارق 
األهــداف خلف غريمه التقليدي برشــلونة الثاني 
وبفــارق 10 نقاط خلــف القطب الثاني للعاصمة 
أتلتيكــو مدريد الذي يملك مبــاراة مؤجلة، ومني 

النــادي الملكي بهزائم مفاجئة في الدوري آخرها 
أمــام ضيفه ليفانتي 2-1، وودع مســابقة الكأس 
المحليــة على يد ألكويانو من الدرجة الثالثة، كما 
تأثَّر النادي الملكي بشــدة من وباء كورونا، حيث 
وصــل إجمالي ديونــه نحو 901 مليــون أورو 
وصافي الدين حوالي 355 مليون أورو بحســب 

وسائل اإلعالم اإلسبانية.

حول النادي الملكي إىل أغنى فريق يف العالم

بيريز يصاب بفيروس كورونا وزيدان 
يتعافى ويعود للتدريبات

بواش يتقدم يستقيل من مارسيليا 
اعرتاضًا عىل إحدى التعاقدات

موستايف يغادر آرسنال
 إىل شالكه
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n عــزز ليفربــول حامــل لقــب الــدوري 
اإلنجليــزي الممتاز لكرة القدم، خط دفاعه في 
اليوم األخير لالنتقاالت بعد أن ازدادت متاعبه 
بفقــدان جويــل ماتيــب حتى نهاية الموســم، 
وتعاقــد ليفربــول مع قلــب الدفاع بــن ديفيز 
)25 عاما( من بريســتون نورث إند المنتمي 
لــدوري الدرجة الثانية يــوم االثنين، كما ضم 
المدافــع التركــي الدولي أوزان كابــاك البالغ 
مــن العمر 20 عاما على ســبيل اإلعارة من 
شــالكه، ويفتقد ليفربول ثنائي الدفاع فيرجيل 
فــان دايك وجــو غوميز لفترة طويلة بســبب 
اإلصابــة وتعــرض لضربــة جديــدة بإصابة 
الكاميرونــي ماتيــب في أربطــة الكاحل خالل 
الفوز 1-3 على توتنهام هوتســبير األسبوع 
الماضــي، وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول 
»لألســف اكتشفنا اآلن بعد أن فحص الجميع 
اإلصابة أن جويل سيغيب حتى نهاية الموسم، 
لكنــه ســيكون مســتعدا لبداية فتــرة اإلعداد 
للموســم الجديد وأخيرا سيتم حل كل شيء«، 
واضطــر كلــوب إلى إشــراك العبي الوســط 

فابينيــو وجوردان هندرســون في مركز قلب 
الدفاع في كثير من المباريات هذا الموسم إلى 
جانــب االعتماد على بعض الالعبين الشــبان 

لسد الثغرات في الدفاع.

ماتيب يغيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم هريتا برلني يؤكد 
تعاقده مع خضرية

n أكــد نــادي هيرتــا برلين األلمانــي لكرة 
القدم يوم االثنين انتقال سامي خضيرة العب 
نادي جوفنتوس اإليطالي إلى صفوفه، وكانت 
تقاريــر صحافيــة صدرت فــي ألمانيــا، يوم 
األحد، كشــفت عن قرب عــودة خضيرة على 
نحــو مفاجئ إلــى الدوري األلمانــي، وكتبت 
مجلة »كيكر« الرياضيــة أن من المنتظر أن 
يوقع خضيرة »33 عاما« الفائز السابق مع 
منتخب ألمانيا بــكأس العالم، لنادي العاصمة 
األلمانية هيرتا برلين وأنه ســيجري الكشــف 
الطبي لدى النادي الذي يمر بأزمة في الوقت 
الراهــن، ولــم يعد لخضيــرة دور فــي ناديه 
الحالــي جوفنتوس اإليطالي حيث لم يشــارك 
فــي أي مبــاراة مع النــادي صاحــب األرقام 
القياســية من البطــوالت في إيطاليــا في هذا 

الموسم.

ميالن يتعاقد رسميا مع 
المجري كريكزي

n أعلــن نــادي ميالن، أمــس الثالثاء، عن 
التعاقــد مــع ظهيــر أيســر خــالل الميركاتو 
الشــتوي، وقال الحســاب الرســمي لميالن، 
على موقــع التواصل االجتماعــي تويتر، إن 
النــادي تعاقد مــع المجري ميلــوس كيركيز 
)17 عامــا( بصفة دائمــة من فريق »جيور 
تورنــا أوزتالــي«، وأوضح ميالن: »ســيبدأ 
الالعــب مســيرته معنا في فريق الشــباب«، 
فــإن  إيطاليــا«،  »فوتبــول  لموقــع  ووفقــا 
ميالن حســم الصفقة أول أمــس، لكنه أصدر 
دانيــال  أمــس، وصــرح  الرســمي،  بيانهــا 
كابوســي، وكيــل كيركيــز: »قال لنــا النادي 
إنــه يمكن اعتبار الالعب فــي الفريق األول، 
ليصبــح احتياطًيــا لثيو هيرنانديــز في مركز 

الظهير األيسر«.

n قال ساوثهامبتون المنافس في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
إنه اســتعار الياباني الدولي تاكومي مينامينو من ليفربول حامل اللقب 

حتــى نهاية الموســم، وانضم العب الوســط المهاجــم إلى ليفربول 
في جانفي العام الماضي قادما من رد بول ســالزبورغ النمساوي 
مقابل 7.25 مليون جنيه اســترليني، وشــارك مينامينو في 31 
مباراة بجميع المســابقات مع ليفربول وســجل أربعة أهداف، 

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون إن مينامينو )26 
عامــا(، الذي شــارك في 26 مبــاراة دولية مــع اليابان، 
سيوفر خيارا هجوميا جيدا لفريقه في النصف الثاني من 

الموســم، وأبلغ هازنهوتل موقع النادي على اإلنترنت 
»أنا ســعيد للغاية بانضمام مينامينو إلى تشكيلتنا في 
بقية الموسم الحالي«. »هذا سيمنحنا بعض العمق 

اإلضافي في تشكيلتنا في وقت مهم، وأتطلع إلى 
بدء العمل معه في التدريبات«.

n  ألقــت قيــود الســفر الصارمــة الجديدة فــي ألمانيا 
بظالل من الشــك على لقاء اليبزيغ أمام ضيفه ليفربول 
اإلنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري 
أبطــال أوروبا في كــرة القدم، بعدما قال متحدث باســم 
الحكومــة لوكالــة فرانــس بــرس االثنيــن إن القواعد 
ال تســتثني الرياضييــن المحترفيــن، وصــرح متحدث 
باســم وزارة الداخلية لوكالة فرانــس برس بأن الحظر 
المفــروض على المســافرين مــن البلدان التــي تعاني 
مــن أنــواع جديدة أكثــر عدوى مــن فيــروس كورونا 

مثــل بريطانيــا »ال يتضمن أحكاًما خاصــة بالرياضيين 
المحترفيــن«، وتحظــر ألمانيا اعتبارا من يوم الســبت 
وحتــى الـ17 من فيفــري الحالي مبدئيــا، الدخول عبر 
البــر والبحر والجو لغالبية األشــخاص من خمس دول 
تشهد تفشيا واسعا لنسخ فيروس كورونا المتحورة هي 
المملكة المتحــدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب 
إفريقيــا، وهو ما قد يعرقل رحلــة ليفربول إلى اليبزيغ 
لمواجهــة فريــق المدينة على ملعب »ريــد بول أرينا« 

في 16 فيفري.

ساوثهامبتون يستعري مينامينو حتى نهاية الموسم

"كورونا" تهدد إقامة مباراة اليزبيغ وليفربول

n أعلــن البرتغالي أندريه فيالش 
- بواش مدرب مارســيليا الفرنسي 
لكرة القــدم أمس الثالثاء تخليه عن 
منصبه على خلفية خالف نشب بينه 
وبيــن إدارة النادي بســبب سياســة 
التعاقــدات فــي ســوق االنتقــاالت 
الشــتوية، مؤكدا انــه ينتظر جوابا 
مــن اإلدارة، وقــال فيالش - بواش 
فــي المؤتمر الصحافــي الذي عقده 
عشــية مباراة فريقه أمــام لنس في 
المرحلــة 23 من الــدوري المحلي 
»ال أريد أي شــيء من مارســيليا، 
ال أريــد المال. أريد فقط الرحيل«، 
ويأتــي قرار المدرب البرتغالي بعد 
يوم من إقفال باب ســوق االنتقاالت 
الشــتوية )ميركاتو( وبعد ثالثة أيام 
من اقتحــام بعض المشــجعين مقر 
التمارين الخــاص بالنادي احتجاجا 
أدى  مــا  الســلبية،  النتائــج  علــى 
إلــى تأجيل مبــاراة مارســيليا أمام 
ضيفــه رين الســبت، وأكد المدرب 
البرتغالي الذي تعاقد مع مارســيليا 
بدايــة الموســم الماضــي أنه وقف 
ضد التعاقد على ســبيل اإلعارة مع 
العب ســلتيك غالسكو االسكتلندي 
أوليفييه نتشــام، وانــه علم بالصفقة 
عبر وســائل اإلعــالم، كما أشــار 
إلــى أنه علم برحيــل العب الجناح 
الصربــي نيمانيــا رادونيتــش إلى 
هرتا برلين في وقت متأخر من ليل 

اإلثنين. 

الفريق حقق فوزًا واحدًا 
يف مبارياته الثماني 

األخرية يف الدوري
وأردف قائال »لقد تّم المس باحترافيتي 
وال يمكننــي القبــول بذلــك«، وانــه 
مستعد لالستمرار »حتى تقّرر اإلدارة 
السماح )له( بالرحيل«، وأفصح فياش 
- بواش انه لم يناقش قراره ســوى مع 
قائد الفريق الحارس ســتيف مانداندا، 
وبعدما أشــار إلــى أن تركيزه الحالي 
ينصــّب على مباراة فريقه المقبلة أمام 
لنس، قال »أنا مرتبط بعقد واحترمه« 
تشــعر  أن  اإلدارة  »بإمــكان  وختــم 
بالراحــة، فأنــا احتــرم كثيــرا فرانك 
)ماكورت المالك األميركي للنادي(«، 
التاســع  المركــز  مارســيليا  ويحتــل 
برصيــد 32 نقطــة، حيث فاز بتســع 
مباريــات وتعــادل فــي خمــس ومني 
بســت هزائم، ويمر الفريــق الجنوبي 
ومدربه بفترة ســيئة حيث مني السبت 
قبل الماضي بخسارته الثالثة تواليا في 
مبارياته األربــع األخيرة التي لم يذق 
فيهــا طعم الفــوز في الــدوري عندما 
ســقط أمام مضيفــه موناكو 3-1، كما 
كانت الخسارة الرابعة تواليا لمارسيليا 
فــي مختلــف المســابقات بعدمــا كان 
ســقط أمام سان جرمان 2-1 في كأس 
األبطال، وحقق الفريق فوزاً واحداً في 
مبارياته الثماني األخيرة في الدوري.

فــي  المنافــس  آرســنال  أنهــى   n
الــدوري اإلنجليــزي الممتاز لكرة 
لالنتقــاالت  األخيــر  اليــوم  القــدم 
الدولي  برحيــل مدافعــه األلمانــي 
شــكودران موســتافي إلــى شــالكه 
وآينســلي  ويلــوك  جــو  وإعــارة 
ميتالند-نايلز إلى نيوكاســل يونايتد 
ووســت بروميتــش ألبيــون علــى 
الترتيــب، وتعاقــد آرســنال بالفعل 
مع العــب الوســط المهاجم مارتن 
أوديغــارد وحــارس المرمى مات 
رايان حتى نهاية الموســم من لاير 
مدريــد وبرايتون آند هوف ألبيون، 
كمــا اســتغنى النادي عــن العبين 
ليســوا في حســابات المدرب ميكل 
أرتيتــا، وأنهــى تعاقده مع مســعود 
أوزيل وسقراطيس باباستاثوبولوس 
بينما انتقل ســياد كوالشــيناتس إلى 
شالكه على ســبيل اإلعارة، وشكر 
أرتيتــا، الذي قال إن النادي يمضي 
فــي عمليــة إعادة بنــاء تشــكيلته، 

مصطفى على إســهامه بعــد أربع 
ســنوات ونصف الســنة مع النادي 
اللندنــي خــاض خاللهــم أكثر من 
150 مباراة ولعب دورا كبيرا في 
تتويج آرســنال بطال لكأس االتحاد 

اإلنجليزي مرتين.
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فيما كشف استطالع عن رغبة %80 من اليابانيني باإللغاء أو التأجيل
رئيس أولمبياد طوكيو: »سنستضيف األلعاب بغض النظر عن »كورونا«

تجديد الثقة في برباري على رأس 
االتحادية الجزائرية للدراجات

داود هشام يلتحق بصفوف نادي ليموج لموسمني

الجزائريــة   االتحاديــة  رئيــس  انتخــاب  أعيــد   n
للدراجات، خيــر الدين برباري، باإلجماع على رأس 
الهيئــة الفدراليــة لعهــدة اولمبيــة  جديــدة )-2021
2024(، خــال الجمعية العامــة االنتخابية المنعقدة 
أمــس الثاثاء  بالجزائر، وانتخب برباري، المرشــح 
الوحيــد لخافــة نفســه علــى رأس االتحاديــة، رفقة 
أعضاء  مكتبه الفدرالي )8 أعضاء و 4 احتياطيين(، 
بعد حصوله على أصوات 35 عضوا ممن لهم  الحق 
في التصويت من أصل 40 حضروا أشغال الجمعية، 
وذلك بحضور ممثل وزارة الشــباب  و الرياضة سيد 
أحمد عمرون، وجدد برباري، الذي يترأس االتحادية 
منذ شــهر أفريل من سنة 2019 بعد استقالة  الرئيس 
الســابق مبروك قربوعة، التزامه بمواصلة العمل من 
أجــل إعطاء رياضة  الدراجات فــي الجزائر المكانة 
التــي تليق بها، »وذلك من خال اســتكمال البرنامج  
الطمــوح الــذي بــدأت خطواتــه األولــى فــي العهدة 

االولمبية السابقة«.
عمل كبري ينتظر املكتب الفدرالي الجديد
وعقب تجديد الثقة في شــخصه على رأس االتحادية، 
قــال بربــاري: »برنامجنا يرتكز  أساســا على عمل 
خاص مع الرابطات، التي نعمل على تحسين ظروف 
العمــل فيهــا بتوفير اإلمكانيــات المادية التــي تمكنها 
من ترقية الممارســة الرياضية ومن ثم توســيع رقعة 

اكتشــاف المواهب الشــابة القادرة على حمل المشعل 
فــي المســتقبل«، وحــرص برباري علــى التأكيد أن 
»عمــا كبيرا ينتظر المكتب الفدرالي الجديد من أجل 
ترقيــة رياضة الدراجــات بالجزائر، وهو األمر الذي 
ال يتسنى لنا القيام به سوى  بتبني استراتيجية واضحة 

لترقية األميرة الصغيرة الجزائرية«.
طواف الجزائر تقليد يف برنامج الرياضة 

الجزائرية
وبخصوص طــواف الجزائر للدراجات، أكد برباري 
موقــف الهيئــة الفدراليــة »العازمة  علــى جعل هذا 
الموعد تقليدا في برنامج الرياضة الجزائرية، باعتبار 
انه موعد  مميز و عزيز على قلوب كل الجزائريين«، 
وأضاف برباري أن االتحادية ستتكفل حصريا بتنظيم 
طــواف الجزائــر للدراجــات  المقــرر خــال الفترة 
الممتــدة من 5 إلى 11 جوان 2021، وفق الرزنامة 
المســطرة  بالتنســيق مع االتحاد الدولي للدراجات«، 
موضحا : »برنامج المنافســات الوطنية يضم  حوالي 
40 دورة جهوية و عشــرة سباقات للدراجات الجبلية 
و منافســة كأس الجزائر  )إناث و ذكور(«، وأوضح 
ذات المتحــدث أن بقيــة الدورات الدولية ســتنظم من 
قبل الرابطات وفق دفتر  الشروط الذي يحدده االتحاد 
الدولي للعبة، فيما تتكفل االتحادية بالمتابعة  اإلدارية.

األيســر  الجنــاح  التحــق   n
الجزائــري داود هشــام، العب 
ايســتر بروفانس الفرنســي لكرة 
اليد، بنــادي ليموج الذي ينشــط 
فــي القســم األول مــن البطولــة 
الفرنســية بعقــد يمتد لموســمين 
بداية من شــهر جويليــة المقبل، 
حســب ما نقله يــوم االثنين أحد 
المواقــع المتخصصــة فــي كرة 
اليد، وأوضــح ذات المصدر أنه 
»فور العودة من المشــاركة في 
مونديال مصر2021، الذي بلغ 
فيه الاعب الدور الرئيسي رفقة 
المنتخــب الجزائــري، وقع داود 
هشــام مع نادي ليموج الفرنسي 

لموسمين، حيث سيتقمص ألوانه 
بداية من شــهر جويليــة المقبل، 
ليكون بذلك المســتقدم الثاني في 

الفرنســي بعد  الفريق  صفــوف 
الاعــب المحــوري نيكــوالس 
نييتو«، ومعلوم أن داود هشــام 
)29 ســنة( كان قد التحق بنادي 
ايســتر بروفانس لكرة اليد ســنة 
2016 قادمــا لــه مــن شــباب 
براقــي )بطولة الجزائــر( بعقد 
يمتــد لموســمين، قبــل أن تقرر 
لثاثــة  تمديــده  الفريــق  إدارة 
مواســم إضافيــة، ويحتــل نادي 
ليموج المركز الرابع في ترتيب 
البطولــة الفرنســية لكــرة اليــد 
بمجموع 17 نقطة، بفارق تســع 
نقاط على المتصدر باريس سان 

جيرمان.

عين على الرياضة 
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n ستقام دورة األلعاب األولمبية 
المؤجلــة فــي طوكيــو الصيف 
تطــّور  كان  »مهمــا  المقبــل 
فيــروس كورونا«، بحســب ما 
ذكــر رئيــس اللجنــة المنظمــة 
يوشــيروي موري أمس الثاثاء 
في ظــل تمديد حــال الطوارئ، 
مســتبعدا الشــكوك حــول تنظيم 
الحــدث العالمي، وقــال موري 
في اجتماع للمنظمين ومسؤولي 
اليابــان  فــي  الحاكــم  الحــزب 
»ســنمضي قدما بالتأكيــد مهما 
كان تطــّور )جائحــة( فيــروس 
كورونــا«، مضيفــا »يجــب أن 
نتجــاوز المناقشــة حــول ما إذا 
كنا ســننظم األلعاب من عدمها، 
فلنفكــر فــي نــوع جديــد مــن 
األلعــاب في هــذه المناســبة«، 
وتأتي هــذه التعليقــات في وقت 
يصــّر المنظمــون علــى تنظيم 

ألعــاب آمنة من تفشــي كورونا 
حــول العالم، بما في ذلك اليابان 
في اآلونة األخيرة، ومّدد رئيس 
الوزراء يوشــيهيدي سوغا أمس 
حــال الطــوارئ لمدة شــهر، ما 
يعني أن اإلجراءات االحترازية 
مســتمرة حتى السابع من مارس 
المقبل في طوكيو وعدة مدن في 

الباد. 
وعد برفع حال الطوارئ 
تدريجا من املناطق التي 

تشهد تحسنا
ويشــمل التمديــد 10 من أصل 
11 مقاطعــة متأثــرة بداية بهذه 
اإلجراءات، وأشــار ســوغا إلى 
أن حال الطوارئ المفروض منذ 
مطلع شهر جانفي الفائت، ساهم 
فــي تقليــص انتشــار العــدوى، 
لكــن يتوجب القيــام بالمزيد »ال 

يزال معدل االستشــفاء مرتفعا، 
لهذا نريــد متابعــة اإلجراءات، 
يتعين علينــا تغيير الطريقة التي 
نتصــرف بها إذا أردنــا احتواء 
الفيــروس«، ووعــد برفع حال 
الطــوارئ تدريجا مــن المناطق 
التي تشــهد تحســنا دون انتظار 
تاريخ الســابع من مارس، وتُعّد 
حال الطــوارئ أكثر مرونة من 
دول أخــرى كونهــا تحــث على 
العمــل مــن المنــازل وإغــاق 
الســاعة  والمطاعــم  الحانــات 

الثامنة مساء. 
عن  كشــف  اســتطالع 
رغبة %80 من اليابانيني 

باإللغاء أو التأجيل
وُفرضــت إجــراءات صارمــة 
علــى الحــدود بعد ارتفــاع عدد 
اإلصابــات، مــا أّدى إلى تأجيل 

تصفيات السباحة الفنية المقررة 
في مارس، وال تزال جولة الشعلة 
مقــّررة في عدة مــدن في الباد 
بدءا من 25 مارس، ويُتوقع أن 
اليــوم األربعاء  يعلن المنظمون 
تفاصيــل إضافيــة حــول  عــن 
المقترحة  المضــادة  اإلجراءات 
لأللعــاب المؤجلــة منــذ صيف 
2020 بســبب تفشــي الجائحة 
عالميا، لكن الرأي العام الياباني 
عبّر مرارا عن معارضته إقامة 
اســتطاع  وأبرزهــا  األلعــاب 
كشــف عــن رغبــة %80 من 
اليابانييــن باإللغــاء أو التأجيل. 
أعلــن المنظمــون عــن رفضهم 
بشــكل قاطع هذا الخيار متكئين 
األولمبيــة  اللجنــة  دعــم  علــى 
الدولية والرياضيين المشــاركين 

من مختلف أنحاء العالم.
الوكاالت

عودة ناجحة ألوساكا يف أول مباراة رسمية لها
n تغلبــت اليابانيــة ناومي أوســاكا، المصنفة الثالثــة عالمياً، على الفرنســية أليزيه كورنيه 
2-6 و2-6  أمس الثاثاء في الدور الثاني من كأس جيبســاند، في مباراتها األولى الرســمية 
منــذ إحرازها لقبها الثاني فــي بطولة الواليات المتحدة المفتوحة في ســبتمبر الماضي، وتأتي 
مشاركة أوساكا، الفائزة بثاثة ألقاب كبرى والتي سددت 22 ضربة ناجحة لتبلغ الدور الثالث، 
ضمن إطار اســتعداداتها لبطولة أســتراليا المفتوحة، أولى بطوالت غراند ســام والتي تنطلق 
األسبوع المقبل، وقالت أوساكا الفائزة ببطولة أستراليا عام 2019: »كنت أشعر بالتوتر بسبب 
قدومــي إلــى هنا«، وتابعت: »خضت آخر مباراة لي فــي نهائي نيويورك وأردت أن أتابع على 
المنــوال ذاتــه«، وضربت الاعبة اليابانية في الدور التالي موعــداً مع البريطانية كايتي بولتر 
التي أقصت بصعوبة األميركية كوكو غوف 6-3 و5-7 و2-6  في ساعة و43 دقيقة، وكانت 
غوف، ابنة الـ 16 ربيعاً والتي تغلبت بصعوبة على السويسرية جيل تايخمان في الدور األول، 
بدأت مباراتها بفوز سهل في المجموعة األولى قبل أن تخسر المجموعتين التاليتين والمباراة.

فيدرر يعود إىل مالعب التنس من بوابة قطر إكسون موبيل
n قال السويســري روجيه فيدرر في تصريح تلفزيوني إنه ســيعود إلى ماعب التنس من خال 
بطولة قطر إكســون موبيل المفتوحة لكرة المضرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة 
مــن 8 وحتــى 13 مــارس عام 2021، ولــم يلعب فيــدرر البالغ من العمر 39 عامــاً والمصنف 
الخامس عالمياً منذ بطولة أســتراليا المفتوحة لعام 2020 وأجرى جراحتان في الركبة، وأوضح 
فيدرر للتلفزيون السويســري SRF: »للمرة األولى، أشــعر أن ركبتي جاهزة للعب في البطوالت 
مرة أخرى. يجب أن تكون جاهًزا عقلًيا وبدنًيا للعب خمس مباريات في خمســة أيام، على ســبيل 

المثال. لهذا الســبب أعود إلى بطولة قطر في الدوحة«، وتابع فيدرر »هي محاولتي األولى للعودة والمشــاركة في إحدى 
الدورات، لذا من المهم بالنســبة لي وللفريق أن تكون الدورة صغيرة وليســت كبيرة، مع كل الضغوطات التي تتطلبها«، 
ومــا زال ســجل فيــدرر، صاحب 20 لقباً كبيراً، يخلو من ميدالية أولمبية ذهبية فــي فئة الفردي حيث طّوق عنقه بميدالية 

فضية في أولمبياد لندن 2012، علما أنه احرز ذهبية الزوجي إلى جانب مواطنه ستان فافرينكا في بكين عام 2008. 

االتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو
من تحديد تاريخ 6 فيفري لعقد 

الجمعية العامة االنتخابية 
n تعقــد االتحادية الجزائرية 
لرياضة الفوفينــام فيات فوداو 
االنتخابيــة  العامــة  جمعيتهــا 
يــوم 6 فيفــري بالقاعة متعددة 
البيضــاء  بالــدار  الرياضــات 
العاصمــة(، حســب  )الجزائــر 
مــا علم من الهيئــة الفيدرالية، 
وصــرح محمــد جــواج رئيس 
االتحاديــة الجزائرية للفوفينام فيات فــوداو قائا: »لقد اتفقنا على 
اختيار تاريخ الســادس مــن فبراير 2021، موعــدا لعقد الجمعية 
العامــة االنتخابيــة بمقــر االتحاديــة، والتي نأمل أن تســير األمور 
خالها على أحسن ما يرام وتتوج بالنجاح«، وعقدت ذات االتحادية 
جمعيتها العامة العادية يوم السبت الفارط، حيث عرفت حضور 27 
عضــوا من بين الـــ35 الذين تحصيهم الجمعيــة العامة، منهم 17 
لديهم الحق في التصويت، وتمت المصادقة على الحصيلتين المالية 
واألدبية لســنة 2020 باإلجماع، كما قام أعضاء اتحادية الفوفينام 
فيــات فــوداو خال الجمعيــة العامة بانتخاب أعضــاء لجان كل من 
الترشــيحات، الطعون وتسليم واستام المهام، تحسبا لعقد الجمعية 
العامــة االنتخابية، وتتشــكل لجنة الترشــيحات مــن محمد بورحلة 
كرئيس للجنة و حســام مزاري كعضو، فيما تضم لجنة الطعون كل 
من عادل قوادري )رئيس( ومحمد مكيوي )عضو(، أما لجنة تسليم 
واســتام المهام فتضم كا من طارق عيسوس )رئيس( وإسماعيل 
بــن عامر )عضو(، وتم تحديد يوم 31 جانفي المنقضي كآخر أجل 

إليداع ملفات الترشح.

االتحادية الجزائرية للرياضة للجميع
إجراء الجمعية االنتخابية 

يوم 5 مارس بالجزائر
n تجرى الجمعية 
العامــة االنتخابيــة 
يــة  د تحا لا
الجزائرية للرياضة 
فــي  للجميــع 
الخامس من شــهر 
مارس المقبل بعين 
)الجزائــر  البنيــان 

العاصمة(، حســب مــا علم من الهيئــة الفدرالية، 
مصــاب،  الهــادي  االتحاديــة،  رئيــس  وصــرح 
لـ’’وأج’’: ‘’ســتجرى الجمعيــة العامة االنتخابية 
للهيئــة الفدراليــة يــوم 5 مــارس وذلك تحســبا 
للعهدة األولمبية الجديدة«، وســيكون هذا الموعد 
مســبوقا بالجمعية العامة العادية التي برمجت في 
الـ19 من شــهر فيفري، والتي ستسمح بمناقشة 
التقريريــن المالــي واألدبــي لســنة 2020، كما 
ســيتم عــرض حصيلة العهــدة األولمبية -2017
2020 مــن أجل المصادقة عليها من قبل أعضاء 
الجمعية’’، وحســب نفس المصــدر، فإن أعضاء 
الجمعية ســيقومون خال الدورة العادية بانتخاب 
أعضاء لجان كل من الترشيحات، الطعون و تسليم 
و اســتام المهــام، تحســبا لعقد الجمعيــة العامة 
االنتخابية المقررة بالمعهد الوطني للتكوين العالي 

في العلوم وتكنولوجيا الرياضة بعين البنيان.



متفرقات
  توقيف شخصني و حجز قرابة عرشة االف 

وحدة من المرشوبات الكحولية بعني فكرون

عين على المجتمع 

حافالت مهترئة ، سرعة مفرطة ، مناورات خطيرة ، صوت مرتفع وكالم بذيء  هذا ما يطبع يوميات المواطن 
بقسنطينة مع وسائل النقل الجماعية الخاصة عبر مختلف الخطوط.

 معهد أوقاس ببجاية يرفض إقامتهم بحجة االكتظاظ

طلبة سلك شبه الطبي القاطنني بجيجل مهددني بموسم أبيض

أسبوع أسود يف حوادث المرور:

 18 وفاة وأزيد من 1150 جريح أثقل حصيلة يف البليدة  

حافالت النقل الجماعي بقسنطينة
سائقون بال وعي يعبثون بحياة الركاب

n    حافــالت النقل الجماعي أو حافالت الموت 
كمــا أراد أحــد محدثينا تســميتها و التــي يعبث 
ســائقوها يوميــا بمصائر المئات من مســتعمليها 
دون وعــي منهم بحجــم الخطــر باعتقادهم أنهم 
ينقلون بضائع و سلع عوض البشر ، الشيء الذي 

أسفر عن عشرات المجازر المرورية. 
عــدة شــكاوي يوميــة يطلقها مســتعملو حافالت 
النقــل الجماعي الخاص تدور فــي مجملها حول 
السرعة المفرطة و الجنونية في بعض األحيان ، 
إضافة إلى التعســف في اختيار محطات الوقوف 
و التّوقف حســب ما يســتهوي الســائق ، يخبرنا 
أحد الركاب على خط بوالصوف-المدينة الجديدة 
أنه في أغلب األحيان يطلب منهم السائق النزول 
في محطة معيّنة و انتظار الحافلة المقبلة ليكملوا 
علــى متنها خط الســير مما يضطرهــم إلى دفع 

أجرة الركوب مرتين.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى الــكالم البــذيء و 
المشاحنات بين السائقين الذين يتحّولون إلى شبه 
متســابقين في حلبات ” الفورميال” كل ذلك ألجل 
الوصــول أوال  و الظفــر بأكبر عدد من الركاب 
، إضافة إلى أن أغلبهــم مراهقون يعملون تحت 
تأثيــر الحبوب و المخدرات كما جاء على لســان 

أحد مستعملي خط جبل الوحش- الخروب.
أغلــب مســتعملي خطــوط النقــل بوالصوف – 

المدينة الجديدة ، بوالصوف جبل- جبل الوحش ، 
الخروب- عن السمارة و غيرها يعانون من نفس 
الهلع اليومي في ظل سياسة البريكوالج و غياب 
مخطــط نقل مــدروس يحفــظ أرواح المواطنين 

إضافة إلى عدم تطبيــق إجراءات رادعة حقيقية 
من الجهات المعنية ضــد مرتكبي هذا النوع من 
المخالفــات الخطيرة التي تودي بحياة العشــرات 

يوميا.
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n   تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة 
عين فكرون في عملية أمنية من حجز 
كمية معتبرة من المشروبات الكحولية 
قــدرت بقرابــة 10 آالف وحــدة من 
مختلــف االنــواع و األحجام مع حجز 
شــاحنة و توقيــف شــخصين مشــتبه 

فيهما .
 القضيــة تعــود حيثياتهــا الــى يــوم 
بعد تحريــات  الماضــي ،  األربعــاء 
ميدانية مكنت عناصر الشــرطة بأمن 
دائــرة عيــن فكــرون مــن الحصول 
علــى معلومــات بخصوص قيــام أحد 
األشــخاص بنقل كمية من المشروبات 

الكحولية على متن شاحنة ، ليتم وضع 
خطــة أمنيــة تم مــن خاللهــا الترصد 
حــاول  أن  بعــد  وتوقيفهــا  للشــاحنة 
ســائقها الفــرار من عناصر الشــرطة 
، حيــث كانــت محملة بكميــة معتبرة 
قــدرت  الكحوليــة  المشــروبات  مــن 
بـ 9768 وحدة على متنها شــخصان 
يبلغــان من العمر 21 و 24 ســنة تم 
تحويلهما رفقة الشاحنة و المحجوزات 

الى مقر أمن الدائرة .
المشتبه فيهما انجز ضدهما ملفا جزائيا 
و تم تقديمهما امام الجهات القضائية .
حلوي رفيق

n بنــاء على معلومــات تحصلت 
عليهــا فصيلــة األبحــاث للــدرك 
وجــود  مفادهــا  بتبســة  الوطنــي 
شــبكة إجرامية تقوم بترويج  وبيع 
المخدرات على مســتوى حي جبل 
الجرف ببلدية تبســة ،وبعد تكثيف 
التحريــات الميدانيــة تــم توقيــف 
المشــتبه فيــه بحي الجــرف جبل 

الجرف  بمدينة تبســة،  كان على 
متن سيارة نوع رونو ميقان مقتادة 
من طرف شخص آخر  بعد تفتيش 
الســيارة والمعني ضبــط بحوزته 
علــى صفيحتيــن من مــادة الكيف 
بوزن حوالــي 220 غرام  كانت 

معدة للترويج .
هواري غريب

n  تمكنــت قــوات الشــرطة األمــن 
الحضــري األول بأمن والية خنشــلة، 
مــن توقيف شــخص خطير مســبوق 
قضائيا متورط في العديد من السرقات 

استهدفت الهواتف النقالة .
ورود  إلــى  تعــود  القضيــة،  وقائــع 
معلومات إلى مصالح األمن الحضري 
األول بأمــن واليــة خنشــلة، مفادهــا 
تواجد شــخص فــي العقــد الثاني من 
العمــر بأحــد أحيــاء مدينــة خنشــلة، 
مبحــوث عنــه  متــورط فــي العديــد 
مــن القضايا مطروحة على مســتوى 
مصالح األمن تتعلق بســرقة الهواتف 
النقالة بالتنســيق مع فرقة قمع اإلجرام 
التابعــة للمصلحــة الوالئية للشــرطة 
القضائيــة، و إعداد خطة أمنية محكمة 
أســفرت عن توقيف المشتبه فيه بعين 
المــكان هــذا األخيــر بعــد إخضاعه 
لعملية التلمس الجســدي القانونية عثر 
بحوزتــه على هاتفين نقالين، وعليه تم 
تحويله إلى المصلحة لغرض مواصلة 
التحقيق. بالموازاة مع توقيف المشتبه 
فيه تقــدم أحد المواطنيــن إلى مصالح 
األمــن الحضــري األول بأمــن والية 
خنشــلة، لغرض تقديم شكوى رسمية 

بخصوص تعرضه للســرقة بالخطف 
اســتهدفت هاتفه النقــال، حيث بمجرد 
مشــاهدته للمشتبه فيه تعرف عليه من 

الوهلة األولى 
مصالح األمن الحضــري األول بأمن 
والية خنشــلة، تمكنت من اســترجاع 
ثالثــة )03( هواتف نقالة لفائدة لثالث 
ضحايا تعرضوا لفعل السرقة بالخطف 
تورط فيها المشتبه فيه، من أصل 06 
هواتف نقالة كانت محل السرقة ، كما 
تبين كذلك خــالل التحقيق بأن المعني 
محل 09 أحــكام قضائية تتراوح بين 
06 أشــهر و سنة حبس نافذ ، صادرة 
عن الجهات القضائية بخنشــلة . بعـــد 
اســتكمال إجـــراءات التحقيـــق، تـــم 
إنجـــاز  ســتة )06( ملـــفات جزائية 
ضـــد المشتبـــه فيه بموضوع السرقة 
بالخطف مع العود، بموجبها تم تقديمه 
أمــام الجهــات القضائية لــدى محكمة 
خنشــلة أين صــدر ضد المشــتبه فيه 
عدة أحكام قضائية تتراوح بين ســنتين 
و أربع ســنوات حبــس نافذة و غرامة 
ماليــة تتــراوح بيــن 50.000 دج و 

200.000 دج ،مع اإليداع.
 عبد العزيز مغني

n  تمكنــت عناصــر أمــن واليــة 
الشلف، من توقيف مروج للخمور  
يبيعها عبر البلديات، حيث تم القاء 
القبض عليه وهو على متن مركبة 
وبحوزتــه 360 وحدة خمــر من 

مختلف العالمات واألحجام.
حيثيات القضيــة، تعود لمعلومات 
وصلت لعناصر امن شلف مفادها 
قيام أحد األشــخاص بنقل كمية من 
المشــروبات الكحوليــة، لغــرض 
وعليــه  رخصــة،  بــدون  بيعهــا 

تــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 
الالزمة التي أســفرت على توقيف 
المشــتبه فيه البالــغ من العمر 44 
ســنة بإحدى نقاط المراقبــة بإقليم 

االختصاص.
فيما قامت ذات العناصر باستكمال 
التحقيق وإنجاز ملف جزائي بحق 
المشتبه فيه عن قضية حيازة ونقل 
الخمور، وعرضهــا للبيع بطريقة 

غير مشروعة.
ابتسام.م

  n    فضــل الناجحون في شــهادة البكالوريا 
بعنــوان 2020 والمســجلون بالمعهد الوطني 
للتكوين العالي للشــبه الطبي ببجاية من الطلبة 
الذيــن اختاروا تخصص الســلك شــبه الطبي 
االحتجــاج أمــام مقــر واليــة جيجل لتجســيد 
حقوقهــم ،حيث توجد 50 طالبة متحصلة على 
شهادة البكالوريا لسنة 2020 بمعدالت تتراوح 
من 15 الى 20 ،والدين اختاروا السلك الشبه 
الطبي كمهنة لمســتقبلهم تخصص قابلة،و 30 
طالب وطالبة أيضا اختاروا تخصص مشــغل 
أجهــزة التصوير الطبــي للصحة العمومية في 
حالة من التذمر واالســتياء من الوضعية ،التي 
اضحــوا عليها ،إذ انهم لــم يلتحقوا بعد بمقاعد 
الدراســة على مستوى المعهد الوطني للتكوين 
العالي للشبه الطبي بأوقاس ببجاية وهذا بحجة 

انعدام أماكن اإلقامة بسبب االكتظاظ. 
و أشار عدد من الطالبات بأنهن قاموا بالتسجيل 
فــي بداية األمر على مســتوى المعهد الوطني 
للتكويــن العالي للقابالت بتيزي وزو ،غير ان 
إدارة المعهــد حولتهم للدراســة بمعهد بجاية ، 
وفــي كل مــرة يقولون لهن بأن األمور ســيتم 
تسويتها ، لكن بدون جدوى ، في حين طالبات 
بجاية المســجالت في تخصص قابلة تم تسوية 
وضعيتهن مؤخرا بعد وقفة احتجاجية قمن بها. 
وفي هذا السياق،فإن الطالبات القاطنات بجيجل 

يناشــدن وزارة الصحــة والســكان وإصــالح 
المعنييــن  المســؤولين  وكافــة  المستشــفيات 
بالتدخــل العاجل إلنقاذ الموســم الدراســي من 
الضياع،للعلــم تأتــي هــذه الوقفة بعــد وقفتين 

احتجاجيتيــن قمن بهــا الطالبات أمــام مديرية 
الصحة والســكان لوالية جيجل بهدف التدخل 
لمعالجة قضيتهم بالتنســيق مع  مسؤولي معهد 

أوقاس ببجاية.

n       أودت حــوادث المــرور، فــي األســبوع   
األخير من جانفي المنصرم، بحياة 18 شــخصا 
كما تســببت في إصابة أزيد من 1150 آخرين، 
حســب مــا أفادت بــه المديريــة العامــة للحماية 

المدنية، اليوم الثالثاء، في بيان لها.
وأشارت الحصيلة األسبوعية الخاصة بالفترة ما 
بين 24 و 30 جانفي  الفارط إلى إحصاء 967 
حــادث مرور، أســفر عن ”وفاة 18 شــخصا و 

جرح 1159 آخرين”.
وقد ســجلت أثقــل حصيلــة بوالية البليــدة بوفاة 
شــخصين و جــرح 48 آخرين فــي 47 حادث 

مرور سجل خالل هذه الفترة.
وعمومــا، أحصــت وحــدات الحمايــة المدنيــة 
”20657 تدخــال إثر تلقي مكالمات االســتغاثة 
من طرف المواطنين، شــمل حــوادث المرور و 
الحــوادث المنزلية و اإلجــالء الصحي و إخماد 
الحرائــق وتغطيــة األجهــزة األمنيــة لمختلــف 

التظاهرات”.
ففي مجــال إخماد الحرائق، على ســبيل المثال، 
قامــت وحدات الحمايــة المدنية بـ” 893 تدخال، 
سمح بإطفاء 596 حريقا من مختلف األصناف”.
ق.م

قسنطينة : سرور بومزبر

جيجل : نصرالدين دربال

اليزال طلبة شــبه الطبي الناجحين في شــهادة الباكالوريا في دورة 2020 بجيجل ،الذين اختاروا مواصلة دراستهم الجامعية 
في ســلك شــبه الطبي يعانون في صمت رغم أن الموســم الدراســي الجامعي قد قطع اشــواطا كبيرة وسبب ذلك غياب اإلقامة 

بالمعهد المسجلين به.

 توقيف مروج مخدرات بحي الجرف بتبسة

 وضع حد لنشاط متورط يف عديد قضايا 
رسقة الهواتف بخنشلة 

 القبض عىل بائع للخمور وحجز
 360 قارورة بالشلف 

األربعاء 3 فيفري  2021
الموافق لـ 20 جمادى الثانية  1442



منوعات األربعاء 3 فيفري  162021
الموافق لـ 20 جمادى الثانية  1442

n لم تكد تمر ساعات قليلة على 
إطــالق الفنانــة اإلماراتيــة أحالم 
أللبومها الجديــد »فدوة عيونك«، 
حتى حظي باحتفاء الفت في مواقع 
التواصل االجتماعي، محلقا بها إلى 
سدة »الترند« في مواقع التواصل 
االجتماعــي، في وقــت انهالت فيه 
التبريكات على حســابها في موقع 
تويتــر، فيمــا عبــر جمهورها عن 
فرحتــه بتلقي األلبوم الــذي كانت 
أحــالم قد وصفته في وقت ســابق 
بأنــه ســيكون »ألبوم مــن الطراز 
الرفيــع«، لتؤكد من خالل كشــفها 
عن أغنيات األلبــوم، على وعدها 
الذي قطعته سابقاً بأنها ستكون هي 
من يعلن عن كافة تفاصيل »أحالم 
2021«، الذي تعاونت فيه مع ثلة 
من الشــعراء واألسماء الالمعة في 

الساحة الغنائية.
أحــالم كانت قد شــاركت جمهور 
خــالل حملتها اإلعالنيــة لأللبوم، 
مجموعــة من بوســترات األلبوم، 
الشــعراء،  أســماء  إلــى  إضافــة 
الذيــن  والموزعيــن  الملحنيــن، 
أيضــاً  وقامــت  معهــم،  تعاملــت 
بمشــاركة كلمــات األغنيــات، مع 
رسائل وعبارات منها لكل الشعراء 
والملحنيــن الذيــن تعاملــت معهم 
فــي هــذا األلبوم. أحالم لــم تكتفي 
بالكشــف عــن تفاصيــل أغنيــات 
الجــزء األول من ألبومهــا »فدوة 
عيونــك«، وإنمــا بــدأت الترويج 
لكليبــات األلبــوم، وعلــى رأســها 
أغنية »فدوة عيونك«، حيث قالت 
في تغريدة لها: »جمهوري الحبيب 

في كل مــكان، انتظــروا العرض 
األول ل كليبــات ألبومــي الجديــد 
»فدوة عيونك« حصرياً على »فن 

بوكس«.
كان  الحالنــي،  عاصــي  الفنــان 
مــن بيــن النجــوم الذين شــاطروا 
أحــالم فرحتهــا بألبومهــا الجديد، 
»تويتــر«:  عبــر  كتــب  حيــث 
»مبروك يــا نجمــة األحالم«،في 
حين غّرد ســالم الهنــدي، الرئيس 
التنفيذي لشــركة روتانا للصوتيات 
والمرئيــات بالقــول: »أبــارك من 
القلــب للغالية الكبيرة أحالم، طرح 
الجــزء األول من ألبومهــا الرائع 
مــع شــركتنا الرائــدة، متمنيــا كل 
النجاح والتوفيــق لها«، فيما قالت 
الفنانة أنغام عبر تويتر: »ســبحان 
مــن خلق خامة صوتــك وحالوتها 
وتميّزهــا عــن أحــالم  أتحدث«، 
مضيفــة: »مبــروك ألــف مبروك 
ألبومك يــا حبيبتي«، أمــا الملحن 
ماجــد المخينــي، فقــال: »أبــارك 
للمبدعــة العزيــزة الغاليــة علــى 
قلوبنــا  أم فاهد، على هــذا التنويع 
الفني والحس الراقي دائماً«، بينما 
غردت الفنانة أصالة بالقول: »حّقا 
مناضلــة، بذلــت مجهــود بالتّأكيد 
فــوق المعتــاّد.. وحرصــت على 
تقديم نفســها بأبهى صوره، أحترم 
مــا تقدمه ألنّها جريئة موهوبة وال 
تتوانى عّن إبهارنــا دائماً بالجديد، 
وإن  المتجــددة..  الدؤوبــة  هــي 
اختلفت معها ال أختلف عليها ألنّها 
تعشــق ما تقــدم وتخلص لــه، إنّها 

أحالم«.

المــوت  غيّــب   n
الممثل األمريكي داستن 
دايمند الذي اشتهر بدور 
»سكريتش« في مسلسل 
»ســيفد بــاي ذا بّل« ، 
األول  أمــس  توفــي  إذ 
بمرض السرطان، على 
مــا أكــد مديــر أعمالــه 
لوكالــة  بــول  روجــر 

فرانس برس.
وأوضح بول أن داســتن 
دايمنــد البالــغ 44 عاماً 
أن  إذ  يتعــذب«  »لــم 
بالســرطان  إصابتــه 
ثالثــة  قبــل  اكتُشــفت 

أسابيع فحسب.
وشــّكل مسلســل »هيلو ميــس بليس« 
االنطــالق  نقطــة   )1987-1989(
لمسيرة الممثل المولود في كاليفورنيا، 
وانتقــل جــزء كبيــر مــن فريــق هذا 
المسلســل الحقــاً إلى »ســيفد بــاي ذا 

بّل«.
وكان هــذا المسلســل يُعــَرض علــى 
محطــة »ان بــي ســي« لمــدة أربعة 
مواسم، وبلغ عدد حلقاته ستاً وثمانين، 
وحظي بشــعبية كبيرة خارج الواليات 

المتحدة.
وكان المسلســل يتنــاول الحياة اليومية 
لطالب مدرسة ثانوية خيالية في لوس 
أنجليس هي مدرســة بيســايد الثانوية، 
مثيراً من خالل أســلوبه البسيط بعض 

المشاكل الرئيسية للمراهقة.
وتولــى داســتن دايمنــد دور التلميــذ 
ســامويل »ســكريتش« بــاورز الذي 
تتناقض اهتماماته وطريقته في التفكير 
جذريــاً مــع شــخصية زاك موريــس 
)مارك بول غوسيالر(، بطل المسلسل 

بال منازع.
وعلــى الرغم من مســاهمته في نجاح 
المسلســل، لم يحصــل داســتن دايمند 
الحقا سوى على أدوار ثانوية صغيرة 

في إنتاجات من الدرجة الثانية.
وأصــدر دايمنــد العــام 2009 كتابــا 
بعنــوان »بيهاينــد ذا ِبــل« أورد فيــه 
الكثيــر مــن األخبــار مــن كواليــس 
المسلســل، لكنّــه أقــّر الحقــاً أن كتابه 

حافل باألكاذيب.
فــي العام 2015، ُحكم عليه بالســجن 

n تتطلّع نجمة هوليوود الشــهيرة أنجلينا جولي 
إلى بلوغ ســن الخمسين، وقالت الممثلة األمريكية 
)45 عاما( في مقابلة مع مجلة »فوج« البريطانية: 
»لدي شــعور بأنني سأكون في حالة جيدة ببلوغي 
الخمسين«، مضيفة أنها تشعر بالفعل بأنها أفضل 

حاال بكثير في سن األربعين عما كانت من قبل.
وعزت األم لســتة أطفــال ذلك الشــعور إلى وفاة 
والدتهــا في ســن مبكــرة، وقالــت: »لذلــك ربما 

يمنحني الكبر في السن شعورا باالنتصار«.

أبناءهــا  أن  الطريــف  مــن  أنــه  وتجــد جولــي 
يشــعرون بالقلق عليها، وقالت: »مؤخرا كنا على 
الترامبوليــن، وقــال لي أبنائــي: ال أمي، ال تفعلي 
ذلك. سوف تؤذين نفسك«. وأضافت جولي، التي 
جسدت دور الرا كروفت في سلسلة أفالم الحركة 
»تومب ريدر« قبل عشرين عاما، مازحة: »كان 
هنــاك وقت كنت فيــه نجمة أفــالم حركة، واآلن 
يخبرنــي أطفالــي بأنــه يجــب علــي أن أنزل من 

الترامبولين حتى ال أؤذي نفسي«.

n وصــف األميــر وليــام، نجل ولــي العهد 
البريطاني األمير تشارلز، اإلساءات العنصرية 
الموجهــة لالعبي كرة القــدم بأنّها »حقيرة«، 
مشــددا على أنّها »يجب أن تتوقف اآلن« بعد 
أن أصبح ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر 
 يونايتد آخر النجوم عرضة لتلك الممارسات.

يأتــي حديــث دوق كمبردج، رئيــس االتحاد 
اإلنجليزي لكرة القــدم، بعد أن اتهمت رابطة 
العبــي كرة القدم المحترفين شــركات مواقع 
التواصل االجتماعي بعدم العمل بشكل صارم 
 وجــازم للحــد مــن المنشــورات العنصرية.

وكان كل من الفرنســي »أنطوني مارسيال« 
زميــال  توانزيبــي«  »اكســيل  والهولنــدي 
»راشــفورد« فــي يونايتــد، مدافــع تشلســي 
»ريــس جيمس« والعب وســت بروميتش« 
روماين ســويرز« من سانت كيتس ونيفيس، 
عرضــة إلســاءات عنصريــة علــى مواقــع 
 التواصــل االجتماعــي في األســبوع األخير.

واستهدف راشفورد بعد تعادل يونايتد السلبي 
مع آرســنال يوم السبت؛ مما دفع الشرطة إلى 

فتح تحقيق.
وغّرد وليام »اإلســاءات العنصرية - ســواء 
في الملعب أو في المدرجات أو على وســائل 
التواصــل االجتماعــي – حقيــرة، ويجب أن 
تتوقف اآلن«. وتابع »لدينا جميعا مســؤولية 
لخلق بيئة ال يســمح فيها بمثل هذه اإلساءات، 
الكراهيــة  نشــر  يختــارون  الذيــن  وأولئــك 
أفعالهــم« مســؤولية  يتحملــون   واالنقســام 

المحترفيــن  الالعبيــن  رابطــة  ودعــت 
أنّهــا ملتزمــة  التواصــل إلثبــات  منصــات 
فعــاًل بمعالجــة مشــكلة تقول إنّهــا تمر »في 
مرحلــة أزمــة« منذ عامين. وقالــت في بيان 
»يجــب بــذل كل الجهــود لحمايتهــم )العبي 
كــرة القدم المحترفين(، وجميع المســتخدمين 
اآلخريــن، مــن اإلســاءات العنصريــة أثناء 
 اســتخدامهم مواقــع التواصــل االجتماعي«.

وأضافــت الرابطــة »يجب متابعــة تداعيات 
جرائم الكراهية خارج العالم االفتراضي كلما 

أمكن ذلك«.
 ق/م

»فدوة عيونك« يرفع أحالم
 من جديد إىل سدة الرتند

وفاة الممثل األمريكي داسنت 

وفاة الممثل األمريكي داسنت 
دايمند عن عمر ناهز 44 عاما

صور لـ»نزيك يف فناء مدرسة«.. حتى »ناسا« وقعت يف الفخ

لهذا السبب تتطلع أنجلينا جويل بلوغ سن الخمسني

األمري وليام يصف اإلساءات 
العنرصية بالحقرية 

n وتعــد أشــجار اللــوز المنتميــة إلــى صنف 
المكســرات أول األشــجار التــي تزهــر  رغــم 
أن  نضجها يطول إلى شــهر ســبتمبر ،حيث يبدأ 
الفالحــون في جني الثمــار التي تباع بأســعار ال 
تقل عن ال1000دج اليابس كما يردد على ألسنة 
المنتجيــن ، وهو ما يبــرز أن اللوز أول ما يزهر 

وآخر ما يجنى.
وتنتشــر غراســة أشــجار اللوز فــي أعالي حامة 
بوزيــان وفي مناطــق عديدة من الوطــن كما هو 
الحــال فــي ناحية قالمة ، وال يحتــاج إلى عمليات 
ســقي وهو يكتفي بما تجود به الســماء من أمطار 

في فصل الشتاء فقط.
ويجد المواطنون هذه األيام متعة في زيارة بساتين 
اللوز وأخذ صور مع أشجاره كونها جذابة وممتعة 

.
ويقبل الكثير من عشــاق األشــجار والبســتنة هذه 
األيام على اقتناء أشــجار اللوز والجوز من مشتلة 
الضبابيــة ببلديــة حامــة بوزيان .ومشــير أن بعد 
اللــوز عادة ما ينور  الكــرز )حب الملوك( ويتبع 

بأشجار أخرى كالخوخ والمشمش ..

n طلبــت إدارة الطيــران والفضــاء األميركية 
»ناســا« تفســيرا من إدارة مدرسة ابتدائية نشرت 

صور سقوط نيزك بفنائها. 
ووفق مــا أظهرت صور انتشــرت على وســائل 
التواصل االجتماعي على نطاق واسع،أثار حديث 
عن سقوط نيزك في فناء مدرسة بوالية كوينزالند 

شمال شرقي أستراليا.
و قــد اتضح فيما بعد بأن الحجر الصغير والدخان 
والعشــب المحتــرق، كان مجّرد مهمــة من إدارة 
المدرسة االبتدائية، طلبت فيها من الطالب محاكاة 

ما يمكن أن يحدث لو سقط نيزك على األرض

وأظهرت الصور على مواقع التواصل االجتماعي 
أن النيــزك تحــّرك لمســافة أمتــار عدة فــي فناء 

المدرسة وهو ينفث دخانا، مخلفا حفرة أفقية.
واســتحوذت الصور الغريبة على اهتمام الكثيرين 
من ســكان والية كوينزالند، وجذب نشــرها على 

مواقع التواصل االجتماعي آالف التعليقات.
وقال مدير المدرســة مارك ألين: »تلقينا اتصاالت 
عــدة من جميع أنحاء العالم تطلب منا تفســيرا لما 
جرى، بما في ذلك وكالة ناسا التي طلبت منا تقديم 

تقرير إلى مركز كنيدي للفضاء«.
ق/م

تعد أول من تزهر 

أين تعطيهم   الرباط بين قسنطينة وجيجل ،  الوطني  للطريق  للعابرين  األيام أجواء وأحاسيس ممتعة  اللوز هذه  تظفي أشجار 
أزهارا بألوان تجمع بين البياض الناصع وميولة نحو األقحواني متعة النظر .

اشجار اللوز تزين بساتين
 حامة بوزيان بقسنطينة

قسنطينة : تاج الدين 
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17عين على الثقافة والفن

فسيفساء بتناغم سحر الريشة و اللحن و النحت 

تنسيق بني وزاريت الثقافة والداخلية السرتجاع قاعات السينما

وقفــت أمــام عمالقــة الفــن الفرنســي بصوتها 
االســتثنائي، و تمكنــت فــي النجــاح و إثــارة 
اإلعجــاب بفضل إعادة أشــهر األغانــي لنجوم 
األغنيــة الفرنســية و على رأســهم »أزنافور« 
و«إديــث بياف«وجاك بريل، مما منحها فرصة 
أكبر لصقــل موهبتها الغنائية، وخوض تجربتها 
في لــون يعكس أصولهــا الجزائرية، من خالل 
بوابــة األغنية الرايويــة العاطفيــة النظيفة التي 
ولجتها عام 2003 بهدف الوصول إلى جمهور 

أوسع واستهداف الشباب بشكل خاص.
 كلّــل عملها بتســجيل أول أغنية لهــا بعنوان » 
صراتلــي ديجا« والتي مكنتها مــن دخول عالم 
الفن بقوة بفضــل حضورها وحيويتها باإلضافة 
إلــى طريقــة أغانيهــا التــي مزجت بيــن طابع 
الجزائري والغربي فــي آن واحد، قدمت الفنانة 
»صابرين« العديد من ديوهات أبرزها الشــاب 
أنــور » قول لي«، الفنانة فلة عبابســة »دنيا«، 
و أغنية » غير باشــوية« مــع فريمان من فرقة 

.IAM  الراب الفرنسية العالمية
أقامــت الفنانــة صابريــن العديــد مــن الحفالت 
بالداخــل والخــارج ب: كندا فرنســا، إســبانيا، 
المغرب، مصــر والجزائر وغيرها، كما وقعت 

الكثير من األلبومات.
الفنانــة »صابريــن« تحدثــت لعيــن الجزائــر 
حصريــا مــن فرنســا، مؤكــدة بأنهــا أول مرة 
تتحــدث فيهــا لجريــدة جزائرية مبرزة شــغفها 
بالعــودة لبلدهــا للعمل هناك مطلــع العام الجديد 

و التعامــل مع منتجيــن جزائريين، كما أضافت 
قائلــة :« ألول مــرة ســأظهر للجمهــور بوجه 
مكشــوف في كليب فيديو من الطابع الرومانسي 
بعنوان » تخطيني نهبل«  من ألحان الموســيقي 
عمــر الدين شــقرون وتوزيع هواري ســلماني، 
كوني من قبل تفاديت الظهور ألســباب شخصية 
وهو ما اســتغلته أطــراف عديدة منهــن فنانات 
لــم يتوانين في وضع صورهــن مكان صورتي 
الحقيقــة فــي أغاني كثيرة، بيــد أني كنت خارج 
الوطــن، و مــا حّز في نفســي تلــك المعامالت 
الالأخالقيــة التي تترجم قلة االحترام لشــخصي 
و فني ولكل متتبعين الشــابة صابرين، و هو ما 
جعلني أتأســف كثيــرا و أضطر ألظهر بوجهي 

الحقيقي أمام عدســات الكاميرا لكشف هذا السر 
حتي يتعّرف الجمهور الجزائري خاصة الشباب 
الذين يســمعون كثيرا أغانيا دون أن يعرفوني« 
مفنــدة كل الصور والفيديوهات التي ظهرت من 
قبــل علــى مواقــع التواصــل االجتماعي وعلى 
اليوتوب التي تحمل اسمها و قالت:«كل الصور 

المنشورة ال تمثلني بتاتا«.
فيما أكدت الفنانــة على ضرورة عودة الفن إلى 
أمجاده السابقة، في ظل الموجة الرايوية الحالية 
الكارثية التي:«البد أن تنتهي ســريعا ليبدأ عهدا 
جديــدا، وهو مــا نأمل إليه بالعمل على تحســين 
صورة الفــن العربي عامة والجزائري خاصة« 

كما قالت.

n نادرا مــا تصادف فنان يجمع 
بيــن عدة مواهب فنيــة من مداعبة 
الريشــة والتراتيل الغنائيــة العذبة 

والوصالت الشعرية و النحت.
عمار بلقاسم فنان تشكيلي من باتنة 
وخريــج مدرســة الفنــون الجميلة 
رســام وخطــاط ونحــات ومغنــي 
حاز على شــهادات كثيــرة أهمها  
المســرحية ورئيس  الســينوغرافيا 

جمعية صبا للثقافة.
لــه مشــاركات كثيــرة بالمعارض 
الوطنيــة والدولية أين تحصل على 
لقب »فنــان العرب« مــن اإلتحاد 
العالمي للفنانين التشــكيليين ودرع 
التميّــز من دولــة العراق ووســام 
االســتحقاق مــن تونــس ودكتوراه 
فخرية من جمهورية مصر العربية 
لعــدة شــهادات وجوائــز  إضافــة 

أخرى. 
شارك بأكثر من 47 أغنية بمختلف 

فيديوهــات  و7  الطبــوع 
عــدة  فــي  كليــب 

ت  نــا جا مهر
بيــة  عر

ووطنية.
يتمتــع   

بمهــارة كبيرة 
بالدقــة  يمتــاز  و 

والواقعية في لوحاته التشــكيلة 
المفعمة باأللوان الزيتية في محاكاة 
وقامــات  الرقميــة  الكاميــرا  مــع 

صوتية رائعة تجلّت في عدة أغاني 
مصورة منهــا »األرجوحة« التي 
صنعت الفرجة في مواقع التواصل 
االجتماعــي  ووصــالت 
في  ســريالية  أدبية  
المقفــى  الشــعر 
تخصصــه  و
ر  يكــو بد
ل  ز لمنــا ا
ر  بتصــو
عــي  ا بد إ

ومبتكر.
فــي  و
يــح  تصر
ة  يــد لجر

عيــن 
الجزائــر أكــد 
الفنان بأن غالبية 
عبــارة عن  أعمالــه 
متنفــس وتفريــغ انفعالــي 
يعبّر عــن التهميــش الــذي يعانيه 
وإلسعاد محبيه والمحيط الصغير.
فوزي جاب هللا

n شــهدت منحــة تيموثــي آلن، 
التي يخصصها مهرجان إكسبوجر 
فــي  المتخصصيــن  للمصوريــن 
الرحــالت«  »تصويــر  مجالــي 
مشــاركة  الوثائقي«،  و«التصوير 
1.600 ملــف من مختلــف أنحاء 
العالــم، وســيتّوج فائزون خمســة 
خالل انعقاد المهرجــان في مركز 

إكسبو الشارقة.
وضمــت قائمــة الفائزيــن كال من 
المصّور التشــيكي ميخال نوفوتني 
»أوجــه  مشــروعه  عــن  الفائــز 
البريطاني  اإليمــان«، والمصــّور 
تغطيتــه  عــن  رايدلــي  كيــران 
المصّورة المكثفة لألزمة السياسية 
التي حملــت عنــوان »احتجاجات 
هونغ كونغ المطالبة بالديمقراطية: 
والمصــّورة  عصرنــا«،  ثــورة 
التركيــة إف ديليــك أويــار، عــن 
مشــروع »في مركز مكافحة وباء 

فيروس كورونا كوفيد19«.

وأوصــل مشــروع »الحيــاة بيــن 
النفايات« المصــّور اإليراني عطا 
رانبار زيدانلو للفوز بالجائزة، فيما 
جاء فوز المصّورة الروسية ناتاليا 
غورشــكوفا نظير مشروعها »قّوة 

اإلرادة«.
وتختار المنحة خمســة فائزين ممن 
ســجلوا وقدمــوا خــالل الســنوات 
أو  صــورة  الماضيــة،  الثــالث 
مجموعــة مــن الصــور تعبر عن 
قصة واحدة أو أكثر، ويمكنهم أيضا 
تقديم مجموعة من الصور الفردية، 
ويختار آلــن الفائزين اســتنادا إلى 
البراعــة واألصالــة والتميّــز فــي 
الصور والقصص التي تعبر عنها.

وسيحظى الفائزون بفرصة لمقابلة 
أشــهر المصوريــن والخبــراء في 
مجــال التصويــر، وفرصــة تقييم 
أعمالهــم مــن قبــل مديــر تصوير 
فوتوغرافي أو محّرر صور رائد.
ق/م

n اكتشــف علمــاء آثــار مومياء 
عمرهــا 2000 عام بلســان ذهبي 
غربي مدينة اإلسكندرية في مصر.

»اليــوم  صحيفــة  موقــع  وذكــر 
السابع«، نقال عن »اليف ساينس« 
األمريكــي، أن بعثــة أثرية عثرت 
علــى المومياء فــي موقع مصري 

قديم يُدعى »تابوزيريس ماجنا«.
الباحثــون أن المحنطين  وأوضــح 
بوا لســاناً ذهبيــاً للمومياء  ربما ركَّ
للتأكد من أن المتوفى سيكون قادراً 
علــى التحدث في اآلخرة، بحســب 
عقيــدة المصريين القدماء، مؤكدين 
أنــه ليــس مــن الواضــح إذا كانت 
الموميــاء تعانــي إعاقة فــي الكالم 

عندما كانت على قيد الحياة.

ولفتوا إلى أن الموقع األثري اشتمل 
أيضــا على 16 مدفنــاً تضم معابد 
مخصصــة ألوزوريــس وإيزيس، 
وفي السابق وجد علماء اآلثار كنزاً 
من العمالت المعدنية المزينة بوجه 

كليوباترا السابعة.
عشــر  الخمســة  المدافــن  وتعــود 
األخــرى أيضــاً إلى نحــو 2000 
عام، وتحتوي على كنز رائع، وفي 
إحداهــا ترتدي موميــاء أنثى قناع 
الموت الذي يغطي معظم جســدها 
وهــي  رأس  بغطــاء  ويصورهــا 
تبتســم، كما تم العثــور على اثنتين 
مــن الموميــاوات مع بقايــا لفائف، 
يقــوم العلمــاء حاليــاً بتحليلها وفك 

رموزها.

n وأكــدت علــى هامش تدشــينها لقاعة 
ســينماتيك األوراس الكائنة بوســط المدينة 
بعــد ترميمها أن »هذه العمليــة تهدف إلى 
بعث صناعة السينما في الجزائر وهذا وفق 
دفاتر شروط محددة يستوجب احترامها من 
طرف أصحاب هذه الشــركات واســتغالل 
قاعات السينما بطريقة تمكن من بعث الفيلم 

وطنيا« .
وقبــل ذلك أشــرفت الوزيــرة على إطالق 
تســميات على عدد من المؤسسات الثقافية 
منها اسم المفكر حمودة بن ساعي )1902 
1998-( على المكتبة الرئيســية للمطالعة 
العموميــة ورمز األغنية الشــاوية عيســى 
جرمونــي )-1885 1946 ( على المعهد 
الجهوي للتكوين الموسيقي والنحات محمد 

دماغ )1930 2018- (
علــى المدرســة الجهويــة للفنــون الجميلة 
وكذا الجامعي والباحث المسرحي الدكتور 

صالــح لمباركيــة )1948-2015(علــى 
المسرح الجهوي لباتنة .

وقالت بن دودة أن إطالق تسميات مثل هذه 
الشخصيات على المرافق والمؤسسات هي 
‘’مصالحــة مع رموزنا التي يســتوجب أن 
نفتخر بها وهو ما تقوم به وزارة الثقافة من 
خالل إحياء ذكرى بعض األسماء مثل عبد 

الحميد بن هدوقة ومالك بن نبي.
وخالل إشرافها بالمسرح الجهوي بعاصمة 
الواليــة على تكريــم بعــض الفنانين الذين 
ســاهموا في إثراء الســاحة الثقافية والفنية 
بأعمالهــم ومنهم الفنان التشــكيلي حســين 
هــوارة والمســرحي لطفــي بــن الســبع و 
أحــد مؤسســي فرقــة »البانــدو« للتــراث 
خليفــة محمد بــن عمر والموســيقي صالح 
ســامعي أكدت وزيرة الثقافة والفنون على 
أن المســرح الجهــوي بعاصمــة األوراس 
ســيصنف ضمن التراث الوطني وقبل ذلك 

ســيتم حل بعض المشــاكل فيــه المرتبطة 
بترميمه.

وقدمت الوزيرة بالمناســبة 50 جواز سفر 
ثقافي لألطقم الطبية بالوالية ذات صالحية 
لمــدة عــام تمكنهــم مــن زيــارات مجانية 
لمختلــف الفضــاءات الثقافيــة والمتاحــف 
والمهرجانــات علــى المســتوى الوطنــي 
قبل أن تســتمع النشــغاالت بعض الفنانين 

والمثقفين .
واختتمــت وزيرة الثقافــة والفنون زيارتها 
للواليــة التي دامت يومين بمعاينة مقر أقدم 
مكتبــة خاصة بمدينة باتنة التي افتتحت بعد 
االســتقالل ومازالــت تؤدي مهامهــا اتجاه 
القــراء إلى غاية اليوم ثم لقــاء باإلطارات 
بالمؤسســات  المصالــح  المســؤولة علــى 
الثقافيــة التابعــة لوصايــة وزارة الثقافــة 

والفنون بالوالية.
واج

الفنانة المغرتبة صابرني لـ عني الجزائر

الشابة صابرين..اسمها الحقيقي صبرينة واحدة من الفنانات الجزائريات الالئي برزن  خارج الوطن واشتهرت باألغاني الغربية 
منذ صغرها، بعد أن فرضت نفسها بالساحة الفنية الفرنسية و حققت االنتشار. 

صرحت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة مساء أمس األول بباتنة أن وزارة الثقافة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل 
استرجاع قاعات السينما بغية منحها للشركات المصغرة المنشاة من طرف فنانين حاملين لمشاريع في هذا الميدان .

سأكشف عن وجهي الحقيقي 
ألول مرة في كليب جديد

األربعاء 3 فيفري  2021
الموافق لـ 20 جمادى الثانية  1442

قسنطينة: نيناس إينوفا    

5 مصورني يفوزون بمنحة تيمويث آلن

اكتشاف مومياء بلسان ذهبي باإلسكندرية
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تم تصويره داخل القرص
 ترسيب فيلم وثائقي ال ترغب ملكة بريطانيا يف ظهوره

n و بعد المناقشة العلمية الثرية و الموضوعية 
،مــن طرف أعضــاء اللجنة العلمية التي ترأســها 
الدكتور ســنان صادق حســين الزيــدي إلى جانب 
العضويــن عبــد الرحمن جدوع ســعيد و إخالص 
لفتــة حريــز،و ردود الطالــب و المشــرف علــى 
االستفســارات المقدمــة،و اســتنادا علــى الجهود 
المبذولة من طرف الطالب،و اســتخدامه للمراجع 
المختلفة، و دفاعه عن رســالته، و أسلوب بحثه ، 
و النتائــج العلمية التي تّوصل إليها،منحت للطالب 
الباحث يونس ســهر يوســف شــهادة الماجســتير 

بتقدير جيد جدا عال .
و قــد قســم الباحث رســالته إلى أربعــة فصول ، 

باإلضافة إلى المقدمة  و الخاتمة .
حيــث ركز فــي المقّدمــة على توضيح األســباب 
الرئيســية في اختياره هذا الموضوع الذي يتناول 
شــخصية الشــيخ الطيــب العقبــي أحــد األعضاء 
البارزين في جمعية العلماء المســلمين الجزائريين 
و دوره في نشــر الحركة اإلصالحية و السياســية 
،  وذكــر المنهــج المتبع فــي البحث، مــع تحليل 
المصــادر و المراجــع التــي اعتمد عليهــا، دون 
نســيان تقديم الشــكر و التقدير إلى كل من ساعده 
في التوجيه و توفير المادة األدبية خاصة األســتاذ 
المشرف و عائلة العقبي و الباحثين من الجزائر و 

السعودية و فرنسا .
الفصل األول حمل عنوان : )الطيب العقبي الخلفية 
األســرية ومالمــح  تكوين شــخصيته االجتماعية 
حتــى عام 1920م( و قســمه إلــى مبحثين األول 
ركــز فيه على حياة الشــيخ الطيب العقبي وتوقف 
فيــه عنــد نســبه و والدتــه و هجــرة العقبــي إلى 
الحجــاز و تعليمــه و شــيوخه و تأثــره بالحركــة 
الوهابيــة و مالمح شــخصيته ، أما الثاني فســلط 
الضــوء من خالله علــى موقفه من الثورة العربية 
الكبــرى عام 1916م.حيث تنــاول فيه موقفه من 
الشريف حسين و دوره  الصحفي في جريدة القبلة 
الحجازية و مدحه للشريف حسين و أسباب عودته 

إلى الجزائر سنة 1920.
الفصل الثاني جاء تحت عنوان )دور الشيخ الطيب 
العقبي االصالحي في الجزائر 1935-1920-م( 

و قسم إلى أربعة مباحث هي:
1/ جهوده اإلصالحية في بسكرة .

2/ دوره فــي الصحافة خاصة فــي جرائد صدى 

الصحــراء و اإلصــالح و الشــهاب و المنتقــد و 
جرائد الجمعية .

3/ نشاطه في النوادي الثقافية خاصة نادي الترقي 
بالعاصمة و الجمعية الخيرية .

4/ دور الشــيخ الطيب العقبي فــي جمعية العلماء 
منذ التأسيس و إدارته جريدة البصائر لسان حالها 

.
أمــا الفصل الثالث فقد خصه لــدور الطيّب العقبّي 
في المؤتمر اإلســالمي عام 1936م وانعكاســاته 

على عالقته مع الشيخ عبد الحميد بن باديس 
و جاء في مبحثين تناول في المبحث األول الخلفية 
التاريخية و أســباب انعقاد المؤتمر اإلســالمي ثم 
قضية اتهــام العقبي بمقتل الشــيخ كحول و دوافع 

انسحاب العقبي من المجلس اإلداري للجمعية .
أما المبحث الثاني فركز فيه على نشــاطات العقبي 

بعد سنة 1938 و موقفه من الطرق الصوفية .
 )موقف الشيخ الطيب العقبي من القضايا الداخلية 
والعربيــة حتى عام 1960 ( هــو عنوان الفصل 
الرابــع من الرســالة الجامعية و شــمل على ثالثة 

مباحث هي :
1/ مواقفــه مــن القضايــا الداخلية مثــل االحتالل 

الفرنســي للجزائر ،وقضية فصل الدين عن الدولة 
،و التجنيس و االندماج .

2/ موقفه من القضايا العربية كالقضية الفلسطينية 
و تأسيس جامعة الدول العربية و دوره في الثورة 

التحريرية .
3/ تّوقف فيه عند أثاره المنشورة و وفاته .

و جــاءت الخاتمة بأبــرز النتائج التي تّوصل إليها 
الباحث . 

و دعمــت هــذه الرســالة الجامعيــة بمجموعة من 
الوثائق و الصور النادرة التي تمكن من الحصول 
عليها بمســاعدة مجموعة من الباحثين و المهتمين 

بالحقل اإلصالحي في الجزائر.  
و بهذه المناسبة ،نبارك ونهنئ الطالب يونس سهر 
يوسف على هذا اإلنجاز العلمي المستحق، و نشكر 
أســاتذة و إدارة جامعة المستنصرية بالعراق على 
االهتمام بتاريخ الجزائر المعاصر و شــخصياتها 
الفاعلة،و توجيه طلبة الكلية لدراســة وتناول حياة 
و أعمال الجزائريين  في رسائلهم الجامعية، على 
أمــل مواصلة هذا التواصــل الثقافي و العلمي بين 

البلدين و الهيئات المعنية .

n بعــد 49 عامــا من حظره من قبــل ملكة بريطانيا، 
يعود الفيلم الوثائقي المثير للجدل »العائلة المالكة« إلى 

الظهور عبر اإلنترنت.
الفيلــم الوثائقي »العائلة المالكة« الذي ســمحت الملكة 
إليزابيــث بتصويــره، وتم عرضه علــى هيئة اإلذاعة 
البريطانية بي بي سي ، قبل أن يصدر أمر ملكي بمنع 
عرضه وإدراجه في األرشــيف الملكي، ليعود للظهور 

مرة أخرى في األسابيع الماضية؟
بدأت قصة الفيلم حينما سمحت الملكة إليزابيث واألمير 
فيليــب وعائالتهما للكاميرات بمتابعــة حياتهم اليومية 
على مــدار 18 شــهرا في عامــي 1968 و1969، 

وكانت النتيجة فيلًما وثائقًيا تم بثه عبر بي بي سي.
عــرض الفيلــم الوثائقي على شاشــة التلفزيــون للمرة 
األخيــرة بعد 3 ســنوات فقــط، إذ صدر أمــر من قبل 
الملكة بمنــع عرضه مرة أخرى عــام 1972. واآلن 
أصبح لدى المعجبين الملكيين فرصة نادرة لمشاهدته.

ألقــى الفيلم نظرة من وراء الكواليس على أفراد العائلة 
المالكــة، بما في ذلك مشــاهد الشــواء الخاصة بهم في 
المناسبات، وحديث قصير للملكة مع الرئيس نيكسون، 
حيــث كانــت النيــة هي جعــل العائلــة أكثــر ارتباطا 

بالجمهور في ذلك الوقت.
وفًقــا لصحيفــة إندبندنــت البريطانيــة، اجتــذب الفيلم 
الوثائقــي 30 مليون مشــاهد عندما تم بثــه ألول مرة 
على بي بي ســي، و15 مليون مشــاهد آخر عندما تم 

بثه على قناة آي تي في بعد أسبوع.
ومــع ذلــك، فقد واجــه الفيلم انتقــادات مــن المراقبين 
الملكييــن، الذين جادلوا بأن طبيعــة الفيلم الوثائقي من 

وراء الكواليس تكسر الهيبة الملكية أمام الشعب.
 LePoint »و في التقرير الذي نشرته مجلة »لوبوان

الفرنســية، قــال مــارك روش إن المختــرق تمكــن 
مــن تجــاوز الحظر الــذي فرضتــه الملكــة -صاحبة 
حقوق النشــر- إلعادة نشــره عبر منصــات التواصل 

االجتماعي.
وفي الحقيقة، لم يخترق المتســلل أمن نظام الحاســوب 
الخاص بالقصر وشــبكة بي بي سي فحسب، بل تمكن 
أيضــا مــن وضع يديــه على النســخة األصليــة غير 
الخاضعــة للرقابــة من الفيلــم الذي أخرجه ريتشــارد 
كوســتون، وتبلغ مدتــه 110 دقائق، الذي ترك عالمة 

بارزة في تاريخ التلفزيون الملكي.
تصف الملكة في النســخة األصلية الســفير األميركي 
والتــر أننبيــرغ بـــ »الغوريــال«. كما يعــرض الفيلم 
مشــاهد توثق تزلج وريث العرش األمير تشارلز على 

الماء بصدر عاري.

للطالب يونس سهر يوسف.

الشيخ الطيب العقبي 
في رسالة جامعية بالعراق
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n عندمــا يمــوت شــاعر تتراجــع 
الخصوبــة وتتماهى في القحــط! عندما 
يحــزم ِجــّن البوح أمتعته تتالشــى اللغة 
في لمــح الضجــر! الحكاية تبــدأ عندما 
يوغــل صانع الدهشــة فــي الكثافة وهو 
يجذف بنا نحو مجهول نتشــارك جميعا 
فــي مقته لكنــه قدرنا الــذي ال تنفع معه 
ثقافة أو علو معنى رغم المنابر وسطوة 
الميكروفــون و تصفيقات جمهور مولع 
بالصوت واألداء وسيالن اللغة وهي في 
كامل بريقها وسحرها رغم فتنة المشهد 
ال شــئ يضع نقطة للموت. عندما توقف 
قلب درويش أنطفأ بداخلنا انتظار الجديد 
وصــارت الشــمس فــي نظرنــا مجرد 
إحســاس روتينــي مرتبط بعوالــم الفلك 
ودورة الليل والنهار كانت الشــمس هي 
القصيــدة وبعــد رحيله صارت ال شــئ 
كتــب عالء محمــود في أحــدى مقاالته 
تعيش كلمات الشــاعر إلى ما بعد موته، 
تعانــد صدى خبر نعيه األليم، الذي يأتي 
ثقياًل على نفــس المتلقي، وتغالط رحيله 
البيولوجــي، وللمفارقــة، نجــد أن أكثر 
الكلمــات التي يخلدهــا الناس ويصرون 
علــى ترديدهــا، تلــك التــي يكثــر فيها 
الشــاعر من ذكــر الموت. يعــد الموت 
عند الشــعراء من القضايا األساسية في 
نصوصهم؛ حيث يبرز أحياناً في محاكاة 
فلسفية يصوغ فيها الشــاعر موقفاً منه، 
مــن حيرته تجاهــه، وقد ظهــر الموت 
بتعبيرات مختلفة مثل: العدم، الفناء، الال 
وقت؛ وألن الشاعر مفعم بالحياة مملوء 
بهــا، فذلك يجعل لذكــر الموت كموقف 
نقيض يحتل مســاحة كبرى من شــعره، 
ويختلــف كل شــاعر عــن اآلخــر فــي 
معالجتــه، ما يوفر مادة جمالية وإبداعية 
في تناول الموت. تناول النقاد »الموت« 
عند بعض الشــعراء، الذيــن أبدعوا في 
صياغــة نصــوص عن المــوت، وربما 
نــال محمود درويــش االهتمــام األكبر 
باعتبــار أن أشــعاره حفلــت بحواريات 
بديعة مع المــوت، وتوقف كثيرون عند 
نصه الــذي يناجي فيه المــوت ويرجوه 
أن يتمهل: أَيُّها المــوُت انتظرني خارج 
األرض/ انتظرنــي فــي بــالِدَك/ ريثما 
أُنهــي حديثــاً عابــراً َمــَع مــا تبقَّى من 
حياتي/ قــرب خيمتــَك، انتِظْرني ريثما 

أُنهــي/ قراءَة َطْرَفَة بِن الَعْبد ما يفعله بنا 
الشــعراء عندما يغيبون عن العالم يشبه 
جلــد روح أرهقها عنــاء عناق لن يكون 
على مســتوى الحضور والمالمسة ألن 
الغياب ســيحدث أمرا لن يكون مرغوبا 
فيه ولكن المعجزة في خســارتنا لشاعر 
مــا غير مجــرى وعينــا وقراءاتنــا أننا 
نســتحضره فــي كل لحظة نمســك فيها 
نصــه ونغــوص قــدر الشــعراء الخلود 
واألبدية اإلبداع يصنع البقاء. في حوار 
حــول إصدار الموت المتخيل في شــعر 
أدونيس كتب محمد بشكار جل الشعراء 
فــي كل األزمنــة والبقــاع أعطــوا لهذه 
الموضوعــة حقها في التجلي و الظهور 
نظرا لالنشغال النفسي والفكري بمصير 
الذات فــي مواجهة المجهول.  وســواء 
تعلّق األمر بمحمود درويش أو أدونيس 
أو غيرهما، فإن عالقة الشــاعر بالموت 
من الناحية اإلبداعية محكومة بزاويتين: 
تتمثــل األولى في الموجــه والمرجعية، 
والثانيــة فــي تبنيــن المــوت فــي المتن 
الشــعري جماليــا ودالليــا. فقــد فجرت 
مواجهــة الذات للمــوت لدى الشــعراء 
ينابيــع مختلفة مــن األحاســيس وردود 
األفعــال، تتــراوح بين الحزن البســيط 
والخوف مــن دخول تجربة العدم، وبين 
التمــرد العنيف علــى معادلة الحياة غير 
المنطقيــة المحكومــة بزمــن مغشــوش 
وغيــر محدد. وأصبح المــوت باعتباره 
ظاهرة شــعرية طموحا إلــى خلق عالم 
أكثــر صدقــا ونقــاء مــن عالم مــا قبل 
المــوت وما بعــد الموت.. عالــم ينفلت 
من العدمية، ويتوق إلى تأسيس الجدوى 
فــي الحياة وفــي ما بعد الحيــاة. الموت 
انتقــل في زمننــا الرديء إلى الشــعراء 
حتــى وهم فــي الحياة، فــأي تأبين يليق 
بهذه الوضعيــة المأزومة؟ لن أجد تأبينا 
أفصح ممــا قاله قديما عدي بن الرعالء 
كاشفا عن المعنى الرمزي للموت والذي 
قــد يطول األحياء أيضــا: ليس من مات 
فاســتراح بميت إنما الميت ميت األحياء 
إنما الميت من يعيش شقيا ويبقى الحزن 
الــذي يســببه غيــاب الشــعراء غريــب 
األسوار سجن تعتكف فيه األرواح تتأمل 

النهايات في منتهى الوله.
بقلم لطيفة حرباوي

جوانيات

عندما يموت شاعر

على وتر الشعر 

سنلتقي قريبا
 هكذا اخبرتني جدتي

 وهي تدرس التقاطعات 
في كّفي

 تدرس منحنيات الدوال 
عليه وهي تقّص خصالت من 

شعري
 تدفعها قربانا ال أعرف 

وجهته 
سنلتقي

 رأيتك تلبسني سلساال
 خمسة أصابع للعين

 تلبس جاكيت اخترته لك
 ورأيت الحياة في شفتيك

 أخبرتني البومات
 التقاعدت

 
والغربان الهاجرت

 أنّا سنلتقي
 سنخرج للعراء 
ونبيت حتما هناك

 ال حاجة لنا بخيمة 
ال حاجة لنا ال بالحطب 

وال بالنار
 ال بالشطائر وال بحلوى 

المارشميلو
 قد نحظى بعشاء فاخر

 نجّرب حياة ذئبين
 نتناول لحما نيئا مع

 شراب الدم 
ال حاجة لنا بتحميل أغنية

 لليل 

فالصمت كورال جيد 
يرافق تنهيداتك

 ليكن يوما بشمسين
 نشبع فيه شغف الجبال

 بتسلقنا 
سينمو العشب سريعا

 يفوح عطر لرسائل قديمة 
يغويني للصعود سريعا
 فيما مازلَت عند خط

 البداية
 سآخذ منعرجا تلو اآلخر

 أتظاهر بالتيه 
أّدعي أنّي أضعت 

مفاتيحي 
هكذا سأصعد مرات 
وأرجع إلى السفح كل

 مرة بلون جديد
 لذيذ طعم الوصول

 فلنبق هنا 
نرمي ساعاتنا ،نلغي كذبة

 الوقت 
ربّما هذا معنى أن نكون

 خالدين
 سأغرز في القمة راية

 حمراء 
وأعلق الفتة مشعة عليها 

 )ممنوع االقتراب هذا الجبل ملكي(
 أهمس في أذنك 

أيّها الحقير
 أنت ملكي إلى لقاء قريب.

 الشاعرة سوسن نوري
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شــهادة  لنيــل   )-1890-1960

ّ

متابعة :أ/ األخضر رحموني



19إشهار 

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

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

www.aineldjazaironline.com   

aineldjazaircne2020@gmail.com

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

األربعاء 3 فيفري  2021
الموافق لـ 20 جمادى الثانية  1442



عين على اإلقتصاد

n حظي التراث العربي بعناية المستشرقين 
الغربييــن الذيــن أنكبــوا علــى البحــث عن 
مخطوطاتــه المختلفة وتحقيقها ونشــرها بعد 
ضبط نصوصها منذ القرن الســابع عشر، ثم 
سرى االهتمام بالتراث إلى نفر من الدارسين 
الشــرقيين آمنــوا أنهــم أولــى بالتــراث من 
المستشرقين فنذروا أنفســهم لتحقيقه ونشره، 
ولكــن إحياء التراث والعناية ليس أمرا حديثا 
ابتدعــه المستشــرقون الغربيون فــي القرون 
المتأخرة بل هو عمل قامت به األجيال القديمة 
على صور شــتى، فلقد كان العرب األقدمون 
يهتمون بإعادة نشر الكتب القديمة التي خلفها 
أصحابهــا مــن خــال نســخها ووضعها في 
خزانــات الكتب ومكتبات المســاجد الكبرى، 

ومن ذلك ما ذكره المقريزي في كتابه الخطط 
أنــه كان في خزانــة العزيز باهلل 30 نســخة 
من كتاب العين للفراهيدي و100 نســخة من 
جمهــرة ابن دريد، وحــوت خزانة الفاطميين 

1200 نسخة من تاريخ الطبري.
النشر أحد جوانب العناية بالرتاث

وكان النشــر أحــد جوانب عنايتهــم بالتراث 
أمــا الجانب اآلخــر فتمثل في شــرح التراث 
وتلخيصــه ومــن أمثلة شــرحهم للتــراث أن 
كتــاب الحماســة ألبي تمام شــرحه ابن جني 
واآلمــدي وغيرهمــا حتــى بلغــت شــروحه 
أكثر من عشــرين شرحا أشــار إليها صاحب 
كشــف الظنون، وكتاب ســيبويه شرحه نحو 

55 عالما منهم السيرافي والزمخشري وابن 
الحاجــب، وكتاب إحياء علــوم الدين للغزالي 
شــرحه الزبيدي، وقام أخــوه أحمد بن محمد 
الغزالــي باختصاره كما اختصره أبو العباس 
الموصلــي والســيوطي، وأمــا خــارج العالم 
اإلســامي فقــد مهــد اختــراع الطباعــة إلى 
إخراج التراث العربي إلــى الدائرة العالمية، 
حيث ظهــرت أول مطبعة عربيــة في مدينة 
فانــو اإليطالية عــام 1514 ومــن أوائل ما 
طبع فيها سفر الزبور، وتلتها مطبعة البندقية 
وفيهــا طبع فيها القرآن الكريــم للمرة األولى 
غير أن نســخه قضي عليهــا بدافع التعصب 
الدينــي، ثم طبعت أول ترجمة إيطالية للقرآن 

عام 1547.
حركة إحياء الرتاث يف العالم 

اإلسالمي
وبعدهــا تعــددت المطابع العربية فــي القارة 
األوروبيــة وظهرت في لندن وباريس وليدن 
وبطرســبورغ، وأشــهرها مطبعة بريل التي 
طبعــت مئــات الكتــب حتــى وصفــت بأنها 
تماثل في شــهرتها مطبعــة بوالق المصرية، 
وتأخــر دخول الطباعة إلى العالم اإلســامي 
حتــى القرن الثامن عشــر حيــث ظهرت في 
بعض األقطار اإلسامية مثل الدولة العثمانية 
وإيــران والهند، ولبنان وســوريا ومصر من 
البلدان العربية، واقترن دخولها بنشاط حركة 
إحياء التراث ونشره، ويمكن القول أن مسيرة 
إحياء التراث العربي ونشره قد انطلقت على 
يد المستشــرقين األوروبيين في القرن السابع 
عشر لكنها انتقلت في القرن التالي إلى العالم 
اإلســامي، وقد مــرت بمراحــل عديدة لكل 
منها خصائصه وســماته حتى وصل النشــر 

والتحقيق مبلغ النضج واالكتمال.

إحياء التراث العربي.. تاريخه وتطوره

n ال يتــرك المســلمون في بريطانيا فرصة 
لتقــدم الصفوف فــي مواجهة وبــاء كورونا، 
دون تــرك بصمتهــم الخاصــة، وكمــا كان 
األطبــاء المســلمون أول مــن قــّدم حياته في 
مواجهــة الفيــروس، كذلك يبادر مســجد في 
مدينــة برمنغهــام ليكــون أول مــكان عبــادة 
للجاليــة المســلمة يتحول لمركــز تلقي اللقاح 
ضــد فيروس كورونــا، وكانت خطوة اإلقدام 
علــى تحويــل المســجد إلــى مــكان للتطعيم 
باقتراح من القائمين على المركز اإلســامي 
»عبــاس« فــي مدينــة برمنغهــام المعروفة 
بوجود نســبة كبيرة من األقلية المسلمة فيها، 
ويتحرك المســجد حاليا علــى جبهتين األولى 
هي رفع أعداد المســتفيدين من اللقاح من بين 
كبار الســن، خصوصا من غيــر المتعلمين، 
والثانيــة هي إطاق حمات توعية للتشــجيع 
علــى التلقيح لمواجهة األخبــار الزائفة حول 
التطعيم، وتحفيز المســلمين وغير المســلمين 
لاســتفادة من اللقاح، خصوصا أن أكبر عدد 
من الوفيات بســبب كورونا في الباد هو في 

صفوف األقليات.
قبلة لعدد من املسؤولني 

الحكوميني
ويقــود هذه الحملة اإلمام نــورو محمد، وهو 
أحــد الوجوه المســلمة المعروفة فــي المدينة 
واألصــوات المؤثــرة، التي تحظــى باحترام 
ليــس فقط بين المســلمين وإنمــا في صفوف 
قــادة الديانات األخرى، ودشــن اإلمام حملته 
بصورة له يتلقى اللقاح، مرفقة بعبارة »الحمد 
هلل تلقيت اللقاح«، وتحول المســجد في مدينة 
برمنغهــام إلــى قبلــة لعــدد من المســؤولين 
الحكومييــن، للثناء على المجهــود الذي يقوم 
بــه القائمــون علــى هــذا المركز اإلســامي 
ولتشــجيع دور عبــادة أخــرى للقيــام بالدور 
نفســه، ويبرر اإلمام نورو محمد إقدامه على 
تلقي لقاح كورونا، بالرغبة في إرسال رسالة 
قوية »إلخوتنا المســلمين فــي بريطانيا، بأننا 
نقــوم بهذه المبادرة لنقــول ال لألخبار الزائفة 
والشائعات ولنقول نعم للقاح«، ويستند اإلمام 

في خطابه على التعاليم اإلســامية، مؤكدا أن 
»اإلســام يأمرنا بتلقي اللقــاح، ألن الصحة 
والحفاظ علــى الحياة هما من أســمى غايات 

هذا الدين«.
نجح املسجد يف لفت انتباه 

الحكومة الربيطانية 
ويسابق الكثير من األئمة الزمن، للتحفيز على 
تلقي اللقاح، خصوصا في صفوف المســلمين 
مــن كبار الســن، وكذلــك األقليــات الملونة، 
ألنهــا كانت األكثــر تأثرا بالوبــاء من حيث 
عدد اإلصابات وكذلك عــدد الوفيات، ونجح 
المســجد في لفت انتبــاه الحكومة البريطانية، 
التي أشــادت بعمله في ندوة رســمية ترأستها 
وزيــرة الداخلية بريتي باتيــل، وبما اعتبرته 
الدور المحوري لدور العبادة وللقادة الدينيين 
في التشجيع على الحصول على اللقاح، ومن 
جهته، قام وزير الشؤون االجتماعية روبرت 
جنريــك بزيــارة للمســجد، عبّــر خالها عن 
إعجابــه بأن المســجد يفتح بابــه للجميع دون 
استثناء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، 
وهو ما يعتبر نموذجا مشرفا للتنوع والتسامح 

في المجتمع البريطاني.

 n يصــادف األول مــن فيفــري اليــوم العالمي للحجــاب والذي يأتي 
هــذا العام تحت شــعار »إنهــاء فوبيا الحجاب« وســط دعــوات لمنع 
التمييــز ضــد المــرأة المحجبــة، وبــرزت عــدة تفاعات عبر وســم 
#WorldHijabDay ووســوم عــدة أخرى، حيث شــاركت النســاء 
المحجبــات بصور لهن وهن يرتدين الحجاب حول العالم، وعبرن عن 
ســعادتهن به، وأكدن أنه ال يسبب لهن أي قيود، كما شهدت التفاعات 
مشــاركة المغردات لتجاربهن مع ارتداء الحجاب، والاتي اســتنكرن 
تحــت وســم #EndHijabophobi الدعوات المجتمعية المنتشــرة 
لخلعه رغم كونه جزءا من عقيدتهن الدينية، وتزامنا مع اليوم العالمي، 
قام عدد من أعضاء الرابطة األوكرانية للمرأة المسلمة بتوزيع الورود 
لاحتفال والتوعية بشــأن التعصب الذي تواجهه المســلمات في جميع 
أنحــاء العالم، وفي بريطانيا، شــارك عدد مــن المحجبات في ماراثون 
إلحــدى المنظمــات الخيرية في لندن، والتي تعمــل على جمع األموال 
لصالح الجياع والمشردين في فلسطين واإليغور، وتدور فعاليات اليوم 
العالمــي للحجاب حول محاولة زيادة الوعي بشــأن الحجاب، وتعميق 

فهم اآلخرين له، وتعزيز التسامح الديني.
 تم االحتفال ألول مرة باليوم العاملي للحجاب

 يف عام 2013
وتــم االحتفال ألول مرة باليوم العالمــي للحجاب في عام 2013. وقد 
جاءت الفكرة من المســلمة البنغالية »ناظمة خان« التي تقيم في والية 
نيويورك األميركية، ورغم الســخرية من المحجبات أحيانا في الغرب 
وربطــه باضطهــاد اإلناث أو التشــدد الديني، فإن ذلك لــم يمنع ناظمة 
خان من ارتدائه، معتبرة أنه رمز لإليمان وللجمال وللتواضع، وكانت 
خــان قد عانت، بعد انتقالها مع عائلتها إلى الواليات المتحدة األميركية 
منذ أن كانت تبلغ من العمر 11 عاًما، من ســخرية البعض منها بسبب 
ارتدائها الحجاب في المدرســة، واســتمرت المضايقات في مدرســتها 
الثانويــة وفي الجامعــة، وأصبحت المضايقات أســوأ بعد هجمات 11 
ســبتمبر 2001، وحاولت ناظمة خان تغيير هذه الصورة النمطية عن 
الحجــاب بإطاق »يوم الحجــاب العالمي« لجذب التعاطف وتشــجيع 
النســاء المســلمات وغير المســلمات اللواتي ال يرتديــن الحجاب على 
ارتدائــه وخوض التجربة، مضيفة أن الهدف من ذلك تعزيز التســامح 

الديني حول العالم.

 يف يومه العالمي.. 

ورود ورياضة يف مواجهة 
فوبيا الحجاب

مسلمو ميشيغان 
يقدمون 1200 صندوق 

طعام لمترضري كورونا
n قــام المركــُز اإلســامي المحلــي 
فــي مدينــة »إيســت النســنغ« بوالية 
ميشيغان شمال شرق الواليات المتحدة 
األمريكية - بتسليم المئات من صناديق 
الطعام للمســاعدة في إطعــام الضعفاء 
والمتضرريــن مــن جائحــة كورونا، 
وأوَضــح أعضــاُء المركز اإلســامي 
بمدينة »إيســت النســنغ« أن المركز 
والمتطوعيــن قامــوا بتوزيــع حوالي 
1200 صنــدوق طعــام مكونــة مــن 
الحليب والجبن والفواكه والخضروات، 
وغيرها من المــواد الغذائية على الفئة 
األكثــر تضــرًرا من كورونــا، وقالت 
بتــول بهلــول إحــدى المتطوعات في 
توزيع صناديــق الطعــام: »لدينا عدٌد 
مــن المتضررين جراء جائحة كورونا 
المستمرة إلى اآلن، لكننا ما زلنا نحاول 
أن نُســاعدهم من خال جهود المركز 

اإلسامي بمدينتنا والمتطوعين«.
 وقوف املسلمني واملراكز 
اإلسالمية بجانب املجتمع

وأكملت بتول: »نقوم بإرسال صناديق 
الطعام إلى بيوت المحتاجين بأنفســنا، 
باإلضافــة إلى أننا نقــوم أيًضا بتحميل 
بعض شاحنات الطعام وتوزيعها داخل 
المجمعــات الســكنية التــي يعيــش بها 
معظُم المتضررين«، وأضافت بتول: 
»نســاعد المتضررين ِمن أْجل الحفاظ 
على بيوتهم وغذائهم وأطفالهم، وكذلك 
توفيــر أموالهم فــي أماكــن أخرى«، 
وقــال مصطفى أبو بكر عضو المركز 
اإلسامي في مدينة »إيست النسنغ«: 
»هذه الفعاليات تُثبت وقوف المسلمين 
والمراكز اإلســامية بجانب المجتمع، 
وال سيما في ظل جائحة كورونا، وهذا 
ده اإلسام بشكل كبير في حقوق  ما يؤّكِ
الجــار ومســاعدة اآلخريــن، وواجب 

المسلمين تجاه غيرهم«.

 نال إشادة حكومية وشعبية منقطعة النظري 

مسجد في بريطانيا يفتح 
أبوابه للتطعيم ضد كورونا

إسالميات

دعاء اليوم

n اللّهــم اغفــر لــي ذنبي، ووّســع لي في داري، وبــارك لي في 
رزقــي. – اللّهــم إنّي أعوذ بك من يوم الســوء، وِمن ليلة الســوء، 
وِمن ســاعة السوء، وِمن صاحب السوء، وِمن جار السوء في دار 
المقامة. – ال إله إاّل أنت ســبحانك إنّي كنت من الظالمين. – اللّهم 

أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني.

 حظي بعناية المستشرقين الغربيين

 n فــي يــوم من األيام كان هناك شــيخ أراد أن يختبــر ذكاء وفطنة 
طابّه، فذهب إلى أربع فتية وأعطى كّل واحد منهم تفاحة وطلب منهم 
أن يأكلوهــا فــي مكان ال يراهم فيــه أحد، وبعد فترة مــن الوقت جاءه 
الفتيان األربعة فســألهم الشيخ هل أكلتم التفاحه قالوا: نعم فسألهم الشيخ 
أين؟ رّد الفتــى األول في غرفتي، والفتى الثاني في الصحراء، والفتى 
الثالث فوق مركب في البحر، أّما الفتى الرابع جاء والتفاحة بيده، فسأله 
الشيخ لماذا لم تأكل التفاحة؟ أجابه ذهبت وبحثت عن أماكن كثيرة، فلم 

أجد مكاناً ال يراني فيه أحد، ألن هللا يراني في كل مكان. 
الحكمة المستفادة من القّصة: يجب زرع مبادئ التقوى ومخافة هللا عند 
الفتية في كل األوقات، وأن يدركوا أّن هللا مطلّع على أفعالنا وأقوالنا دائماً، 
 وبالتالي يصبح الفتية يحاسبون أنفسهم ويراقبون أقوالهم وأفعالهم دائماً.
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n  لو طلبنا منك تقديم نفسك يف سطور 
ماذا ستقولني؟ 

ســهى زيــد عمــري 26 ســنة، متحصلة على شــهادة 
الماجســتير فــي إدارة األعمال، و أنــا بصدد التحضير 
لدراسات عليا في مصر، كما أعمل في شركة أجنبية.

ما الذي حفزك للرتشح للقب ملكة جمال 
العرب؟ 

صراحــة حبي لبلدي الغني بالعــادات و التقاليد والثقافة 
التي أحببت مشاركتها مع المجتمع العربي. 

مايه المواصفات و المؤهالت المطلوبة 
لملكة جمال العرب ؟

 للمشــاركة في المسابقة يجب أن تكون بحوزتك شهادة 
دراسية جامعية على األقل ومستوى ثقافي جيد ، سلوك 
جيــد ، و طريقــة تواصــل و تعامل مع الغيــر برقي و 
احترام ، كما يجــب احترام األديان األخرى، و ممنوع 
منعــا باتا تبنــي اآلراء السياســية هذا بالنســبة للجمال 
الداخلي ، أما بالنســبة للجمال الخارجي يجب أن يكون 

لديك جسم متناسق و طبيعي.  
كيف كانت أجواء المنافسة بني الجميالت 

هل كانت ودية أم تخللتها المشاكل؟ 
أكيد كانت موجودة منافســة، لكن كانت منافســة شريفة 
و تجربــة فريــدة من نوعها، تعلمنا مــن خاللها طريقة 
اإللقــاء و التحــدث، وتدربنــا على طريقــة الجلوس و 
المشــي، كما تخللتها مســابقات ثقافيــة و أخرى تخص 

الطبخ ساهمنا من خالله بالتعريف بتقاليدنا.
بعد تتويجك يف المسابقة هل طرحت عليك 

عروض لتقديمها؟ 
نعم تلقيت العديد من العروض خاصة في مجال التمثيل 
و الفــن لكنني فضلــت التركيز على تشــريف و تمثيل 
بلدي الجزائر في أحسن صورة و التعريف أكثر به ألن 

الجزائر القارة تزخر بالتنوع الثقافي و البيئي

مايه آخر أعمالك و نشاطاتك؟ 
مؤخرا قمت بإعالن ألحد الماركات الخاصة بالجواهر 
وتــم تكريمــي فــي العديد مــن المســابقات و الحفالت 

المصرية مرتدية الزي التقليدي الجزائري.
كلمة لمن دعمك و ساندك يف مشوارك؟ 

كلمتــي األولى واألخيرة أوجهــا غاليتي و حبيبتي أمي 
التــي لوالهــا لمــا وصلت لما أنــا عليــه اآلن، ربي ال 

يحرمني منها إن شاء هلل. 
بما أن أغلب متابعيك من فئة النساء ما يه 

النصيحة التي يمكنك تقدميها لهن؟
 نصيحتــي األولى و األخيرة تمســكن بحلمكن و ثابرن 
عليــه لتذوق طعــم النجاح، كمــا أحثهن على التمســك 

بالجذور و الهوية.
 أخريا ماهو حلم سهى الذي تطمح لتحقيقه؟  

أتمنــى أن أصبح امــرأة رائدة وناجحة على المســتوى 
الجزائــري و العربــي و تمثيــل الدولــة الجزائرية في 

أفضل صورة ممكنة.

n ال مانــع مــن  ارتداء طبقات مــن المالبس في 
الشــتاء، ولكن مــن الخطــأ أن تكــون غيــر 

مناســبة. بمعنى أنه يمكنك ارتداء 5 قطع 
قطنية أو مــن خامة خفيفة ال تمنحك أي 
دفء، بــل تفســد إطاللتــك وتظهــرك 
بوزنك زائد فقط. في حين أنه بإمكانك 
ارتــداء طبقتين أو ثــالث من القماش 
الحراري أو الثيرمال. والتي ســتعمل 
على تدفئة جســمك ســريًعا، وبالوقت 
ذاتــه تحافظ علــى إطاللتــك دون أن 
تظهري وكأنك ترتدين خزانة مالبسك 

بأكملها.
 عدم ارتداء القفازات 

الخطــأ شــائع.  هو أن الكثير من الفتيــات يعانين من 
برودة أيديهن في الشتاء، وبالوقت ذاته ال يرتدين 
القفــازات. ويبقين أيديهن إما في جيوبهن، أو 
يقمن بشد األكمام لتدفئة اليدين قدر اإلمكان. 
وهــو بالتالي ما يجعل المظهر غير الئق، 
وليس مريح بالنســبة لهــن. فبدال من كل 

هذا فقط ارتدي قفازات أنيقة.
ارتداء مالبس طويلة تصل لألرض

الخــروج مــن المنزل بتســريحة شــعر 
جميلــة، ولكن ماذا ســيكون الحــال عند 
ستفســد  بالطبــع،  األمطــار؟!  تســاقط 
اإلطاللة. لــذا فإن عدم ارتــداء أو امتالك 
قبعــة رأس فــي هذه األجواء هــو خطأ آخر 

ترتكبه الكثيرات. 
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ملكة جمال الجزائر سهى زيد 
رفضت عروض العمل في مجال التمثيل 

ألنني أفضل التعريف بتقاليد بالدي

21حواء

تمكنت المتسابقة سهى زيد من افتكاك لقب ملكة جمال الجزائر لسنة 2020، 
ولقب الوصيفة الثالثة لملكة جمال العرب الذي فازت به المغربية إلهام بالخفي.

عين الجزائر اتصلت بملكة الجمال و سجلت معها هذا الحوار. 

n   يحتــوي الخيــار على خصائص تفتيح طبيعية، إذ يُمكن 
 A استخدامه في تفتيح البشرة الداكنة، كما يحتوي على فيتامين
الذي يُحّفز نمو الخاليا، باإلضافة إلى فيتامين C الذي يُحّسن 
 إنتاج مادة الكوالجين الضرورية لصّحة البشرة، والطريقة هي
 المكونات: كميٌة من معجون الخيار. كميٌة من العسل مساويًة 

لكمية الخيار.
طريقــة التحضيــر: تُوضــع المكونات داخل وعــاٍء، وتُخلط 
جيداً. يُوضع الماسك على الوجه مع التدليك اللطيف بحركاٍت 
دائريٍة. يُترك الماسك على الوجه لبضع دقائق. تُغسل البشرة 

بالماء. يُكّرر استخدام الماسك يومياً.

لشعر أكرث لمعان
 n  يعتبــر الشــعر مــن أبــرز 
الرموز األنثوية لذا تسعى النساء 
دوما إلعطائه أكبــر اهتماماتها 
و ألن التغييــر يشــعرهن دائما 
بحالة مزاجية جيدة  فيلجأن إلى 
تغيير ألوان شعرهن بما تقتضيه 

موضة ألوان صبغات الشعر.
لهذا نقترح عليك ســيدتي بعض 
ألوان صبغات الشــعر لموســم 

شتاء 2021
الشعر النحايس:

 

حيث ظهر بشكل كبير و 
درجات اللون األحمر المائل 

للبرتقالي هي األكثر رواجا
 الشعر البني المائل لألشقر:

أحد الدرجات التي دائما ما 
تلجأ إليها المرأة و هي مزيج 

بين األصفر و البني و هي 
تتناسب مع أغلب أنواع البشرة

 الشعر البالتيني:
 

تعد من أبرز صبغات الشعر 
الرائجة في موضة صبغات 

2021 سواء الشعر البالتيني 
الكامل أو الشعر البالتيني الذي 

يتميز بجذور الداكنة
 الشعر األسود:  

هذا اللون عــاد من جديد ليكون 
موضة موســم الشــتاء كما يعد 

مناسبا لجميع درجات البشرة

n إلتمام مشهد الديكور الداخلي، ال بّد من االهتمام بالزوايا الفارغة، بخاّصة 
في الصالون. وفي هذا اإلطار، نقدم أفكار ديكور رائعة لتزيين زوايا الصالون.

تزيّــن الزوايا الفارغة ببعض النباتات، ما يضفي الحيويّة على المكان، فقد تكون 
النباتات عبارة عن الصبّار أو شجر الزيتون.

تــوّزع الطاوالت التي يفتح كّل منها علــى هيئة نصف دائرّي، إذا كان الصالون 
كالســيكيًّا يزخر بقطع األثاث واإلكسســوارات. كما يجذب تأثيث جلسة بمقعدين 
وطاولة تحمل وعاًء من الكريســتال أو أباجورا طويال مزّوًدا برأسية )شابو( من 

المخمل أو الحرير المطّرز، أو إضافة التحف الضخمة
ال يجب اإلكثار في نثر القطع واإلكسسوارات بشكل عشوائي، بالزوايا. 

ويفّضل البعد عن وضع طاولة المكتب في الصالون، تالفًيا للفوضى، وتجنب نثر 
اإلكسسوارات والقطع التي تتعارض مع طراز الغرفة.

 يحلــو تثبيــت لوحة زيتيّــة على الجدار أو اختيــار لوحة طويلــة، بطريقة تثبّت 
فيهــا على األرض وفق درجة 45 مئوية، مع تســليط الضوء عليها لتكون محّط 

األنظار.
 إذا كان الجــدار ذو مســاحة صغيــرة تقّل عن نصف المتر، مــن الممكن إضافة 

كرسي مع طاولة صغيرة، باإلضافة إلى بعض اللوحات الفنيّة.
في حال وجود عمود في منتصف الجدار، من الُممكن اســتغالل هذه الزاوية في 
وضــع مدفــأة أنيقة تَُصم خّصيًصــا للحائط، مع تمييز الجــدار عن طريق توزيع 

براويز محملة بصور تذكارية.
تصّمــم صناديــق من الجص ثابتة على الجدار، على أن تطلى بأي لون أو تغّطى 

بالمرايا، وتحمل في داخلها إكسسوارات أو صورا.
تــوّزع أصــص األزهــار في الزاويــا الفارغة، علــى أن تكون ضخمــة، ومعّدة 
من الفخار الملون، أو مرســومة برســوم تجريدية ذات ألوان تنســجم ومحتويات 

الصالون.
تحلو االســتعانة بألوان مشغولة بالقش، على هيئة كرات مزودة من األعلى بلوح 

زجاج، وفوقها أباجورات صغيرة.

معي أنا

بشرة كلها إشراق 

أنت وشعرك

موضة و أزياء

بيتك يسعك

أنت و محيتك 

n  إن اتبــاع حمية غذائية للتخســيس 
يتطلــب معرفــة كل األمــور حولهــا 
أواًل، وألن رجيــم الكيتــو مــن أبــرز 
األنظمة الرائجة مؤخــرا، نقدم لك كل 

المعلومات حوله.
 ما هو رجيم الكيتو؟

هو نظــام يعتمــد على تنــاول الدهون 
مقابل التقليل من تناول الكربوهيدرات، 
حيث أن تخفيض تناول الكربوهيدرات 
واســتبدالها بالدهــون ســوف يســاعد 

بصورة أكبر في عملية الحرق.
تــدور فكــرة هــذا الرجيم حــول تقليل 
الكربوهيــدرات بنســبة كبيــرة، بحيث 
تقــل عــن 50 غــم فــي اليــوم، وبعد 
مرور أيام قليلــة على اتباع هذا النظام 
لن يجــد الجســم الوقود الــذي يحتاجه 
من كمية الســكر في الــدم التي توفرها 

الكربوهيدرات عاًدة.
وبالتالــي يبــدأ الجســم في اإلســتعانة 
بالدهــون والبروتيــن للحصــول على 
الطاقة التــي يحتاجها، فيحرق كم أكبر 
من الدهون المخزنة، وهكذا يفقد الجسم 

نسبة كبيرة من الدهون.
ولكــن ال يُنصح باتباع هــذا الرجيم إال 
تحــت إشــراف طبي ولفتــرات وجيزة 
حتى ال يؤثر على الصحة بشكل سلبي.
يوجــد  ال 

حســاب معيــن أو كميــة للطعــام الذي 
يُنصــح بتناولــه خــالل نظــام الكيتو، 
فــإن شــعر بالجــوع، يأكل ما يشــتهي 
مــن األصنــاف التي تم ذكرها ســابًقا، 

ويتجنب الممنوعات.
ويفضــل تقســيم األطعمة علــى ثالث 
وجبــة  كل  تتنــوع  بحيــث  وجبــات، 
الغذائيــة  العناصــر  علــى  وتحتــوي 
المســموح بها. ومع هــذا النظام يجب 
شــرب 8 أكواب مــاء يومًيــا، ويمكن 
أيًضا شــرب الشاي والقهوة ولكن دون 

إضافة السكر لهما.
لكــن هناك مجموعة من األضرار التي 
تلحق بمن يتبع هذا النظام، وتتمثل في:
الشــعور باإلرهاق وتحديــًدا في الفترة 
األولــى مــن اتباع النظام، ألن الجســم 
يحــاول التأقلــم علــى مصــدر الطاقة 
البديــل، حيث يعتمد علــى الدهون بداًل 
مــن الكربوهيــدرات، ولذلــك يُنصــح 
بكثرة شرب الماء للتغلب على الشعور 

بالتعب.
و كــذا الشــعور بالجوع ســريعا وذلك 
بســبب االمتنــاع عــن األطعمــة التي 
تحتــوي على األليــاف والقــادرة على 
ســد الجــوع والشــعور بالشــبع لفترة 
أطول. لذلك يُنصح بتناول الخضروات 
الورقيــة المســموحة في النظــام لكبح 

الشهية أطول فترة ممكنة.
 و ثمــة مشــاكل صحيــة أخرى 
يزيــد اإلكثار من تنــاول الدهون 
مــن فــرص اإلصابــة بأمــراض 
القلــب. ولتفادي هــذا األمر يجب 
بيــن األطعمــة  التــوازن  تحقيــق 
المسموحة والتي نتناولها على مدار 
اليوم، بحيث ال تزداد نســبة الدهون 
على البروتينــات أو المواد الغذائية 

األخرى في الوجبات الثالثة.
كما يجب تناول الخضروات بشــكل 
أساســي فــي كل وجبة مقابــل تقليل 

كمية الدهون.

حمية الكيوتو

 أفكار ديكور رائعة لزتيني زوايا الصالون

 حاورتها : مريم بن جامع

7 أخطاء يجب تجنبها عند اختيار إطاللتك الشتوية

 ارتداء طبقات مالبس عديدة غري مناسبة



إعداد : حسان.ب تسلية
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استراحة

    أبو العالء املعري 
األديب املتميز وفيلسوف 

األخالق 
 n

 أبــو العــاء المعــري) 363 هـــ - 449 
1057-973م(   ( هـ (الموافــق 
ســليمان  بــن  هللا  عبــد  بــن  هو أحمــد 
المعري، فيلســوف  التنوخــي  القضاعــي 
من    يب د أ و   ي نحو و   مفكر و   عر شــا و
عصر الدولة العباسية، ولد وتوفي في معرة 
النعمان في محافظة إدلب وإليها يُنسب. لُقب 
بـرهين المحبسين أي محبس العمى ومحبس 
البيت ،وذلك ألنه قد اعتزل الناس بعد عودته 

من بغداد حتى وفاته.
ولــد المعري في معرة النعمان )في ســوريا 
حاليــاً، ينتمــي لعائلة بنــي ســليمان، والتي 
بدورهــا تنتمي لقبيلة تنوخ، جده األعظم كان 
أول قــاٍض فــي المدينــة، وقد عــرف بعض 
أعضاء عائلة بني سليمان بالشعر، فقد بصره 

في الرابعة من العمر نتيجة لمرض الجدري. بدأ يقرأ الّشعَر في سن مبكرة 
حوالي الحادية عشــرة أو الثانية عشــرة من عمره في بلدته معرة النعمان، 
ثم ذهب للدراســة في حلب، وغيرها من المدن الشــامية. فدرس علوم اللغة 
واألدب والحديث والتفسير والفقه والشعر على نفر من أهله، وفيهم القضاة 
والفقهاء والشــعراء، وقرأ النحو في حلب على أصحاب ابن خالويه، ويدل 
شعره ونثره على أنه كان عالماً باألديان والمذاهب وفي عقائد الفرق، وكان 
آية في معرفة التاريخ واألخبار. وقال الشــعر وهو ابن إحدى عشــرة سنة. 

أخذ المعري النحو وشعر المتنبي عن محمد 
بن عبد هللا بن سعد النحوي. وهو أحد رواة 

شعر المتنبي.
كان علــى جانــب عظيم من الــذكاء والفهم 
وحــدة الذهن والحفظ وتوقــد الخاطر،حتى 
صــار فيلســوف زمانــه وتميز في فلســفة 
األخاق  وســافر في أواخر ســنة 398 هـ 
1007م إلى بغداد فــزار دور كتبها وقابل 
علماءها. وعاد إلى معرة النعمان سنة 400 
هـ 1009م، وشرع في التأليف والتصنيف 
مازماً بيته، وكان اســم كاتبه علي بن عبد 

هللا بن أبي هاشم.
 وقد كان عزم على اعتزاله الناَس وهو في 
بغداد، خصوصاً بعد أن ورد إليه خبر وفاة 
والــده، وقدد عزز فكرة ذهابه عن بغداد أنه 
رأى تنافس العلماء والرؤســاء على الجاه، 
وتيقــن ”أن الدنيــا كمــا هي مفطــورة على 
الشــرور والدواهي” وقــال ذات مرة ”وأنا 

وحشي الغريزة، أنسي الوالدة« 
عاش المعري بعد اعتزاله زاهداً في الدنيا، 
معرضــاً عن لذاتها، ال يــأكل لحم الحيوان 
حتى قيل أنه لم يأكل اللحم 45 سنة، وال ما 
ينتجه من سمن ولبن أو بيض وعسل، وال يلبس من الثياب إال الخشن. حتى 

توفي عن عمر يناهز 86 عاماً، ودفن في منزله بمعرة النعمان.
وقد جمعت أخباره مما كتبه المؤرخون وأصحاب السير في كتاب بإشراف 

الدكتور طه حسين بعنوان ”تعريف القدماء بأبي العاء”.
 من أشهر أقواله 

 *تعٌب كلها الحياة فما أعجُب، إال من راغٍب في ازدياِد. 
*ال إمام سوى العقل.

n    ســأل المغيرة بن شــعبة وهو والي الكوفة أعرابياً رآه في الطريق 
فقــال له : ماذا تعرف عن النســاء ؟قال األعراب :النســاء أربع مربع ، 

وجمع يجمع ، وشيطان سمعمع ،وغل ال يخلع !!
قال المغيرة : فسرها لي ..

قــال : أما أربــع المربع : إذا نظرت إليك ســرتك ، وإذا أقســمت عليك 
تــك ، وأمــا التي جمــع يجمع : فالمرأة تتزوجها وال نســب لك فتجمع  برَّ
نسبك إلى نسبها ، وأما الشيطان السمعمع : النائحة في وجهك إذا دخلت 
، والمولولــة في أثرك إذا خرجت ، وأمــا الغل الذي ال يخلع : فالزوجة 
الخرقاء الذميمة التي قد نثرت بطنها وولدت لك ، فإن طلقتها ضاع ولدك 

، وإن أمسكتها فعلى جذع أنفك ..!
فقال له المغيرة : بل أنفك أنت ! 

مع الفالسفة 

   قصص وطرائف 
  اصناف النساء 

ابن بطوطة من أعظم الرّحالة املسلمني 
يف رحاب العلم واإلميان  

الطنجــّي  بطوطــة  ابــن       n
هــو محمد بــن عبــد هللا اللواتي 
الطنجي، ويُكنّــى بأبي عبد هللا، 
ولــد في مدينة طنجــة المغربيّة؛ 
وذلك في الرابع والعشــرين من 
شــهر شــباط في عام 1304م، 
ويُنســب هذا الرحالــة إلى قبيلة 
لواتــة البربريــة، وهــي قبيلــة 
انتشــرت بطونهــا علــى طــول 
سواحل القارة اإلفريقية وصواًل 
إلى مصــر، ويجــدر بالذكر أّن 
ابن بطوطة نشــاً في أسرة عالية 
المستوى، حيث أُتيحت الفرصة 
لكثيــٍر من أبنائها فــي الوصول 
إلى المناصــب العالية، والنبوغ 

في العلوم الشرعيّة.
قضــى ابن بطوطة نصف حياته 
بالتجوال عبر مساحاٍت شاسعٍة، 
وتنّقــل في أكثر مــن 40 دولة؛ 
ســواء عن طريق اإلبحــار، أو 
االلتحــاق بقوافــل الجمــال، أو 
الســير على األقــدام، ويُذكر أنَّه 
بدأ رحلته في الحادي والعشرين 
من عمره؛ حيــث انطلق وغادر 
المغــرب إلــى منطقــة الشــرق 
األوســط، وكان يعتزم الحج إلى 
مدينة مكــة المكرمــة، ويرغب 
في دراسة الشــريعة اإلساميّة، 
حيث درســها، وقــام بجولة في 
اإلســكندرية ومدينــة القاهــرة، 
وأعجــب بجمالهــا، ثــمَّ واصل 

رحلتــه إلى مكة المكرمة، وأّدى 
فريضــة الحــج، وبعــد انتهائــه 
منهــا تابع التجــوال فــي العالم 
اإلســامّي، وبعد مرور تســعة 
وعشــرين عاماً عاد إلى وطنه، 
ثــم ســّجل رحاتــه الطويلة في 

كتاب الرحلة .

مؤلفاته
لــم يتــرك ابــن بطوطــة وراءه 
ـه خلّف  أّي عمــل أدبــّي، ولكنّـَ
وراءه سرداً ألسفاره على شكل 
كتــاب يُعرف بكتــاب رحلة ابن 
بطوطــة، ويصف هــذا الكتاب 
رحاتــه الواســعة إلــى جميــع 

والصيــن،  اإلســامية،  البــاد 
  وســومطرة أيضــاً، ويُذكــر أنَّ
الســلطان المغربــّي أبــو عنــان 
فارس المرينّي أُعجب برحات 
ابن بطوطة وقصصــه المثيرة، 
وطلــب منه أن يُمليها على كاتبه 
محمد بن جزّي الكلبي، وســّمى 
ابن جزي هذا الكتاب باسم تحفة 
النظــار فــي غرائــب األمصار 
ويُعتبــر  األســفار،  وعجائــب 
الكتاب بمثابة عمل مشترك لكّل 
من ابــن بطوطة وابن جزي؛ إذ 
خصصه ابن بطوطــة للعجائب 
والغرائــب، بينمــا أضــاف ابن 
جزي أســلوبه الذي ال يخلو من 
صنعة، وتكلف، وتنميق، ويتميز 
الكتاب بأسلوبه السلس، وحوادثه 
 النادرة الطريفة، وتقاليده الغريبة.
توّفــي الرحالة ابــن بطوطة في 
مدينــة مراكش؛ وذلــك في عام 
بالميــادي  الموافــق  779هـــ 
جمعيــة  لقبتــه  وقــد   ،1377
الرّحاليــن  بأميــر  كمبــردج 
المســلمين، حيث كان له الفضل 
الكبيــر علــى الجغرافييــن مــن 
بعــده، وذلك ألنَّه تــرك صورة 
صادقــة للحياة التي عاشــها في 
عصره؛ إذ أمضــى حياته باحثاً 
الجغرافيّــة  المعلومــات  عــن 
الصادقــة، وقطع في ســبيل ذلك 
نحو خمسة وسبعين ألف ميل.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

 هل تعلم أول من أسلم 
من الصبيان هو علي بن أبي طالب كرم 

هللا وجهه.
 هل تعلم أن خلية الدم الفردية تستغرق 

حوالي 60 ثانية لتدور دورة كاملة في الجسم.
 هل تعلم أن النظام الشمسي ُيكمل دورة واحدة حول مركز المجرة 

كل 230 مليون سنة تقريباً.
 هل تعلم أن أول بلد اخُترعت فيها الستائر المعدنية هي اليابان.

1972 عاصفة ثلجية في إيران 
تؤدي الى مقتل 4.000 شخص .

1924 وفاة وودرو ولسون، 
رئيس الواليات المتحدة الثامن 

والعشرون حاصل على جائزة نوبل 
للسالم عام 1919.

03 فيفري يوم االبطال في الموزمبيق .

قالــك زوج جيــران واحــد غني و 
اآلخر فقيــر. الفقير عندو المصباح 

الســحري كل صباح يمســحوا يخرج 
العفريت يقولوا شــبيك لبيك أطلب كل 

شــيء بين يديك .الفقير يقولــوا أعطيني كاس 
شــاي ..شــافوا الغني و حســدوا علــى المصباح 

السيارة الســحري و بغــى يديلــوا المصباح قالــوا نعطيلك الفيال و 
وأعطينــي المصبــاح ..الفقير قبــل بالمقايضة . مســح الغني المصباح 
وخرجوا العفريت قالوا شبيك لبيك كل شيء بين يديك ..قالوا بغيت فيال 
على شاطئ البحر.. قالوا العفريت أسمحلي خويا نسربي غير الشاي .

من المؤلم أن الخيانة التي تنجح ال يجرؤ أحد على 
تسميتها خيانة .

         جون هارينغتون 

  الجرح يربا ويصري ملموم وكالم العار
.  يبقى  يف القلب مرسوم 

يضرب هذا المثل إلبراز خطورة كالم العار الذي من 
الصعب تجاوزه

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  البدايــة كانــت بالناقليــن الخواص 
علــى متــن خط ســيدي عيش-ســيدي 
عيــاد، الذيــن احتجوا بســبب مشــاكل 
متعلقة بالمحطة الجديدة التي رفضوها 
جملــة وتفصال، بســبب موقعهــا الذي 
ال يخدمهم بحســب تصريحاتهم، حيث 
أقدمــوا على غلق الطريق ومنع مرور 
أي مركبــة ممــا خلّف طوابيــر طويلة 
وعريضــة لمختلف المركبات وخاصة 
الحجــم  ذات  والحافــالت  الشــاحنات 
الكبير والتي بقيت مركونة على حواف 
الطريــق نظرا لعدم تمكنها من المرور 
عبر مســلكي »تيقرمــت« و«لقصر« 
نظرا لضيقهمــا، واألمر الذي زاد من 
متاعب هــؤالء هو عدم فتــح الطريق 
لليــوم الثالــث على التوالــي حيث ظل 
مغلقا ليال ونهــارا، علما أنه يعد المنفذ 
الوحيــد تجــاه العاصمــة انطالقــا من 
بجاية وبالتالي لم يجد هؤالء من ســبيل 

للخروج من هذه المعضلة.
ذات األمر بالنسبة ألصحاب السيارات 
الذين كانوا يعمدون إلى ســلك طريقي 
»تيقــرت« و«لقصر« لتجــاوز نقطة 
االحتجاج، حتى ولو تطلب ذلك مسافة 
عشــرات الكيلومتــرات والعــودة الى 
نقطة الصفر، كون أن هذين المســلكين 
ينهيان بك إلــى تجاوز نقطة االحتجاج 

ببضــع أمتار فقط، ورغــم ذلك فوجئ 
الناقلــون صبيحــة أمــس بغلقهمــا من 
طرف المحتجين الذيــن انضموا إليهم 
مواطنــون آخريــن تعددت مشــاكلهم 
مــن تنموية ومهنيــة وغيرها، لتصبح 
القضية ليست حكرا على الناقلين عبر 
الخــط المذكــور، حيث شــلت الحركة 
نهائيــا بــكل المنطقــة الغربيــة لوالية 
بجايــة، وســط حالــة تذمــر وغضب 
كبيرين للمتنقلين الذين ذاقوا ذرعا من 
هــذا التصــرف، وهناك حتــى حاالت 
للمرضــى معلقيــن في تلــك الطوابير 
ســيما قاصدي مستشفى ســيدي عيش 
مــن أجل العالج، حيــث تعّقدت األمر 

أمس بشكل تحّول إلى فوضى عارمة، 
يقابلهــا فشــل ذريع للســلطات الملحية 
في احتواء األوضاع، حيث لم يســجل 
تدخل جاد خالل اليوم األول لالحتجاج 
واالســتماع لمطالــب المحتجيــن مما 
تســبب فــي انفالت األوضاع وتوســع 
رقعــة االحتجــاج، فــي حيــن يبقــى 
المواطــن هو من يدفع الضريبة دائما، 
وهناك حتى مــن قضى تلك المدة كلها 
على حافــة الطريق خاصــة أصحاب 
الشاحنات المحلمة، وتبقى بجاية تحطم 
األرقام القياسية في غلق الطرقات.       

 n أكــد رئيــس مجلس 
زعيم  التونسي،  النواب 
حــزب النهضة، راشــد 
الغنوشــي، أن العالقات 
الجزائريــة   التونســية 
تأتي في مقدمة العالقات 
واالقليميــة  الدوليــة 
عالقــة   باعتبارهــا 
اســتراتيجية معبــرا في 
الوقت ذاته عن امتنانه للجزائريين دولة وشــعبا لوقفتهم مع 
تونس في أيام الشــدة. وأوضح الغنوشــي خالل حوار خص 
به االذاعــة الدوليــة » نحن ال نتحدث عن أيــام الكفاح ضد 
االســتعمار حيث اختلطت دماؤنا،  وإنما نتحدث عن مرحلة 
الثورة  منذ عشــرة سنوات حيث دخلت تونس مرحلة تحول 

ديموقراطــي فيهــا الكثير من المشــكالت والعقبــات وقفت 
الجزائــر دولة وشــعبا مع تونــس في انتقالنــا الديموقراطي 
ســواء بتقديم الهبات والقــروض أو بقيام ماليين الجزائريين 
بزيارة تونس وتنشــيط الحياة السياحية و االقتصادية للبالد، 
فــي الوقت الذي تخلت فيه الدول األوروبية عنا في مراحل  
االضطــراب«. و تأتــي تصريحــات الغنوشــي للــرد على 
مــا أدلى به الرئيس التونســي الســابق  منصــف المرزوقي 
الذي اتهم فيها الجزائر« بالتدخل في الشــأن التونسي خالل  
أحــداث ما يســمي بالربيــع العربي«.وتابــع  رئيس مجلس 
النواب التونســي بالقول »نحن ال نسمح، و ليس في مصلحة 
تونس أي مس بالعالقة االستراتيجية التي تربطنا مع أشقائنا 
الجزائرييــن »، داعيا إلى المضي قدما بالعالقات الجزائرية 
التونســية إلــى أطوار عاليــة ، و إلى االندمــاج بين اقتصاد 

البلدين«.

مركبات ومواطنون عالقون يف الطوابري لثالثة أيام كاملة 

محتجون يغلقون الطريق الوطني رقم 26 ببجاية

راشـــــد الغــــنويش 
الجزائر وقفت إلى جانب تونس خالل االنتقال 
الديمقراطي وعندما تخلت الدول األخرى عنا

باقة األخبار 
توقيف مجرم خطري زرع الرعب وسط 

المواطنني بشبيطة مختار يف الطارف

n تمكن رجال الشرطة القضائية لألمن الحضري الخارجي 
شــبيطة مختار بأمن واليــة الطارف مــن االطاحة بمجرم 
خطير في العقد الثاني من العمر ينحدر من مدينة شــبيطة 
مختــار المعني كان يزرع الرعب في وســط ســكان مدينة 
شــبيطة مختار من خالل قيامه بعــدة عمليات اعتداء على 
المواطنيــن باســتعمال أســلحة بيضــاء متنوعــة ،اين تم 
حجز خالل عملية توقيف ســالح أبيض عبارة عن ســيف 
مــن الحجــم الكبير العمليــة جاءت على اثــر متابعة دقيقة 
للمعنــي كونه ينشــط في أماكن معزولة وفــي فترات ليلية  
ويســتهدف غالبــا األشــخاص الغرباء علــى المدينة وبعد 
اســتفاء جميــع االجــراءات القانونية أنجز فــي حقه ملف 
قضائــي  قــدم بموجبه أمــام الجهات القضائيــة المختصة 

صدر في حقه آمر إيداع.
ب.س 

حجز 2 كغ من المخدرات و 2600 وحدة 
من  المرشوبات الحكولية بباتنة 

n وتمكنت أمس فرقة اإلتجار الغير المشروع بأمن والية 
باتنــة وفي عملية نوعية من توقيف شــخصين يبلغان من 
العمر 30 و31 ســنة بمدينة العلمة كانا بصدد عقد صفقة 
بيع لكمية معتبرة من المخدرات حيث تم حجز 20 صفيحة 

تزن 2كغ و150 غ
وفــي عملية أخــرى أوقفت فرقة البحث والتدخل شــخص 
يبلــغ مــن العمر 43 ســنة كان على متن شــاحنة صغيرة 
بفيســديس كانت محملة ب 2600 وحدة من المشــروبات 
الكحوليــة بمختلــف األنــواع واألحجام  إضافــة إلى مبلغ 
مالي قدر ب 15000 دج من عائدات البيع وبعد اســتفاء 
إجــراءات التحقيــق تم تقديم المشــتبه بهم أمــام الجهات 

القضائية المختصة إقليميا لمحاكمتهم الحقا.
فوزي جاب هللا

..و 6324 وحدة ببلدية لقصور 
بربج بوعريرج 

n  تمكنــت امس، افــراد الفرقة االقليمية للــدرك الوطني 
ببلدية القصور في الجهة الجنوبية لوالية برج بوعريريج 
و التــي تبعد بحوالي 22 كلــم عن مقر الوالية من توقيف 
شــاحنة محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية، و 
جــاء هذا على اثــر المعلومات التي تلقتهــا مصالح الدرك 
الوطني مفادها وجود شاحنة محملة بالمشروبات الكحولية 
قادمة من والية بجاية باتجاه والية المسيلة، حيث وضعت 
افراد الدرك خطة محكمة و تم توقيف الشاحنة على متنها 
شــخصين يبلغان من العمر 30 و 42 ســنة ينحدران من 
والية المســيلة و تم حجز 6324 وحدة من المشــروبات 
الكحوليــة مــن مختلف االنــواع و االحجام بــدون رخصة 
قصــد المتاجــرة و كــذا 02 هواتف نقالة. و بعد اســتفاء 
جميع االجراءات القانونية تم تقديم االطراف امام الجهات 

القضائية المختصة.  
  مبروك بن الطيب 

n مــن النــادر أن تُنهــي يومــك بمزاج 
صــاٍف و بدون صداع، بعــد أن أصبحت 
الفوضى عنوانــا لســلوكاتنا و تصرفاتنا، 
و حتــى قراراتنا. غاب االنضباط ليفســح 
المجــال لالرتجــال في كل شــؤون الحياة 

تقريبا، و لم يسلم الشأن العام من ذلك.
مــن مظاهــر هــذه الفوضى التــي تجرف 
حياتنــا باتجــاه المجهول، هــذا العدد الذي 
ال يمكــن حصره مــن »الدودانات«، التي 
نبتت و نمت و انتشرت كالفطر على جميع 

طرقات البالد.
فــي الدول التي تســير فيهــا الحياة بمنطق 
االنضباط و القانون، يخضع وضع ممهل، 
أو » دودانــة« ـ كمــا نســميها بفرنســيتنا 
الدارجةـ  ،لترسانة من القوانين و الضوابط 
و المعايير الصارمــة، كما يكون وجودها 
بصــورة محــدودة جــدا، بحيــث ال تثيــر 
انزعــاج و ال تذّمر أي أحــد. »الدودانة« 
فــي تلــك الدول توضــع فــي األماكن لتي 
تقتضــي ذلك فعال مثل المــدارس، كما أن 
ضعهــا يتم وفق المعايير المتداولة عالميا، 
بما يجعل الحياة أكثر تنظيما و سالســة، و 

مبعثا لالرتياح و الطمأنينة.
مــا يحــدث عندنا لألســف، يقــّدم صورة 
مناقضــة تماما،حتــى وصــل األمــر إلى 
الحــّد الذي أصبح فيه كل شــخص يقيم » 

دودانة« أمام داره..
في كل يوم نسجل ميالد مئات ، بل آالف« 
الدودانات« عبر طرقاتنا..كلما وقع حادث 
يُدهــس فيه شــخص، تســارع الســلطات 
المحليــة إلــى وضع » دودانــات« بمكان 
الحــادث و قربه، مع أن مثل هذه الحوادث 
ال تنتهــي، و لم تســاعد الدودانات أبدا في 

كبحها.
و  بالحفــر  مليئــة  و  مهترئــة،  طرقنــا 
المطبــات،و هي فــي ّح ذاتهــا ممهالت، 
و رغــم ذلك، تُقــام الدودانــات و بصورة 
تسلســلية على جنبــات كل تجّمع ســكاني 

حتى لو كان صغيرا جدا.
و أخطــر ما فــي األمر أن وضــع هذه » 
الدودانــات » يتــم بطريقــة عشــوائية، و 
بارتفاعات، و بأشــكال مخالفة كل معايير 
السالمة، بحيث تصبح سببا لحوادث مميتة 
خاصة في الليل. كما أن اإلشارات المنبهة 
لوجودها إما منعدمة، أو موضوعة بصورة 
متأخرة بجنب الدودانة نفسها، دون وجود 
تنبيه مســبق يحّذر السائقين. بعضا أيضا، 
موضــوع في منحــدرات خطيرة الســيما 
بالنسبة ألصحاب الشاحنات الذين كثيرا ما 
فقدو ا الســيطرة على مركباتهم، و تسببوا 
في حــوادث مميتة.و هنــاك » دودانات« 
لشــدة ارتفاعهــا تضطــر الســائقين إلــى 
التوقف التام و تتســبب في ظهور طوابير 

طويلة من السيارات.
آخر ال��كالم.. أن »الدودانات« 
صــداع مســتمر، فالمشــكلة األخالقية في 
القيــادة ال تعالــج بوضــع »الدودانــات« 
، فعلــى الســلطات أن تــردع المتهوريــن 
باإلكثــار مــن الدوريات األمنيــة المتنكرة 
في الزّي المدني، بعــد أن أثبتت الحواجز 
الثابتة محدوديتها. و من واجب الســلطات 
أيضــا أن تخضع »الدودانــات« للمعايير 
العالمية المعمول بها، و تسارع إلى إزاحة 
كل » الدودانات » العشوائية. من هنا فقط 
يمكن أن تتحرك األمور باالتجاه اإليجابي.
محمد مصباح

كاريكاتور 
خريطة جديدة 

إلسرائيل إحتراف  
صداع ”الدودانات”المصلحة

آخر الكالم 

أقدم صبيحة أمس، ولليوم الثالث على التوالي، العشرات من سكان بلدية سيدي عيش غرب 
والية بجاية على غلق الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين »القصر« بوالية بجاية في اتجاه 
العاصمة على مستوى محور الدوران سيدي عيش، باستعمال الحجارة والمتاريس وإضرام 

النار في العجالت المطاطية.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 23/ 7
الجزائر : 19/ 12
وهران : 21/ 11 

الصبح  : 06.07
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.40
املغرب  : 18.05
العشاء : 19.25

مواقيت الصالة 

األربعاء 3 فيفري  2021/الموافق لـ 19 جمادى الثانية 1442

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

سطيف : سفيان خرفي 

خريطة جديدة إلسرائيل
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