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نهاية لغز االختفاء الغامض لـ نهاية لغز االختفاء الغامض لـ 2020 حراقا من سكيكدة حراقا من سكيكدة

حرية و مسؤولية حرية و مسؤولية 

شنقريحة يؤكد من الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة : شنقريحة يؤكد من الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة : 

النتائج اإليجابية � مكافحة النتائج اإليجابية � مكافحة 
اإلرهاب تعكس جهود الجيش � اإلرهاب تعكس جهود الجيش � 

تعميم األمن واالستقرارتعميم األمن واالستقرار

ميلة ميلة 
تسمم تسمم 1111 تلميذا بابتدائية  تلميذا بابتدائية 

عليوش سماعيل 

 سطيف  سطيف 
إتالف إتالف 2828 محال وحوا9  محال وحوا9 100100 طاولة 

واتحاد التجار � قفص االتهام

عنابةعنابة
احتجاج طالبات االقامة احتجاج طالبات االقامة 

 Gالجامعية البو

الطارف 
 توقيف  توقيف 55أشخاص وحجزأشخاص وحجز350350غ غ 

من المرجان بالقالة 
باتنة 

تنمية غائبة والماء غP متوفر � 
أغلب قر ومداSمعافة

ص 3

ص 24

أنقذتهم سفينة إيطالية 
من موت محقق من موت محقق 

 

ص 3

سیلتقي ممثال الجزائر في منافسة رابطة األبطال اإلفریقیة لكرة سیلتقي ممثال الجزائر في منافسة رابطة األبطال اإلفریقیة لكرة 
القدم، شباب بلوزداد و مولودیة الجزائر، في مرحلة المجموعات القدم، شباب بلوزداد و مولودیة الجزائر، في مرحلة المجموعات 

نھایة ھذا األسبوع خارج الوطن، على التوالي عمالقي القارةنھایة ھذا األسبوع خارج الوطن، على التوالي عمالقي القارة
 تي بي مازیمبي الكونغولي و الزمالك المصري. تي بي مازیمبي الكونغولي و الزمالك المصري.
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 التماس 10 
سنوات سجنا لهشام 

عبود و4 سنوات 
لكل من معزي 
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شباب بلوزداد ومولودية شباب بلوزداد ومولودية 
الجزائر َّـ مهمة معقدة 

ص12

سجل هدفا ومنح سجل هدفا ومنح 
  حاسمت تمريرت  حاسمت تمريرت
  سليماني يبدع سليماني يبدع 

مع ليون َّـ مع ليون َّـ 
كأس فرنساكأس فرنسا

ماذا تخفي اللقاءات األخPة ماذا تخفي اللقاءات األخPة 
بi سفراء دول أجنبية بi سفراء دول أجنبية 
و قادة أحزاب سياسية؟و قادة أحزاب سياسية؟

ص 5

تم فيها التطرق إُّـ ملفات تتعلق تم فيها التطرق إُّـ ملفات تتعلق 
بالوضع السياسي و االقتصادي للبالدبالوضع السياسي و االقتصادي للبالد

يواجهان تي بي مازيمبي الكونغولي والزمالك اِّـصري لحساب رابطة األبطال  

 واقع الحدائق العمومية � واليات Sق البالد يطرح 
 Pة ، بخصوص التخريب الكثPعالمات استفهام كب
منها  تحول إs أوكار للرذيلة وضياع أخر وتركها 
عرضة لإلهمال ، � وقت كان يفvض أن تكون فيه 

للراحة والت}ه والفسحة.. األمر سيان � قسنطينة 
أو � سطيف،كما هو الحال � جيجل وتبسة لتصنع 

ص 21/20 الطارف االستثناء بحظPة القالة الممتعة..

الحدائق العمومية � Sق البالد 

فضاءات للراحة ..أوكار للرذيلة فضاءات للراحة ..أوكار للرذيلة 
وتجاوزات في حق الزواروتجاوزات في حق الزوار

عقارات تنهب على حساب عقارات تنهب على حساب 
اِّـساحات الخضراء 
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ألمانية تختار الصحراء الكربى بمرص 
مكاًنا إلقامتها

مدربــة  فريــدل«   n
تأمل، ألمانيــة، تبلــغ من العمر 
72 عاًمــا، انتقلــت للعيــش في 
صحراء مصر الكبرى، وســط 
أشجار النخيل المحاطة بمنزلها 

والرمال الناعمة.
جلست في حديقة منزلها تتحدث 
إلــى أحــد الصحــف الفرنســية 
قائلــة:« لقد جئت إلــى هنا قبل 
35 عاما، حينهــا لم يكن هناك 
طريــق« يوصــل إلــى منطقة 
بئــر الجبــل التــي تبعــد نحــو 
700 كيلومتــر جنــوب غرب 

القاهرة«.
وأكملت وهي تتحدث عن رحلة 

وصولهــا إلى المــكان:« أتيت 
حينها فــي ســيارة خاصة عبر 
مــدق في الصحراء إلــى مخيم 

بئر الجبل«.
وسط الصحراء المحاطة بحديقة 
أشــجار النخيل،  مــن  كبيــرة 
اختارت بناء غرفة على الطراز 
الطــوب  باســتخدام  البــدوي 
الطيني وكذلك االستعانة بسعف 
النخيل على مســاحة بلغت 50 
فداًنا. ذلك يوجد في المكان مياه 
جوفية كبريتية ســاخنة تستخدم 
الزائــرون  بهــا  يستشــفى  أداة 
وكذلك لري األشــجار المحيطة 

بمنزلها.

كمــا أن الطريــق المــؤدي إلى 
بئر الجبــل ومنــزل »فريدل« 
أصبح طريًقا ممهدا باألســفلت، 
وقــد أطلقــت »فريــدل« على 
منزلها اســم »شاليه حتحور«، 
نســبٍة إلى إله الحب والموسيقى 

والرقص عند الفراعنة.
فقــد عللت ســبب مجيئهــا لهذا 
المــكان واختيارهــا العيش فيه 
قائلــة:« لقد وقعت في حب هذا 
المكان.. هنا ترســم الطبيعة فنا 
وطبقــات الجبــال تحمــل آالف 

السنين هل ترى هذا الجمال«

احتجاج طالبات االقامة الجامعية البوني بعنابة

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية 
رقم 5 تحصيص رقم137 المدينة علي 

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

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

التحرير :
هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

aineldjazairpub@gmail.com

المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار 
   ANEP

الهاتف : 021737128-
021737678
021733043

الفاكس :021739559
SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق

 التوزيع :قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazaironline.com

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

قافلة طبية متطوعة تكشف العجب يف منعة بباتنة 
 

n حطت نهاية األســبوع بمنعة جنوب غرب والية باتنة قافلة طبية 
متطوعــة تتكون من اطباء وطبيبــات متخصصين في مختلف الفروع 
الطبية وتأطير شــبه طبي ونقلت معها ســيارتين لإلســعاف مجهزتين 
بكافــة اللــوازم الطبية بمــا في دلك وســائل التحليل والكشــف الطبي 
واجــراء الفحوصــات متخصصة وتمــت القافلة بالتنســيق مع الوالية 

ومدير الصحة وجمعية احسان
وقــام المتطوعون بالتوجه الي مناطق الظل بالبلدية الكائنة في اعالي 
رؤوس الجبــال في عمــق االوراس  اين اجروا فحوصــات لعدد كبير 
من الســكان من بينهم نســاء تتراوح اعمارهن مابين الخامسة عشر 
والسبعين سنة  تركزت حول التدقيق في امكانية وجود امراض تتعلق 

بالسرطان وسرطان الرحم  والسكري  وضغط الدم 
والحظت البعثة الطبية وجود امراض في اوساط الشباب تولدت لديهم 
نتيجــة الفقر والحياة البائســة والقاســية التي يعيشــونها من دلك ان 
اخوين احدهما في الخامســة والعشرين والثاني في الثامنة والعشرين 
اصيــب بأمراض عقلية وشــاب في الرابعة والعشــرين حاول االنتحار 
اربعة مرات متتالية وهناك ما بين اثنين وثالثة شبان مصابين بتوترات 
عصبيــة جراء الفقر والظروف المادية االليمة ويعيش ســكان مناطق 
الظل في هده البلدية دون ماء وغاز وكهرباء في ما ان الطريق الدي 

يربط هده التجمعات بمركز البلدية منعدم 
وخــالل هــده العمليــة التطوعيــة التــي بــادرت اليها عيــادة االمومة 
والطفولــة مريــم بوعتورة تم فحص خمســين عائلــة وتوجيه اخوين 

مصابين بأمراض عقلية الي مستشفى المعذر
محمد غناي

توقيف المتورطني يف رسقة صيدلية بدائرة الميلية  
n على إثر تلقي مصالح األمن الحضري بأمن دائرة الميلية لشكوى 
من طــرف أحد المواطنين بدائرة الميليــة بخصوص تعرض صيدليته 
لفعل الســرقة طــال كمية  من المؤثرات العقلية قــدرت بــ 341 علبة 
مــن مختلف األنواع والجرعات ، إضافة إلــى مبلغ مالي يقدربحوالي 
70 مليون ســنتيم ، وعليه باشــرت عناصر الشرطة القضائية باألمن 
الحضــري تحريــات مكثفة أفضت إلــى تحديد هويــة الفاعلين ويتعلق 
األمر بثالثة أشخاص  تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 سنة والذين تم 
توقيفهــم في ظرف وجيز وبناء علــى إذن بتفتيش صادر عن الجهات 
القضائية المختصة تم تفتيش مسكن المتورطين في هذه القضية، حيث 
تم اســترجاع كمية من المؤثرات العقلية قدرت بــ246 قرص، ســالح 
أبيــض محظور )ســيف( ، إلــى جانب مبلغ مالــي كان بحوزة أحدهم، 
وعليه وبعد اســتجفاء كافة االجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين 
أمــام الجهــات القضائية المختصة ألجل قضية الســرقة بتوفر ظروف 
الليل والتعدد والكســر، حيازة المؤثرات العقلية ومواد صيدالنية ذات 
خصائص مخدرة بغرض المتاجرة فيها بصفة غير مشــروعة وحيازة 
ســالح أبيض من الصنف الســادس بدون مبرر شرعي، أين صدر في 
حق اثنين منهم أمر إيداع في حين تم وضع الشــخص الثالث بالمركز 

المتخصص في إعادة التربية لألحداث بدائرة الطاهير .
نصرالدين - د

الخميس 11 فيفري  2021
الموافق لـ 28 جمادى الثانية 1442

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

شجار بمؤسسة تربوية 
أستاذ يطعن موظف بالثانوية يف تبسة 

n تدخلت الحماية المدنية ببلدية الشريعة باألمس، 
إثر تعرض موظــف بالثانوية  يبلغ من العمر 34 
ســنة للطعن على يد أستاذ ثانوي، نقل على إثرها 
على جناح الســرعة االســتعجاالت الشريعة، هاته 
الحادثة التي سببت هلعا كبيرا وسط الثانوية وبين 
األســاتذة والموظفين وحتى التالميذ،  والتي تبقى 
أســبابها مجهولة لحد اآلن، وعليه تنقلت وحدات 
الشــرطة لمكان الحــادث للتحقيق في مالبســاتها 

والكشف عن أسباب وقوعها.
منى بوعكاز

مدير الفالحة بأم البواقي 

لم نسجل بؤر أخرى  ألنفلونزا 
الطيور  وعىل المربني توخي الحذر

n كشــف مديــر المصالــح الفالحية بــأم البواقي 
الســيد مولود بوجردة في تصريح لوســائل اإلعالم 
، أن البــؤرة تــم إكتشــافها في الفتــرة الممتدة بين 
17 و 25 جانفي الماضي بإحدى المزارع الخاصة 
بعين فكــرون ، وذلك عقب نفوق أزيد من 50 الف 
طائــر االمر الذي اســتدعى اخذ جملة مــن التدابير 
بأخذ عينات و تحويلها للوزارة الوصية قصد معرفة 
أســباب الحقيقية وراء نفوقهــا فيما تم دفن الطيور 
فــي المفرغــة العموميــة و تعقيــم المزرعــة لمنع 
انتشــار الفيــروس ، لتثبت بعدها النتائج أن ســبب 
نفــوق هذه الطيور هو اصابتهــا بفايروس انفلونزا 
الطيــور و الــذي يحدث في كل ســنة فــي المناطق 
الرطبــة خاصة واننــا قريبون جدا من أوروبا و هذا 
الفايــروس يصيب كثيرا الطيــور البرية خاصة تلك 

المهاجرة التي تنقل الفايروس .
و اشــار المتحدث أن المصالــح الفالحية قامت بكل 
التدابيــر قصــد منع انتشــار الفايروس داخــل اقليم 
الوالية أو الى الواليات المجاورة ،حيث أكد انه لحد 
الساعة ، لم تسجل اي بؤرة اخرى عبر اقليم الوالية 

أو الى الواليات المجاورة .
و شدد السيد مولود بوجردة على المربين بضرورة 
أخــذ الحيطة و الحذر و التقيــد باإلجراءات الوقائية 
، كما كشــف عن توفر اللقاح ضــد إنفلونزا الطيور 
مبرزا عن إمكانية حصول المربين على اللقاح قصد 

تلقيح الدواجن لتقوية مناعتهم ضد  اإلنفلونزا .
رفيق  حلوي

بدون تعليق

2
نحلة

n  ســجل ، أمــس ، إحتجــاج  ،طالبات االقامة  الجامعية 3000 ســرير البوني 1 عنابة علــى االوضاع المزرية التي 
يعيشــونها و على التجاوزات الخطيرة التي تحصل باإلقامة. وحســب بيان للطلبة فإن المسؤولين يقدمون وجبات خاصة 
للغربــاء عــن الحرم الجامعــي ،خالفا للوجبة المقدمة للطالبــات و عدم تطبيق المطعم لبرنامج الوجبات حرفيا ، الســيما  
اللحوم الحمراء و األســماك اضافة إلى  الســماح لدخول ذكور غرباء مســاء  لتناول العشاء بمطعم االقامة دون أن ننسى  
ســوء المعاملة التي تتعرض لها الطالبات من قبل المســؤولين والحادثة التي زادت الطين بلة التي حدثت ليلة أول امس 
من اعتداء مســؤولة االطعام لفظيا و جســديا  على طالبة قامت بتصوير الوجبة الرديئة و القيام بصفعها ،و أخذ هاتفها 
لمســح الصور التي التقطتها  لتدخل الطالبات بعدها  في احتجاج طالبن من خالله بالتدخل العاجل لوالي والية عنابة من 
أجل وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة و  تحسين ظروف االقامة و القيام بزيارة فجائية من أجل الوقوف على الوضعية 

المزرية التي يعيشونها 
بوثينة س

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



n وقالــت الــوزارة األولــى، في 
ردها على ســؤال النائــب بالمجلس 
الشــعبي الوطني عن حــزب العدالة 
والتنمية  حســن عريبــي، أن األمر 
يتعلــق بمتقاعــدي الجيــش الذين ال 
يتقاضون منحة العجز، وبمستخدمين 
عســكريين عامليــن ومتعاقديــن، و 
بمدعوي الخدمة الوطنية المشطوبين 
بســبب عجــز بدنــي غير منســوب 
للخدمــة، وبمســتخدمين عســكريين 
مشطوبين من صفوف الجيش بسبب 

إجراءات تأديبية أو بنهاية العقد.
وأوضحــت الــوزارة األولــى، فــي 
ردهــا علــى ســؤال البرلمانــي، أن 
والخبــرة  الدراســة  إعــادة  عمليــة 
لملفــات  نهائيــة  بصفــة  الطبيــة 
المســتخدمين العســكريين العامليــن 

الخدمــة  ومدعــوي  والمتعاقديــن 
الوطنية المشــطوبين، قد بدأت على 
مســتوى اللجان المركزية والجهوية 
بالنواحــي العســكرية الـــ6، للطعن 

والدراســة، موضحــة أنــه بالنســبة 
للفئة الثانيــة المتعلقة بالمســتخدمين 
المتقاعدين المتواجدين في الصفوف 
أثناء فترة حالة الطوارئ، فتم تكليف 

المدراء العامين للمستشفى المركزي 
للجيــش بالناحية العســكرية األولى، 
والمستشــفيات العســكرية الجهويــة 
الجامعيــة، ومدراء المراكز الجهوية 
الطبيــة الجراحية، مــن أجل إعطاء 
أهمية خاصة وضمان السير الحسن 

لهذه العملية
كمــا أعلنت الوزارة األولى في نفس 
الســؤال  عن الشــروع في تســوية 
العجــز  بمنحــة  المتعلقــة  الملفــات 
المشطوبين  العسكريين  للمستخدمين 
خــال حالــة الطــوارئ. وقالت أن 
العملية قــد انطلقت بداية من جانفي  
الفــارط حيث تســتلزم مســبقا تدخل 
المركز الوطني لألرشيف العسكري 
لتحديد والتأكد من أســباب الشطب، 
وكــذا مديريــة القضــاء العســكري 

لتحديد سبب ومدة األحكام
رـ م 

n وفــي حصيلــة عــن حصيلــة 
حــول عديــد العمليــات التــي نفذتها 
وحــدات للجيش خال الفترة الممتدة 

مــن 03 إلــى 09 فيفــري 2021، 
وأوقفــت مفــارز للجيــش الوطنــي 
الشــعبي ومصالــح الــدرك الوطني 

وحراس الحــدود، بإقليمي الناحيتين 
العسكريتين الثانية والثالثة 11 تاجر 
مخــدرات، وضبطت  17  قنطــار 
و11 كيلوغــرام مــن الكيف المعالج 
و50,5 غــرام مــن الكوكايين، فيما 
تــم توقيف  05  تجــار مخــدرات، 
وحجــز 239  كيلوغرام من الكيف 
المعالج، فــي عمليــات مختلفة عبر 
نواحي عسكرية أخرى , كما أوقفت 
مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل 
من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي 
مختار وجانت،  75  شخصا، حيث 
حجــزت 10 أطنان مــن خليط خام 
الذهــب والحجارة ومعــدات تفجير، 
وكــذا تجهيزات أخرى تســتعمل في 
عمليات التنقيب غير المشــروع عن 
الذهــب. كمــا تــم إحبــاط محاوالت 
تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر 

بـ  30987  لتــر، بــكل من تبســة 
والطارف وســوق أهــراس وأدرار 

وبرج باجي مختار.
 فــي ســياق آخــر، تمكــن حــراس 
السواحل من إحباط محاوالت هجرة 
غير شــرعية لـ  110 شخصا كانوا 
علــى متــن قــوارب تقليديــة الصنع 
بكل مــن وهــران والشــلف وعنابة 
وبجايــة و الطــارف، فيما تم توقيف 
169  مهاجــرا غيــر شــرعي من 
جنســيات مختلفــة بــكل مــن أدرار 
وتلمســان  مختــار  باجــي  وبــرج 
والنعامــة وإليزي ومن جهة، دمرت 
مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل 
من تبسة وسكيكدة مخبأ لإلرهابيين، 

وكشفت قنبلة تقليدية الصنع
ربيع ـ م 

3عين على الحدث

النتائج اإليجابية في مكافحة اإلرهاب تعكس جهود 
الجيش الصادقة في تعميم األمن واالستقرار

تخص ثالث فئات

يف عمليات متفرقة خالل أسبوع

الحكومة ترشع يف دراسة ملفات العسكرني المتقاعدني

الجيش يوقف 16 تاجر مخدرات ويحجز أكرث من 19 قنطارا من الكيف المغريب

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشــعبي، الفريق الســعيد شــنقريحة، أمس األربعاء بقســنطينة، أن النتائج »اإليجابية« المحققة ســنة 2020 في مجال مكافحة اإلرهاب، تعكس حجم الجهود 
»الصادقة والمخلصة« التي ما فتئ يبذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل تعميم األمن واالستقرار في جميع ربوع الوطن.

أصدرت الوزارة األولى عدة  مقررات تخص دراسة ملفات المتقاعدين العسكريين والمشطوبين من الخدمة و تخص ثالث فئات 
مــن العســكريين الســابقين المتواجدين في الصفوف خالل الفتــرة الممتدة من 9 فيفري 1992 وإلــى غاية 23 فيفري 2011.

أعلنــت وزارة الدفــاع الوطنــي، في بيان لها، عن توقيف الجيش ومصالح األمن لـ  16 تاجــر مخدرات، مع حجز 19  قنطار و 
50  كيلوغرام مخدرات حاولت المجموعات اإلجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، وذلك خالل عمليات متفرقة عبر مختلف 

النواحي العسكرية، األسبوع الماضي.

شنقريحة يؤكد من الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة : 

n  و أفــاد بيــان لــوزارة الدفاع الوطني بــأن الفريق 
شــنقريحة قد أوضح فــي كلمته خال لقــاء توجيهي مع 
إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة 
علــى هامش زيــارة عمل وتفتيــش إلــى الناحية، تابعها 
أفــراد الناحية عبر تقنيــة التحاضر عن بعد، أن »النتائج 
اإليجابيــة المحققة في الميدان في مجال مكافحة اإلرهاب 
عبــر كافــة النواحــي العســكرية ، المتميــزة بالتصــدي 
الصارم لكل محاوالت تســليحه وتموينــه وتمويله ، إلى 
جانب ضرب شبكات دعمه وإسناده من تجار المخدرات 
ورؤوس الجريمــة المنظمة، هــي نتائــج تشــهد جميعها 
علــى حجم الجهــود الصادقــة والمخلصة التي ما فـــتئنا 
نبذلها في الجيش الوطني الشــعبي, ســليل جيش التحرير 
الوطني، بحــرص شــديد رفقــة كافــة األســاك األمنية 
األخرى في ظل توجيهات الســيد رئيس الجمهورية القائد 

األعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني«.
وتابــع قائا: »هــذه الجهود التي يشــهد لهــا ذلك الحس 
المهني الرفيع والمســؤول، الذي أصبح يميز أكثر فأكثر 
جهود كافة المعنيين بمكافحة هؤالء المجرمين ، وتشــهد 
لها تلك الروح االنضباطية، سواء في مجال التقيد بصلب 
المقاربة العملياتية المتبناة وســرعة التكيف مع ما يجري 
على األرض، أو في مجال اإلصرار القوي والشديد على 
تطهيــر أرض الجزائــر من اإلرهــاب الهمجي، وتعميم 
نعمة األمن واألمان واالســتقرار في جميع ربوع الوطن 
حتى يعيش شــعبنا في كنــف الراحة التامــة واالطمئنان 

الكامل«.
وبالمناســبة ، حث الفريق شــنقريحة جميع المستخدمين 
العســكريين علــى »ضــرورة بــذل المزيد مــن الجهود 
المضنيــة واكتســاب أعلــى درجــات الجاهزيــة القتالية 
أداء  فــي  االحترافيــة  درجــات  والعملياتية، وأعلــى 
المهــام الموكلة من أجل الحفاظ على ســيادة واســتقرار 

بادنا، وضمانا ألمن وراحة شعبها األبي«.
وقال مخاطبا المســتخدمين العسكريين : »هذا االستقرار 
الــذي تعــززت أركانه أكثــر فأكثر ســنة 2020، على 
إثــر الحصيلــة الجد إيجابيــة المحققة في مجــال مكافحة 
اإلرهــاب والجريمــة المنظمة، وهــي مؤشــرات قويــة 
تؤكــد إرادتنا علــى اجتثاث هذا الوباء بصفــة نهائية من 

بادنا، وتؤكــد أيضا عزمنا الثابت علــى إحكام المراقبة 
الدائمة والمتواصلة على كامل حدودنا الوطنية«.

وفي هذا الشــأن - يضيف رئيس األركان - فإنه »يتعين 
أن يعــي كل فــرد مــن أفرادنــا العســكريين, بــأن حجم 
الرهانات التي يتعين كســبها، وطبيعة التحديات الواجب 
رفعها، تقتضــي العمل دون هوادة وبإصرار شــديد على 
اكتســاب أعلى درجــات الجاهزيــة القتاليــة والعملياتية 
، وأعلــى درجــات االحترافية في أداء المهــام الموكلة ، 
فضا عن التحلي بأعلى درجات اليقظة والحيطة والحذر 
حفظا لسيادة واستقرار بادنا وضمانا ألمن وراحة شعبها 

األبي«.
وأشــار البيان إلى أن زيارة الفريق السعيد شنقريحة إلى 
الناحية العســكرية الخامســة تأتي »مواصلــة للزيارات 
التفتيشية والتفقدية إلى مختلف النواحي العسكرية، وتزامنا 
مع انتهاء المرحلة األولى لبرنامج التحضير القتالي لسنة 

.»2020-2021
وأضاف أن الســيد الفريق وقف في البداية، وبعد مراسم 
االســتقبال، رفقة اللــواء نور الدين حمبلــي، قائد الناحية 
العسكرية الخامسة, بمدخل مقر قيادة الناحية، وقفة ترحم 
على روح الشــهيد البطل »زيغود يوســف« الذي يحمل 
مقــر قيادة الناحية اســمه، حيث وضع إكليا من الزهور 
أمام المعلــم التذكاري المخلد له، وتا فاتحة الكتاب على 

روحه وعلى أرواح الشهداء األبرار.
ق ـ و

n التمس وكيل الجمهورية لدى 
محكمة الشراقة عقوبة السجن لمدة 
10 سنوات في حق الصحفي هشام 
عبود و4 سنوات في حق المتهمين 
معزي مولــود وخراط عمر وذلك 
بعد متابعتهما بتهم المساس بسامة 
الوحــدة الوطنية، والمســاهمة في 
وقت الســلم فــي إضعــاف الروح 

المعنوية للجيش .
وقــد حــرك هــذه القضيــة التــي 
ســيتم النطــق بأحكامها األســبوع 
القــادم أبنــاء اللــواء المتقاعد خالد 
نــزار , وحســب قــرار اإلحالــة 
فــي  المتهميــن  وتصريحــات 
فــإن  الشــراقة  بمحكمــة  الجلســة 
الخبير فــي تكنولوجيات االتصال 
والمعلومات، وأحد شركاء مؤسسة 
أسلســي لألنترنيت ـ والتي يملكها 
أبناء اللــواء المتقاعــد خالد نزارـ 
مغزي مولود كان قد أرســل وثائق 
المتواجد  ومعلومات لهشــام عبود 
خارج الوطن لنشــرها في وســائل 
إعام , وقد برر المتهم فعلته خال 
استجوابه من طرف هيئة المحكمة 

باستعماله لحق الرد على معلومات 
كانت تنشر ضده من طرف جريدة 
الكترونيــة تبث مــن الجزائر. كما 
أوضح بأن المعلومات التي منحها 
لعبود هشــام  هي معلومات عامة 
ومتداولــة لــدى فئات واســعة من 

الرأي العام .
بدوره نفى المتهــم خراط عمر أن 
يكون ارتكب أي مســاس بســامة 
إضعــاف  أو  الوطنيــة  الوحــدة 
لمعنويات الجيش الوطني الشعبي، 
قائــا بــأن ال عاقــة له بإرســال 
معلومــات ووثائق خــارج التراب 
الوطنــي الســتعمالها مــن طرف 
المتهم الغائب هشام عبود، غير انه 
اعترف ان ســفيان نزار اســتعمل 
هاتفــه الشــخصي إلرســال وثائق 
ومعلومــات إلــى معــزي مولــود 

المتهم في هذه القضية 
وخــال مرافعات دفــاع المتهمين 
طلــب مــن هيئــة المحكمــة إقرار 
حكــم البراءة النعدام كما جاء على 
لســانهم، قرينة تؤكــد إدانتهم بهذه 
التهــم الثقيلــة. وفي ختام الجلســة 
أعلــن القاضي رئيس الجلســة ان 
النطــق بالحكــم فــي هــذه القضية 

سيكون يوم األربعاء القادم.

التماس 10 سنوات سجنا لهشام عبود 
و4 سنوات لكل من معزي وخراط

الجزائر: ربيع ـ م 

الجزائر: ربيع ـ م 

يف قضية رفعت من قبل أبناء خالد نزار
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 n   وقــال فنيش أمس خــال حلوله ضيفا على 
منتــدى جريــدة ”الحــوار”، أن الدســتور الجديد 
”أضاف أمر هام هو اســتبدال المجلس بالمحكمة 
الدستورية ألن هذه األخيرة لديها صاحيات أوسع 
من ناحية الشــكل و التركيبة البشرية، فالمحكمة 
أصبحــت لهــا دور هــام كالتدخــل فــي النقاش 
السياســي لفــض النزاعــات التــي تكــون بيــن 
المؤسسات الدستورية  ولديها صاحيات للفصل 
و إعطــاء الرأي و أيضا صاحيــة جديدة تتعلق 
بإمكانيــة أن تخطر من طرف رئيس الجمهورية 
و رئيس المجلس الشــعبي أو مجلس األمة أو من 
الوزير أو النواب أو أعضاء مجلس األمة لتفسير 
نص دســتوري، وتراقب النظام الداخلي للمجلس 
الشعبي الوطني ومجلس األمة ومطابقته للدستور 
و تخطر من طرف رئيس الجمهورية بخصوص 

القوانين العضوية و العادية 
وفي رده على ســؤال حول متى تتشكل المحكمة 
الدستورية، قال فنيش« خال سنة، فهناك بعض 
المؤسســات على مســتوى ســنة تتغيــر ، وحتى 
الترســانة القانونية ال بد أن تراجع وتتماشــى مع 
الدســتور بما فيها قانون األحزاب و الجمعيات و 

وغيرها”. 
وعــن النقاط االيجابيــة التي جاءت بها مســودة 
مشــروع قانون االنتخابات، قال فنيش« توزيعها 
على األحزاب يكرس الممارسات الديمقراطية ، 
فقانون االنتخابات قانون مصيري بالنســبة للباد 
و المواطنين”. و أضاف”مشروع القانون يضمن 
اســتقرار أكبــر وتوافقا أوســع بالنســبة للقانون 
الحالــي، فهــو أعطى عــدة صاحيات للســلطة 
الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات، و أســس لجنة 
داخل الســلطة لمراقبة تمويل الحملة االنتخابية، 
ومراجعة قائمة المنتخبين و على عاتق الســلطة 

أن تراجــع دوريا  القائمــة، فهــذه القائمــة لديها 
أهميــة كبيــرة”. و قال إن مراقبــة تمويل الحملة 
االنتخابيــة مــن مهام هذه اللجنــة، و هي متكونة 
مــن عدة قضاة و فيهــا أيضا ممثلون عن مجلس 
المحاســبة ممثلون عن وزارة المالية ولديها ستة 
أشــهر للفصل في حساب الحملة االنتخابية، وفي 
حــال كان هنــاك نــزاع حول  الحصيلــة يمكن 

اللجوء للقضاء” 
و يرى فنيش أن مسودة القانون تشجيع المناصفة 
بين الرجال و النســاء لشــجيع النساء للمشاركة، 
و كذلك بالنســبة لمشاركة الشباب فالقانون شجع 

الشباب ”، و اعتبر أن اعتماد القانون على القائمة 
المفتوحة يبعد الممارسات الفاسدة السابقة. 

وفي رده على ســؤال، حول تقيمه لعمل المجلس 
في الفترة الســابقة، قال” لمجلس الدستوري أدى 

مهامه في ظرف صعب على أكمل وجه”. 
من جانب آخر، رافع المســؤول نفسه عن النظام 
شبه الرئاسي، معتبرا بأنه يضمن عمل السلطات 

الثاث بمرونة لخدمة الصالح العالم. 
إلى ذلك، أشــار فنيش إلى أن المجلس الدستوري 
اقترح 102 مادة، و أشــاد بالجهــود التي تبذلها 

لجنة الخبراء في مهامهم. 

 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش:

تشكيل المحكمة الدستورية 
يتم خالل هذه السنة

عين على الحدث
4

تغييرات  نّص على عدة  الجديد  الدستور  إن  األربعاء  فنيش،أمس  كمال  الدستوري،  المجلس  قال رئيس   
بما فيها ما تعلق بالمجلس الدستوري و المحكمة الدستورية، أين استبدل المجلس بالمحكمة الدستورية، 
عليه  ينص  ما  وفق  السنة  هذه  سيتم  الدستورية  المحكمة  تشكيل  أن  وقال  أوسع،  أعطاها صالحيات  و 
الدستور الجديد، ويرى أن مشروع القانون العضوي لالنتخابات جاء بعدة نقاط ايجابية تسمح بالقضاء على 

الممارسات السابقة و تشجع المرأة و الشباب على المشاركة السياسية. 

n وأوضــح مــراد خــال يــوم دراســي نظمه 
االســتراتيجية  للدراســات  الوطنــي  المعهــد 
الشــاملة حول موضوع ”السد األخضر-مناطق 
الظــل: رهانات وتحديــات التنمية المســتدامة  
للجمهوريــة الجديدة، أن الهدف األول المحقق، 
بعد عام من انطاق برامج تنمية  مناطق الظل، 
تجلى في ”تحسين الظروف المعيشية لمواطني 

هذه المناطق”.
وأشــار فــي هــذا الصدد إلــى ”عــدة انجازات 
جســدت”، تعلقت ســيما بفك العزلة من خال  
فتح شــبكات طــرق جديــدة، والتزويــد بالمياه 
الصالحــة للشــرب وتأهيل شــبكات الصرف  
الصحي والكهرباء والغــاز واإلنارة العمومية، 
عاوة على تحسين ظروف التمدرس  والعاج 

وفضاءات الترفيه.
وبعد أن ذكر بأنــه تم ”تحديد 13.785 منطقة 
ظل وتشــخيص االحتياجات التــي تم  ترجمتها 
 15 تنمــوي شــمل  32.700 مشــروع  فــي 
مجــاال، بتقييم مالي قــدر ب480 مليار  دينار 
جزائري”، أوضح الســيد مراد أنه تم لحد اآلن 
”تمويل 13.342 مشــروع بقيمة  مالية بلغت 

193 مليار دينار جزائري”.
كمــا ذكر بأن ”ملــف تنمية مناطق الظل تصدر 
أولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد  تبون”، 
الذي، لإلشــارة، شدد منذ إعائه سدة الحكم أنه 
”ال يمكــن الحديث عن  الجزائــر الجديدة دون 

تنمية مناطق الظل”.

وأشــار في نفــس الســياق، أنــه ”تمخض عن 
تمركــز التنمية على مســتوى المدن والمراكز  
العمرانيــة، خلا واضحا فــي التوازن اإلقليمي 
ووضــع مناطــق الظل علــى هامــش التنمية  
وجعل سكانها يعيشون العزلة ويفتقرون ألدنى 
شــروط الحياة، ممــا دفع برئيــس  الجمهورية 
إلــى تخصيص ملفا خاصا إلدماج هذه المناطق 
في مســار التنميــة المحلية  بهدف تســوية تلك 

األوضاع وإنهاء تماما هذه الفوارق”.

وأكد الســيد مــراد، من جهة أخــرى، ضرورة 
جعــل من هــذه اإلنجــازات المحققة ”وســيلة  
استثمار”، واستغالها بوضع ”سياسات عمومية 
عديــدة مرافقة لها بهدف تحفيز ســكان  مناطق 
الظل، ســيما فئة الشــباب، على بعث نشاطات 
اقتصاديــة متائمــة مع خصوصيات  الوســط 
ومنتجــة للثــروة، تســمح بخلق مناصب شــغل 

وامتصاص البطالة”.
ق ـ و

 المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية  إبراهيم مراد
 إسرتاتيجية تنمية وإنعاش مناطق الظل حققت هدفها األول

 اعتبر المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية،  إبراهيم مراد، أمس األربعاء بالعاصمة، أن استراتيجية تنمية وإنعاش  
مناطق  الظل ”حققت هدفها األول«.

الوطنيــة  الوكالــة  منحــت       n  
للنشاطات المنجمية، أمس األربعاء، 
ســت )6( رخص استكشاف منجمية 
من نوع محاجر من أصل 21 موقعا 
محــل مزايــدة، وذلك بمبلــغ إجمالي 

413.6 مليون دينار.
 وتم منح هذه الســندات عقب الدورة 
الـــ 50 لمنــح الرخــص المنجميــة، 
حيــث تضمنــت المناقصــة الوطنية 
التــي أطلقــت فــي مــارس 2020 
االستكشــاف المنجمي لـــ 21 موقعا 
علــى مســتوى 11 واليــة. وتم فتح 
12 ظرفا نهائيا أثناء دورة المناقصة 
المقبولة في إطــار مرحلة العروض 

المالية.
وتقع المواقــع المنجمية المطلوبة في 
واليات بسكرة )2( والمسيلة وورقلة 

وإيليزي )2(.
يتمثــل موقعــي واليــة بســكرة في: 
الستكشــاف   2 محايســل  موقــع 
ذات  للشــركة  الممنــوح  الجبــس 
المســؤولية المحدودة “كنوف باتر” 
بمبلــغ 15ر8 مليون دينــار وموقع 
لعروســين الستكشــاف رمــل البناء 
الممنــوح للمؤسســة ذات الشــخص 
الوحيــد وذات المســؤولية المحدودة 

“عجلفاون”، بمبلغ 30 مليون دج.
بخصــوص واليــة المســيلة، تم منح 
موقــع “عــرق الزبــار” المخصص 
الستكشــاف رمل البناء لشركة “أس.
أن.ســي مجمع عليطــي” بمبلغ 80 
مليــون دج، فــي حين تــم منح موقع 
“الطريــق الوطنــي 56 المــزدوج” 
على مســتوى والية ورقلة للشــركة 

“زاد  المحــدودة  المســؤولية  ذات 
الهــوى” بمبلــغ 4ر45 مليــون دج 

موجه الستكشاف التوفة.
وفــي واليــة إيليــزي، منــح موقعي 
“وادي وان أســكرنل” و “واد عيــن 
الستكشــاف  الموجهيــن  عــداوي” 
المســؤولية  ذات  للشــركة  الكلــس، 
المحدودة “أكوسكو” بمبلغ 91 مليون 

و159 مليون دج على التوالي.
الوطنيــة  المناقصــة  أن  ويذكــر، 
رقــم 2020/01 التي أطلقت ســنة 
2020 قــد انعقــدت حســب رئيــس 
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، 
إســماعيل الجــوزي، “فــي ظروف 
جد خاصــة ناجمة عن الوبــاء الذي 
نعيشــه، مما ادى إلــى تأجيل تاريخ 
فتح أظرفة العروض التقنية والمالية 

في عدة مناسبات”.
وعقب فتح أظرفــة العروض التقنية 
في أكتوبر المنصرم، أعلنت الوكالة 
الوطنيــة للنشــاطات المنجميــة عن 
اســتام 82 ظــرف، بمــا فيهــا 62 
ظرفــا مقبــول بعــد الدراســة و 20 
ظرف مرفــوض لعــدم المطابقة مع 

مقتضيات دفتر الشروط.
وقال الســيد الجــوزي “بعد دراســة 
أثنــاء  المقبولــة  العــروض  ملفــات 
المرحلــة التقنيــة من طــرف اللجنة 
الخاصــة كما هو منصوص عليه في 
المادة 19 من دفتر الشروط، تم قبول 
32 عرضا بالنســبة للمرحلة المالية 

في حين تم رفض 30 عرض”.
ق ـ و

 n  فــي إطــار الســعي لتحســين 
الســامة المرورية وتقليل حوادث 
المركــز  مهــام  اٌســندت  المــرور 
إلــى  الســياقة  لرخــص  الوطنــي 
فــي  لألمــن  الوطنيــة  المندوبيــة 

الطرقات.
وبات االعتماد على الوسائل التقنية 
الحديثة وإعــادة النظر في منظومة 
التكوين وامتحانات رخص السياقة 
أولويــات المندوبيــة الوطنية لألمن 
فــي الطرقــات بعــد توليهــا لمهام 

المركز الوطني لرخص السياقة.
وفي هذا الصدد، أشــار أحمد نايت 
الحسين المندوب الوطني لألمن في 
الطرقات، إلى انه عند استام المهام 
في شــهر مارس القادم سيشرع في 
مشــاورات مع جميــع الفاعلين في 

مجال التكويــن وامتحانات رخص 
الســياقة إلعادة النظــر في منظومة 
التكويــن واالمتحانات واللجوء إلى 
الوسائل التقنية في االمتحانات سيما 

في الجانب النظري.
نايــت  الســياق، كشــف  ذات  فــي 
الحســين، عــن الشــروع قريبا في 
اعتماد نظام رخص السياقة بالتنقيط 
بعد استكمال انجاز البطاقية الوطنية 

لرخص السياقة.
وأحصــت المندوبيــة الوطنية ألمن 
الطــرق مليــون ونصــف رخصة 
مســتوى  علــى  بيومتريــة  ســياقة 
قاعدة بياناتها على مســتوى التراب 

الوطني.
ق ـ و/ وأج

 n  تشارك وزيرة التضامن الوطني 
واألســرة وقضايــا المــرأة الســيدة 
كوثر كريكو، في أشــغال االجتماع 
اإلقليمــي التحضيري العربي للجنة 
وضــع المــرأة، لمناقشــة وإثــراء 
مشروع البيان العربي الذي ستتبناه 
الــدول العربيــة خال الــدورة 65 
للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة.

وترافع السيدة الوزيرة في االجتماع 
اإلقليمي التحضيري العربي للتجربة 
الجزائريــة في مجال ترقيــة المرأة 
وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا خاصة 
في ظل األزمة الصحية التي لم تثن 
جهود الدولــة في تطبيق االلتزامات 
الدولية، السيما بلوغ الهدف الخامس 
من أهــداف التنمية المســتدامة آفاق 
2030، والــذي ينص على “تحقيق 
المساواة بين الجنسين وتمكين جميع 
النســاء والفتيات”. وهــذا من خال 
االســتثمار فــي هذه القــدرات لدعم 
اإلنتاج الوطني و التأطير األســري 
بعد تداعيات الحجر الصحي النفسية 
منها واالجتماعية، وهو الدور الذي 
عــزز بالقــرارات الســيادية للســيد 
رئيــس الجمهورية ســواء من حيث 

التدابير الوقائية من تفشــي فيروس 
كورونا، کتســريح النساء العامات 
الحوامــل أو الاتي يتكفلــن بتربية 
األوالد مع ضمان أجورهن، أو من 
خال التعليمات الســيادية للحكومة 
بتكثيــف جهودها في الخراط المرأة 
في اإلنتاج الوطنــي، وهي التدابير 
التــي أضفت طابعا مميــزا للتجرية 
الجزائريــة محــل العــرض في هذا 

الصرح.
ق ـ و/ وأج

  الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 
تمنح 6 رخص استكشاف منجمية

  إسناد مهام المركز الوطني لرخص السياقة 
إىل المندوبية الوطنية لألمن يف الطرقات

وزيرة التضامن تشارك يف أشغال االجتماع 
اإلقليمي التحضريي العريب للجنة وضع المرأة

 الجزائر: سناء- م 

الجزائر: سناء- م 
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 بوقدوم يؤكد لعبد الحميد دبيبة تضامن 
الجزائر الثابت مع الشعب الليبي

n   شــهد األســبوعان األخيــران زيارات 
مكثفــة لســفراء األجانب فــي الجزائر، أين 
قاموا بإجراء لقــاءات مع زعماء األحزاب 
الكبــرى ســواء تلــك التــي كانــت توصف 
بأحــزاب المــواالة ، أو المعارضــة، وذلك 
بهدف اســتطالع المشــهد السياسي ، حيث 
التقى الســفير االيطالــي بالجزائر جيوفاني 
پوڨليــاز، أول أمس،  بلويزة حنون األمينة 
العامــة لحزب العمال بمقــر الحزب، حيث 
تناوال النقاش ، الوضــع الدولي والجهوي، 
األورو ـ متوسطي و كذا اتفاق الشراكة بين 

الجزائر و االتحاد األوروبي .
 والتقــى الســفير ذاته قبله بيــوم أي االثنين 
جبهــة  حــزب  فــي  بقيادييــن  المنصــرم 
القــوى االشــتراكية، أين تطــرق الطرفان 
لمحادثــات تمحــورت حول عــدة مواضيع 
تتعلــق بالعالقــات الثنائيــة بيــن الجزائر و 
إيطاليا  وحول عدة قضايا متعلقة بالوضعية 
السياســية الوطنيــة ، اإلقليميــة والدوليــة، 
و قبلهــا بيوم أي األحد التقى الســفير نفســه 
برئيــس حركة مجتمع الســلم عبــد الرزاق 
مقــري، بطلب مــن الســفير االيطالي، أين 
دار بينهمــا حديــث عن مســتوى العالقات 
الجزائريــة اإليطاليــة، آراء الحركــة فــي 
مختلــف القضايــا االقتصاديــة والسياســية 
والدولية، وقد شــرح د. عبد الرزاق مقري 
التوجهــات الفكريــة للحركــة فــي المجال 
االقتصــادي والتعــاون الدولــي ومواقفهــا 
المعروفــة فــي الشــأن السياســي والدولي، 
و قبلهــا بـ 14 يوما كان مقري قد اســتقبل 
الســفير الفرنسي ”فرانســوا غويات” بطلب 
مــن هذا األخيــر، ضمن سلســلة الزيارات 
الدبلوماســية العادية التي يقوم بها الســفراء 

المعتمديــن فــي الجزائــر للحركــة ضمــن 
زياراتهم العادية لألحزاب. 

كما اســتقبلت جبهة القوى االشــتراكية يوم 
3 من الشــهر الجاري، أي قبل أسبوع بمقر 
الحزب سفيرة جمهورية ألمانيا في الجزائر 
إليزابيــث وولبــرز، وهــي الســفيرة التــي 

اســتقبلها أول أمــس، األمين العــام للتجمع 
الوطنــي الديمقراطــي، الطيــب زيتونــي، 
حيــث تحــدث الطرفــان خالل اللقــاء ”عن 
العالقــات التاريخيــة المميــزة بيــن البلدين 
وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح الشــعبين 

الصديقين الجزائري واأللماني”. 

 و قد أثارت هذه التحركات المكثفة للسفراء 
األجانــب، خاصــة من الطــرف األوروبي 
بعض التســاؤالت لدى البعــض، أن كانت 
هــذه تحركات عادية، و أن اللقاءات-خاصة 
و أنهــا كانــت دائمــا بطلــب من الســفراء 
األجانب و ليــس من الطرف الجزائري- و 

تدخــل في إطــار العمل العادي للســفير  و 
ضمن مهامه  المخولة له. 

و في هذا الســياق، يقول المحلل السياســي 
لزهــر مــاروك فــي تصريــح لـــ »عيــن 
الجزائر«، إن الســفارات تتابع كل صغيرة 
و كبيرة في الجزائر أو في أية دولة متواجدة 
بها، ومــن عملها و مهامهــا العادية البحث 
عن التطــورات السياســية و االقتصادية و 
االجتماعية و كتابــة تقاريرها لبلدها ليكون 
علــى علــم بتلك التطــورات التــي تحصل 

في  البلد المعني.
 و أضــاف أن بعض الســفراء لمــا يطلبوا 
لقــاء مــع األحــزاب السياســية، فــإن ذلك 
يدخــل في إطــار اســتطالع آراء األحزاب 
السياســية و الطبقــة السياســية و المجتمــع 
المدنين وهذه مســالة طبيعية و بديهية تدخل 
في إطار العمل الدبلوماســي للســفير، لكن 
–يقول المحلل السياســي- ”هنــاك أطراف 
أخرى تســتخدم هذه اللقــاءات مع األحزاب 
السياسية و المجتمع المدني لتمرير أجندات 
سياســية،  وهنا تكمن الخطــورة، هذا ليس 
ضمن صالحيات الســفير، ومن حق الدولة 
حينئــذ اعتبــار الســفير غير مرغــوب فيه 
وتقــوم بطرده”. وتابع قائــال:” هناك بعض 
الســفراء يتحولــون إلــى ما يشــبه بطرف 
داخلــي و يحاولــون تمرير أجنــدات، فعلى 
األحــزاب و الجمعيات أن تكون فطنة لمثل 
هــذه اللقاءات، و أن تأخــذ حذرها، فكل ما 
يقــال بهذه اللقاءات قد ينشــر يوما ما، مثلما 
مــا جرى مع تســريبات ويكيليكس«. وقال 
ماروك إن هناك بعــض اللقاءات تكون في 

غير صالح البلد. 
س- م  

 تّم فيها التطرق إىل ملفات تتعلق بالوضع السيايس و االقتصادي للبالد

ماذا تخفي اللقاءات األخيرة بين سفراء 
دول أجنبية و قادة أحزاب سياسية؟

5  عين على الحدث

n  أكد وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري 
بوقدوم , أمس األربعاء, تضامن الجزائر الثابت 
مع الشــعب الليبــي وموقفهــا الرافــض لجميع 
أشكال التدخل في شؤونه الداخلية خالل اتصال 
هاتفي مع رئيس الــوزراء المنتخب لدولة ليبيا, 

عبد الحميد دبيبة.
وذكــر الســيد بوقدوم فــي تغريدة على حســابه 
الشــخصي على موقع تويتر: »سررت باتصال 
أخــي عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء المنتخب 
لدولة ليبيا حيث أكدت استعدادنا للتعاون والعمل 

معا لتحقيق االمن واالستقرار في هذا البلد”.
وشــدد الســيد بوقدوم علــى ”تضامــن الجزائر 
الثابــت مــع الشــعب الليبــي الشــقيق وموقفها 
الرافــض لجميــع أشــكال التدخــل في شــؤونه 

الداخلية ”.
 المشــاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي, 
برعايــة األمــم المتحــدة, صوتوا يــوم الجمعة 
الماضي, فــي عمليات االقتــراع والمفاوضات 
التــي رعتهــا بعثة األمــم المتحــدة, لصالح عبد 
الحميد دبيبة رئيسا لحكومة انتقالية تتولى مهمة 
التحضير لالنتخابات المقررة في ديسمبر القادم.
اتصــال  بوقــدوم،  فــي  أكد  صبــري  كمــا 

هاتفــي  أمس األربعاء, مع نائب رئيس المجلس 
الكونــي,  المنتخب ,موســى  الليبــي  الرئاســي 
عــن اســتعداد الجزائــر الكامــل للتعــاون مــع 
الســلطة التنفيذية المؤقتــة بليبيا بما يحقق األمن 

واالستقرار في هذا البلد .
وقــال الوزير  بوقدوم , في تغريــدة اليوم على 
حسابه الشخصي بموقع )تويتر (تواصلت هاتفيا 
مع أخي العزيز موســى الكونــي , نائب رئيس 
المجلــس الرئاســي الليبــي المنتخــب وعبرت 
له عــن اســتعدادنا الكامل للتعاون مع الســلطة 
التنفيذيــة المؤقتــة بما يحقق األمن واالســتقرار 
فــي ليبيا كمــا أكد تضامــن الجزائــر الدائم مع 
الشــعب الليبي الشــقيق وكان صبري بوقدوم قد 
تلقى في وقت ســابق اليــوم , اتصاال هاتفيا من 
رئيس الوزراء المنتخب لدولة ليبيا, عبد الحميد 
دبيبة وخالل االتصال أبدى الســيد بوقدوم للسيد 
دبيبــة اســتعداده للتعــاون والعمل معــا لتحقيق 
االمن واالســتقرار في ليبيــا  كما أعرب له عن 
”تضامــن الجزائــر الثابــت مع الشــعب الليبي 
الشــقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل 

في شؤونه الداخلية
رـ م

 المؤرخ عمار محند يؤكد:

من حق ضحايا التجارب النووية الفرنسية المطالبة 
باالعرتاف والتعويض

n   وقال محند عامر عشــية إحياء الذكرى 
الـــ61 للتجــارب النوويــة الفرنســية فــي 
الصحــراء الجزائريــة  أن هــذه التجــارب 
تندرج في إطار األيديولوجية االســتعمارية 
المبنيــة على إنــكار اآلخر وبالتالي تشــكل 
أدوات الهيمنــة حيث العنف بجميع أشــكاله 
هو المصفوفة  و اعتبر الباحث في المركز 
األنثروبولوجيــا  فــي  للبحــوث  الوطنــي 
االجتماعيــة والثقافية لوهــران مــن جهــة 
اخــرى أن هــذه الممارســات التــي تتم في 

إطار البرنامج النووي الفرنســي )-1957
1967( تندرج ضمن التصور االستعماري 
وتوفــر أيضا معلومات عــن الطابع المعقد 
لعمليــة الخــروج مــن الحربوأشــار إلــى 
اتفاقــات إيفيــان التي ســمحت بنودها للقوة 
االســتعمارية الســابقة بمواصلــة تجاربهــا 

النووية بعد استقالل الجزائر عام 1962
 وخــالل دعوته للتعليــق علــى التداعيات 
الجســدية والنفســية والمجتمعيــة لمثل هذه 
األفعــال أكد  محند عامــر، أنها متعددة مع 

األخذ فــي االعتبــار بدقة امتــداد الجوانب 
المتأثــرة معتبرا أن الضحايــا الذين يعانون 
مــن أضــرار جســدية يحــق لهــم المطالبة 
باالعتراف بهم علــى هذا النحو والحصول 
على تعويــض و لتحقيق ذلك يعتقد المؤرخ 
أنــه يجب إضفاء الشــفافية الكاملة على هذه 
التجارب النووية التي ال تزال تخلف ضحايا 
بعد مرور عقود وفي رده على ســؤال حول 
التقريــر األخير للمؤرخ الفرنســي بنجامين 
ســتورا والذي يســتدعي ضرورة مواصلة 
العمــل القائم بيــن الطرفين حول هذا الملف 
ألح الباحث على أن مسالة التجارب النووية 
لم تعــد من الطابوهات فــي الجزائر  داعيا 
الســلطات الجزائرية إلى إعــادة تفعيل هذا 
الملف والدفاع عــن مصالح من عانوا منها 
وفي هذا السياق يرى المتحدث أن الدولة هي 
المســؤولة عن هذا الملــف و ليس الضحايا 
و تطرق أيضا الى مســألة األرشــيف حيث 
قــال أن الدولة الجزائريــة مدعوة إلى إيجاد 
أفضل طريقة مع نظيرتها الفرنسية لحل هذا 

الملف  بشكل أكثر عموما.
 و فــي األخير، خلــص المؤرخ إلى أن هذه 
الذاكرة ليســت للمشاركة وال لالنشطار كما 
أن الســعي لتهدئة الذاكرات , هذه المســألة 
المتعلقــة بالتجــارب النووية الفرنســية في 

الجزائر دليل على أن األمر
 ال يتعلــق بالذاكرة بــل يتعلق بجبر الضرر 

ومسؤولية فرنسا تجاه الجزائريين
 رـ م 

 كثف السفراء األجانب خاصة من الجانب األوروبي في اآلونة األخيرة، اللقاءات مع األحزاب السياسية، و على الرغم من أن هذه الزيارات إلى مقرات األحزاب و 
اللقاءات مع رؤسائها و قياداتها، تدخل في إطار مهام السفراء ألية دولة أجنبية، غير أن الكم من اللقاءات المسجل في األسبوعين األخيرين، أثار  بعض التساؤالت 

حول هذا التسابق الستطالع آراء األحزاب السياسية حول الوضع السياسي و االقتصادي في البالد . 

أكد الباحث والمؤرخ عمار محند عامر، أن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، تمت في إطار منطق 
استعماري ينكر اآلخر،  مبرزا أن ضحايا هذه التجارب السوداء في تاريخ فرنسا االستعماري،  لهم الحق في 

المطالبة باالعتراف والتعويض بشفافية تامة.
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n وقال مهماه : » ما  يهمنا هو أن سعر البرميل  
كسر العتبة النفسية لـ 60 دوالرا، ولما نصل إلى 
كســر هذه العتبة يتولد زخم نفســي على مستوى 
األســواق، ويتولد زخم على مستوى المستثمرين 
والمضاربين  في األسواق النفطية العالمية، وهو 

مــا يزيد من دعم ســعر برميل النفــط، ولذلك أنا 
أقول إن الزيادة ستكون سلسة لكن بطيئة  ”

 وأضــاف الخبير فــي تصريح إذاعــي ” تتوقع 
أحــدث التقاريــر المستشــرفة ألســعار الدوالر 
وصول ســعر البرميل إلى 80 أو  100 دوالر 

،غيــر أنــه  ينبغي أن نكــون حذرين تجــاه هذه 
القــراءات  ... وستســتمر الزيــادة فــي ارتفــاع 
أســعار النفط  وببطء ، لكــن ال يمكننا أن ننتظر 

بأنها سوف تستقر في مستويات مرتفعة ».
 وأشــار مهماه إلى أن معدل ارتفاع سعر برميل 
النفــط  ال يتجاوز 0.5 دوالر يوميــا، ”غير أنه 
مســتقر في هذا المســتوى لمدة فاقت 100 يوم، 
وقد نتــج هذا المعدل بفضل  تضحيات قامت بها 
دول أوبك وشركاؤها بالتزامها بخفض مستويات 

اإلنتاج منذ جويلية المنصرم«.
وعن أهم العوامل الهيكلية التي قد تؤثر مســتقبال 
على اســتقرار صعود سعر النفط عالميا, أوضح 
مهمــاه أنها  كثيرة، وأوالها مبنيــة على التعافي 
العالمي مــن جائحــة كورونــا، و”هــذا يدعمــه 
اســتمرار التلقيح العالمي الجماعي قبل منتصف 
هته الســنة في غالبيــة دول العالم”...”باإلضافة 
إلى إظهار اللقاحات  آثار ايجابية على مســتوى 
الســاكنة عالميا، وهو ما سيؤدي إلى رفع الحجر 
الصحي  وبداية عودة النقل العالمي بما فيه النقل 
الجوي ، وعودة هذا األخير بشــكل كثيف هو ما 
ســيزيد من حجم االستهالك، ويشــجع االقتصاد 
العالمــي بزيادة الطلب علــى النفط بما  يدفع إلى 
ردم الهــوة بيــن الكميات الفائضة في األســواق  

وبين الطلب العالمي«.
ق ـ إ

 بحسب الخبري يف الطاقة بوزيان مهماه

   أسعار النفط ستستمر 

في االرتفاع لكن بوتيرة بطيئة

 يف حال فرض رضائب عىل األسهم

بورصة نيويورك تهدد بنقل مقرها 

بحسب تقرير لمنظمة غري حكومية

 رشكات النفط  الوطنية يف العالم مهددة بخسارة 
400 مليار دوالر عىل مرشوعات باهظة التكلفة

عىل امتداد السنوات الخمس المقبلة

 الصني تعزتم استرياد أكرث من 170 مليار دوالر 
من السلع من دول وسط ورشق أوروبا

  الدوالر يرتاجع إىل أدىن مستوى يف أسبوعني

قاعدة مستخدميه قفزت إىل 192 مليونا

  "تويرت" يحقق عائدات قياسية  بـ 1,29 مليار دوالر 
بعد أزمة االنتخابات األمريكية

عين على االقتصاد 
6

 توقع الخبير في الطاقة بوزيان مهماه ، أمس األربعاء، أن تستمر أسعار برميل النفط في االرتفاع  لكن 
بشكل بطيء ، غير أنه قلل من صحة توقعات وصولها عتبة المائة دوالر بالنظر إلى العوامل  الجيوسياسية 

والتجارية العالمية  التي قد تؤثر في سوق النفط .

n    حّذرت رئيســة بورصة نيويورك 
ستايســي كانينغهام، مــن أن الفرضية 
المســتحيلة لنقل البورصــة إلى خارج 
والية نيويورك باتت مرّجحة، قائلة إن 
المؤسســة المالية قد تهجــر مقّرها في 
شارع وول ســتريت في حال فرضت 

الوالية ضريبة على تداول األسهم.
فــي  مقــااًل  كانينغهــام  وكتبــت 
جورنــال«  ســتريت  ”وول  صحيفــة 
”فــي حيــن  فيــه  قالــت  أمــس،  أول 
تظل نيويورك نقطــة الجذب للصناعة 
الماليــة، فــإن الكثيــر مــن موظفــي 
إلى  ستريت يهاجرون  مؤسسات وول 
فلوريدا وتكساس وواليات أخرى ذات 

سياسات ضريبية سخية«.
وأشادت بقرار والية نيويورك الصادر 
عــام 1981 بوقــف جبايــة الضريبة 
على األســهم المتداولــة، لكنها حذرت 
من أنّه ”إذا اختار النواب إعادة فرض 
الضريبــة، فإن بورصــة نيويورك قد 
تضطــر إلــى تتبع خطى أولئــك الذين 
ينقلون مؤسســاتهم. البعض من زبائننا 
بدأوا بسؤالنا عن استعدادنا لالنتقال«.

وأشــار مشــّرعون مخضرمــون فــي 
مجلــس نــواب واليــة نيويــورك إلى 
اهتمامهــم بتفعيل ضريبة على مبيعات 
األســهم لســد العجز الحاد في ميزانية 

الوالية.
ومع ذلك أشــار مســؤولون فــي إدارة 
حاكم والية نيويورك أندرو كومو الى 

معارضتهم لمثل هذا اإلجراء.
نيويــورك  ميزانيــة  مديــر  واعتبــر 
روبــرت موهيــكا مؤخــرا أن فرض 
ضريبة على األســهم لن يكون مثمرا 
ألنه سيؤدي إلى دفع البورصة لالنتقال 

خارج الوالية.
وقــال موهيــكا فــي مؤتمــر صحافي 
فــي ينايــر ”العالقة الوحيــدة لديك مع 
ضريبــة انتقال األســهم هــي فكرة أن 
العمليات تحدث في الوالية ألن خوادم 
الحواسيب موجودة هنا”، مضيفا ”انقل 
الخــوادم فتنتقــل معهــا التعامالت وال 

تجبي أي شيء من الضريبة«.
وكانــت كانينغهام شــاركت األســبوع 
الماضي في توقيع رســالة مع قادة 25 
مؤسسة أوراق مالية لمعارضة فرض 

هذه الضريبة.
الــذي نشــرته أوردت  وفــي المقــال 
كانينغهــام أمثلــة من التاريــخ الحديث 
حول هــروب البورصات من فرنســا 
والســويد إلى لندن بعد فرض ضرائب 
هنــاك على تــداول األســهم، قائلة إن 
”البورصات يجب أن تبقى في بيغ آبل 

حيث تنتمي«.
وأضافــت ”إذا كانــت نيويــورك تريد 
أن تبقى العاصمــة المالية للعالم، فإنها 
تحتــاج إلى تجنب حماقة هذه الضريبة 
وإظهار أنها تتفهم حقا كيف تعمل قوى 

السوق«.
 ق ـ إ

n      قالــت منظمة غير حكومية، 
إن شركات النفط الوطنية في العالم 
مهــددة بإهــدار 400 مليار دوالر 
علــى مشــروعات للنفــط والغــاز 
باهظة التكلفة على مدى الســنوات 

العشر المقبلة.
وفــي تقريــر جديد بعنــوان ”رهان 
خطر”، نشــر أول أمــس قدر معهد 
إدارة الموارد الطبيعية أن شــركات 
 1.9 ستســتثمر  الوطنيــة  النفــط 
تريليون دوالر على مدى السنوات 
العشــر المقبلــة، فيما ســيحقق نحو 
خمس هذه االستثمارات فقط تعادال 
بين اإليــرادات والمصروفات، إذا 
ظل سعر النفط أقل من 40 دوالرا 

للبرميل.
وخفضت شــركات النفــط الكبرى، 
مثــل ”بي بي” و”توتــال” و”رويال 
داتش شل”، تقديراتها ألسعار النفط 
على المدى الطويل بشكل تدريجي، 
وهــي حاليــا فــي نطــاق مــن 50 

دوالرا إلــى 60 دوالرا للبرميــل. 
يتوقعــون  المحلليــن  بعــض  لكــن 
مستويات أقل من ذلك اعتمادا على 

وتيرة تحول الطاقة.
ويقــول التقريــر إن األمــوال التي 
ستستثمر في المزيد من المشروعات 
النفطيــة الزاخــرة بالتحديات ربما 
من األفضــل إنفاقها علــى الرعاية 
الصحية والتعليم أو تنويع االقتصاد 
لتقليــص عدم المســاواة. تقع الكثير 
من تلك الشركات الوطنية في بلدان 
يعيــش فيهــا 280 مليون شــخص 

تحت خط الفقر.
وذكــر التقريــر أن المنتجيــن فــي 
المملكــة  الشــرق األوســط، مثــل 
العربية الســعودية، ســيكونون أقل 
تأثرا ألن مســتويات التعــادل لديها 
أقــل بكثير، في حين ســتواجه دول 
إفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة، التــي 
ترتفــع فيهــا تكلفــة إنتــاج النفــط، 

مخاطر أكبر.

n   قــال الرئيس الصيني، شــي 
جيــن بينــغ، إن بــالده تخطــط 
الستيراد ما قيمته أكثر من 170 
مليار دوالر من الســلع من دول 
وسط وشرق أوروبا في السنوات 
لمضاعفــة  المقبلــة،  الخمــس 

واردات المنتجات الزراعية.
قمــة  خــالل  شــي،  وأضــاف 
افتراضيــة أول أمــس مــع دول 
وسط وشــرق أوروبا تركز على 
التجارة وتغير المناخ: ”17 زائد 
1 يمكن أن يحقق أكثر من 18” ، 
بحسبما ذكرته وكالة ”شينخوا«.

وقــال إن تعــاون الصيــن ودول 
وسط وشرق أوروبا يرتكز على 
االحترام المتبادل وبدون شروط 
سياســية، منوها بأن جميع الدول 
المعنية شركاء متساوون في آلية 

تعــاون تتســم بالتشــاور المكثف 
والمســاهمة المشــتركة والمنفعة 
المتبادلــة، بغض النظر عن حجم 

الدولة.
واســتطرد شــي: ”أسســنا إطارا 
للتعــاون متعــدد األبعــاد يقــوده 
قادة القمــة ويغطي أكثر من 20 
قطاعــا، لضمان مشــاركة جميع 

دول وسط وشرق أوروبا«.
وتابــع: ”وضعنا خططــا وقررنا 
القيام بمشــاريع بناء على الواقع 
الوطنــي لــكل دولــة، وشــجعنا 
جميــع الدول على إيجــاد أفضل 
طريقــة لتعزيــز قوتهــا الخاصة 
في التعاون، مع إدراك شــواغل 

بعضنا البعض«.
 ق ـ إ

n واستقرت بيتكوين عند نحو 46 ألفا و500 
دوالر بعــد أن بلغت مســتوى مرتفعــا جديدا 
عنــد 48 ألفــا و216 دوالرا أثنــاء الليل بعد 

أن كشــفت تسال عن استثمار بقيمة 1.5 مليار 
دوالر في العملة المشفرة الرائدة.

وبلغت العملة االفتراضية المنافسة اإليثريوم، 

التــي عادة مــا تتحرك بالتزامن مــع بتكوين، 
مستوى قياســيا عند 1826 دوالرا أمس قبل 
أن تتــداول مرتفعــة 1.1 بالمئــة إلى 1791 

دوالرا.
ونزل الدوالر الــذي عادة ما يُنظر إليه كمالذ 
آمــن مقابل العمــالت المناظرة الرئيســية، إذ 
تلقى اإلقبال علــى المخاطرة الدعم من تفاؤل 
حيال دعم مالي ونقدي وأرباح قوية للشركات 

واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ونزل مؤشــر الدوالر إلى المستوى المنخفض 
90.378 اليوم للمرة األولى هذا الشهر وبلغ 
في أحــدث تــداوالت 90.398 وبصدد تكبد 

خسائر للجلسة الثالثة.
واســتقر الدوالر تقريبا عند 104.58 ين بعد 
أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 104.5 

للمرة األولى هذا الشهر في الجلسة السابقة.
دوالر   1.2126 إلــى  اليــورو  وارتفــع 
معــززا مكاســبه لليوم الثالث. وعــاود الجنيه 
اإلسترليني بلوغ أعلى مستوى في ثالثة أعوام 
عنــد1.3827 دوالر قبل أن يتــداول مرتفعا 

0.1 بالمئة عند 1.3818 دوالر.
 ق ـ إ/ وكاالت

n  أعلــن تويتر أن قاعدة مســتخدميه قفزت إلى 
192 مليونــا في الفصل الذي شــهد االنتخابات 
الرئاســية األميركية والحملة التي شنّت ضّد نشر 

المعلومات المضلّلة.
وارتفع عدد المســتخدمين النشــطين خالل الربع 
الرابع الذي انتهى قبل أيام من تســلّم الرئيس جو 
بايدن مقاليــد الحكــم بمعــّدل 27 بالمئــة مقارنة 

بالعام الماضي.
وقــال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورســي إن 
منصة التراسل ومقرها سان فرانسيسكو ال تزال 
ترّكــز علــى ”الترويــج لمحادثــات صحية أكثر 

ألولئك الذين يستعملون خدماتنا«.
الرئيس  وقام تويتر وفيســبوك بتعليق حســابات 
الســابق دونالد ترامب فــي بدايــة يناير بســبب 
اتهامه بنشــر محتوى يســاعد على تأجيج العنف 

في مبنى الكابيتول.
وجاءت هذه العقوبات غير المسبوقة بعد لجوء ترامب 
إلى وسائل التواصل االجتماعي لتكرار مزاعمه حول 

تزوير االنتخابات التي خسرها أمام بايدن.
وذكر تويتر أن أرباحــه تضاعفت مقارنة بالعام 
الماضــي لتصل إلى 222 مليون دوالر، بعد أن 
ارتفعت عائداته 28 بالمئة لتحقق رقما قياسيا بلغ 

1,29 مليار دوالر.
وقــال دورســي »2020 كان عامــا غير عادي 
بالنســبة إلى تويتــر«، مضيفا »نحــن فخورون 
أكثــر مــن أي وقت مضى لخدمتنــا النقاش العام 

خاصة في هذه األوقات غير المسبوقة«.
وأثارت النتائج ارتفاعا طفيفا في أســعار أســهم 
تويتر الــذي يعمل على تعزيــز اإلعالنات على 
المنصــة وتوســيع قاعدة مســتخدميه بما يتخّطى 
جمهــوره األساســي من المشــاهير والصحافيين 

والسياسيين.
ق ـ إ/ وكاالت

الخميس 11 فيفري  2021
الموافق لـ 28 جمادى الثانية 1442

 بلغ الدوالر أدنى مستوى في أسبوعين أمس األربعاء، إذ انحسر الطلب على األصول اآلمنة، فيما يتطلع المستثمرون إلى 
تعاف متوقع من جائحة كوفيد 19 هذا العام مدفوعا بتحفيز مالي ونقدي كبير.



n تدخلــت الوحــدة الرئيســية 
للحماية المدنيــة لميلة نهار اليوم 
هــذا اليوم ألجل إجالء 11 تلميذا 
و تلميــذة تتراوح أعمارهم مابين 
10 و 12 ســنة  لهم أالم بالبطن 
و قــيء و حمــى بســبب تســمم 
غذائــي إثر تناولهــم وجبة الغداء 

الباردة) بيــض + ياغورت( من 
ابتدائيــة عليــوش إســماعيل حي 
صنــاوة العليا بلديــة ودائرة ميلة 
.الضحايا أســعفوا بعين المكان و 
حولوا إلى مصلحة اإلستعجاالت 

بمستشفى ميلة .
محمد. ب

n قــام ،صباح أمــس الثالثاء، 
والي والية ميلــة بخرجة ميدانية 
برمجــت لمناطــق الظــل ،حيث 
قادتــه هــذه الزيارة إلــى بلديات 
دائــرة ترعي باينــان تفقد خاللها 
بعض المشــاريع التــي تدخل في 
ســياق التكفل بمناطق الظل حيث 
كانــت البدايــة بعاصمــة الدائرة 
باينــان أيــن تفقــد بها مشــروع 
صيانــة وتعبيــد الطريــق الرابط 
بين شماسة و بني عفاف وتزويد 
مشــته عيــن حامــد العليــا بماء 
الشــروب تمــت معاينــة انجــاز 
خزان علــوي ســعته 500 متر 
مكعــب كما قــام الوفــد الوالءي 
االبتدائيــة  المدرســة  بزيــارة 
الشــهيد بوالبنان علي بمشته عين 
الحمراء ببلديــة اعميرة اراس و 
معاينة اشــغال الصيانة بها والتي 
تدخــل في إطار التكفــل بمناطق 

الظل .
 كمــا تفقد مشــروع انجاز خزان 

نصف مغمــور للميــاه الصالحة 
للشرب ســعته 500 متر مكعب 
بــدار عياط بــذات البلديــة و في 
بلدية تســالة المطاعــي تم تفقد و 
معاينــة مشــروع تهيئــة الطريق 
الرابــط بين الطريق الوطني رقم 
105 و مشــته بلــوداد و بمشــته 
الســدايري بــذات البلديــة عاين 
مشــروع انجــاز محطــة الضخ 
والتــي تدخل فــي إطــار التكفل 

بمناطق الظل .
  كمــا عايــن إشــعال التهيئــة و 
صيانة المدرسة االبتدائية األخوة 
شــهداء جامع بعين الكبيرة بنفس 
البلديــة .  قبــل هــذا قــام الوالي 
بإعطاء إشــارة االنطــالق أولى 
فيــروس  تلقيــح ضــد  عمليــات 
المتعــددة  بالعيــادة  كورونــا 
الخدمات ظمبري بتحصيص بن 

معمل بعاصمة الوالية ميلة .
أبو نوفل

n عبــر المواطنــون المتنقلون 
بين مدينتي الطاهير وتاسوســت 
عن ســخطهم من المعانــاة ،التي 
تالحقهم على مســتوى خط النقل 
المذكــور ،وهــذا بســبب ســوء 
البرمجة وفرض الناقلين لمنطقهم 
وأهوائهم على حساب المواطنين 
،الذي يتنقلون بكثافة بين الطاهير 
وتاسوست،وحســب مابلغنــا من 
المســتعملين  المواطنين  عدد من 
العمومي،فــإن  النقــل  لوســائل 
إنتظار انطالق كل حافلة يتجاوز 
20 دقيقــة ،وهــو خلــق تذمــرا  

واســتياء مــن الجميــع وخاصــة 
كبار السن والشــيوخ والمرضى 
،الذيــن اليتحملون اإلنتظار على 
الرصيف،وقــد وصفــوه بأســوء 
خــط عرفــوه مــن والــى مدينة 
الطاهير التي تبعــد عن عاصمة 
الواليــة اال بـــ 25 كلم ،مطالبين 
أجهــزة الرقابــة زيــارة وتفتيش 
المــكان للوقــوف بأنفســهم عــن 
التجــاوزات التــي يرتكبها يوميا 
فــي حــق  الحافــالت  أصحــاب 

مواطني المنطقة.

n كشــف والــي جيجــل ،بــأن 
الواليــة أحصــت 238 منطقــة 
 181 مــن  ظل،ستســتفيد 
قــدره  مالــي   بغــالف  عمليــة 
286002089323دج،تمــس 
المشــاريع ذات الصلة المباشــرة 
غــرار  علــى  بالمواطنيــن 
شــبكات التطهير وتهيئــة وتعبيد 
الطرقات وفتح المســالك وترميم 
وصيانــة قاعات العــالج وإنجاز 
شــبكات المياه وترميــم المدارس 
التدفئــة  وإنجــاز  اإلبتدائيــة 

المركزية،وتجســيدا لهذه البرامج 
،شرع في انجاز 70 عملية خالل 
األشــغال  2020،انتهــت  ســنة 
عمليــة  و12  عمليــة   58 مــن 
التزال فــي طــور اإلنجاز،وفي 
األشــغال  السياق،ســتنطلق  ذات 
قريبــا فــي انجــاز 111 عمليــة 
الــى  يصــل  مالــي  بغــالف 
علــى  1959154000.00دج 
مستوى105 منطقة ظل ،ويتوقع 
اســتالمها قبــل انقضــاء الســنة 

الجارية.

n في إطار محاربة الجريمة بكافة أشكالها 
، تمكنــت وحــدات المجموعــة اإلقليميــة 
للدرك الوطني بجيجل من حجز كمية من 
المخدرات نوع كيف معالج تقدر ب 514 
غــرام، وهدا وبنــاء على معلومــات تفيد 
قيام شخص على نقل كمية من المخدرات 
مــن مدينة جيجل إلــى مدينة ميلة ، أين تم 
وضع نقطة مراقبة على مســتوى الطريق 
الوطني رقــم 27 ببلدية ســيدي معروف 
؛حيث تم توقيف ســيارة ســياحية من نوع 

سيات إيبيزا ، المقتادة من طرف المسمى 
”ز. ن” وبعد تفتيش الســيارة تفتيشــا أمنيا 
تــم العثور بلعبــة القفــازات للمركبة على 
رزمة مــن المخدرات ”كيــف معالج” في 
05 صفائح بــوزن إجمالي 514 غرام ، 
إضافــة إلى مبلغ مالي يقدر ب 50 مليون 
ســنتيم، وقد تم توقيف المتهم للتحقيق معه 
في إنتظار تقديمه أمــام الجهات القضائية 

المختصة.
نصرالدين - د 

n  و عبر طلبة  آخرون عن امتعاضهم الشديد 
مــن  طريقة التدريس المتبعة عــن بعد والتي ال 
تســمن وال تغنــي من جــوع حســب قولهم و ال 
يمكــن أن تكون لها نتيجة فهم مطالبون باالطالع 
علــى كل المحاضــرات التي يضعها  األســاتذة 
في المواقع و منها ماهو متعلق بالفهم و االســتاذ 
هنــا  مطالب بالشــرح ألن قــدرة الطالب لوحده 
على اســتيعاب بعــض النقاط ضعيفــة فيجب أن 
يكــون  هناك تأطيــر و تنظيم من طرف أســتاذ 
المقياس مــن جهتهم رفــع طلبة الحقوق شــعار 
الكابــا حقــي دون مســابقة وطالبــوا  بضرورة 
تحقيق مطلبهــم المتمثل  في فتح شــهادة الكفاءة 
المهنية دون مســابقة و اعتبروا أن هذه االخيرة  
فيها ظلم و إجحاف  في حق من لهم المســتوى و 

الكفاءة  للدخول لها 
كمــا عبر الطلبة أيضا عن غضبهم  الشــديد من 
الوجبات الجامعية الكارثية حيث قالوا ”إن الدولة 
وفرت ميزانية ضخمة لهذا الخصوص لكننا نجد 
نوعيــة رديئة جدا من االكل تقدم لنا  إضافة إلى 
اوضــاع اإلقامات التي تتواجد في وضعية مهينة 
و كارثيــة نحن نطالب بــأن يصل صوتنا ألعلى 
ســلطة ف البــالد للنظر إلى حالنــا ، مع اننا في 
حــرم جامعي يجــب أن يكون في المســتوى من 

كل النواحي لكن لألسف وجدنا العكس فنحن في 
خطر   دائم«

و فــي حديــث  لرئيس المكتــب الوالئي لالتحاد 
الوطنــي للطلبــة الجزائرييــن بجامعــة االخــوة 
منتوري قســنطينة لعين الجزائر قال إن الطالب 
لألســف ضحية سياســة إدارية فاشــلة و أن هذا 
االتحــاد في تواصل دائم مــع القاعدة الطالبية و 
مدافــع دائم عــن حقوقهم المشــروعة من توفير 

األمــن الحقيقــي البعيــد عن التهديد لســالمة كل 
طالــب و طالبة كذلك توفير وجبات محترمة لهم 
و ضــرورة  توفيــر كل الظــروف البيداغوجية 
المالءمــة علــى مســتوى الكليــات و المكتبات  
لتحصيل علمي حقيقي ألن منهجية التدريس عن 
بعد جد بســيطة يشــتكي منها كل الطالب خاصة 
أنــه ليس هناك مراعــاة لظروف بعــض الطلبة 

نظرا لصعوبة توفر االنترنت و الحواسيب.

n تعتبر منطقة شــعبة الخرشــف   و المشــاتي 
المحيطــة بها منطقة ظــل بامتياز فلم يشــفع لها 
البتــة فــي نيــل حصتهــا و حقها من المشــاريع 
التنمويــة فهي مشــاتي معزولــة ، خصوصا ان 
ســكانها اســتقروا بها  منذ ســنوات و يمارسون 
فيها نشــاطات الفالحة ، الى جانب تربية االبقار 

والدواجن والمواشي .
يعيش قاطنو مشــتة حماني وبــن تليس … التي 
تحيط بشــعبة الخرشف بوالية قســنطينة ، دائرة 
الخــروب  أزمة التزويــد بالغــاز الطبيعي فجل 
منــازل الســكان تفتقر أدنى ضروريــات العيش 
الكريــم ، ما حول  حياتهــم إلى جحيم ال يطاق ، 
هذا ما يجعل مواصلة االستقرار بها صعبة ، فهم 

يعيشون حياة بدائية .
و في لقاء لنا مع الســيد ” جمــال حماني ” ممثل 
مشــتة حماني الذي رحب بنا في بيته المتواضع 
الذي يغيب عنه الغاز أوضح أنه  يشتري قارورة 
الغاز بســعر 250 دينار جزائــري ويجلبها من 

نقاط بيعها الواقعة بعيدا عن مقر سكنهم 
المنطقــة تفتقــد أيضا لقاعة عالج مــا يحتم على 
الســكان التنقــل إلــى صالــح دراجــي أو مدينة 
الخــروب من أجــل العالج ، كمــا أن النقل يكاد 
يكــون منعدم ويعتمد الســكان فــي تنقالتهم على 
ســيارات الفــرود التي تعد علــى أصابع اليد وال 

تكفي لتلبية حاجة الجميع  .
 بالمــوازاة مع الواقع المعيشــي المر الذي يعيش 
فيه ســكان هاته المشــاتي ، نجد مشــكل اهتراء 

المواطنيــن  معانــاة  كرســت  التــي  الطرقــات 
فــي غيــاب التأهيل واالشــغال الخاصــة بتهيئة 
الطرقات و المســالك التي تعاني اهتراء كبيرا ، 
بســبب انتشار الحفر و المطبات فيها ، حيث اكد 
قاطنوها أن المســالك لم تنــل نصيبها من التهيئة 

والتزفيت .
يشتكي العديد من سكان المشاتي بشعبة الخرشف 
من مشكل انعدام قنوات الصرف الصحي ،حيث 
انهم يخشون من تدفق مياه الصرف الصحي في 
ما قد يســبب كارثة بيئيــة  وأمراض معدية تهدد 

الصحة العمومية  .
وسرد مواطنون  لجريدة عين الجزائر انهم ملوا 

هــذه الوضــاع المزرية  ، وأنهم  رفعــوا العديد 
من المراســالت و الشكاوي للجهات الوصية من 
أجل  التدخل لتغيير الوضع ، مشيرين انهم تلقوا 
وعــودا كانــت عرقوبيــة  لم تجســد على أرض 
الواقــع ، وهــم يطالبــون بالشــروع في تجســيد 
المشــاريع التي تدخل في إطــار برنامج مناطق 
الظــل الــذي أقرتــه الدولــة لفائدة الســكان بغية 

تحسين إطارهم المعيشي.
نشــير أننــا حاولنا  االتصــال برئيــس المجلس 
الشــعبي البلدي للخروب، مرات عديدة إليصال 
االنشــغال له، ومعرفة رده، إال أننا لم نتمكن من 

ذلك.

سببها  األوضاع المزرية من الناحية البيداغوجية و األمنية    

 موجة اإلحتجاجات متواصلة  
بجامعة  قسنطينة 1 

قام طلبة جامعة منتوري 1 بتنظيم وقفة احتجاجية أمس األربعاء و تم غلق جميع مداخل الكليات و تمثلت 
مطالب االحتجاج في توفير األمن الذي اعتبروه مغيب  في ظل االعتداء على الطلبة حتى   من طرف أعوان 
بالسالح  اعتداء  إلى  اللغات   اآلداب و  كلية  أحد طالب  لهم حسب قول  اين تعرض زميل  الخارجي  األمن 

األبيض من طرف عون أمن تابع لمؤسسة الحراسة الخاصة.

منطقة شعبة الخرشف ، التي تبعد عن بلدية صالح دراجي ب ”3 كيلومتر ”  وعن دائرة الخروب ب 8 كيلومتر ،   منطقة 
ظل منسية بإمتياز ،تقيم بها حوالي   100 عائلة  وتجمع مشاتي حماني ، بن تليس ، بن جاب هللا ، بن طالب ، بن شريف 

، مزرعة زادي ، مزرعة طلحي ، مشتة تاستير ،ومشتة بن قانة .

 9مشايت  بدائرة الخروب بقسنطينة معزولة تنتظر الفرج 
غياب خطط التنمية يؤرق سكانها

عين على الشرق
7 الخميس 11 فيفري  2021

الموافق لـ 28 جمادى الثانية 1442

متفرقات
تسمم 11تلميدا بابتدائية عليوش 

سماعيل بميلة 

الوايل يف زيارة عمل وتفقد لمناطق 
الظل بدائرة تريع باينان

تجاوزات أصحاب الحافالت عىل
 خط الطاهريو تاسوست بجيجل 

إحصاء 181 منطقة ظل بالوالية 
درك جيجل يحجز نصف كلغ من المخدرات بسيدي معروف

قسنطينة : عفيفة بوقالص

قسنطينة : المشطة امال



متفرقات

كشــفت تصريحــات  وقــد   n
التجار أن سبب هذا الحريق يرجع 
بالدرجــة األولى إلى اإلهمال الذي 
طالــه كونه تابــع التحــاد التجار، 
وهــي الهيئة الــي تلقــت انتقادات 
الذعــة من طــرف هــؤالء التجار 
الذيــن يحّملونها المســؤولية كاملة 
عمــا جــرى، كــون أن الحريق أو 
االنفجــار كان متوقعــا حدوثه بهذا 
المركــز من طرف التجــار، الذين 
أكدوا أن النتيجــة تحصيل حاصل 
لما يشــهده هذا المكان من مشــاكل 
وتراكمات واهمال، حيث كشــفت 
أحدهم أنه حتــى الفضاء الذي كان 
على شــكل بستان لألشجار بمحيط 
هذا المركز التجاري تم اقتحامه من 
طرف الباعــة الفوضويون وقاموا 
باقتــاع تلــك األشــجار ونصبــوا 
طاوالت فوضوية للبيع، ناهيك عن 
غياب النظافة وانتشار القمامة بكل 
أنواعها داخل المركز، حيث يمكن 
لشــرارة كهربائية واحدة أن تحدث 
حريــق مهــول مثلمــا وقــع فعا، 

التجار  وبالتالــي يطالــب هــؤالء 
مــن الوصايــة فتح تحقيــق معمق 
ومعاقبة المتسببين في هذا الحادث 
المأســاوي، مضيفين أنهــم تكبدوا 
خســائر كبيرة خال أزمة كورونا 
بســبب غلق المركز لعدة أشــهر، 
وهاهم يتعرضون لخســارة أخرى 
أيام فقــط بعد فتحــه، مطالبين من 
السلطات المعنية بتقديم تعويضات 

لهم، خاصة التجار النظاميين.
وحســب بيــان صــادر عــن خلية 
االتصال لمصالح الحماية المدنية، 
فإن هذه األخيرة سّخرت إمكانيات 
الحريــق  هــذا  إلخمــاد  كبيــرة 
متمثلــة فــي 10 شــاحنات إطفاء 
و4 ســيارات إســعاف وشــاحنتين 
للســلم الميكانيكــي بكامل طواقمها 
نفــذ العمليــة أكثــر مــن 62 عونا 

المديــر  بقيــادة  الرتــب  بمختلــف 
الوالئــي للحماية المدنية ورؤســاء 
الوحدات، وعــن كرونولوجيا هذا 
الحريق، فقد كشفت ذات المصالح 
أنه اندلع بالطابق األرضي وانتشر 
إلــى الطابق العلوي بســبب طبيعة 
الســلع والمواد ســريعة االشــتعال 
المعروضة للبيــع، وعملية إخماده 
انطلقــت منذ مســاء أول أمس إلى 
غايــة الســاعات االولى مــن نهار 
أمــس، وقــد تســبب الحريــق في 
حصيلة أولية فــي إحراق واتاف 
حوالــي 28 محــا تجاريــا وكــذا 
للعــرض  طاولــة   100 حوالــي 
والبيــع، وحاليــا تم وضع شــاحنة 
للحراســة علــى مســتوى  تدخــل 
المركــز التجــاري لتأميــن المكان 
أثناء أشغال رفع مخلفات الحريق، 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المركز 
التجاري يتربع على مساحة حوالي 
2800متر مربع بناء حديث يتكون 
من طابق أرضــي  زائد 4طوابق 
علوية يحتوي علــى حوالي 250 
محا، علما أن الطابقين األخيرين 

غير مستغلين.

n إحتصــن مســاء أمــس األربعــاء، قصــر 
الثقافــة و الفنون مالك شــبل في ســكيكدة، يوما 
دراســيا حول »الحالــة المدنية«،وهذا من تنظيم 

مجلس قضاء سكيكدة والية سكيكدة، و بحضور 
األســرة القضائية على رأسها السيد النائب العام 
ورئيــس مجلس قضاء ســكيكدة، كل من األمين 

العام للوالية ممثا عن الســيد الوالي، والسيدات 
والسادة رئيس المجلس الشعبي الوالئي، إطارات 
ومــدراء الوالية، ورؤســاء الدوائــر والمجالس 
الشــعبية البلديــة للواليــة، إضافــة إلــى قضــاة 
ومحامين وممثلــي مختلــف االدارات والهيئات 

الوطنية بالوالية .
الفرصــة كانــت مــن أجــل المراجعــة لصالــح 
قانــون الحماية المدنية الجديد وضرورة تبســيط 
اإلجــراءات اإلداريــة ،خاصــة ونرافعــة وزير 
العــدل األخيرة أثنــاء زيارته لوالية قســنطينة، 
حيــث حث على تبســيط وثائق الملفــات اإلدارة 
و الفضائيــة ، كمــا كانت فرصــة المنتخبين من 
أجل طرح العديد مــن النقاط القانونية في الحالة 
المدنيــة، مــع فتح نقاش قانوني أثــرى التنظيم و 

التسريع لضباط الحالة المدنية.
نورالدين ب

عين على الشرق 8

غياب الطبيب الجراح و اكتظاظ  
يخنق العيادة في القل بسكيكدة

مخلفات الحريق الذي التهم مركز تجاري بالعلمة
إتالف 28 محال وحوايل 100 طاولة واتحاد التجار يف قفص االتهام

مجلس قضاء سكيكدة يرافع لصالح قانون الحالة المدنية  الجديد  

تعاني، مند سنوات عيادة التوليد في القل بسكيكدة، و التابعة للقطاع الصحي من تواصل غياب مختص في جراحة التوليد رغم الصراخ المستمر 
للجمعيات المحلية و حتى المهتمين بشأن الصحي ،إال أن اإلدارة تتحجج كل مرة بأمور خارجة عن نطاقها و صالحياتها ،خاصة و أن كل 
األطباء المختصين الذين تم تعينهم مند أربع سنوات يفضلون االستقالة من مناصبهم أو طلب اإلعفاء من المنصب في القطاع الصحي بالقل.

حوامل تتعدينا يف عيادة التوليد بالقل

إكتظاظــا  تشــهد  العيــادة    n
للحوامل الوافدات من كامل بلديات 
المصيــف القلي و حتــى من والية 
جيجــل المجاورة قصــد الوضع أو 
العاج و حتى العمليات القيصرية، 
ما يجبر القائمين على العيادة قبول 
اســتقبال سيدتني في ســرير واحد  
و تحويــل أغلبيتهــن علــى القطاع 
الصحــي بســكيكدة خاصــة و ان 
الجراحيــن المتعاقديــن من القطاع 
الصحي بــات غير قادر على تلبية 
الضغــط المفــروض علــى العيادة 
التــي تتحــول فــي أكثر مــن مرة 
إلى ســاحة عــراك بيــن  العاملين 
فيهــا و مرافقــي الحوامــل تحــت 
ذريعــة غيــاب الجــراح المختصة 
او رفــض لتحويــل الحامل للقطاع 
الصحي بسكيكدة، مما يجبر العديد 
منهــم لتحويل زوجتــه او أبنته إلى 
العيــادات الخاصــة التي »حرقة« 

جيوبهم .
و في هذا الســياق، طالب المجتمع 

المدني المحلي في القل، من وزير 
الصحة ضــرورة التدخــل العاجل 
مــن أجل دعم أوال تحويــل العيادة 
إلــى داخل القطاع الصحي و أنهاء 
تواجدهــا في بنايــة مركز الضمان 

االجتماعــي المتهالكة و التي باتت 
يقاسمها فيها سكان البناية في مشهد 
غير الئق بعيادة خاصة بالحوامل، 
كمــا يمكــن تحويلهــا إلــى القطاع 
الصحــي مــن تســحين الخدمــات 

الصحيــة و مراقبتهــا ناهيــك دعم 
فــي  مختصــون  بأطبــاء  العيــادة 
الجراحة لتغطيــة العاجز القائم في 
عيادة باتت تغطي 12 بلدية غرب 

الوالية و حدود والية جيجل.

n ناشــدت، جمعيــات المجتمع 
المدنــي المحلــي فــي عين قشــرة 
غربي والية سكيكدة، والي الوالية 
ووزيــر الداخليــة، التدخل العاجل 
مــن أجل اســترجاع المقــر القديم 
لدائرة و الذي بات عرض لتخريب 
و اإلهمــال و بات وكرا من أوكار 
الفســاد و لتجمــع المنحرفيــن من 
متعاطي الســموم خاصــة في ظل 
افتقــاره إلــى حــارس ليالــي على 

األقل.
ممثل عن أسرة المجتمع المدني قال 
»عيــن الجزائر«، بــأن هده المقر 
الذي يتربع على مســاحة شاســعة 
مــن األرض به العديد من المرافق 
و المبانــي و حتــى إقامــة أصبــح 
خرابــة و هــذا فــي ظــل اإلهمال 
الــذي يشــهده مند غلقــه و تحويل 
مصالــح الدارة إلــى المقر الجديد، 
حيث أنه يعاني حاليا من ســقوطه 
فــي يــد المنحرفيــن و متعاطــي 
الســموم من مروجي المهلوســات 
و المخــدرات و جــزء منــه بــات 

مخمــرة مفتوحة ليــا تحت أنظار 
الجميع خاصة أمام افتقاره لحارس 
ليالــي، إلى جانب وجود العديد من 
المنافــذ المفتوحــة لدخوله، كما أن 
األحــراش و الحشــائش التي باتت 
تحيط به ســهلت مــن تلك الصورة 
السوداء التي وجب على السلطات 
العموميــة تحمــل مســئوليتهم في 
ظل هــذه الوضــع الخطير خاصة 
و انه يتحول كذلك ليا إلى ســاحة 
للعــراك بين المنحرفين توقع بينهم 

في العديد من المرات الضحايا .
و كانــت والــي الوالية األســبق ، 
قد أمر بتحويل هــذا المرفق لفائدة 
البلدية و إمكانية تحويله الى مرفق 
عمومي او شباني خاصة و ان عين 
قشــرة ال تزال ال تملك دار شــباب 
مناســبة تحتوي الطاقات الشــبانية 
النشــطة،  المحليــة  الجمعيــات  و 
كما أنهــا تفتقد الى مرافــق الدولة 
العموميــة كســونلغاز و صنــدوق 
التقاعد و مرافق أخرى  يمكن لهده 

البناية ان تكون جامعة لها.

n جــدد، أمــس ،تاميــذ ثانوية 
18 فيفــري ببلديــة أوالد أعطيــة 
وقفــة  ســكيكدة،  واليــة  غربــي 
المؤسســة  داخــل  احتجاجيــة، 
التربويــة بســبب غيــاب التدفئــة 
التــي حولــت أقســام الثانويــة إلى 
ثاجات فــي ظل البرودة القاســية 
التي شــهدتها المنطقة، وكذا موجة 
الصقيع التــي ضربت المنطفة بعد 
وصول درجات الحرارة إلى أدنى 
مســتوياتها، وقد عبــر هؤالء عن 
عميــق اســتيائهم من هــذا الوضع 
الكارثــي الــذي بــات يؤرقهم في 
هــذا الفصل البــارد، حيث أشــار 
المحتجون في هــذا الصدد إلى أن 
البــرد قد نــال منهم داخل أســوار 
هذه المؤسسة التعليمية، وهو نفس 
المشــكل الذي يعود إلــى الواجهة 

بمجــرد حلــول فصــل األمطــار، 
ويطالب هؤالء بتوفير التدفئة على 
مســتوى األقســام التي تحولت إلى 
أشبه بغرف تبريد، األمر الذي أثر 
سلبا على تركيزهم، عكس الجناح 
اإلداري الــذي تتوفــر فيــه التدفئة 
الازمة، هذا في ظل غياب النقاوة 
و األبــواب و النوافــذ، كما طالبوا 
إدارة المؤسســة ومديريــة التربية 
بالتدخل من أجل تدارك هذا النقص 

في القريب العاجل.
نشير بأن رئيس بلدية أوالد أعطية 
،قال لعين الجزائر ،بأن المدرســة 
استفادت من مشــروع إعادة تهيئة 
داخليــة و خارجية علــى اعتبارها 
قديمــة كما ســوف تســتفيد من كل 

شروط البروتوكول الصحي .
نورالدين ب

مــازال الحــزن يعصــر نفوس تجار مركز أحمد مهناوي بالعملة في ســطيف، والذي التهمه حريق مهّول مســاء أول أمس، حيث 
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n  فبعــد وجهتــه األولــى للوقــوف علــى مشــروع 
ازدواجيــة الطريــق الرابط القطب الحضــري الدكان 
بحــي الجــرف بمدينة تبســة، علــى مســافة 1.5 كلم 
ومتابعته لعرض تقني  للمشروع، شدد ذات المسؤول 
علــى ضرورة التحلي بروح العمل وإنجاز المشــاريع 
وتســليمها في مدة إنجازها المتفــق عليها، وأمر والي 
الواليــة بتزويد الورشــات بالتعــداد المطلوب لتكثيف 
الجهــود مانحا المقاولة المكلفة مهلة التتجاوز15 يوما 
الستكمال المشروع وتســليمه، متوعدا إياهم بالمتابعة 
القانونيــة عند تقاعس أو عــدم احترام هاته المهلة،كما 
تمــت معاينة تحصيص حي المنــار والذي وقف ذات 
المســؤول علــى انشــغاالت ســاكنتها ومطالبهــم في 
إعادة تهيئــة الحي والقضاء علــى البنايات الفوضوية 
التــي أغلقت منافــذ الحي، واعدا إياهــم إيجاد أرضية 
لباء مســجد الحي، وفي وجهتــه الثانية كانت نحو حي 
الميزاب3--، والذي تم معاينة مشــروع إنجاز شــبكة 
الصــرف الصحي لصالح 1000 ســاكن، حيث عاين 
خالل هذه الوجهة والي الوالية عرضا تقنيا شــدد من 
خالله على الرفع من وتيرة األشغال ومراحل اإلنجاز 
واحتــرام النوعيــة ، وتســليم المشــروع بداية شــهر 
مــارس القادم، للتفــرغ لمهام تهيئة أخرى من شــأنها 
القضاء على معاناة الســاكنة، ليلتقي بعدها بساكنة حي 
الميزاب 1 و 2  واإلنصات لمشــاكلهم والنقائص التي 

يحتاجونهــا مثل الربط بشــبكة الغاز و أعــادة التهيئة 
وتثبيــت اإلنارة العموميــة، وإنجاز مدرســة إبتدائية، 
أيــن وعد والي الواليــة ببرمجة زيــارة قريبة تخص 
هذا الحي والوقوف عند كل انشــغال يخصهم والتكفل 
بمطالبهــم المشــروعة، وفي وجهتــه األخيرة وضمن 
هاتــه الزيــارة التي خص بها ذات المســؤول عاصمة 

الواليــة تمت معاينة األشــغال الجارية لتجديد القنوات 
الرئيسية  لشبكات التطهير لعدة أحياء بالوالية، متابعا 
فــي نفس الســياق عرضا تقنيا لمختلــف العمليات من 
طرف مدير الري والموارد المائية، حيث شــدد محمد 
البركــة داحــاج خالله على ضــرورة المتابعة اليومية 

للمشروع وتسليمه في آجاله المحددة.

n   واقتــرح الســكان علي البلديــة ادراج هذه 
القضية في مقدمة البرامج االنمائية التي تســتفيد 
منها في اطــار المخططات البلديــة أو القطاعية 
والتوســع في حفر اآلبار االرتوازية ، كما الحوا 
فــي الئحة مطالــب وجهت إلى البلديــة بالتركيز 
علي مد شــبكات الغاز والكهرباء للقرى التي ما 
تزال لم تســتفد من هاتيــن المادتين الضروريتين 
للحيــاة ـــخصوصا وأن البلديــة تقع فــي منطقة 
جبيلة عالية من السلســلة الجبلية لألوراس الكبير 

،وتتميز بالبرودة الشديدة في الشتاء 
وتعانــي عدة مشــاتي وتجمعــات ســكنية حبلية 
من غيــاب الطرق الريفية المعبدة ومن شــبكات 
الصــرف الصحي  ومــن الحصــص المبرمجة 
للســكن الريفــي التي تعد على األصابــع ولم يتم 
االلتفــات الــى مطالب قرى عديــدة مثل تافرنت 

وايزمورن وبربار ومشتة مسعود مذكور. 
ويسجل نقص في عدد الحافالت المخصصة للنقل 
المدرســي ،وكذلك نقص مزمن في عدد السائقين 
لهذه الحافالت لنقل التالميذ الدين يتوجهون يوميا 

الي ثانويات عين التوتة 
من جانبه كشف رئيس البلدية عن وجود مشاريع 
مهمــة في اطــار مناطــق الظل منهــا خاصة ما 
تعلــق بتوصيل الغــاز والكهرباء الي القري التي 

ما تزال لم تســفد من هاتيــن المادتين حيث تمت 
دراســات تقنيــة لربط عــدد كبير من الســكنات 
بالغــاز والكهرباء وهي موجودة  علي مســتوي 
الشــركة الوطنيــة للكهرباء والغــاز بباتنة  بينما 
تجــري االتصاالت بيــن البلديــة ومديرية الري 
للقيام بدراســات تقنية عديدة للعثــور علي المياه 

الصالحــة للشــرب الســتغاللها في مد شــبكات 
للتوزيــع والتموين للقري المحتاجــة الي المناء، 
وكانــت بلدية معافــة قد أدرجت ضمــن مناطق 
الظــل وخصصت لهــا مجموعة من المشــاريع 
المهمة في عدة ميادين في انتظار اتمام الدراسات 
التقنية لها لالنطالق في عمليات التجسيد الميداني

المفتشية البيطرية بالمصالح الفالحية بتبسة تحذر مريب الدواجن بالوالية
 

n دعــت المفتشــية البيطريــة بالمصالح الفالحية بتبســة الفالحين ومربــي الدواجن إلى 
ضــرورة أخذ كافــة اإلحتياطات الوقائية، من تعقيم لمداخل ومخــارج بيوت  تربية الدجاج، 
مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر كرش الجير الحي حول منشــأة تربية  الدجاج، حيث تقول 
المفتشــة البيطرية سماح عبد السالم أنه على المربين للدجاج وضع مطهر خاص بفيروس 
إنفلونــزا الطيــور أو مــادة الجافيل إذا تعذر الحصــول على األول عند مداخــل بيوت تربية 
الدجــاج، وكذا تجنب دخول عدة أشــخاص للمنشــأة و االكتفاء بشــخص واحد لتجنب تنقل 
العدوى للمنشــأة األخــرى، داعية في نفس الوقــت لضرورة التصريــح أو التقدم للمصالح 
البيطريــة فــي حالة وجود اشــتباه للفيروس، مؤكدة ذات المصــدر أن هذا الفيروس يخص 
الطيور فقط والينتقل لإلنســان.وتأتي هاته الموجــة من التحذيرات بعد تأكيد وزارة الفالحة 
والتنمية الريفية حاالت إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور بمنشأة ببلدية عين فكرون بوالية أم 
البواقي بعد نفوق أزيد من 50 ألف دجاجة منتجة للبيض، فيما قامت ذات المصالح بإتالف 
20 ألف دجاجة مصابة،مؤكدة أنها قامت بعملية تطهير واسعة لتفادي أنتشار العدوى، فيما 
صرحت بعدم تسجيل أي حاالت إصابة بأي منشأة أخرى كالمزارع والمستثمرات المحيطة.
منى .ب

متفرقات

توقيــف 4أشــخاث قامــوا برسقــة 
صيدلية بمروانة يف باتنة 

n تمكنــت عناصــر األمــن بدائرة مروانة يوم أمس من توقيف 4 أشــخاص 
تترواح أعمارهم بين 19 و30 ســنة من بينهم مســبوقين قضائيا بتهمة تكوين 
جماعة أشــرار والسرقة بالكسر داخل صيدلية بمدينة مروانة أين استولوا على 
مبلــغ مالــي قــدر ب 48000 دج ليتم تقديمهم أمــام الجهــات القضائية بإقليم 

االختصاص لمحاكمتهم.
وفي عملية أخرى تمكنت عناصر األمن بدائرة سريانة من توقيف مركبة بيجو 
406 كان على متنها شــخص يبلغ من العمر 41 حيث تبين أن المركبة ســالفة 
الذكر كانت محل بحث من طرف الجهات األمنية أين تم اتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية في القضية.
فوزي جاب هللا

 

وفاة كهل بعد علقه بآلة تكعيب 
التنب بتاملوكة

 

n تدخلــت وحدة القطاع الحمايــة المدنية تاملوكة يوم أمس في حدود 
15سا 34د بمشتة قرقوب قرية سيدي معاش بلدية تاملوكة ألجل حادث 
يتمثل في علق شخص بآلة جمع وتكعيب التبن، ويتعلق األمر بالمدعو 
)ب، م( البالغ من العمر 58 سنة، مما أدى إلى وفاته في عين المكان، 
وسخرت للعملية شاحنة اول نجدة وسيارة اسعاف، ونقلت الجثة بسيارة 

اإلسعاف إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تاملوكة.
أسماء.ب

التنمية المحلية يف األحياء السكنية بتبسة
ضمن أولويات والي الوالية

بلدية معافة بباتنة 
السكان يطالبون بالماء وبالتنمية الشاملة

9  عين على الشرق 

ركــز والــي والية تبســة محمد البركة داحاج خالل خرجتــه الميدانية يوم أمس على جانــب التنمية المحلية 
وفك العزلة عن أحياء ســكنية ومناطق معزولة، وكذا االســتماع لجملة من المشــاكل االجتماعية للمواطنين 

وانشغاالتهم.

ناشد، أمس، سكان بلدية معافة السلطات المحلية للبلدية والوالية بالتكفل بانشغاالتهم التي ما انفكوا يطرحونها من وقت آلخر 
في ما يتعلق بالتنمية المحلية ،والسيما توفير المياه الصالحة للشرب التي أصبحت غائبة في غالبية القري والمداشر الريفية 

تقريبا ،حيث تستمر معاناتهم للحصول علي الماء أكثر من شهرين متتابعين.

تبسة : منى بوعكاز 

باتنة : محمد غناي 

الخميس 11 فيفري  2021
الموافق لـ 28 جمادى الثانية 1442

مكتب األستاذة بوادي صندرة 
محضرة قضائية لدى اختصاص مجلس قضاء

برج بوعريريج و محكمة رأس الوادي
حي أول ماي مقابل المحكمة - رأس الوادي

هاتف/فاكس 035.63.23.23
تكليف بالوفاء عن طريق النشر بجريدة يومية وطنية

طبقا للمادة 4/412 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بطلب من المدعو/ ذبيحي صالح ’ الساكن ب/ تعاونية المغرب الكبير لعرارسة والية سطيف

- تنفيــذا للقــرار الصــادر عن مجلس قضــاء برج بوعريريــج ’ بتاريــخ 2020/12/03  قضية 
رقــم 2020/945  و فهرس رقــم 2020/01907 المؤيد و المعدل للحكــم الصادر عن محكمة 
رأس الوادي ’ القســم التجاري / البحري ’ بتاريخ 2020/06/11 فهرس رقم 2020/00826 
جــدول رقــم : 2020/00398 و الممهــور بالصيغــة التنفيذية المؤرخة فــي : 2020/12/14 
تحــت رقــم 2020/945 - بناءا على محضر التكليف بالوفاء   و تبليــغ التكليف بالوفاء و تبليغ 
الســند المؤرخ في -2020/12/20 بناءا على محضر التعليق بالمحكمة و البلدية المؤرخين في 
: 2020/12/24 و الرســالة المضمنة الوصول مع اإلشعار باالســتالم رقم 00149413034 
بتاريــخ 2020/12/23 . بنــاءا علــى اإلذن بالنشــر في جريــدة وطنية  الصادر عــن   بتاريخ  
الســيد رئيس محكمة  رأس الوادي بتاريــخ 2021/02/03 رقم 2021/248 المتضمن ‘’ نأذن 
المحضــرة القضائية بوادي صندرة العاملة بدائرة اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج بنشــر 

مضمون عقد تبليغ التكليف بالوفاء للقرار الصادر عن الغرفة التجارية/ البحرية لمجلس قضاء
 بــرج بوعريريــج  بتاريــخ 2020/12/03 فهــرس رقــم 2020/01907 الممهــور بالصيغة 
التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2020/12/14 تحــت رقــم 2020/945 و المتضمــن مبلــغ يقــدر 
ب/3.000.000.00 دج )ثالثــة مليــون دينــار جزائري ( في جريدة يوميــة وطنية و على نفقة 
طالبه-------نحــن األســتاذة / بوادي صندرة محضرة قضائية لــدى اختصاص مجلس قضاء برج 

بوعريريج الكائن مكتبنا بحي أول ماي مقالب المحكمة راس الوادي الممضية أسفله 
كلفنا/ الشركة ذات المسؤولية المحدودة النعمة لالجر ممثلة في شخص مسيرها خلةي نصرالدين’ 
العنوان ب/ منطقة النشــاطات بلدية عين تســرة بدفعه لنا مقابل إيصال باالســتالم المبالغ التالية : 

-------------- مبلغ قيمة القرض .............................2.800.000.00دج
- مبلغ التعويض عن األضرار الالحقة به : ..................................200.000.00دج

-مصاريف قضائية)اجراءات النشر( ...................................3.000.00دج
- باإلضافــة إلــى المصاريــف القضائيــة و أتعاب التنفيــذ و الحــق التناســبي و المقــدرة ب/ 

190.888.00 دج أي مجموع : 3.193.888.00 دج.
ونبهناه بأن له مهلة 15 يوما تسري من تاريخ بتبليغه هذا المحضر و اال نفذ عليه جبرا و بكافة 
الطرق القانونية ---------                    المحضرة القضائي

حكم بالحجر
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا في أول درجة حضوريا في حق المدعى 
عليها و اعتباريا حضوريا في حق المدخلة في الخصام األولى و غيابيا في حق المدخل في الخصام 

الثاني.في الشكل : قبول الدعوى
في الموضوع : إفراغ األمر الصادر عن محكمة الحال بتاريخ    2020/12/13 بالمصادقة على 
تقرير الخبرة المنجزة  من طرف الخبير الطبي  بن الشــيخ عبد الحليم المودعة لدى أمانة ضبط  
المحكمة بتاريخ 23 ديسمبر 2020 رقم 20/764 ’ و بالنتيجة لذلك القضاء بتوقيع الحجر على 
المدعــى عليها محمدي فطيمة ابنة النوي و محمدي مســعودة المولودة بتاريخ مفترض 197-9 
ببلديــة الحماديــة والية برج بوعريريج مــع تعيين زوجها المدعي محامدية خميســي ابن النوي  
مقدما عليها لرعايتها والقيام بشــؤونها المالية و االدارية ’ و نشــر هذا الحكم في جريدة وطنية 
يومية لإلعالم ’ مع األمر بالتأشــير بهذا الحجر على هامــش عقد  ميالد المحجور عليها محمدي 

فطيمة ’ و تحميل المدعى المصاريف القضائية .
بــذا صدر الحكم و افصح به جهارا بالجلســة العلنية المنعقــدة بالتاريخ المذكور أعاله ووقع أصل 

الحكم من طرفنا نحن الرئيس و أمين الضبط
  الرئيس)ة(                                                                                     امين)ة( 

حكم بالحجر
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا في أول درجة حضوريا 

في الشكل :قبول الدعوى
فــي الموضــوع : افــراغ األمر الصــادر عن محكمــة الحــال بتاريــخ 20.12.2020 بالمصادقة 
علــى تقريــر الخبــرة المنجزة من طرف الخبير الطبي بن الشــيخ عبد الحليــم المودعة لدى امانة 
ضبــط المحكمــة بتاريخ 06 جانفي 2021 تحت رقــم 07/2021 وبالنتيجة لذلك القضاء بتوقيع 
الحجــر علــى المدعى عليه رعواش عبد القادر ابن علي وابن بن شــنوف فاطمة المولودة بتاريخ 
15.01.1936 ببلديــة حســناوة مــع تعييــن ابنه المدعــي رعواش بوبكر مقدما عليــه لرعايته 
والقيام بشؤونه اإلدارية والقانونية والمالية مع األمر بالتأشير بهذا الحجر على هامش عقد ميالد 
المحجور عليه رعواش عبد القادر ابن علي ونشر هذا الحكم في جريدة وطنية يومية لإلعالم مع 

تحميل المدعي المصاريف القضائية 
بــذا صــدر هذا الحكم و افصح به جهارا بالجلســة العلنية المنعقــدة بالتاريخ المذكور أعاله وو قع 

أصل الحكم من طرفنا نحن الرئيس وأمين الضبط

إشهــــار
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n وقال الحسان علي اميليد، في تصريح لوكالة األنباء 
الجزائريــة، إن المدنيين الصحراوييــن المتواجدين في 
المدن المحتلة يعانون ”مشــاكل جمة, وانتهاكات واسعة 
لحقوق اإلنســان, إذ أن ما يقــرب 80 منزال صحراويا 
محاصرا في مدينة العيون والداخلة والسمارة  وبوجدور 
المحتلــة”, مع اإلشــارة إلى أن األشــخاص المتواجدين 

تحت الحصار يفتقدون لجميع الحقوق األساسية.
وأوضح أن ”المدنيين الصحراويين المحاصرين, وإلى 
جانب عدم تمتعهم بالشــخصية القانونيــة وحرية التنقل 
والتعبيــر واألمن النفســي والجســدي, فتقــدون قدرتهم 
على العمل, وتحصيل سبل عيشهم وحق الزيارة, وحق 

االتصال بالعالم الخارجي”.
وتوقف السيد اميليد , رئيس هيئة المستشارين والمراقبين 
الدولييــن في المجلس الدولي االعلى لمنظمات المجتمع 
الدولــي, عند جملة االعتداءات الجســدية التي يتعرض 
لهــا الصحراويــون في المدن المحتلة, من قبل شــرطة 
اإلحتــال المغربــي إلــى جانــب ”التعنيــف والتعذيب 
والهجوم على المنازل”, مشــيرا على ســبيل المثال إلى 
منــزل عائلة ابراهيم خيا ”حيــث تقتحم قوات االحتال 
المغربــي المنزل, وتعتدي بالضــرب على المناضات 
الصحراويات داخله, وحتى على والدتهن المســنة التي 

تبلغ 75 سنة”.
وشــدد على أن مــا يقوم به االحتــال المغربي ”جرائم 
أكثر منها انتهاكات لحقوق االنســان”, وأن كل المناطق 
المحتلــة من الصحراء الغربية تشــهد جرائم قتل خارج 

القانون, موضحا ”كما هو حال الشــاب محمد سالم عياد 
لفقير, الملقب بالفهيمي, والذي نفت الســلطات المغربية 
تواجده لديها”. وأضاف ”اكتشــفنا هذا األســبوع أنه قتل 
من قبــل قوات االحتــال, ووضع في ثاجــة ال تعمل 
بمستشــفى العيــون المحتلة, ما أدى إلى تخمر الجســد, 

إلخفاء آثار التعذيب واألدلة الطبية التي تورطها”.

وقــال الحســان علــي اميليد: ”نحــن ألفنا في الســنوات 
األخيــرة ســقوط الشــهداء ... ابراهيــم ســيكا, بادري 
بوجمهــة,  وصباح عثمــان التي خرجت فقــط لتحتفل 
بفــوز المنتخــب الجزائــري بــكأس إفريقيا, فدهســتها 
ســيارة للشرطة المغربية وقتلتها, ألن الصحراويين في 
المناطــق المحتلة ليس لديهم أدنى حقوق, وال حتى حق 

االحتفال”.
وأكــد أن قــوات القمــع المغربيــة صعدت مــن وتيرة 
انتهاكات حقوق االنسان, في المدن المحتلة, منذ خرقها 
التفــاق وقف إطــاق النار فــي 13 نوفمبــر 2020, 
واعتدائها علــى مدنيين صحراويين بثغــرة الكركرات 
غير الشرعية, مع ”تكثيف االحتال المغربي لممارساته 

واعتداءاته”.
وأشــار إلى أن الوضعيــة الحقوقية في المــدن المحتلة 
مــن األراضي الصحراوية, ”ازدادت خطورة وتشــنجا 
مع الحــرب, خصوصا مع فرض المغــرب جدارا من 
الصمت حول المدن المحتلة”, مردفا بأن ”عدم الســماح 
للمراقبين األجانــب والمنظمات الحقوقية بولوجها, أمر 
خطير جــدا”, محما ”المجتمع الدولــي واألمم المتحدة 
مســؤولية حماية هؤالء المدنييــن الذين يرزحون تحت 

نير االحتال المغربي”.
للمحاميــن  الدوليــة  الرابطــة  أن  المتحــدث  وذكــر 
الديمقراطييــن, بعثــت منــذ أيام هــذه الرابطة, رســالة 
لألمين العام لألمم المتحدة, تحمله المسؤولية الشخصية 
فــي اإلشــراف المباشــر علــى المفاوضات بيــن جبهة 
البوليســاريو , الممثل الشــرعي للشــعب الصحراوي, 
والمغرب كقوة احتال في المنطقة. وأصر الحسان علي 
اميليد على ضرورة تطبيق القانون الدولي اإلنساني في 

المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ق ـ د

n بعــد عشــرة أعــوام على ما يســمى بـ 
»ثــورة« أطاحت بحكم معمــر القذافي، ال 
تزال ليبيا غارقة في فوضى سياسية وأمنية 
تفاقمها التدخات الخارجية وتحرم الليبيين 

المنهكين من ثروات بادهم الهائلة.
وبعــد ســنوات مــن الحــروب واألزمــات 
وانســداد األفق، تحّقق في األشهر الماضية 
تقدم سياســي ”ملمــوس”، وفق األمين العام 
لألمــم المتحــدة أنطونيو غوتيريــس تمثل 
بحــوار ليبي ـ ليبي في سويســرا وقبل ذلك 
فــي الجزائــر والمغرب وتونــس ومصر، 
أثمر األســبوع الماضي عــن اختيار رئيس 
حكومة ومجلس رئاســي جديد، وترافق مع 
انتعاش إنتاج قطاع النفط الحيوي لاقتصاد 

الليبي.
لكــن ال تزال ليبيا تواجه تحديات كبيرة بعد 
42 عامــا من حكــم دكتاتــوري ونزاعات 
عنيفة معقدة منذ التدخل العســكري الدولي 
الذي قاده حلف شــمال األطلسي في مارس 
2011 حتــى أكتوبــر من العام نفســه مع 
اغتيال القذافي قرب مسقط رأسه في مدينة 
ســرت على الســاحل الشــرقي. وقد خلّف 
كل ذلــك بُنــى تحتية مدمرة فــي بلد تتحكم 
به الميليشيات وينتشر فيه المرتزقة ويسوده 

الفساد.
ويرى الخبير في منظمة ”المبادرة العالمية 
لمكافحــة الجريمة المنظمة عبــر الوطنية” 
عماد الدين بادي أن الوضع استقر ظاهريا، 
”لكن الزخم الدبلوماسي نتيجة تحفظ مؤقت 
عن القتال وليس نتاج رغبة صادقة للتوصل 
إلى حّل”. ويضيف ”بعد عشر سنوات على 
الثــورة، ليبيا دولة مشــوهة أكثر مما كانت 

في عهد القذافي«.
ويوجــد فــي البــاد اليــوم عشــرات آالف 
النازحيــن، بينمــا غادر البــاد مجددا عدد 

كبيــر من المهاجريــن الذين كانوا 
عادوا إليها للمشــاركة في إعادة 

اإلعمار.
مكاسب هشّة..

ويعيــش نحو ســبعة مايين 
شــخص فــي البلد الشاســع 
الذي يشهد بعد عشرة أعوام 

انتفاضته من  مــن انطــاق 

بنغازي في ســياق ثورات ما يسميه البعض 
”الربيــع العربي” تنافســا بين معســكرين: 
حكومــة الوفــاق الوطني التي تشــكلت إثر 
حوار برعايــة األمم المتحــدة عام 2016 
واتخــذت مــن طرابلس مقرا، وســلطة في 
شــرق البــاد يجســدها خصوصا المشــير 

خليفة حفتر.
وتلقــت حكومــة الوفاق الوطنــي دعما من 
تركيــا، فيمــا دعمــت اإلمــارات ومصــر 

وروسيا معسكر الشرق.
ومنذ فشل هجوم شنته قوات حفتر للسيطرة 
علــى طرابلــس العــام الماضي بعد أشــهر 
طويلــة من القتال على أطــراف العاصمة، 
تسارعت مبادرات الوساطة لتسوية النزاع.
فُوّقع اتفاق لوقف إطاق النار برعاية األمم 
المتحدة في الخريف الماضي، وهو ال يزال 
ســاريا على عكس اتفاقات ســابقة اُنتهكت 

سريعا.
لكــن ال يزال آالف من المرتزقة والمقاتلين 
األجانــب موجوديــن فــي البــاد، رغم أن 
االتفــاق نــّص علــى ضــرورة مغادرتهم 

بحلول 23 جانفي.
أوضاع معقدة على جميع الستويات

وطالبت اإلدارة األمريكيــة الجديدة بقيادة 
الرئيس جو بايدن بمغادرة القوات الروسية 
والتركيــة ليبيــا فــورا. وُعيّن مؤخــرا يان 
كوبيــش مبعوثا جديــدا لألمــم المتحدة إلى 
ليبيا. وأثمرت المحادثات بين الليبيين اتفاقا 

حــول تنظيم انتخابات في 24ديســمبر 
أن تشــرف  المقبــل. ويفتــرض 

الهيئــة التنفيذية التي 
أخيــرا  انتخبــت 

وأبرز أركانها 

رئيس الحكومة المكلــف عبد الحميد محمد 
دبيبة، ومحمد يونس المنفي رئيسا للمجلس 
الرئاســي، علــى المرحلــة االنتقاليــة التي 

يفترض أن تقود إلى انتخابات ديمقراطية.
رغم ذلك، ترى ”مجموعة األزمات الدولية” 
أن ما تحقق ال يعدو أن يكون ”مكاسب هّشة”، 
ألنه ”ال يــزال هناك العديد مــن الخطوات 
التــي يتعيــن اتخاذهــا قبل تشــكيل حكومة 

الوحدة المؤقتة«.
ويؤكد الباحث 

ل  جــا

حرشاوي أن الوضع يبقى هّشا. فقد ”تراجع 
عدد القتلى الليبيين، لكن هل تحقق تقدم على 
المســتوى السياسي؟ هل زال الخطر؟ على 

اإلطاق«.
ويضيف حرشــاوي أن الليبيين ”مســتاؤون 
للغايــة ويعانــون كثيــرا من كوفيــد )...(. 

النخب ال تبالي بمعاناة الشعب«.
فــي طرابلــس، مــا زال الليبيــون يعانــون 
من نقص الســيولة النقديــة وضعف اإلمداد 

بالوقود والكهرباء والتضخم المالي.
فــي هذا الصــدد، يعتبر عمــاد الدين 
”يفّقــرون  الليبييــن  أن  بــادي 

تدريجيا«.
توجــه  بنغــازي،  وفــي 
اتهامات إلــى قوات حفتر 
بتركيز سلطة مستبدة في 

شرق الباد.
بني مدّ و جزر

وبعد اإلطاحة بالقذافي في 
فيفــري 2011  تــم تفكيك 
األجهــزة األمنيــة. وكانــت 
وقــت  حتــى  العاصمــة 
قريب مضى تحت هيمنة 
المجموعــات  عشــرات 
المسلحة المحلية التي تغيّر 
والءهــا باســتمرار. لكنهــا 
صارت أقل بروزا مع تزايد 

حضور قوات األمن.
التــي  المجموعــات  وكانــت 
تصــف نفســها بالجهادية حاضرة 
أيضــا فــي المشــهد 
لبعــض الوقت، 
همت  ســا و
فــي دوامة 

الفوضــى. وخال ذروة ســطوته، ســيطر 
تنظيــم ”الدولة اإلســامية” اإلرهابي على 
ســرت التــي صــارت نقطة انطاق لشــن 
معــارك وهجمات طالــت تونس خصوصا 

عامي 2015 و2016.
ثم انحسر التهديد اإلرهابي، واعتبر محور 
»باريس أبو ظبي القاهرة«، أن الفضل في 

ذلك يعود إلى المشير خليفة حفتر.
و طــال العنف كذلــك قطاع النفــط في بلد 
يحوي أكبر احتياطي من الذهب األسود في 
أفريقيا، ووصل األمر إلى استعماله كورقة 

مقايضة.
فقــد عّطــل موالــون لحفتر العــام الماضي 
الموانــئ النفطيــة األساســية وســط الباد، 
لمــوارد  عــدال  أكثــر  بتوزيــع  وطالبــوا 
المحروقــات التــي يديرهــا خصومهــم في 
طرابلــس. لكنهــم تراجعــوا أخيــرا عــن 

استعمال النفط كورقة سياسية.
ووصل إنتاج المحروقات في ديســمبر إلى 
1,3 مليــون برميل يوميــا، أي أضعاف ما 
كان ينتــج قبــل عــام، لكنه أقل مــن معدل 
اإلنتاج اليومي قبل عشرة أعوام حين ناهز 

1,6 مليون برميل.
ويقول جال حرشــاوي إن ما جرى أشــبه 
بوضــع ”ضمــادات” علــى الجــراح بــدل 
عاجهــا، إذ تعاني البنــى التحتية في قطاع 

الطاقة من ضعف الصيانة.
أخيــرا، تحولــت ليبيــا إلى مركــز لتجارة 
البشــر في القــارة. وصار عشــرات آالف 
المهاجرين تحت رحمة المهربين المحليين، 
يعيشون مأساة إنسانية رهيبة، ويتعرضون 
إلى انتهاكات جسيمة بينما يموت عدد كبير 
منهــم أثنــاء محاولتهم العبــور نحو الضفة 
الشــمالية للمتوســط، رغم جهود المنظمات 

غير الحكومية. 
ليبيــا مازلــت فعــا علــى مفتــرق طــرق 
محفــوف بالمخاطــر، و يقع علــى الجامعة 
العربية و االتحاد اإلفريقي و األمم المتحدة 
و  المؤقتــة  الحكومــة  مرافقــة  مســؤولية 
المجلــس الرئاســي المنتخبيــن حديثا في 
إدارة المرحلــة االنتقالية إلى غاية تنظيم 

انتخابات عامة أواخر العام.
ق ـ د

منسق اللجنة الصحراوية لحقوق اإلنسان يف أوروبا يحذر

وضعية حقوق اإلنسان في المدن الصحراوية 
المحتلة تنذر بمأساة حقيقية

أكد منسق اللجنة الصحراوية لحقوق اإلنسان في أوروبا, الحسان علي اميليد, يوم األربعاء, أن وضعية حقوق اإلنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية ”كارثية ومتدهورة 
ما ينذر بمأساة حقيقية”, مشيرا إلى تسجيل انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان مع محاصرة 80 منزال من قبل قوات القمع المغربية.

عشر سنوات مرت على ما ُسمي ”الثورة« في ليبيا على حكم العقيد المغتال معمر القذافي، ال تزال البالد تشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق وتدخالت خارجية تتجاذب القوى 
المتصارعة فيها وتشيع الفوضى السياسية واألمنية في جميع أنحائها. لكن بارقة أمل تلوح في األفق لطي صفحة ممتلئة بالعنف والقتل والتشريد، بعد التوصل إلى اتفاق تشكيل 

حكومة موحدة واختيار رئيس وزراء لشطري البالد وانتخابات تجرى في 24 ديسمبر المقبل.

عين على العالم

ليبيا عىل مفرتق الطرق..
عرش سنوات بعد اغتيال العقيد معمر القذايف

الخميس 11 فيفري  2021
الموافق لـ 28 جمادى الثانية 1442

https://www.france24.com/ar/20121103-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20121104-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7


الخميس 11 فيفري  2021/الموافق لـ 28 جمادى الثانية 1442
حرية و مسؤولية 

مواجهة نارية يف بطولة  العالم لألندية اليوم

تيغريس املكسيكي من 
أجل التأكيد والبايرن 

ألجل لقبه السادس يف 
موسم واحد 

سجل هدفا ومنح 
تمرية حاسمة 

سليماين يبدع مع 
ليون يف كأس فرنسا

كأس الكاف : 
مدرب وفاق سطيف 
يؤكد عىل لعب ورقة 
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رابطة األبطال )الجولة األوىل(:
 يواجهان تي بي مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري 

شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في مهمة عسيرة 
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n فالمولوديــة, المتواجــدة ضمــن المجموعــة 
الرابعة و التي يشرف عليها مدربها الجديد, عبد 
القادر عمراني, ســتكون فــي مهمة صعبة للغاية 
ســهرة يوم الجمعة أمام الزمالك المصري منشط 
نهائي النسخة الماضية التي خسرها أمام مواطنه 

األهلي )1-2(.
و سيعمل »العميد«, الذي تراجع في البطولة بعد 
تســجيله ألربع مباريات دون فوز منها هزيمتان 
خارج الديار, على التدارك, حيث سيكون مطالبا 
بتصحيح أخطائه خاصة على مستوى الدفاع من 
أجل تحقيق بدايــة موفقة في مرحلة المجموعات 
و إربــاك الزمالك الــذي يدربــه البرتغالي جايم 

باشيكو.
و سيســتفيد نادي الزمالك, الذي يملك أحسن خط 
هجومي للبطولة المصرية رفقة األهلي المصري 
)19 هدفــا في 11 مباراة(, من أفضلية الميدان, 
وهو الــذي لم ينهزم إال مرة واحدة هذا الموســم 

على ميدان غزل المحلة )1-2(.
نتيجة جيدة للمولودية ستســمح لها أوال باستعادة 
الطمأنينة و أيضا تسجيل بداية جيدة في مجموعة 
تضــم أيضا الترجي التونســي و نــادي تونغيث 
الســنغالي الذي يســجل أول مشــاركة له في هذه 

المنافسة.
و ســيدير المبــاراة ثالثــي تحكيم إثيوبــي بقيادة 

تيسيما وييسا بامالك بمساعدة مواطنيه تيمسغين 
أتانغو ساموال و ميتيكو تيودروس.

اما شــباب بلــوزداد, الذي يســجل عودتــه لهذه 
المنافســة بعد عقدين من الغياب, فسيواجه ضمن 
المجموعــة الثانيــة الفريق الثانــي األكثر تتويجا 
باللقــب القاري رفقة الزمالك المصري )خمســة 
ألقــاب(, و يتعلــق األمــر بتي بــي مازيمبي من 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ففــي غياب عدد مــن الالعبين األساســيين على 
غرار وســطي الميدان, حسين ســالمي و زكريا 
دراوي و المهاجم حمزة بلحول, سيكون الشباب, 
الذي لم ينهزم بعد منذ انطالق الموسم, في مهمة 
صعبة أمام تشــكيلة مازيمبــي التي يصعب النيل 

منها في عقر دارها بلوبومباشي.
و على غرار الشباب, لم يتعرض تي بي مازيمبي 
ألية هزيمة هذا الموسم حيث يحتل المركز الثاني 
فــي البطولة برصيد 32 نقطــة رفقة فيتا كلوب, 
بفارق نقطة واحدة عن المتصدر, سانغا بالندي.

و كان تي بي مازيمبي معفيا من الدور التمهيدي 
األول قبل أن يتأهل في الدور الثاني على حساب 

بوينغيدي سبور الغابوني )1-2 ذهابا و إيابا(.
و عينــت الكونفدراليــة اإلفريقية لكرة القدم طاقم 
تحكيم غابوني بقيادة الدولي إيريك أرنو أوتوغو 
كاســتان ومســاعدة بوريس مارالز ديتســوغا و 

أوربان أوندو ندونغ.
أمــا اللقاء الثاني للمجموعة الثانية فســيجمع يوم 
الجمعــة بملعب لوفتــوس فريفلد ببريتوريا )ســا 
00ر17 بتوقيت الجزائر( نادي ماميلودي صن 

داونز الجنوب إفريقي و الهالل السوداني.
.

تاج الدين / وأج 

nســيتم خــالل األســبوع المقبــل عقد 
جمعية عامة اســتثنائية للمســاهمين في 
الشــركة الرياضية التحــاد بلعباس من 
أجــل انتخــاب مجلــس إدارة ورئيــس 
جديدين وذلك بعد فتح رأســمال الشركة 
لدخــول مســاهمين جدد, حســبما علم  
األربعــاء لدى هــذا النادي الناشــط في 

الرابطة األولى لكرة القدم.
و أوضــح نفس المصدر بأن هذا القرار 
تم اتخاذه في اجتماع عاجل ترأسه والي 
الوالية مســاء أمــس الثالثــاء من أجل 
وضع حد للخالفات الناشــبة بين مجلس 
اإلدارة الحالــي برئاســة عبــد الغنــي 
الهنانــي والطاقم المســير للفريق بقيادة 
المدير العام عباس مرسلي الذي يرأس 

أيضا النادي الهاوي.
وقبــل إجــراء العمليتيــن يتعيــن علــى 

مجلــس اإلدارة الحالي عقد اجتماع أول 
اليوم األربعاء مــن أجل تجهيز الوثائق 
المطلوبــة للحصول على ملــف إجازة 
النادي المحترف مثلما اشترطته مديرية 
مراقبة التســيير والماليــة, التي منحت 
آخــر أجل غدا الخميس للنــادي لمنحها 

الملف المعني.
وتــم تكليف المدير العــام بوضع الملف 
لدى المديرية قبل نهاية اآلجال المحددة 

لتجنيــب النادي خصم نقطة من رصيده 
كعقوبــة رياضيــة أولــى مــن طــرف 
المديريــة التابعــة لالتحــاد الجزائــري 
لكرة القدم التي كانت قد غرمت االتحاد 
منذ شــهر بقيمــة 200.000 دج لنفس 
الســبب, وهددت األنديــة المتخلفة عن 

إعداد الملف بإنزالها إلى قسم الهواة.
وتســبب الخــالف الذي نشــب منذ عدة 
أشهر بين رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
العــام في تأخــر إعداد الملــف المتعلق 
بإجازة النــادي المحتــرف كما حرمت 
الفريــق مــن العبيه الجــدد طيلة ثماني 

جوالت من البطولة.
وعــرف الصراع بيــن الطرفين منحى 
آخر هذا األسبوع بعد إقدام المدير العام 
على تعييــن المدرب معز بوعكاز على 
رأس العارضة الفنية فيما اختار رئيس 

مجلــس اإلدارة التقنــي لخضر عجالي 
لقيادة تشكيلته.

وعجــل المنحــى الجديــد الــذي عرفه 
الصراع بين الهناني ومرسلي في تدخل 
الســلطات المحليــة, حيث شــدد الوالي 
خالل اجتماع أمس, الذي حضره رئيس 
المجلس الشعبي الوالئي ومدير الشباب 
والرياضــة, علــى ضــرورة وضع حد 

لهذه الخالفات, كما أشير إليه.
جديــر بالذكــر بــأن األزمــة اإلداريــة 
والماليــة التي يتخبــط فيها نادي الغرب 
الجزائــري منــذ بداية الموســم الجاري 
تســببت في احتاللــه المرتبة ال17 في 
ترتيــب البطولــة بتســع نقــاط فقط بعد 
مــرور 12 جولة, كما أنه يتواجد بدون 

مدرب منذ الجولة األولى.
واج

رابطة األبطال )الجولة األوىل(:

 يواجهان تي بي مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري 
شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في مهمة عسيرة 

اتحاد بلعباس :

 انتخاب مجلس إدارة جديد وفتح رأسمال رشكة النادي األسبوع المقبل

 برنامج مباريات الجولة األوىل من مرحلة المجموعات لرابطة األبطال 
اإلفريقية لكرة القدم المقررة من 12 إىل 16 فرباير )بتوقيت الجزائر(:

 املجموعة األوىل:
16 فيفري: األهلي )مصر( - المريخ )السودان( )00ر20(.

12 فيفري: فيتا كلوب )جمهورية الكونغو الديمقراطية( - نادي سيمبا )تانزانيا( )00ر20(.
 املجموعة الثانية:

13 فيفري: تي بي مازيمبي )جمهورية الكونغو الديمقراطية( - شباب بلوزداد )الجزائر( )00ر14(.
13 فيفري: ماميلودي صن داونز )جنوب إفريقيا( - الهالل )السودان( )00ر17(.

 املجموعة الثالثة:
13 فيفري: الوداد البيضاوي )المغرب( - كايزر تشيفس )جنوب إفريقيا( )00ر20(.

13 فيفري: حورويا )غينيا( - بترو أتلتيكو )أنغوال( )00ر17(.
 املجموعة الرابعة:

13 فيفري: الترجي الرياضي )تونس( - تونغيث )السنغال( )00ر14(.
12 فيفري: الزمالك )مصر( - مولودية الجزائر )الجزائر( )00ر20(.

عين على الرياضة 
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كأس الكاف : 
مدرب وفاق سطيف يؤكد عىل 

لعب ورقة التأهل يف غانا

n أكــد مدرب وفاق ســطيف نبيــل الكوكي، األربعاء، بســطيف، أن 
ورقــة التأهل إلــى دور المجموعات لكأس الكنفدرالية األفريقية  لكرة 
القدم »ســتلعب في أكرا« امام  نادي أشــنتي كوتوكو الغاني في إطار 
ذهاب الدور الـ 16  مكرر لمنافســة كأس الكونفدرالية األفريقية لكرة 

القدم المقرر يوم االحد المقبل. 
وأوضح التقني التونســي خالل ندوة صحفية نشطها عقب آخر حصة 
تدريبية لعناصره بملعب ال8 ماي 1945 بسطيف أن التأهل إلى دور  

المجموعات »سيلعب في مقابلة الذهاب« .
ويتنقــل وفد الوفاق هــذا الخميس إلى الجزائــر العاصمة و منها يوم 
الجمعة نحو العاصمة الغانية أكرا لمواجهة اشــانتي كوتوكو يوم 14 
فيفري على الســاعة 00 ســا  15 بتوقيت غانا )00ســا 16 توقيت 

الجزائر(. 
وأضــاف الكوكي أن التأهــل إلى دوري المجموعــات يقتضي تحقيق 
نتيجــة إيجابية في  مقابلة الذهاب دون انتظار لقاء اإليابي معتبرا أن 

تحقيق نتيجة إيجابية يعني الفوز ال غير .
وعــن تحضيرات »النســر األســود« لهذا الموعد المهــم، قال التقني 
التونسي  أن التحضيرات »لم ترق لتكون خاصة ولكنها تختلف نسبيا 

عن أنها تحضيرات عادية كون المنافسة تختلف عن البطولة« .
 وأفاد بأن فريقه جاهز وحاضر والكل واع ويعرف بأن موعد الدور16 
مكرر من هذه المنافســة )خاصة مقابلة الذهاب( هي المرحلة األخيرة 

قبل دخول دور المجموعات و ال يوجد أي مجال للخطأ .
وبخصوص المنافســي أكد الكوكي بأنــه ال يملك معلومات كثيرة عنه 
إال أنه وأشباله يعلمون بأن الصدام سيكون مع فريق قوي  يوجد في 
أحسن أحواله بتحقيقه لسلسلة من اإلنتصارات جعلته األسبوع الفارط 
متصدرا للبطولة الغانية لكن الوفاق أيضا قوي و له إسم و تاريخ في 
المنافســات القارية و ما يهم هو أن »نكون في أحســن أحوالنا دون 

النظر إلى أمور أخرى« على حد قوله .
 حفاظا على روح المجموعة سيحلق ا«لنسر األسود« إلى غانا بوفد 
يضم 30 العبا من بينهم ركيزتين أساســيتين لن يكونا تحت تصرف 
الكوكــي فــي مقابلة يوم األحــد  المقبــل و يتعلق األمــر بالقائد أكرم 

جحنيط و صخرة الدفاع إبراهيم بكاكشي بسبب  اإلصابة .
من جهته صرح المهاجم حســام الدين غشة أنه و زمالئه لن يدخروا 
أي جهد إلسعاد أنصار الوفاق و أن التركيز جار لتحقيق نتيجة إيجابية 
في مقابلة الذهاب، والمضي إلى أبعد حد ممكن في هذه المنافسة و لم 

ال الفوز باللقب الوحيد الذي ينقص خزائن الوفاق .
 و قد عينت الكاف طاقم تحكيم كاميروني بقيادة الحكم أنطوان ماكس 
ديبارو إيفا أسوما إلدارة المباراة  بمساعدة مواطنيه  صندرا عومارو 
وأرنست تيكو بيجي إيكو كوبي وجوستس مبيلي مبيلي كحكم رابع.  

سجل هدفا ومنح تمرية حاسمة 
سليماين يبدع مع ليون يف كأس فرنسا

n فرض الجزائري إسالم سليماني نفسه، نجماً للقاء فريقه أولمبيك 
ليون ضد نظيره أجاكســيو لحساب منافسات كأس فرنسا لكرة القدم، 
لينتهــي اللقاء  الذي جرى الثالثــاء بتأهل فريقه بعد االنتصار بنتيجة 

5ـ0.
ومنذ التحاقه بنادي ليون، خالل سوق االنتقاالت الشتوية األخيرة، لم 
يشارك ســليماني أساسياً في أي لقاء، ليختار المدرب رودي غارسيا 
مباراة الكأس من أجل منحه فرصة قيادة هجوم فريقه، إلى جانب نجم 
الفريق األول الهولندي ممفيس ديباي والمهاجم الواعد ريان شرقي.
تاج الدين 
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سيشرع ممثال الجزائر في منافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، شباب بلوزداد و مولودية الجزائر، 
في مرحلة المجموعات نهاية هذا األسبوع خارج الوطن، أمام على التوالي عمالقي القارة تي بي مازيمبي 

الكونغولي و الزمالك المصري.



nيقف تيغريس المكســيكي بين بايرن ميونيخ األلماني 
وإحراز لقبه الســادس في موســم واحد، عندما يلتقيان  
 FIFA اليــوم الخميــس في نهائي كأس العالــم لألندية

قطر 2020على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.
وبحال فوزه، ســيصبح بايرن ثاني فريق بعد برشلونة 
اإلسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب، 
فــي دوري أبطــال أوروبا، كأس الســوبر األوروبية، 
الدوري والكأس والكأس الســوبر محلياً باإلضافة إلى 

مونديال األندية.
وقالها حارســه الدولي مانويــل نوير بوضوح »يمكننا 
كتابة التاريخ«، وهو ما اتفق عليه مدربه هانزي فليك.
وقــال فليــك بعد التغلــب على األهلــي المصري بطل 
إفريقيــا بثنائية نظيفة في نصف النهائي »جئنا إلى هنا 
لنحرز اللقب. ســيكون تتويجا لموسمنا ونجاحا مميزا 

في التاريخ الغني لبايرن ميونيخ«.
وكان بايــرن خاض أولى مباراتيه االثنين ضد األهلي 
وحســمها بهدفــي مهاجمه الفتــاك البولنــدي روبرت 

ليفاندوفسكي.
ومنــذ تتويــج بايــرن فــي 2013، ســيطرت األندية 
األوروبية على اللقب، خصوصا لاير مدريد اإلسباني 
و2018  و2017  و2016   2014 فــي  المتــوج 
باإلضافــة الى مواطنه برشــلونة )2015( وليفربول 

االنكليزي )2019(.
في المقابل، صنع تيغريس المفاجأة بإقصائه بالميراس 
البرازيلي بطل أميركا الجنوبية -1صفر، ليصبح أول 

فريق من كونكاكاف يبلغ النهائي.
ويعّول الفريق المكســيكي على هدافه الفرنسي أندريه 
بيــار جينيــاك )35 عامــا( صاحب األهــداف الثالثة 
لفريقه في البطولة الحالية بعد تخطي أولسان هيونداي 

الكوري الجنوبي بطل آسيا 1-2 في الدور الثاني.
وقال جينياك نجم مرسيليا السابق »بعد مباراة أولسان 
قلت إننا سنصنع التاريخ. انتظرنا هذه اللحظة طويال. 
فزنا في دوري أبطال كونكاكاف واليوم نحن في نهائي 

كأس العالم لألندية«.
وأضــاف زميلــه المهاجــم الباراغويانــي كارلــوس 
غونســاليس »لــم يبلغ أي فريق مكســيكي هذا الدور، 

لكننا نريد المزيد«.
تابــع »جئنا على أمل رفع الــكأس وبعد التأهل أصبح 

حافزنا أقوى لتحقيق هدفنا«.
وانتظر النادي المكسيكي الذي يشرف عليه البرازيلي 
»تــوكا«، طويــاًل للفوز بــدوري أبطــال كونكاكاف، 
حتى ظفر به بانتصــار دراماتيكي على لوس أنجليس 

األميركي في النهائي.
                  ديناميكي والئق بدنيا

 فــي المقابل، منــح فليك العبيه يوم راحــة الثالثاء إذ 

يتوقــع مباراة صعبــة مع النمور المكســيكية »فريقهم 
ديناميكــي، الئــق بدنيــا وقــوي. يجــب أن ننتبــه في 

مواجهتهم«.
ويعــّول فليــك بشــكل كبيــر علــى ماكينــة أهدافــه 
ليفاندوفســكي صاحــب 29 هدفا فــي 27 مباراة هذا 

الموسم في مختلف المسابقات.
وعبّر عن رغبته بتســجيل المزيــد »آمل أن نقدم أداء 

أفضل، ستكون مباراة كبيرة، نحن جاهزون لذلك«.
بيتســو  إفريقــي  الجنــوب  األهلــي  وشــرح مــدرب 
موسيماني أبرز أسباب تفّوق بايرن في نصف النهائي 
حيث حصل على اســتحواذ بلغت نسبته %70، قائال 
»يســتعيدون الكرة بســرعة، يضغطون أسرع علينا، 
يملكون خبرة أكبر. كان بمقدورنا تشــكيل الخطر فقط 

عبر المرتدات«.
ويغيــب عن بايــرن العبي وســطه ليون غوريتســكا 
واالســباني خافــي مارتينيس، بعــد بقائهما في ميونيخ 

بسبب الحجر الصحي إلصابتهما بفيروس كورونا.
ورأى فليــك أنــه »من الهــام خوضهمــا للتمارين في 
ميونيخ ليكونا جاهزين االثنين« في إشــارة الى مباراة 
الفريــق البافــاري في الــدوري االلماني ضــد أرمينيا 

بيليفيلد بعد أربعة أيام من خوضه المباراة النهائية.

األهلي  املصري يسعى للمركز الثالث
 وبعد انتهاء سلســلته من 32 مباراة دون خســارة في 
مختلف المسابقات، يسعى األهلي المصري إلى معادلة 
أفضل مشــاركاته في المسابقة عندما يواجه بالميراس 
فــي مباراة تحديد المركــز الثالث على اســتاد المدينة 

التعليمية، أحد مالعب مونديال 2022.
وكان الفريــق القاهــري قد حــل ثالثا في نســخة العام 
عــام 2006 مع جيــل محمد أبو تريكة على حســاب 
أميريكا المكســيكي بطل كونكاكاف، بعد خسارته ضد 

إنترناسيونال البرازيل في نصف النهائي. 
ويغيب عن األهلي الذي يتسلح بأكبر قاعدة جماهيرية 
في البطولة من بين األندية المشــاركة، الثنائي حســين 
الشحات ومحمود عبد المنعم »كهربا« بعد استبعادهما 

بسبب عدم االلتزام باإلجراءات االحترازية.
ويخضع الظهير األيسر التونسي علي معلول لبرنامج 
عالجي من اجل تجهيزه لخوض المباراة بحسب موقع 
النادي الرســمي، بعد خروجه مصابا بثقل في العضلة 
الخلفية خالل مواجهة بايرن، فيما أكد وكيل أعماله في 
حديث صحافي غيابه عن المالعب بين 10 و15 يوما
الوكاالت 

مواجهة نارية يف بطولة  العالم لألندية اليوم

تيغريس المكسيكي من أجل التأكيد والبايرن 
ألجل لقبة السادس في موسم واحد 

مباراة الوداد وكايزر شيفس لن تقام 
يف الدار البيضاء

ريال مدريد يريد نجما هذا 
الصيف.. مبايب أم هاالند؟

..و يعلن إصابة نجمه الربازييل 
مارسيلو

عين على الرياضة 
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ليفربول يعــزي مدربه كلوب 
بوفاة والدته

nحــرص نــادي ليفربــول اإلنجليــزي، على 
الفريــق،  لمــدرب  والدعــم  التعزيــة  تقديــم 
األلمانــي يورغن كلوب، بوفــاة والدته اليوم 

األربعاء عن عمر يناهز الـ81 عاما.
ونشر »الريدز« عبر حساباته الرسمية على 
مواقــع التواصل االجتماعي صــورة لكلوب، 
وأرفقهــا بعبــارة: »لــن تســير وحــدك أبدا، 

كلوب«، مع إضافة قلب حب كرمز تعبيري.
 Schwarzwaelder« وذكرت صحيفــة
Bote« األلمانية، في وقت ســابق اليوم أن 
المــدرب البالغ من العمر 53 عاما لن يتمكن 
من الســفر إلــى ألمانيا لحضور مراســم دفن 
والدته، بســبب القيود المفروضة على دخول 
ألمانيــا من بريطانيا نتيجــة انتشــار فيروس 

كورونا في المملكة المتحدة.
ويرغــب المدرب األلماني الشــهير في إقامة 
حفــل تأبيــن لوالدتــه بمجــرد أن تســمح له 

الظروف بذلك.

n قام مــاورو إيــكاردي بعمل عالمــة اإلعجاب على 
صــور العبي يوفنتوس وهــم يحتفلــون بالفــوز على 

اإلنتر والتأهل إلى المباراة النهائية من كأس إيطاالياً.
كان األمــر مفاجئــاً نظراً لتاريــخ المهاجــم األرجنتيني 
مع اإلنتر الــذي تركه فقط في صيف عام 2019 وانتقل 

إلى باريس سان جيرمان بقية 50 مليون يورو.
ارتبــط المهاجــم األرجنتينــي لفترة طويلــة باالنتقال إلى 
تورينــو لكن يوفنتوس وإنتر لم يتوصال إلى اتفاق بشــان 

انتقاله.
يبدو أن مهاجم ســامبدوريا السابق على عالقة جيدة مع بعض 

العبــي يوفنتوس حيث ســبق وأن قــام بعمل إعجاب علــى عدة صور 
لكريســتيانو رونالــدو وبونوتشــي وألفــارو موراتا على االنســتاجرام 
والمزيد من نجوم الســيدة العجوز وهم يحتفلــون بالتأهل لنهائي كأس 

إيطاليا على حساب ناديه السابق.

إيــــكـــاردي 
ُمعجب بفوز 

يــــوفنتوس 
عىل اإلنـــــرت

n أكــد االتحــاد المغربي لكــرة القدم 
عدم ســماح الســلطات بإجــراء مباراة 
الوداد وضيفه كايزر شيفس من جنوب 
إفريقيــا في الدار البيضاء، وذلك ضمن 
الجولــة األولى مــن المجموعــة الثالثة 
لــدوري أبطال إفريقيا المقررة الســبت 

القادم
قرار الســلطات المغربية جاء ألســباب 
ارتباطــاً  الصحيــة  بالســالمة  متعلقــة 
بالتطورات األخيــرة لكوفيد19- ، كما 
طالب االتحاد المغربــي الكاف بتأجيل 

المباراة أو نقلها لبلد آخر..

»مــاركا«  صحيفــة  nكشــفت 
نــادي لاير مدريــد  أن  اإلســبانية 
يســعى جاهدا للتعاقد مــع »نجم« 
خــالل فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة 

المقبلة.
وأوضح المصدر أنــه »على وجه 
الخصوص، وضع مسؤولو النادي 
نجمــي  علــى  الملكي رادارهــم 
باريس ســان جيرمان وبوروســيا 
وإيرلينغ  مبابي  دورتموند، كيليان 

هاالند«.
أحــد  قــال  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الرياضية  البرامــج  أشــهر مذيعي 
فــي إسبانيا، جوســيب بيدريرول، 
مــع  ســواء  ســيتعاقد  الــلاير  إن 
مبابي أو هاالند قبل بداية الموســم 

الرياضي المقبل.
وأبرز بيدريــرول أن إدارة الفريق 
الريالي ليســت على اســتعداد لدفع 
يــورو  مليــون   150 مــن  أكثــر 
مقابل االســتفادة من خدمات النجم 

الفرنسي مبابي.
وتابع أنه في حال فشل المفاوضات 
أو عدم رغبة النادي الباريسي في 
التخلــي عن مبابي، فإن هدف لاير 

مدريد القادم هو هاالند.
الفتــرة  خــالل  هالنــد،  ونجــح 
الماضية، في جذب األنظار تجاهه، 
وذلــك من خالل تألقــه في صفوف 
بوروســيا دورتمونــد، ليفتــح باب 
السباق أمام كبار أندية العالم، مثل 
يوفنتوس اإليطالي وبايرن ميونيخ 

األلماني.

n أعلــن لاير مدريــد إصابــة العبه 
البرازيلي مارســيلو في العضلة الخلفية 
لســاقه اليســرى ولــم يكمل مارســيلو 
مباراة فريقه أمس أمام خيتافي التي فاز 

بها لاير مدريد بهدفين دون رد.
ولم يكشــف بطل إسبانيا عن مدة غياب 

ظهيره األيسر، لكن تقارير تحدثت عن 
إمكانيــة ابتعــاده عن المالعــب لثالثة 
أسابيع ما سيُغيبه عن مباراة فريقه أمام 
أتاالنتــا، في ذهاب ثمــن نهائي دوري 

أبطال أوروبا..

كاكا سعيد بالعودة التدريجية للجماهري ويشيد بجاهزية 
مالعب كأس العالم FIFA قطر 2022  

n قال ، أمس ، نجم الميالن والمنتخب البرازيلي الســابق ريكاردو كاكا في حوار حصري لبيين ســبورت إنه 
ألمر جميل أن ترى عودة الجماهير إلى المالعب رويداً رويداً.وأشــاد كاكا بالمســتوى الذي وصلت إليه جاهزية 
مالعــب كأس العالــم FIFA قطر 2022 مبرزا أن قطر أصبحت جاهزة للحدث العالمي الكبير ، مشــيدا بما تم 

إنجازه ومعربا عن إعجابه الكبير بالمالعب التي ستقام عليها مباريات كأس العالم 2022.
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 الجائزة الكربى  للدرجات "ديدوش مراد" بقسنطينة: 
 فوز يوسف فرصادو بالقميص األصفر

 البطولة الوطنية للعدو الريفي 

ترقب مشاركة حوايل 500 ريايض 
يف موعد تزيي وزو

  " أسرتاليا المفتوحة”.. 

المرصية ميار رشيف تصنع التاريخ

السلة األمريكية 
نتس يسقط مجددا وجاز 

يواصل تألقه

n  منــي بروكلين نتس بهزيمــة ثالثة توالياً بغياب نجمه كيفن دورانت 
بســبب بروتوكوالت فيــروس كورونا، وجاءت على يد صاحب أســوأ 
ســجل ديترويــت بيســتونز 122-111 الثالثــاء في دوري كرة الســلة 
األميركي للمحترفين الذي شهد فوزا آخر ليوتا جاز المتألق هذا الموسم.
ولم يكن مدرب نتس الكندي ستيف ناش راضياً على اإلطالق عما شاهده 
مــن فريقه ضد منافس قــادم بدوره من أربع هزائم متتالية، الســيما في 
الشــوط األول الذي تخلف خالله بفــارق 20 نقطة، قائاًل: ”هذه رياضة 
محترفــة. الفريق المنافس موهــوب ويملك القدرات ونحن ناقصو العدد. 

علينا ترتيب أمورنا«.
ورأى أن ”األولوية هي تغيير الســلوك وإيجاد هذا المســتوى التنافســي 
وهــذا التواصل” بيــن الالعبين الذي برز فيهم جيمس هاردن بتســجيله 
24 نقطة وكايري إيرفينغ الذي غاب عن خســارة الســبت أمام فيالدلفيا 
سيكســرز بســبب التواء في أصبعه، لكنه عاد ضد بيستونز وسجل 27 
نقطــة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الثانية عشــرة 

في 26 مباراة.
ورغم تقهقره في قاع الترتيب العام، أظهر ديترويت روحه القتالية التي 
أجبرت لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب على خوض شــوطين إضافيين 

االثنين لكي يفوز على رجال المدرب دواين كايسي.
وكان كايســي ســعيداً بأداء فريقه الذي برز في صفوفه جيرامي غرانت 
بتســجيله 32 نقطة، قائال: ”تعجبني أســس هذا الفريــق. تعجبني القطع 
التــي نملكها. نحن لســنا منتجا نهائيا... علينا النمو وحســب وجمع هذه 

القطع معا«.
وفــرض بيســتونز أفضليته منذ البداية بعدما نجــح في 66,7 بالمئة من 
محاوالتــه فــي الربع األول ليتقدم على ضيفه بفــارق 12 نقطة، قبل أن 

يصل هذا الفارق حتى 20 في الربع الثاني.
ونجــح نتس فــي تقليص الفــارق حتى نقطتين فــي الربــع الثالث، لكن 
بيستونز حافظ على رباطة جأشه ووسع الفارق الى ثماني نقاط 94-86 
بعد ثالثية من غرانت، ثم نجح بعدها في المحافظة على تقدمه بمساهمة 
مــن صّديق باي الذي ســجل جميع نقاطه الـــ15 في الربع األخير بعدما 

نجح في جميع محاوالته الست.
وواصل يوتا جاز عروضه الرائعة هذا الموسم وعزز صدارته للمنطقة 
الغربية والترتيب العام بتحقيقه فوزه الخامس تواليا والســادس عشر في 
آخر 17 مباراة، وجاء بفارق كبير على حساب ضيفه بوسطن سلتيكس 
108-122 بفضل األداء الجماعي، إذ تجاوز خمســة من العبيه حاجز 

العشر نقاط.
وكان دونوفــان ميتشــل األفضــل بتســجيله 36 نقطة مــع 9 تمريرات 
حاســمة، فيما أضاف جو إينغليس 24 مع 6 تمريرت حاسمة والفرنسي 

رودي غوبير 18 مع 12 متابعة.
أما من ناحية سلتيكس الذي مني بهزيمة ثانية توالياً وثالثة في آخر أربع 
مباريات وعاشرة بالمجمل من أصل 22، فكان جايلن براون )33 نقطة 
مــع 8 متابعات( وجايســون تايتوم )23( األفضل بــدون أن يتمكنا من 

إيقاف جاز الذي حقق انتصاره التاسع عشر في 24 مباراة.

n  يشــارك حوالــي 500 عــداء و عــداءة من 
مختلف الفئات العمرية في البطولة الوطنية للعدو 
الريفــي 2021 المقررة يوم 20 فبراير الجاري 
بتيــزي وزو، حســب مــا علمتــه ”واج” اليــوم 
األربعاء لدى االتحادية الجزائرية أللعاب القوى.
هذه المنافســة التي كانت تقام عادة ببلدية فريحة، 
ســتجرى هذه المرة بميدان شعباني الذي يقع في 
مدخــل مدينة تيــزي وزو، غير بعيد عن ســوق 

الجملة .
وســتكون هــذه البطولة الوطنية مؤهلــة للبطولة 
اإلفريقية للعدو الريفي لفئات)األشبال و األواسط 
و األكابر(، المقررة يومي 6 و 7  مارس المقبل 

بالعاصمة الطوغولية لومي.
وبالنظر إلى األهمية الكبيرة التي توليها االتحادية 
لهذا الموعد التنافسي، طلبت الهيئة الفيدرالية من 
التلفزيــون الجزائري ضمان النقل المباشــر لهذا 

الحدث الرياضي .
وأوضــح ذات المصدر أّن هذه  البطولة الوطنية 
للعدو الريفي ســتكون مســبوقة بإجراء ســباقين 
مخصصيــن لفئتي البراعــم و األصاغر )إناث و 

ذكور( لوالية تيزي وزو . 
وتجــدر اإلشــارة أّن رابطة تيــزي وزو ، كانت 
الوحيــدة التي قدمت دفتر شــروط يســتوفي كل 
الشروط من اجل استضافة بطولة العدو الريفي .
وفي إطــار التحضيرات لهذا الموعد التنافســي، 
كان الرئيــس الجديد لالتحاديــة فريد بوقايس، قد 
عقد يــوم أمس الثالثاء اجتماعا خاصا بالتظاهرة 

بمقر مديرية  الشباب و الرياضة لتيزي وزو .
وجــرى هــذا االجتمــاع بحضور ممثــل مديرية 
التنظيم الرياضي لالتحادية أمين جوهير و مدير 
الشــباب و الرياضــة لواليــة تيــزي وزو عزيز 

طاهير.

n   تمكنــت العبــة التنــس المصرية، ميار شــريف، 
مــن تحقيق فوزهــا األول فــي األدوار الرئيســية من 
بطولة أســتراليا المفتوحة، التي تقــام في الفترة من 8 
فبراير وحتى يوم 21 من الشــهر نفسه، بعدما تمكنت 
مــن االنتصار على منافســتها الفرنســية كلــوي باكيه 
بمجموعتيــن دون رد، لتصعد الالعبــة المصرية إلى 
الــدور الثاني من البطولة التــي تعد واحدة من أكبر 4 

بطوالت عالمية في اللعبة ”غراند سالم«.
ونجحت العبــة التنس المصرية في حســم المجموعة 
األولــى مــن المواجهة، بالفوز بســبعة أشــواط مقابل 
خمســة. كما شــهدت المجموعــة الثانية تنافســا كبيرا 
بين ميار شــريف المصنفة 131 عالميا، والفرنســية 
كلوي باكيه المصنفة رقم 187 عالميا، لتصل النتيجة 
إلــى التعادل بأربعة أشــواط لــكل منهما، ثــم )5-5( 
بعــد نهاية الشــوط العاشــر. ودخلــت الالعبتان عقب 
ذلك في مرحلة محاولة كســر اإلرســال من أجل حسم 
المجموعــة، وهو مــا حققته الالعبــة المصرية أخيرا 

عندما تمكنت من الفوز في الشوط السادس.
وعقب ذلك، سيطرت شريف تماما على الشوط الحاسم 

واألخير في المباراة، وتمكنت من اســتغالل إرساالتها 
النارية وحســمته بســهولة، لتفوز بالمجموعة )7-5( 

وتصعد إلى الدور الثاني في إنجاز تاريخي.
يشــار إلــى أن البطوالت األربــع الكبرى فــي التنس 
»غرانــد ســالم«، هــي بطولــة أســتراليا المفتوحة، 
وبطولــة فرنســا المفتوحــة، وبطولــة ”ويمبلــدون”، 

وبطولة أميركا المفتوحة.
قدوة للناشئين

وأعــرب رئيس االتحــاد المصري للتنس، إســماعيل 
الشــافعي، عن ســعادته بما حققته شــريف فــي الدور 
األول مــن بطولــة أســتراليا المفتوحة، مؤكــدا أن ما 
تفعله أشبه بـ”الطفرة«. ويقول الشافعي لموقع ”سكاي 
نيــوز عربية”: ”نأمل أن تفوز ميــار في الدور المقبل 
مــن البطولة، وأعتقد أن دعم الجماهير لها عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي، ســيزيد من آمالهــا في تحقيق 

إنجازات أكثر«.
وأشــار الشــافعي إلى الدور المهم الذي تقدمه شــريف 
”بأدائهــا المشــرف فــي البطــوالت العالميــة وتحقيق 

األرقام القياسية«
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n  تــوج يوســف فرصــادو مــن فريق مجــد البليدة 
بالقميص األصفر في المرحلة األولى للطبعة السابعة 
عشــرة للجائزة الكبرى لســباق الدراجــات الهوائية 
”الشــهيد ديدوش مراد”، التي انطلقت اليوم األربعاء 

من بلدية الخروب )قسنطينة(.
وقــد أعطيت شــارة انطالق المرحلة األولى )ســباق 
ضد الســاعة( في أجــواء مناخية مناســبة، حيث قام 
كل دراج بقطع مســافة 5ر8 كيلومترات في مضمار 

مغلق.
وقد تميزت المرحلة األولى من هذا الســباق بسيطرة 
واضحــة لدراجي مجد البليدة عند األكابر، حيث جاء 
يوسف فرصادو في المرتبة األولى بتوقيت 12 دقيقة 
و 13 ثانيــة و 24 جزء من المائــة، متبوعا بزميله 
سليمان بادليس في المركز الثاني ب12 دقيقة و 18 
ثانيــة و 80 جزء من المائة، في حين عادت المرتبة 
الثالثــة لزاكي بــودار من نفس الفريــق بتوقيت 12 

دقيقة و 37 ثانية و 57 جزء من المائة.
وتجرى المرحلة الثانية لهذه المنافســة، التي ســتدوم 
إلى غاية الســبت المقبل، يوم غــد الخميس من بلدية 

ديــدوش مــراد مرورا بكل من حامــة بوزيان و بني 
حميدان و عين بن سبع )حامة بوزيان( ثم العودة إلى 

نقطة االنطالق على مسافة 121 كيلومتر.
مــن جهتــه، أفــاد المديــر التقنــي لرابطة قســنطينة 
للدراجات الهوائية، زهير قرين، أن 75 دراجا منهم 
8 مــن صنــف اإلناث يمثلون 17 فريقــا من الوطن 
يشــاركون فــي هذه المنافســة التي خصصــت لفئتي 
األكابر )رجال و سيدات( و األواسط )ذكور(، معتبرا 
أن المستوى كان ”جيدا” خالل المرحلة األولى.     

وذكــر المتحدث أن هذه المنافســة من تنظيم الرابطة 
القســنطينية للدراجات الهوائية بالتنســيق مع كل من 
االتحاديــة الجزائرية للدراجــات الهوائية و المجلس 

الشعبي لبلدية ديدوش مراد.
 باقي نتائج املرحلة األوىل:

 أواسط :
محمد رضوان برينيس )فريق القنطرة بسكرة(

صالح الدين أيوبي شركي )أمل عين تيموشنت(
عبد الكريم فركوس )أكاديمية قسنطينة(

  دورة االتحاد الدويل 
 بالمنستري للتنس:

 إيبو تتأهل إىل الدور الثاين

  n   تأهلــت العبــة التنــس الجزائرية، 
اينــاس ايبو، اليوم االربعاء الى الدور الثاني 
للدورة الدولية للســيدات الجارية بالمنستير، 
بفوزها الصعب على الفرنسية كيليا لوبيهان 

بواقع مجموعتين لواحدة.
وكانــت بدايــة اللقــاء صعبة بالنســبة لبطلة 
بخســارتها  للوســطيات،  الســابقة  افريقيــا 
للمجموعــة األولــى )6-4( قبــل ان تتدارك 
امورها وتحقق المجموعتين األخريين بواقع 

)4-6( و )7-6(.
وفــي الــدور المقبــل، ســتواجه إيبــو )22 
ســنة(، فرنسية أخرى وهي كوزيما ترينيتي 
كالينيســكو، التي اقصت التونسية سارة ليزا 

أوبرتين )6-2، 6-1(.
وتعــد هــذه المنافســة التــي تجــرى علــى 
المســاحات الســريعة، ذات الجوائــز المالية 
المقدرة بـ15 ألف دوالر، هي الثانية بالنسبة 
لالعبــة الجزائرية منذ عودتها الى الميادين، 
اثر توقفها لمدة شــهر بســبب الغاء عدد من 
الدورات اثــر ارتفاع عدد الحاالت المصابة 

بفيروس كورونا في تونس.

مدفيديف وروبليف 
وخاتشانوف يتأهلون للدور 
الثاين يف أسرتاليا المفتوحة

n تأهل الثالثي الروســي دانييــل مدفيديف 
وأندريــه روبليف وكارين خاتشــانوف إلى 
الــدور الثاني من بطولة أســتراليا المفتوحة 
الكبــرى بكــرة  البطــوالت األربــع  أولــى 

المضرب.
وجــاء تأهل مدفيديــف وروبليف بســهولة، 
بثــالث  مباراتــه  منهمــا  كل  حيــث حســم 
مجموعــات نظيفة، فيما احتاج خاتشــانوف 
للعب أربع مجموعات للتغلب على منافسه.

فاســيك  الكنــدي  مدفيديف علــى  وتغلــب 
بوسبيســيل 2-6 و2-6 و4-6، خالل ساعة 

و49 دقيقة.
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n وأوضحت السيدة شرفي، وهي أيضا رئيسة 
الهيئــة الوطنيــة لحمايــة وترقيــة الطفولــة، على 
هامــش زيارة العمل التــي قادتها إلى هذه الوالية، 
›‹أن حماية الطفولة مســألة تهــم الجميع، وينبغي 
أن ينضــم إلــى جهود الســلطات العمومية في هذا 
المجــال عمل المجتمع المدني والنســيج الجمعوي 

وأيضا العائلة‹‹.
وأكدت في ذات الســياق أن ›‹تجند كافة األطراف 
يســمح بحمايــة الطفولــة و إخراجها مــن الخوف 
والمحافظــة على ما تحتاج إليه مــن خالل منحها 

الشروط المثالية الزدهارها‹‹.
وأضافت السيدة شرفي بقولها »أن مصلحة الطفل 
يتّوجب أن تكون فوق كل اعتبار لضمان مســتقبال 

مشرقا له واستقرارا وأيضا انسجاما اجتماعيا«.
ولــدى معاينتها جمعيات ناشــطة في مجال حماية 
والعطــف  وبنــورة  غردايــة  ببلديــات  الطفولــة 
ومتليلي، سيّما منها المهتمة باألطفال الذين يعانون 
من إعاقة، أشــادت الســيدة مريم شــرفي بنشــاط 
النسيج الجمعوي بوالية غرداية بخصوص التكفل 

والخدمة النوعية المقدمة للطفل.
وتفقــدت دارا لرعايــة األطفال تقع بوســط مدينة 
غرداية وأقســام متخصصة لألطفال الذين يعانون 

من إعاقات على مستوى متوسطة محمد بوضياف، 
قبل أن تعاين مدرســة للتعليــم التحضيري بمدينة 
بنــي يزقن التــي طور بهــا مالكها تقنيــة التكوين 

للطفل عن طريق اللعب.
كما عاينــت المفوضية الوطنية جمعية ألطفال في 
وضعيــة إعاقــة ببلدية متليلي قبــل أن تتطلع على 

معرض يتضمن إنجازات جمعيات.
وأوضحت الســيدة شــرفي » الطمــوح يتمثل في 

بنــاء جزائر يتمتع فيها األطفال وبغض النظر عن 
وضعهــم أو خلفيتهم االجتماعية، بحقوقهم بشــكل 

كامل ومنصف«.
وبالنســبة لها فــإن الزيارات إلى الواليات تشــكل 
فرصــة لتقييم وضعيــة الطفل عبر شــتى مناطق 
الوطن, قبل أن ترفع تقريرا إلى الوزير األول في 

أفق ترقية حقوق الطفل في البالد.
ق.م/واج

n انطلقــت ، أمــس ،  االربعاء 
صباحــا   9,30 الســاعة  علــى 
بوحــدة التلقيــح الخاصــة بكوفيــد 
19 المتواجــدة بالعيــادة المتعــددة 
الخدمــات قــداش علــى بالطارف 

عملية التلقيح  تحت اشــراف والي 
الواليــة حرفــوش بــن عرعار ،و 
بحضــور مديــر الصحــة الدكتور 
بادة حاج عبد الرحمان و السلطات 
االمنيــة و العســكرية و ذلــك بعــد 

وصول الحصة االولــى من اللقاح 
للواليــة المقــدرة ب 660 جرعة 
من لقــاح أســترازينيكا البريطاني 
كمرحلة اولي   حيث سيســتفيد من 
هــذا اللقاح العمــال األكثر عرضة  
للمــرض مــن عمــال الصحــة و 
الحمايــة المدنيــة و رجــال االمــن 
اضافة الى المقيمين بدار العجزة و 

اصحاب االمراض المزمنة 
اما بالنسبة للمواطنين الراغبين في 
تلقــي اللقاح فمديرية الصحة لوالية 
الطــارف دعتهــم عبــر صفحتهــا 
على الفايســبوك الى التســجيل في 
الوحــدات الخاصــة بالتلقيــح ليتــم 
اســتدعائهم حســب برنامج مسطر 

من طرف المصالح المختصة.
بوثينة س

n شرعت،أمس،كامل القطاعات 
الصحيــة بواليــة ســكيكدة، ،فــي 
عملية تلقيح منتســبيها من العمال و 
المختصين في الصحة من األطباء 
المســتخدمون  و  الممرضيــن  و 
باللقــاح ضــد كوفيد 19 ســبوتنيك 
v ، علــى ان تتواصل العملية دون 
توقف لتمس كل المنتســبين القطاع 

الصحي.
العمليــة التي يشــرف عليهــا والي 
الواليــة ، عبــد القــادر بن ســعيد 
،شــخصيا، بمعيــة مديــر الصحة 
،خصص لها كل اإلمكانيات المادية 
و البشرية المؤهل لهذا الغرض ،و 
كانت االنطالقة من مستشــفى عبد 
القــادر نطــور فــي القل أيــن كان 
الدكتــور المتعاقــد المختــص في  
التوليــد عمر عيــادة أول من تلقى 

جرعــة التلقيح على ان يســتفيد كل 
منتســبي القطاع الصحي من اللقاح 
قبل نهاية ســعر مارس الداخل بعد 

وصول كميات إضافة من اللقاح .
نورالدين ب 

15عين على المجتمع

أولياء يتكبدّون أعباء جديدة 
فرضها تقليد األبناء للمؤثرين

الدعوة إىل التعبئة للدفاع عن ›قدسية‹ قضية الطفولة

الرشوع يف عمليات التلقيح بكامل مستشفيات والية سكيكدةالطارف تستفيد من  660 جرعة من اللقاح الربيطاين اسرتازينيكا

ال يختلف اثنان على النقلة النوعية االجتماعية التي خلفها ظهور مواقع التواصل االجتماعي التي قربت البعيد 
و حققت أحالم الكثير في الشــهرة و الربح الســريع و ســاهمت في ظهور شــخصيات اشــتهرت على منصات 

التواصل باختالفها تعرف بالمؤثرين ، و بين مسموح و محظور تعتبر الظاهرة مجهولة المصدر و المصير.

دعت المفوضية الوطنية لدى الوزير األول المكلفة بالطفولة، مريم شــرفي، أول أمس من غرداية، إلى ضرورة التجند من خالل 
اعتماد تدابير وقائية للدفاع عن »قدسية‹‹ قضية الطفولة.

يف ظل تواصل مسلسل غياب المختصني يف التوليد بعيادة القل بسكيكدة

n إذا تعمقنــا أكثــر نجــد أن الظاهــرة ليســت 
بالجديــدة ، بل كانت موجودة منذ بداية اإلنســانية 
لكــن بطريقة مختلفة من عصــر إلى آخر ، حيث 
كان النــاس ينظــرون إلــى شــخصيات اجتماعية 
بــارزة و يتأثرون بها، كرؤســاء القبائل و الملوك 
و األمــراء، و صوال إلى المشــاهير من ممثلين و 

رياضيين و غيرهم في العصر الحديث. 
االجتماعــي  التواصــل  منصــات  ومــع ظهــور 
بــرز المؤثرون أكثــر ، خاصة لــدى المجتمعات 
االســتهالكية كالمجتمعات العربية في دول الخليج 
و الشــرق األوسط و دول شمال إفريقيا و المغرب 
العربــي الكبيــر، أين يولــي األفراد فيهــا اهتماما 
مبالغــا فيــه لهــذه الشــخصيات ، حيث اســتطاع 
المؤثــرون الوصول ســريعا إلى النــاس و التأثير 
عليهــم و على نمــط حياتهم أين يتحول أغلبهم إل  
مســوخ مقلدة في معظم الحاالت و دون الشــعور 
بذلــك، عكس المجتمعات األوروبيــة التي ال يهتم 

أفرادها كثيرا بهذه الظاهرة.
فالناس في المجتمعات االستهالكية يتبعون المؤثر 
ألنه معروف و قريب و ليس صعب المنال كأغلب 
المشــاهير حســب ما يرون ، كما أنــه ينقل يوميا 
تفاصيل حياته منذ بداية النهار إلى آخره ، ما يدفع 
متابعيــه الذي يقدر عددهم باآلالف، إلى تقليد نمط 
حياتــه بطريقة شــبه مرضية في أغلــب الحاالت 
تصل حتى الهــوس، و من هنا يتخذ التأثير منحى 
آخر سلبي أكثر منه إيجابي كالتسويق و اإلشهار، 

خاصــة لــدى المراهقــات و المراهقيــن من رواد 
المواقع.

و فــي الحزائر مثــال يختلف نمط حيــاة المؤثرين 
األكثر متابعة بنسبة كبيرة عن نمط الحياة العام في 
المجتمــع، مما يخلق نوعا من الصدام لدى المتابع 
بين قيــم اجتماعية متوارثة و نمــط حياة عصرية 
يستهوي غالبا المراهقين ، إضافة إلى عدة مشاكل 
داخل األسرة تنتج عن اختالف مستوى المعيشة و 
الدخــل، فمحاولة تقليد المؤثرين أو الحصول على 
نفس مــا يحصلون كهدايا أو كمقابل من منتوجات 
ماركات كبيرة نظير اإلشــهار و التسويق، ضرب 

من المستحيل خاصة للعائالت محدودة الدخل.
وتبقــى للظاهــرة التــي باتت تشــكل مصــدر قلق 
حقيقي نتيجة العشــوائية الســائدة فيه ، رغم بعض 
اإليجابيــة عندما تمارس من أهــل االختصاص ، 
حيــث نجد من بيــن المؤثرين مختصــون في علم 
التغذية ينشرون يوميا نصائح عن التغذية السليمة، 
و آخرون في مجــال التجميل و العناية بالجمال و 
الموضــة ، و حتــى رحالة يقدمون شــهادات عن 
السفر المريح و كيفية اكتشاف سحر العالم بذكاء.و 
بين هذا و ذاك يبقى المســتهلك وحده من يحدد ما 

يجب و ماال يجب استهالكه.

n تمكنت قوات الشرطة التابعة 
لألمــن الحضــري الخامــس، من 
توقيف مجموعــة إجرامية خطيرة 
تعمــل علــى ترهيــب المواطنيــن 
وتهديــد ممتلكاتهم، وذلك في اطار 
إجرامية  ومجموعــات  عصابــات 
متنقلة عبر عدة أحياء بمدينة تبسة 
،حيــث تعود حيثيــات القضية الى 
تلقــي ذات المصلحــة لمعلومــات 
تتعلق بوجود جمعية اجرامية تحوز 
على كميات معتبرة من  االســلحة 
البيضاء تقوم مــن خاللها بترهيب 
المواطنين وتهديد ممتلكاتهم والتي 
تتخــذ من احد احياء المدينة التابعة 
لقطاع اختصاص األمن الحضري 
الخامــس مركزا لتحركاتهــا، ليتم 
بنــاء علــى ذلــك وبالتنســيق مــع 
النيابة المختصة مداهمة الحي بعد 

اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية 
وتســخير القوة المطلوبــة ،وعليه 
تــم توقيــف 08 اشــخاص احدهم 
قاصــر مــع تفتيش مســاكنهم التي 
عثر بداخلها على األسلحة البيضاء 
المستعملة في عملياتهم  االجرامية 
باإلضافــة الى كمية مــن األلعاب 
النارية التي تســتعمل في شجارات 
الشــوارع وكميــة مــن األقراص 
تم تحويــل  ،وعليــه  المهلوســة 
المحجــوزات  رفقــة  المتورطيــن 
إلــى مقــر األمن الحضــري وفتح 
تحقيــق في القضيــة ،وبعــد إتمام 
كافة اإلجــراءات القانونية الالزمة 
تم تقديم المشــتبه فيهم أمام العدالة 
لدى محكمة تبسة التي أصدرت في 

حقهم امرا يقضي باإليداع.

القبض عىل عصابة ترهب المواطنني 
وتهدد ممتلكاتهم بتبسة 

n تمكنــت قوات الشــرطة التابعة 
لألمــن الحضــري الخامــس  من 
معالجــة قضية تتعلــق بالحصول 
والشراء للمؤثرات العقلية بغرض 
البيــع بطريقــة غيــر شــرعية تم 
خاللها حجــز 18 قرص مهلوس 
شــديد التأثير تورط فيها شــخص 
يبلــغ من العمر 33 ســنة مبحوث 
عنــه مــن طــرف العدالــة ومحل 
عدة أوامــر قضائية ،حيــث تعود 
وقائع القضية الى ورود معلومات 
الى ذات المصلحــة تفيد بقيام أحد 
المســبوقين قضائيــا والمطلوبيــن 
أقــراص  بترويــج  العدالــة  لــدى 
مهلوسة شديدة المفعول في أوساط 
التابعــة  األحيــاء  بأحــد  الشــباب 

الحضــري  األمــن  الختصــاص 
الخامــس .ليتم بناء علــى ذلك بعد 
المختصــة  النيابــة  مــع  التنســيق 
تكثيــف األبحــاث والتحريات الى 
غايــة تحديد مكان تواجــد المعني 
الذي ضبط داخل مسكنه وبحوزته 
كمية األقــراص المذكورة ،وعليه 
وتحويلــه  المتــورط  توقيــف  تــم 
رفقة المحجــوزات إلى مقر األمن 
الحضري وفتح تحقيق في القضية 
،وبعــد إتمــام كافــة اإلجــراءات 
القانونية الالزمة تم تقديم المشــتبه 
فيه امام العدالة لدى محكمة تبســة 
التي أصدرت في حقه امرا يقضي 

باإليداع.
منى بوعكاز

n   في إطار نشاطات ومجهودات 
األمــن الوطني لتعزيز االجراءات 
أشــكال  الوقائيــة و محاربــة كل 
الجريمة خاصة االجرام الحضري 
، نفذت شــرطة عين مليلة عشــية 
شــرطية  أمس عمليــات  أول 
واســعة النطاق اســتهدفت مختلف 
أوكار  خاصــة  المدينــة  أحيــاء 
المشــبوهة  واألماكــن  الجريمــة 
التــي يتــردد عليهــا المنحرفــون 
و ذوي الســوابق العدليــة بمدينــة 
عيــن مليلة ، اين أســفرت العملية 
توقيف 74 شــخصا  علــى 
اخضعــوا الى دراســة حالة ليتبين 
ان مــن بينهم شــخص يبلــغ مــن 
العمر 24 سنة محل بحث من قبل 

الجهــات القضائية ، شــخص يبلغ 
من العمر 34 سنة صادر في حقه 
قرار نهائي بالحبس و شخص آخر 
يبلغ من العمر 42 سنة صادر في 

حقه قرار نهائي بالحبس .
ايضــا  العمليــة  خــالل  تــم  كمــا 
يبلــغ  االول  شــخصين  توقيــف 
بحوزتــه  العمر 28 ســنة  مــن 
ســالح ابيــض محظــور والثانــي 
دواء  بحوزته 18 كبســولة 
ملفــان  انجــز ضدهمــا  مهلــوس 
القضايــا اضافــة  جزائيــان عــن 
الــى مراقبة 7 مركبــات ســياحية 

و05 دراجات نارية  .  
حلوي رفيق

 ..وتوقيف شخص مبحوث عنه بحوزته 
18 قرص مهلوس شديد التأثري 

رشطة عني مليلة  بأم البواقي تنظم 
عملية رشطية واسعة النطاق
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فــي  تولــوز  منطقــة  فــي   n
يعــاود  فرنســا،  غربــي  جنــوب 
مصنــع هــذا العام إنتــاج دراجات 
اإلنجليزيــة  الناريــة  »بــراف« 
الفخمة التي شــّكلت أســطورة في 
فترة مــا بين الحربيــن العالميتين، 
بالجاســوس  ارتباطهــا  وســاهم 
»لورنــس  الملّقــب  اإلنجليــزي 
العــرب« في إكســابها شــهرتها. 
الشــهرة األســطورية لهذه  وتعود 
الدراجــات إلــى لورنــس العرب؛ 
إذ امتلــك ســبعة منهــا، وقتل وهو 
يقود السادســة من دون أن تســنح 
 له فرصــة التمتع بقيادة الســابعة.
فالجاســوس البريطاني كان يجوب 
الريــف اإلنجليــزي علــى دراجته 
مــن نــوع »براف«، بل وشــارك 
فــي تطويرهــا. وتوقــف مصنــع 
عــام  تصنيعهــا  عــن  نوتنغهــام 
إلــى تخصيصــه  1940؛ نظــراً 
للجهــود الحربيــة. قد يصــل ثمن 
النمــاذج »التاريخيــة« مــن هــذه 
الدراجات الناريــة إلى 500 ألف 
يــورو في المــزادات العلنية. ومن 
المتوقــع أن ينتج مصنــع »براف 
ســابيريور« الحديث جداً في سان 
جــان قرب تولوز نحــو 100 من 
هذه الدراجــات النارية خالل العام 
الحالــي )2021(. ويــرى تييري 
هنرييت، المدير التنفيذي لـ»براف 
ســابيريور« التي ستتولى من اآلن 
إنتاج »رولــز رويس«  فصاعــداً 
الدراجــات الناريــة، أن »بــراف 

كانت أجمل دراجة نارية«.
أما المدير العام ألبير كاستين، فيقّر 

بــأن في األمــر »ســرقة تراث«، 
لكنه يقول إنها »مصنوعة بطريقة 
جيداً جداً«، مالحظاً أن »اإلنجليز 
يغفــرون كل شــيء«. ويؤكــد أن 
دراجات »براف« الجديدة حظيت 
بمباركة النادي اإلنجليزي للعالمة 
أعضــاؤه  زار  الــذي  التجاريــة 
تولــوز علــى دراجاتهــم العائــدة 
 إلــى ثالثينــات القــرن الماضــي.
الــذي  هنرييــت  تييــري  وقــال 
اســتحوذ على العالمة عام 2018 
»لدينــا زبائن فــي نحــو 12 بلداً 
أوروبياً، وفي روســيا، وأستراليا، 
الواليــات  وقريبــا  والمكســيك، 
المتحــدة«. ومن المتوقــع أن تُنَتج 
مــن »بــراف ســابيريور« ثالثــة 
طرازات »ريتــرو جديدة«، أولها 
وســيكون   »100 إس  »غــس 
نسخة معاصرة من دراجة لورنس 
العــرب، والثانــي دراجــة ناريــة 
لــكل أنواع التضاريس تحت اســم 
»ساند ريســر«، أما الثالث فُسّمي 
»أنيفيرســيري«؛ إذ يشّكل احتفاًء 
بمئوية العالمة التجارية. وتتراوح 
أســعار هــذه النمــاذج الثالثة بين 
يــورو  ألــف  و100  ألفــاً   60
 »باســتثناء الطلبــات الخاصــة«.
فباتريــك بالندينيــه مثــاًل، وهــو 
غوادلــوب،  مــن  أعمــال  رجــل 
جــاء خصيصاً إلى تولــوز لزيارة 
بهــدف »االســتمتاع«  المصنــع؛ 
وطلب إضافات خاصة تشــخصن 
دراجته النارية. ويقول »طلبت أن 
يكون شــعار العالمة على الخزان 

مذّهباً«.

دراجة »لورنس العرب«
 الشهرية تعود للحياة

أوبرا باريس تعّدل رشوطها لضّم الفنانني من أجل التنوعمعرض بيئي يف قاع المتوسط

*بداية حدثينا كيف جاءت فكرة
 مشروع »يامي بيت«؟

أســتطيع أن أقــول أنــي اســتوحيت الفكــرة مــن 
حيواناتــي  األليفة في البيت )قــط و كلبة(، و من 
حاجتــي و حبي  لهما خاّصة أننــي أخاف عليهما  
من األكل االصطناعي و ما قد  يسببه من أمراض 
..فالحيوانــات مخلوقات ضعيفــة تتأثر و تمرض 
مثلنــا بالضبــط و بحاجة إلى الرعايــة و االهتمام 

الدائمين . 
انطلقت فكرة  تجســيد المشــروع من مطبخ البيت 
، بما أنني أحّب الطبخ كثيرا، و أســتمتع باختراع 
أكالت عــن طريق دمج المكونات  ف كانت أولى 
تجاربــي لقطي »كوفو« ألنــه   مريض و يحتاج 

حمية خاّصة في كّل ما يتناوله. 
كذلك األمر بالنســبة لكلبتي »أولغــا« حين بلغت 
عمــر التدريــب فكــرت فــي أن أجــرب بعــض 
الوصفــات  بخلط مكونات تســتهلكها الكالب ، و 

الغنية بالبروتينات و الفيتامينات 
 و بالحديث عن مشروع »يومي بيت« هي ماركة 
صغيــرة لحلويات طبيعية للكالب و القطط، بحيث 
أن كّل المنتوجــات طبيعية، محّضــرة في البيت، 

خالية من الملّونات و المواد الحافظة. 
*من ساعدك يف تجسيد املشروع على 

أرض الواقع؟ 
الحقيقة ال أحد  عملت على هذا المشــروع بجهدي 

الخاص بشغف و استمتاع كبيرين 
*هل واجهت تحديات و عراقيل يف عملك 

على هذا املشروع ؟  و كم استغرق منك 
الوقت ليكون متوفرا يف األسواق؟

فــي بادئ األمر لم أســتطع الثبــات على وصفات 
معينــة، و اســتلزم هــذا وقتا طويــال ، ألني كنُت 
أجــرب مرارا و تكرارا الوصفة الواحدة رغم أني 
كنــت أصل لنتائــج ال بأس بها لكــن طموحي هو 
الوصــول لتركيبــة ممتازة و مرضية تســتحق أن 

تكون ماركة مسجلة 
و ال أعتمــد علــى وصفات االنترنــت، فمقاديرها 
غيــر مضبوطة، و المواد الالزمة لتحضيرها، إن 

ُوِجدت في األسواق، فهي مكلّفة ِجّدا. 
لذا كنُت أحاول أن تكون تركيبتي الخاصة ، حسب 
الميزانية المتوسطة للمستهلك، و الحمد هلل نجحت 

دون أن أقلّد أي طريقة أو أقتبس منها.
كنت أضع برنامجا و أحرص على تخصيص جزء 
مــن أُجرة الشــهر، أقتني به مســتلزمات أحتاجها 
ســواء فــي الطبخ أو في التغليــف، و يرافقني أبي 
لتوصيل الطلبات، ألنــي أفّضل أن ألتقي بالزبائن 
شــخصيّا  ألن  شــغفي الحقيقــي هو تلــك النظرة 
الحانيــة من حيــوان ال حول لــه و ال قوة تجعلني 

أحس بنقائهم الذي يمنحني السعادة في الحياة.
*هل املنتوح متوفر يف كامل األسواق 

الجزائرية؟ و كيف تسوقني له؟
المنتــج متواجــد حاليــا مــع خدمــة التوصيل في 

العاصمة  فقط لألســف ،حاليا  أعمل بجهد ليكون 
متوفــرا عبــر واليات أخــرى خطــوة بخطوة. و 

أسّوق له عبر موقع  االنستغرام.
*هل هناك مشاريع قادمة حول صنع 

منتجات جديدة خاصة بالقطط و الكالب؟ 
أكيد، أفكر بمنتجات لالستهالك اليومي خاّصة،ألن 
االعتنــاء بحيواناتنا يعني االعتنــاء بوجباتها التي 
يجــب أن تكــون متوازنــة و صحية حســب نوع 

الحيوان و حجمه. 
*ختاما هل تلقت سارة بعد طرحها ملنتوجها 
يف السوق  أي توصيات أو دعم من الجهات 

املعنية لغرض تسويقه يف الخارج ؟
صراحــة لحد الســاعة لم أتلــق أي اتصال من أي 

جهة تذكر. 

n وقــام النحــات جيســون دي 
كايــرس تايلــور، بتصميــم وجــوه 
اســتوحاها من وجوه سكان المدينة، 
كوجــه موريــس، وهو صيــاد يبلغ 
من العمر 80 عاًمــا، ووجه الطفل 
أنــوك، وهــو تلميــذ في المدرســة 

االبتدائية، يبلغ تسع سنوات.
تــم تقســيم كل قنــاع إلــى قســمين: 
جانب »قوي ومهيب« وهو الجانب 
المواجه للشاطئ بينما الجانب الذي 
يواجه المحيط فهو »رقيق وهش«.

ويقــول تايلور بأن عملــه يُقصد به 
أن يكــون »اســتعارة للمحيطــات« 
نــرى  الخــارج  »مــن  ويضيــف: 
الســطح هادئــا وقوًيــا ومــع ذلــك 
تحت هذا الســطح، نظــام بيئي هش 

ومتــوازن بدقــة، ويتدهــور ويلوث 
باســتمرار على مر الســنين بسبب 

النشاط البشري«.
واســتغرق تطوير المشــروع أربع 
ســنوات، بتمويــل من بلديــة مدينة 
كان، ووفقــا للفنــان، فــإن تنظيــف 
المــكان اســتغرق الوقــت األكبــر، 
حيث كان مليًئا بالحطام كالمحركات 
القديمة وخطوط األنابيب المهترئة، 

وفق ما نقلت عنه »يورونيوز«.
وصنــع تايلــور كل قناع مــن مواد 
محايــدة، وســطح شاســع، يســمح 
للكائنــات البحريــة، بإنشــاء منازل 

ومناطق تكاثر.
ووضعت المنحوتات بوسط مساحة 
شاســعة مــن األعشــاب البحريــة، 

أو  نبتــون  عشــب  باســم  تُعــرف 
األعشــاب الشــريطية فــي البحــر 

األبيض المتوسط.
وتتعرض مروج األعشاب البحرية 
في البحــر األبيــض، لتهديد خطير 
بســبب التلــوث وارتفــاع درجــات 
الحــرارة، كما تعد جــزًءا مهًما من 

النظام البيئي للبحر.
وتُعرف النباتات البحرية أحياًنا باسم 
»رئتــي المحيط« نظــرا إلمكانيتها 

توليد كميات هائلة من األكسجين.
وعــادة ما يتــم إبعاد القــوارب عن 

المنطقة لمنع مراسيها من إتالفها.
وبالفعل، بــدأت كائنات بحرية كبلح 
البحــر، ونافــورات البحــر )وهــي 
كائنــات بحرية غير فقاريــة، عادة 
تكــون أســطوانية الشــكل( بالتعلق 
قاعــدة منحوتــات األقنعــة،  علــى 
ويتوقع أن تساعد على تنظيف المياه 
الملوثة بالمواد الكيميائية الصناعية.
ويســتطيع العلمــاء مراقبــة تطــور 
النباتــات والحيوانــات التي تنجذب 
إلــى المنحوتــات لحــد حجبهــا كليا 

بسبب نمو الحياة البحرية.
وفي عمل مشــابه للفنــان في جزر 
الكناري، يقول تايلور إن كتلة الحياة 
البحرية أظهرت زيادة بنسبة 200 
بالمئــة، كما أن عمله ســاعد بحماية 

قاع البحر من التيارات القوية.

n لتشــجيع التحــاق المزيــد مــن 
الفنانين غير البيض بها، أعلنت أوبرا 
باريس أنها ستعّدل شروطها المتعلقة 
بضــّم الفنانيــن إلى صفوفهــا، وأنها 
ســتعيّن »مســؤواًل عن التنوع« كما 
فعلت أخيراً أوبــرا »متروبوليتان« 
في نيويورك. وكانت قد كشــفت دار 
األوبرا عن هذه الخطوات في مناسبة 
عرضهــا مضمون تقرير عن التنوع 
أعده المــؤرخ باب نديــاي واألمينة 
العامــة لهيئة »المدافع عن الحقوق« 

المستقلة كونستانس ريفيير.
وقــال المديــر العــام لــدار األوبرا، 
ألكســندر نيــف لـ»وكالــة الصحافة 
الفرنسية«، »نحن فخورون جداً بأن 
نكــون أول منظمــة ثقافية كبرى في 
فرنسا تطلق مثل هذه )العملية(، ومن 
المؤكد أن اآلخرين سيحذون حذونا«. 
ومنــذ تســلّمه منصبــه علــى رأس 
المؤسســة ذات األعــوام الثالثمائة، 
أولــى نيــف اهتمامــاً بالغاً لمســألة 
التنوع، في موازاة بيان غير مسبوق 
عــن التنوع العرقي فــي دار األوبرا 
أصــدره راقصون وموظفون ســود 
 و مختلطــو األعراق في المؤسســة.
وأكــد نيــف ورداً علــى مــن اتهمه 
أن  المتحــدة،  الواليــات  باســتلهام 
»األمــر ال يتعلــق إطالقاً باســتيراد 
مفاهيــم التنــوع مــن ســياق« غير 

الســياق الفرنســي. وتضّمن التقرير 
سلســلة توصيــات، أبرزها ضرورة 
مراجعة شروط الدخول إلى مدرسة 
الرقص المرموقة التي تشــّكل خّزاناً 
يرفــد باليــه األوبــرا، بحيــث تتيــح 
التعديــالت »رصــد المواهب« في 
كل أنحــاء فرنســا، أو حتى إشــراك 
أشــخاص من خارج الــدار في هيئة 
التحكيــم التــي تتخــذ القــرارات في 
 شــأن ضّم الموسيقيين إلى المؤسسة.

وقــد أوصــى التقريــر الــذي طلبت 
الــدار إعــداده قبل خمســة أشــهر، 
بأن تبــادر مدرســة الرقص نفســها 
إلــى البحث عن المواهــب، بداًل من 
أن تســتمر، كمــا هي الحــال راهناً، 
بانتظار تقّدم المرشــحين إليها. ودعا 
النــص فــي هذا اإلطــار إلــى إقامة 

تجــارب المركزيــة تشــمل األقاليم 
الفرنســية مــا وراء البحار. وشــدد 
التقريــر علــى أن »الهــدف ليــس 
ضــّم تالميذ أدنى مســتوى من أجل 
تحقيــق أهــداف التنوع، بــل البحث 
 عن طالب جيدين جداً أينما كانوا«.
وأبــرز بــاب نديــاي أهميــة توفير 
المهتميــن  لــألوالد  »نمــوذج« 
بالرقص أو الموسيقى أو الغناء على 
تنــوع انتماءاتهم. واستشــهد في هذا 
الصــدد بحالة ميســتي كوبالند، أول 
أميركيــة من أصــل أفريقي حصلت 
علــى صفة »راقصة رئيســية« في 
دار »أميريــكان باليــه ثياتــر« عام 
2015، مشــيراً إلــى أنهــا تحولت 
مصدر إلهام لألوالد األميركيين من 

أصل أفريقي.

أطلقت عليه اسم »يامي بيت«

تمكنت البيطرية الشابة »سارة فداد« من إيجاد طعام صحي يتماشى  مع حمية القطط و  الكالب الذين ال تناسبهم بعض األكالت 
،خاصة الصناعية منها األمر الذي ساعدها بالتفكير في  تجسيد مشروعها على أرض الواقع بعد عدة أبحاث قامت بها قبل أن  

تنشئ منتجا خاصا أطلقت عليه اسم »يامي بيت« خاص  بريجيم الحيوانات )للكالب و القطط( طبيعي بنسبة مائة في المائة.
في حوار لها مع جريدة عين الجزائر تحدثت فيه عن تفاصيل مشروعها الطريف. 

تم افتتاح معرض بيئي تحت الماء بالقرب من جزيرة سانت مارغريت، الواقعة قبالة ساحل 
مدينة كان الفرنسية، لفنان بريطاني عمل على تثبيت ست منحوتات في قاع البحر، على شكل 

أقنعة مصممة لتشجيع عودة الحياة البحرية.

الواقعة قبالة ساحل  بالقرب من جزيرة سانت مارغريت،  الماء  افتتاح معرض بيئي تحت  تم 
مدينة كان الفرنسية، لفنان بريطاني عمل على تثبيت ست منحوتات في قاع البحر، على شكل 

أقنعة مصممة لتشجيع عودة الحياة البحرية.

بيطرية جزائرية تبتكر
 حمية خاصة  للحيوانات

حاورتها مريم بن جامع



17عين على الثقافة والفن

n نعى الدكتور عبد هللا بوخلخال البروفيســور أمينة 
بن مالك زميلته التــي التحقت بالرفيق األعلى ،بعد أن 
غادر قبلها مجموعة من الزمالء األســاتذة على غرار 

حسين خمري وزعموش .. .  
 البروفيســور بوخلخال  قال :    »البروفيســورة أمينة 
بن مالك هي قمة من قمم العلم والمعرفة واألستاذية في 
الجامعــات الجزائرية عامة وجامعة قســنطينة ،خاصة 
ألنني أعرفها منذ 45 سنة ، و كانت أستاذة في التعليم 
الثانــوي قبل أن تلتحق معنا بالجامعة و تفرض نفســها 
كأستاذة و باحثة  مباشرة بعد تقديمها لرسالة الماجستير  

ثم الدكتوراه. 
 لقــد كونــت أجيــاال مــن خريجــي جامعــة قســنطينة 
والجامعات الجزائرية ، كنا نترافق سويا في الملتقيات 

العلمية بالجامعة ، نناقش رسائل الماجستير والدكتوراه 
في مختلف الجامعات الجزائرية ، وأنا شــخصيا أنتظر 
األســابيع القادمــة ألننــا على موعد لمناقشــة رســالة 

دكتوراه للباحث  والصحفي يزيد ســلطان وهي رئيسة 
اللجنة لكن لألسف التحقت بالرفيق األعلى.

كمــا قــد قمنا معا  بتأســيس مختبر الدراســات اللغوية 
بجامعة قســنطينة في ثمانينيات القرن الماضي وكانت 
البروفيسور أمينة بن مالك رئيسته وأنا نائبها ، وأنشأنا 
في المختبر مجلة علمية محكمة مطلوبة عالميا بعنوان« 
الدراســات اللغوية« ،و ضمت هيئة التحرير المباركة 
نخبة من األســاتذة،ومن الهيئــات العلمية من جامعات 
جزائرية وخارج الجزائر ننشــر أعمال الملتقيات التي 
ننظمهــا ، وهي صاحبــة الفضل في ذلك ألنها متفرغة 

للمختبر والعلم .
 لقد تركت أيضا مجموعة من الطلبة يدعون لها بالخير 
في كل الجامعــات الجزائرية وجامعة قســنطينة بكلية 
اآلداب واللغــات ، نترحم عليها وعلى أعضاء المختبر 
أمثال الدكتور عمار زعموش ، حسين خمري والكثير 
من الذين التحقوا بالرفيق األعلى، و سننظم قريبا  ندوة  
جزائرية بكليــة اآلداب واللغات بحضور أغلب األبناء 
واآلباء المؤسســين لكلية اآلداب واللغــة العربية  التي 
كانت هي العمود الفقري لجامعة قسنطينة منذ تأسيسها 

سنة 1969 و المتفّوقة بطلبتها .
البروفيســور أمينة بن مالك هي رمز وعمدة من أعمدة 
التعليــم بالجامعــة الجزائريــة وجامعة قســنطينة بكلية 
اآلداب و اللغات من أحســن منشــطي المجالس العلمية 
في البحث والملتقيات في الكلية ألنها إذا حضرت يكون 
النشاط والحديث والنقاش وبصرامتها العلمية سواء مع 
الطلبــة أو مع زمالئها فرحمــة هللا عليها والصبر لكل 

أهلها والذين يحبونها من طلبتها .

n لم تكن أســتاذتي بل كانت في مقام والدتي ، تعلّمت منها الكثير 

تربيــت على يديها تعلمت معها الصبر ، الجدية ،الصرامة في العمل 
، كيفية احترام العلماء وتقديسهم ، الكفاح والنضال في الحياة والكثير 
،أقول أنها كانت الشــمعة التــي أضاءت طريقي التي ربما كنت أفتقد 
إلى دليل في النجاح ، أشرفت عليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه 
، كانت نعم المشرف ونعم األم ونعم األستاذة ، إذ احتجتها في بعض 
األمــور الحياتيــة كانــت هــي األم ، إن احتجتها في األمــور العلمية 
كانت توجهني منهجيا وعلميا ، لغويا وفكريا ، تحيلني على المصادر 
والمراجع التي تفيدني في بحثي ، تقرأ لي ، أذكر أنها كانت توبخني 
كثيــرا لكن هذا التوبيخ جعل مني أســتاذة في المســتوى والحمد هلل ، 
أذكر يوم كنت بصدد مناقشة أطروحة رسالة الماجستير كتبت تقرير 
المناقشة وأعطيتها إياه لتقرأه ، وجدت فيه خطأ لغويا فوبختني كثيرا 
وطلبت مني إعادة قراءته ألكتشــف الخطأ، وتابعته كلمة بكلمة حتى 
وجــدت الخطأ وقمت بتصويبه وعدت بــه إليها فقالت لي أنا مطمئنة 
على األقل بأن هناك جيل في المستوى سيخلفني ذات يوم ،وأتمنى أن 
أكون في مستواها ذات يوم ، قد كانت علم كبير يمشي على األرض 
من أجمل األشــياء التي أحبها فيها مرحهــا الدائم ، تخلط أحيانا الجد 
بالهــزل ، لكنــه الهزل الجميل الذي عادة ما يجعــل العلم يأتي بروية 

وليونة وجمالية خاصة .
ماذا عساني أن أقول في أستاذتي أحبها كثيرا ، فمنذ الساعة السادسة 
صباحــا وأنا أبطي بكاء هســتيريا لفراقها ، قــرأت القرآن  وقلت هذا 
ألســتاذتي كــي يضــيء هللا  لها قبرهــا ، قضيت رفقتهــا أجمل أيام 
حياتــي حتى النصائح التي كانت تنصحنــي إياها في الحياة أنا أعمل 
بهــا اليوم ، فــي مجال العلم أنا أتبع خطاها دائمــا فاألغلبية ينادونني 
األستاذة أمينة الصغرى »ابنتها« وكل األساتذة في الجامعات اتصلو 
بــي ليعزونني ألنهــم يعلمون أنني ابنتها وليســت تلميذتها أو طالبتها 
فعالقتي بها قوية ومتينة جدا والحمد هلل ماتت شــهيدة العلم أتمنى أن 
يرحمهــا المولى عــز وجل وأن يجعلها في الفــردوس األعلى ، وأنا 
واثقة أن هللا عز وجل ســينير قبرها وســيجعلها في العليين هي وكل 

من أساتذتي الذين فارقونا .

n ال يمكــن أن نقدم صــورة عن كلية اآلداب في 
غياب بعض األســماء التي حفــرت بصماتها عميقا 
فــي الذاكرة الثقافيــة والعلمية ولعــل أبرز علم من 
األعالم تتردد نبراته ومقاطعه الصوتية والصرفية 
والتركيبية جميعا هو حجاج األستاذة الدكتورة يمينة 

بن مالك.
تقوم منفردة أمــام أعاصير اللغة ومنطق المجاورة 
والتشابه، فينفذ صوتها بارزا مائزا واضحا صادحا 

تنبجس منه منابع البالغة. 
األســتاذة البيداغوجيــة المترعة بمقــوالت التربية 
والباحثة المدججة بأدوات التحليل والتأليف تثور أن 
ترى فاصلة منقوطة تحتل محل الفاصلة وتقاتل من 
أجل أن تحتل نقطتها نهاية جملة الحوار والحوارية. 
اختبرت معها مقوالت اللسان في رسالتي الماجستير 
والدكتــوراه،إذ تقدم لك اإلشــارات التوجيهية على 
طريــق محفــوف بالمخاطر ولكنها تكــون أول من 
يمــد إليك يده عندمــا تتعثر قدماك فــي منعرج من 

المنعرجات.
تســافر دون جواز سفر تؤشــره الجامعة لتترك في 
آذاننــا مقــاالت الصــوت والزفرات التــي تتجاوز 
التقطيــع إلى مــا فوقه وتتــرك في قلوبنــا مقامات 
االعتزاز ...وداعــا أيتهــا الكريمــة وحفتك مالئكة 

الرحمان إلى جنة النعيم.

n األستاذة أمنة بن مالك  رمز 
وعمدة من أعمدة التعليم بالجامعة 
الجزائرية وجامعة قسنطينة على 
وجــه الخصــوص ..ال يمكن أن 
نعرف كم من مداخلة قدمت ،وكم 
مــن بحــث عرضــت، وكــم من 
أطروحــة أطرت  وال حديث عن 
التأليف والدفاع عن اللغة العربية 
يــزة  المتم الخاصــة  بطريقتهــا 
ـامح  بالصرامــة العلمية والالتسـ
مــع الخطأ ، حتــى لو كان مجرد 

فاصلة .  
البيداغوجيــة  األســتاذة  هــي 
بمنحــى  المتميــزة   المتمكنــة 
التربية والباحثة المدججة بأدوات 
التحليــل والتأليــف تثور أن ترى 
محــل  تحتــل  منقوطــة  فاصلــة 
الفاصلة وتقاتل من أجل أن تحتل 
نقطتها نهاية جملة . ال يمكن ألي 
نحــوي   أو لغوي في حضورها 
إال وأن يراقــب منطوقه ومكتوبه 
، فهــي مــن الصنف الــذي ليس 
من الســهل أن يمر عليــه الخطأ 
اللغــوي ..ســيدة علــم األصوات 
األولــى فــي الجزائــر وحتى في 
منهــا  العربي..يرتعــش  عالمنــا 
كل باحــث في الملتقيــات اللغوية 
، ويحضر جيــدا كل من تحضر 
مناقشة أطروحته .. واتذكر جيدا 
يوم وقــع االختيــار عليها لتكون 
رئيســة لجنة المناقشــة لرسالتي 
لنيــل الماجيســتير ســنة 2013 
تحت إشــراف البروفيســور عبد 

قلــت  وقتــذاك   ، بوخلخــال  هللا 
لمشرفي إال بن مالك فقد تبهدلني 
إن أخطأت أستاذ وكان رده : هي 
مثــل التوابل بالعكــس حضورها 
يعطي قيمة أكثر لبحثك ..وحدث 
مــا كنــت متخوفا منــه ، فلم تدع 
أي شــيء ..أتذكر أنها في النهاية 
خاطبتني : طلبنا منك نهرا فجئتنا 
ببحر رســالتك للماجســتير قيمة 
وكان يفتــرض أن تقســمها إلــى 
قســمين األول ماجيستير والثاني 
دكتوراه وكانت الفرحة كبيرة لما 
تلقى االعتراف من أمنة بن مالك  
التي أصــر الدكتور بوخلخال أن 
تكون حاضرة أيضا في مناقشــة 
الدكتــوراه ووضعــت مــن قبــل 
المجلس العلمي كســيدة للجنة إال 

أن رحيلها حال دون ذلك .
أمنــة بــن مالك أســتاذتي رحمها 
هللا ..درســت عندها فــي مرحلة 
الليسانس وكانت صارمة ألقصى 
حــد لمــا يتعلــق األمــر بالعلــم 
والدراســة ، كثيرا ما طلبت مني 
وصديقي الشاعر عادل صياد أن 
نبــارح القاعة ألنهــا رأت فينا » 
الصعلكــة الطالبيــة » ، بيد أنها 
وبمجــرد العــودة  في األســبوع  
المقبل تبتســم وكأنها تقول : إتي 
غفرت لكما . اليوم ال أحد ينســى 
مــا قدمته هــذه المــرأة الحديدية 
للجزائــر وللعلم بصرامــة العالم 

وتواضع العلماء . 
يزيد سلطان 

الموت يغيب عالمة األصوات آمنة نب مالك 

أتمنى أن أكون حقا يف مستواها حتى أستحق لقبي" أمينة الصغرى" 

باحثة مدججة بأدوات التحليل و التأليف 

إمرأة حديدية برصامة عليمة  الدكتورة شهرزاد نب يونس 

الدكتور  صالح خديش:

فقدت األسرة الجامعية قامة من قامات علم األصوات في الجزائر والعالم العربي ، البروفيسور آمنة بن مالك ،تاركة وراءها إرثا لغويا وفكريا 
ومنهجيا كبيرا وأجياال تربت نهلت من علمها وأفكارها  ..امرأة حديدية مثقفة ولغوية منن الطراز العالي. البروفيسور أمينة بن مالك األستاذة 
والباحثة المناضلة ال يجد مصطلح االستسالم مكانا له في قاموسها، كافحت للعلم  .. عازفة على أذان كل من دّرسته أو أشرفت على أطروحته 
أصواتا لغوية ونحوية ، لتترك بصمتها العلمية  في كل الجامعات الجزائرية وخاصة جامعة قسنطينة بكلية اآلداب واللغات ،فها هي اليوم تغادر 

في سن ال73  ..عين الجزائر رصدت  شهادات قّيمة لزمالئها وطلبتها.

مالك..هزتني مشاعر  بن  آمنة  أستاذتي  نبأ وفاة  لما سمعت 
العلم  قمم  من  قامة  لرحيل  والحسرة..حزن  واألسى  الحزن 
 45 وقضت  حياتها  في  كثيرا  تعبت  ألنها  ،وأسى  واألخالق 
التدريس والتأطير والمثابرة ألجلها ولغيرها   سنة كاملة في 
،وحسرة ألنني فقدت رئيسة لجنة كان من المنتظر أن تكون 
خالل  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحتي  مناقشة  لجنة  سيدة 
األسابيع القليلة المقبلة بكلية اآلداب واللغات بجامعة منتوري 

قسنطينة 1.  

قامة لغوية مشهود لها وشهادات اعتراف 

الخميس 11 فيفري  2021
الموافق لـ 28 جمادى الثانية 1442

رصدتها : دالل بوعالم 
الدكتور عبد اهلل بوخلخال:

كانت أفضل منشط للمجالس العلمية 
و الملتقيات



عين على الثقافة والفن 18

»الرجل الذي باع ظهره« التونيس فى القائمة المخترصة لـ أوسكار 2021 

n واحتــوت هــذه الطبعــة التي تتكــّون من أربعة 
أجزاء العديد من اإلضافات و الفصول تناولت تاريخ 
الجزائــر القديم حيــث تعمق الفريق الذي ســاهم في 
انجاز هذا العمل مــن أكاديميين وباحثين وصحافيين 

في دراستهم للموضوع.
كمــا باحثــوا فــي موضوعــي الثقافــة  و التــراث 
الجزائري بمختلف مكوناته عبر األزمنة و أيضا في 
مسالة الفنون و اآلداب. و سيجد متصفح هذا المؤلف 
فــي الجــزء األول معلومات عن الحقبــات التاريخية 
للجزائــر منذ العصور القديمة إلى اليوم بقلم بن يوب 
رشيد الذي اشرف على انجاز هذه الطبعة العربية .

وتطــّرق في هــذا الجــزء إلــى العديد من المســائل 
الخاصــة بتاريخ الجزائر القديم و الحديث متوقفا عند 

محطات هامة.
كما ســاهم في الفصل الثالث من هذا الجزء األســتاذ 
عبد العزيز بوباكير بموضوع تحت عنوان »الجزائر 
بعيون المشاهير« ذكر فيه البعض من مشاهير العالم 
الذين أعجبوا بالجزائر مثل المناضل الثائر تشيغيفارا 
و عبــاس محمود العقاد و أولوف بالم و جون كينيدي 

و غارسيا ماركييز و أخريين.
وتضمــن هــذا الجــزء كذلــك موضــوع األرشــيف 
الرياضــي للصحافــي عبــد الحكيــم بلبطــي  تناول 

انجازات الرياضة الجزائرية.
وركــز الجزء الثاني من الموســوعة على البحث في 
التــراث الجزائري حيث تعتبــر الجزائر من بين أهم 
الــدول و أكثرها امتالكا لآلثار و المعالم التاريخية و 
كانت االكتشــافات األخيرة في موقع عين بوشــريط 
بمنطقة عين لحنش )ســطيف(التي كشــفت عن ثاني 
أقدم آثار لإلنســان أكدت على إن تاريخ الجزائر يمتد 

بين 2.4 و 2.9 مليون سنة.
وتضمن الجزء  إطاللة على مدن و معالم العهد القديم 

مثل ســيقا و طاغاســت و تيفست و غيرها من المدن 
و أيضا المعالم و أماكن العبادة من مســاجد و كنائس 
و الحواضر مثل تيهارت و أشير و قلعة بني حماد و 
واد ميــزاب و معالمها. و تطّرق الكاتب لفن العمارة 
و األنمــاط المتعاقبــة مثــل النوميــدي و البيزنطي و 

العمارة اإلسالمية و األندلسية.
وتطّرقــت  الباحثــة و المهتمة بقضايــا التراث ويزة 
قالز في الفصل الثالث من الجزء الثاني إلى الحرف 
التقليديــة  حيــث قدمت معلومات و شــروحات حول 
المهــارات الحرفيــة و أيضــا التعابيــر الشــفهية و 
فنيات الري و أشــكال أخرى من التراث  التي يجب 

المحافظة عليها.
وخصــص الجزء الثالــث من الموســوعة لموضوع 
اآلداب و الفنون و قدم الكاتب و الصحافي حميد عبد 
القادر في هذا الســياق قــراءة تحليلية للعطاء الفكري 
و العلمــي و األدبي في الجزائر ضمنها التفاتة تقدير 
لبعض األقالم التي ســاهمت في إثراء الحقل الفكري 
و األدبي في الجزائر مثل مصطفى لشــرف و محمد 
أركون و القديس أوغســطين و عبد الحميد بن هدوقة 

و آمين الزاوي و بوجدرة و غيرهم ...
وتحــدث األســتاذ مخلــوف بوكــروح المختــص في 
شــؤون المســرح الــذي أخــرج العديد مــن األعمال 
المسرحية في الفصل الثاني من هذا الجزء عن سياق 
ظهور المسرح الجزائري إلى جانب تخصيص حيز 
للســير الفنية لرواد المســرح مثل سيد احمد قومي و 
محــي الدين بشــطارزي و فتيحة بربار و عبد القادر 

علولة و رويشد.
كمــا شــمل الفصل علــى إســهامات حــول الطبوع 
الموســيقية الجزائريــة و أيضــا بحث حول الشــعر 
الشــعبي للجامعي عبــد الكريم اوزغلة الــذي اعتبر 
هذا الشــعر »ســجال حافال باإلحداث الجسام و يحفظ 

انتصــارات األمة و انكســاراتها و يبــرز معالمها و 
قيمها ..«

وحظيت الحركة التشكيلية في الجزائر باهتمام خاص 
فــي هــذا العمل حيث بعــد تقديم إحاطة بهــذا الفن تم 
التوقــف عند رواد و مؤسســي هذه الحركة الفنية من 
أمثــال بــن دباغ و إســياخم و تمام و عائشــة حداد و 

محمد راسم ...
وكمــا يتطّرق هــذا الجزء إلــى  الســينما الجزائرية 
من خالل مســاهمة ألحمد بجاوي الســينمائي و الناقد 
الــذي ابرز فيها الدور الذي لعبته الســينما الجزائرية 
كســالح للنضال في المحافل الدولية بتناولها للقضية 

الجزائرية.
وخصص الجزء الرابع من الموســوعة المعنون ب« 
التاريــخ و الذاكــرة » فصل للجزائــر القديمة فكتب 
فيه األســتاذ محمــد الهادي حــارش المتخصص في 
تاريخ نوميديا و بلــدان المغرب في العصور القديمة 
موضــوع عــن تاريخ الجزائر القديــم تحدث فيه عن 
اطــر المجتمــع و مظاهر الحياة الفكريــة و الديانة و 

األعراف. كما خصص جانب لمملكة نوميديا .
وكتــب الباحــث عبــد حكيــم بلبطي  موضــوع عن 
»الجزائر من الفتح اإلسالمي إلى الفاطميين ثم انتقال 
الحكــم من العرب إلــى األمازيغ » كمــا تحدث عن 
الجزائر العثمانية كذا التوسع االستعماري و المقاومة 

الشعبية .
وقدم هذا الجزء كذلك لمحة موجزة عن أشهر الوجوه 
التاريخية والشخصيات الوطنية مثل محمد بوضياف 
وعبــان رمضــان ومصطفى بن بولعيد وحســيبة بن 
بوعلي عالوة على المناضلين الجزائريين من أصول 

أوروبية مثل هنري مايو وفرناند إيفتون.
وأج

n وعلقــت بــن هنيــة عبــر صفحتها علــى موقع 
فيســبوك باللغة اإلنجليزية »نعم لقد فعلناها.. وصلنا 
للقائمة المختصرة لألوسكار 2021.. شكرا لكل من 

أحب »الرجل الذي باع ظهره« 
الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان 
والبلجيكي كوين دي باو واإليطالية مونيكا بيلوتشــي 

وشــارك خالل عام 2020 في مهرجانات ســينمائية 
عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، 
ومنهــا مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة 

في مصر.
فيلــم »الرجــل الذي بــاع ظهره« يــدور حول قصة 
»ســام« شــاب ســوري، فّر إلــى لبنــان، هربا من 

الحرب في بالده، دون إقامة رســمية، يتعثر »سام«  
في الحصول على تأشيرة سفر ألوروبا، حيث تعيش 
حبيبتــه، فيتطفل على حفالت افتتاح المعارض الفنية 
ببيــروت، حيــث يقابل الفنــان األمريكــي المعاصر 
الشــهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاًقا سيُغير 
حياتــه لألبد. الفيلم من بطولــة يحيى مهاينى، النجمة 

العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.
وشــارك الفيلم كمشــروع فــي مرحلــة التطوير في 
منصة الجونة الســينمائية في الدورة الثانية لمهرجان 
الجونة السينمائي، ُعرض »الرجل الذي باع ظهره« 
عالمًيا ألول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيســيا 
السينمائي، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة 
أفضــل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج 
لإلدماج، وهى جائزة مســتوحاة مــن مبادئ التعاون 

االجتماعي.
 باإلضافــة إلــى ذلك فــاز فيلــم ›‹الرجل الــذي باع 
ظهــره‹‹ للمخرجــة الســينمائية التونســية كوثر بن 
هنية بجائزة أحســن سيناريو فى مهرجان  ستوكهولم 
السينمائى الدولى بالسويد فى دورته الحادية والثالثين 

بالعاصمة السويدية.
كمــا تــم عــرض الفيلم فــى افتتــاح الــدورة الرابعة 
لمهرجــان الجونــة الســينمائي، وفاز خاللــه بجائزة 

أفضل فيلم عربى.

استطاع الفيلم التونسي«الرجل الذي باع ظهره« للمخرجة كوثر بن هنية، أن يحجز مكانا له من بين 15 فيلما اختارتها أكاديمية فنون 
وعلوم السينما األمريكية، األوسكار، للمنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.
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الضحــك  اســتغراب   n
وتجريــم الفرح صار واجبا 
مقاســات  رغــم  إنســانيا 
التشــاؤم المرفوضة استنادا 
إلــى عناوين تعطــي الهزل 
حقه من التمييــع والتمويه. 
علينــا اآلن أن نغضب، أن 
نطــوي ألســنتنا وأن نفكــر 
جديــا فــي تحديد منســوب 
االبتســامة بعيــدا عن فكرة 
االســتثمار فــي الجثــة. ما 
حصــل للطالبــة الجامعيــة 
فــي الحي الجامعــي للبنات 
بــأوالد فايــت يضعنا وجها 
لوجه أمــام مالمح محروقة 
كانــت قبــل شــهر أو أقــل 
تحمل هــم الحلــم وتمضي 
بخطوات سريعة الى حتفها 
المجهول ... من المســؤول 
؟ أو لماذا يتبنى طالب العلم 
فردانيتــه بهــذه القســوة في 
نســق معاناة متنوعة سببت 
لــه عجــزا نفســيا و عطال 
جوانيــا يمنعه من التواصل 
تمنحــه  بســهولة  معرفيــا 
الدعــم ال األلــم ؟ الحديــث 
عن الالمباالة وفســاد قطاع 
الخدمات الجامعية ال يشفي 
فاقــد المحب وال يعيد للجثة 
تقاسيم حياة هدرت ألسباب 
قلصــت مــن فــرص البقاء 
وجعلت الطالب يواجه موته 
اليومي بصدر مفتوح وكأنه 
يصارع نقمة العيش بجســد 
أنهكتــه الوجبــات الهزيلــة 
الخالية من الشروط الصحية 
غــرف  تشــبه  غــرف  و 
اإلنعــاش البالية تفتقد ألدنى 
رعايــة و حمايــة، وهروبا 
من رعاشــات البرد وتجمد 

المفاصــل يلجأ لقــارورات 
الغاز. أعظم وســيلة للموت 
التراشــق والنميمة وتوجيه 
يجعــل  االتهــام.  أصابــع 
الحزن فــوق العــادة تغيير 
الواقــع المــزري الذي آلت 
إليــه جامعاتنــا وقطاعاتهــا 
الضمير  إشــعال  يســتدعي 
الذي انطفأ منذ زمن طويل. 
هل علينــا أن نموت ليتغير 
شيء ما ؟ لنثبت للمسؤولين 
يندمــل  لــن  الجــرح  بــأن 
والكارثة طاغية تهدد مسار 
من يقطعون مسافات طويلة 
تاركيــن وراءهــم عائالت 
تتــوق إلــى ارتقــاء فلذات 
أكبادهــا ماديــا ومعرفيــا ؟ 
هــل علينا أن نحترق لتصل 
رائحــة الرمــاد ؟ لنشــرع 
فــي التفكيــر والمســائلة ؟ 
فقــط تقمص عائلــة تصلها 
جثــة ابنتها المحروقة كانت 
ألفــراح  نفســها  تحضــر 
مــا  النجــاح  و  التخــرج 
يجعلنــا فــي كامــل يقظتنا 
) مــا يحس بالنــار غير لي 
كواتــو (. الحياة في األحياء 
الجامعيــة بحاجة الى حياة، 
إلــى ضمائر ال تنــام بحيث 
توضــع الكفاءات المناســبة 
المناســبة  المناصــب  فــي 
و تقــوم النقابــات الطالبية 
بدورهــا الريــادي فتحقــق 
مطالبهــا المشــروعة بعيدا 
عــن األغراض الشــخصية 
مخلفــات  و  والقوالــب 
األحــزاب واألدلجــة التــي 
أنهت مســارها الجماهيري 
وجعلتها في مهب الخسارة.
بقلم لطيف حرباوي 

جوانيات

هل علينا أن نحرتق

على وتر الشعر 

هذه جثتي 
ُمستلقية على الشاطئ
 يبحثون في مالمحي 

عن بلٍد حزين 
عن بلٍد ُمهاجر 

يبحثون في قدميَّ عن
 أثٍر لشارٍع 

وفي يديَّ عن تذكار 
إنّي كمن يهرُب من الناِر

 إلى النار 
إلى الموت
 إلى الوداع
 ها أنا هنا 

هارٌب من هناك 
جسٌد يبحث عن بلد 

جسٌد تائٌه 
غرق في أحالمه 

إلى األبد 
صديقي الذي قال لي

 قارب موت وال بلٌد ميتة 
علمُت أنّي على اإلثنين 

لن أكون هنا بعد اليوم
 البحر كان جاداً

 بينما نحن كنّا نضحك
 ونضحك 

بأعلى صوت 
اختيارنا كان صعٌب

 وما أصعب أن تختار 
بين الموِت والموت
 ها هي جثتي تطفو

 بال عنوان 
بال أوطان 

بال فرٍح وال أحزان
 بال شيٍء 

حرة من اآلن
 وبعد اآلن.

الشاعرة منال بوشعالة 
من ليبيا

صدرت مؤخرا عن دار النشر »كالما« الطبعة العربية من »الموسوعة الجزائرية« التي اهتمت بالتاريخ والسياسة 
والثقافة واآلداب والفنون واآلثار والمعالم التاريخية منذ العصور القديمة إلى اليوم.



عين على اإلقتصاد

n   تتعدد أســباب النجاح بأي مؤسسة ما بين 
التكنولوجيــا المتقدمــة، ووفــرة رأس المال، 
وتوفر السوق المســتهلكة، وسيطرة النقابات 
العمالية، إلى جانب المهــارة الفنية للعاملين، 
فكلها من أسباب النجاح إال أنها ليست وحدها 
الســبب الحقيقي للتفوق؛ فالمال والتكنولوجيا 
واألفكار تنســاب مثــل الزئبق عبــر الحدود 
بين الدول، ولكن التفــوق الحقيقي يرجع إلى 
مؤسسة قادرة على الوفاء باحتياجات العاملين 
بهــا، وبالتالــي فهــي تجتذب األفضــل إليها، 
وهؤالء يكونون أكثر حماًســا إلنجاز أعمالهم 
بشكل ممتاز، فهذا النوع من المؤسسات يهتم 
بفهــم دوافع الرغبة في العمــل لدى موظفيه، 
فهي توجه الثقافة واألنظمة والهيكل التنظيمي 
للشركة نحو االهتمام بالعوامل التي من شأنها 
تحفيز العمل. وهنا تكون وظيفة المدير ليست 
أن يقــول للموظفين ما الذي يجب أن يفعلوه، 
بــل هو الــذي عليــه أن يجيب على الســؤال 
التالــي: “مــا الذي يحفز العامليــن؟ وما الذي 

يجعلهــم أكثــر إنتاًجا وحًبّا للعمــل؟”، فاألمر 
ليس مجرد راتب جيد فحسب.

املدير الناجح متى يصمت؟!
تخــرج تريبــون مــن جامعة كيس ويســترن 
بمدينــة كليفالند بعــد حصوله علــى الدرجة 
العلمية في الهندســة الكيميائيــة. وتبدأ قصته 
عندمــا تم ترقيته إلدارة أحد مصانع الشــركة 
التــي يعمــل بها فــي منطقة بيتســبرج وكان 
ا بتصنيــع مادة الالتكس Latex التي  مختًصّ
تســتخدم في تقويــة الســجاجيد، وكان معظم 
العامليــن بالمصنع -الذين بلــغ عددهم 130 
عامــاًل- أكبر ســًنّا وخبرة مــن تريبون البالغ 
مــن العمر 24 عاًما. وبالرغــم من أن طاقة 
المصنــع تقــدر بحوالي 4 مالييــن رطل من 
مادة الالتكس بالشــهر، فإنه لم ينتج أكثر من 
مليوني رطل شــهرًيّا، ولم يحقق تريبون في 
أيامه األولى أفضل ممن ســبقوه. الغريب في 
الموضــوع أن األمــور كانت تســير على ما 

يــرام، فالعمــال على كفاءة فنّيــة عالية، وهو 
كمدير للمصنع يقوم بتنفيذ واجباته على أكمل 

وجه، إذن أين المشكلة؟.
 كان ذلك الســؤال الذي ســأله تريبون لنفسه، 
وبــدأ يبحــث فــي اإلجابــة عنــه مــن خالل 
المصنــع،  بإنتــاج  الخاصــة  اإلحصائيــات 
وكانــت دهشــته عظيمــة عندما اكتشــف أن 
إنتاج المصنع يكون في أحســن حاالته عندما 
يكون غير متواجد، حتى إنه في أحد األسابيع 
وصل اإلنتــاج إلى 4 ماليين رطل. وبمجرد 
أن ظهــرت تلــك الحقيقة واضحــة أمامه بدأ 
تريبون ببســاطة ترك السيطرة للعاملين، فإذا 
عرفوا ما يريــده العميل فإنهم ينجزونه بدون 
تدخل كبيــر منه، وهنا تعلــم تريبون الدرس 
المهــم في اإلدارة على حــد قوله، وهو: لكي 
تكون قائًدا حقيقًيّا عليك أن تتخلى عن التحكم 
والســيطرة بمفهومها الضيــق، فليس وظيفة 
الرئيس أن يقول لمرؤوسيه ما يجب عليهم أن 
يفعلــوه. ويعتقد تريبون من خالل تجربته في 
عالــم اإلدارة أن أكبر تحدٍّ هو معرفة التوقيت 
المناســب إلصــدار التوجيهــات، والتوقيــت 
المناســب لاللتــزام بالصمت وعــدم التدخل 

وترك األمر للمرؤوسين.
أكثر تحكما أكثر إنتاجا

ربمــا تكــون تجارب منــع الضوضاء أفضل 
مثال على ذلك، والتجربة ببساطة هي تكليف 
مجموعــة من البالغين بسلســلة مــن المهام، 
وال يعتــرض تنفيذ تلك المهام ســوى صعوبة 
واحــدة تتمثــل في ضوضــاء شــديدة وعالية 
تشــتت التفكير تصــدر من حيــن آلخر. وتم 
تقسيم المشــتركين بالتجربة إلى مجموعتين؛ 
مجموعــة لها القدرة علــى التحكم وإنهاء تلك 
الضوضاء من خالل مفتاح تحكم، ومجموعة 
أخــرى ال قــدرة لها على ذلك. ولــم يكن من 
المدهــش أن يكــون إنجاز المجموعــة الثانية 
المزودة بمفتاح التحكم أفضل، ولكن الغريب 
أن أفــراد المجموعــة األولــى لم يســتخدموا 
علــى  بالصــوت  الخــاص  التحكــم  مفتــاح 
اإلطــالق، ولكــن هذا التفوق فــي األداء جاء 
مــن معرفتهم بما لديهم من إمكانية الســيطرة 
على هذه الضوضاء التي تقتحم عليهم الغرفة 

وقتما يريدون.

سر النجاح .. العاملون أوال

n قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
إن بالده تنتقل بقوة إلى أعلى المســتويات في 
السباق العالمي نحو الفضاء، وسترسل مركبة 
إلــى القمر فــي 2023.. جاء ذلــك في كلمة 
لــه يــوم الثالثاء، خــالل االجتمــاع التعريفي 
بـ«برنامــج الفضــاء الوطني« فــي العاصمة 
التركية أنقــرة، وأعرب أردوغان عن تمنياته 
بنجاح خارطة طريق برنامج الفضاء الوطني 
التــي ســتنقل تركيــا إلى مســتويات أعلى في 
الســباق العالمي، وأردف »نمهد الطريق أمام 
انطــالق رحلــة حضارتنا إلى الســماء بعدما 
كانت رائــدة لقرون طويلة في إرســاء العدل 
واألخالق والسالم على األرض. علينا تكثيف 
جهودنــا إلعــادة إحياء شــموخ حضارتنا من 
أجل إحالل السالم واألمن لإلنسانية جمعاء«.

مكانة تركيا القوية واملستقلة
وقال أردوغان »ســنحافظ علــى مكانة تركيا 
القوية والمســتقلة ليس على األرض فحســب 
بــل في الفضــاء أيضــا«، وأضــاف »عودة 
الحضارة التي نمثلها لريادة العالم مرة أخرى 
يعتمد على المســافة التي ســتقطعها تركيا في 
ســباق الفضاء«، وأكد أردوغان أن »إرساء 

العدالة باألرض يمــر عبر الحضور بقوة في 
الســماء«، ولفت إلى أن تركيا تواصل أعمال 
التخطيط بشــأن قمر غوكتورك الذي ســيوفر 
مشاهد عالية الدقة في مختلف ظروف الطقس 
ليــال أو نهــارا، وأكد أن بالده ســتعمل خالل 
المرحلة المقبلة علــى ضمان أمن المعلومات 
التــي تحصــل عليها مــن األقمــار الصناعية 
بواســطة برمجيات محلية يطورها مهندسون 

أتراك.
الهبوط على القمر

أوضــح أردوغــان أن تركيا ســتنفذ »هبوطا 
قاســيا« علــى ســطح القمــر عبر صــاروخ 
محلي ســيطلق نهاية 2023، وستشــرع في 
إجراء »هبوط ســلس« ضمن المرحلة الثانية 
التــي مــن المزمع االنتقال إليهــا في 2028، 
لتكــون بذلك من بين الدول القليلة التي يمكنها 
إجراء أبحاث على القمر، وبيّن أن أول عملية 
إطالق للمركبة الفضائية التركية باتجاه المدار 
القريب )إلى القمر(، ســتتم عبر تعاون دولي 
فــي المرحلة األولى، مضيفا »ســنجعل أمتنا 
تشعر بالفخر إلرســال الهالل رمز حضارتنا 

إلى القمر«.

 n  جهد آخر يتكلل بالنجاح، وتنتعش معه آمال عريضة في باكســتان 
بأن تصبح اللغة العربية مادة إلزامية على قدم المســاواة مع اإلنجليزية 
واألرديــة، في جميع المــدارس الحكومية في أرجاء البــالد التي يدين 
أهلها باإلســالم، ففي مطلع فيفري الحالي أقّر مجلس الشيوخ في إسالم 
آباد باألغلبية مشــروع قانون تقّدم به الســيناتور جاويد عباســي لجعل 
اللغة العربية إلزامية في مدارس العاصمة إســالم آباد، على أن تُدّرس 
أساســيات اللغة مــن الصف األول إلــى الخامس، ويُــدّرس النحو من 
الصف الســادس إلى نهاية المرحلة الثانويــة، ولم يعارض هذا القانون 
إال عضو واحد هو السيناتور رضا رباني من حزب الشعب، والرئيس 
الســابق لمجلس الشيوخ، وينص مشــروع القانون على أنه يركز على 
اللغة العربية انطالًقا من كونها لغة القرآن الكريم والحديث الشــريف، 
ولغة البالد التي يتوجه إليها جّل الخريجين والعاملين الباكستانيين بحًثا 

عن فرص أفضل للعيش.
تأييد شعبي وتردد رسمي

وبخــالف الحكومات المتتالية التــي تتعامل مع هذه القضية ببرود، فإن 
الشعب الباكستاني لديه رغبة عارمة في تعليم أبنائه اللغة العربية، كما 
أن أعضاء مجلس الشــيوخ المنتخبين الذين صّوتوا باألغلبية الســاحقة 
لمصلحة القرار يمثلون هذه الرغبة الشــعبية، حســب ما يرى الدكتور 
كفايت هللا همداني، رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة الوطنية للغات 
الحديثــة، أمــا الحكومات فتفكر فــي األمر من ناحيــة اقتصادية بحتة، 
فتــرى أن نجاح تطبيق هذا القانون على نطاقه الضيق حالًيا، في مدينة 
إســالم آبــاد، ســيظل مرهوًنا بالميزانيــات التي تقّرهــا الحكومة وهي 

ميزانيات فقيرة بطبيعة الحال.

 انطالقا من كونها لغة القرآن الكريم والحديث الرشيف

 التعليم اإللزامي للعربية بباكستان.. 

جهود حالمة وواقع ثقيل  

 أكرث من 28000 يشهرون 
إسالمهم عىل موقع "هدهد" الدعوي

n أصدر موقــع هدهد الدعوي تقريره الشــهريَّ 
لشهر فيفري 2021، بخصوص أعداد المسلمين 
الُجُدد الذين نَطقوا الشــهادة من خالل الموقع، في 
الفترة ما بين األسبوع األخير من شهر جانفي إلى 
األســبوع األول من شــهر فيفري، وأشار التقرير 
إلــى أن حوالــي 271 مســلًما جديــًدا قــد نطقوا 
الشــهادتين مــن 37 دولــة مختلفة خالل الشــهر 
األخيــر، ليصل إجمالي الذين أشــَهروا إســالمهم 
علــى الموقع منذ إطالقه حوالي 28207 مســلم 
مــن 168 دولة حول العالم، ومنــذ إطالقه وإلى 
اآلن يحقِّق موقع هدهد نجاًحا كبيًرا على مســتوى 
م الموقع رســالته  أعــداد المســلمين الُجدد، ويقــدِّ
الدعويــة بأكثر من 10 لغات مختلفة، ويضم 33 
داعيــة إســالمي، وتكمن رؤية موقــع هدد في أن 
يكون المشروع رائًدا في مجال التعريف باإلسالم 
عالميًّا، وصناعة إعالم عالميٍّ يبلِّغ رسالة اإلسالم 
الســمحة بمواكبة آخــر التطــورات التقنية، وفق 

أفضل ممارسات الجودة واألداء المؤسسي.
يهدف املوقع إىل تبليغ رسالة اإلسالم 

وتصحيح الصورة الذهنية عنه
ويهــدف موقــع هدهــد إلى تبليغ رســالة اإلســالم 
وتصحيــح الصــورة الذهنية عنه فــي أذهان غير 
المســلمين، باإلضافة إلى تدريــب وتأهيل الدعاة، 
وتعليــم المهتدين الُجــُدد، وإقامــة دورات تدريبية 
إلعداد الدعاة، كما يهدف الموقع إلى بناء شــراكة 
فعالة مع الجهات ذات االهتمام المشترك، وتأسيس 
مرجع إعالمي متعدد اللغات بمعايير عالية الجودة، 
واســتثمار التطــورات التقنيــة فــي تعزيــز رؤية 
ورســالة المؤسسة.  ويسعى مشــروع هدهد لتقديم 
اإلسالم بأجمل صورة عبر إعالم احترافي عالمي، 
والدخول مع غير المســلمين في حوار مباشــر من 
حوا لهم  خــالل فريق محتــرف من الدعــاة؛ ليصحِّ
الصــورة الذهنيــة الخاطئة عن اإلســالم، ومن ثم 
يدخلون بإذن هللا في دين هللا أفواًجا، ثم يتم إلحاقهم 
بعد ذلك في أكاديميــات هدهد اإللكترونية ليتعلموا 

مبادئ الدين اإلسالميِّ الحنيف.

  قا أن حضارة اإلسالم ستصل إىل الفضاء

أردوغان: »تركيا ستهبط على 
سطح القمر في 2023«

إسالميات

دعاء اليوم

n  اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت 
أعلــم به مني.. اللهم اغفر لي جــدي وهزلي وخطئ وعمدي وكل 
ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أســررت وما 
أعلنــت وما آنت اعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على 
كل شــيء قدير.. اللهم اكفنــي بحاللك عن حرامك وأغنني بفضلك 
عمن ســواك.. اللهم أنى أســألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي 
يبلغنــي حبك.. اللهــم اجعل حبك أحب إلى من نفســي وأهلي ومن 

الماء البارد.

 n  كان عمــر بــن عبــد العزيز- رضي هللا عنــه- معروفا بالحكمة 
والرفــق، وفي يــوم من األيام، دخل عليه أحد أبنائــه، وقال له:يا أبت! 
لماذا تتســاهل فــي بعض األمور؟! فوهللا لو أني مكانك ما خشــيت في 
الحــق أحدا.فقــال الخليفة البنه: ال تعجل يا بنــي؛ فإن هللا ذم الخمر في 
القــرآن مرتين، وحرمها في المرة الثالثــة، وأنا أخاف أن أحمل الناس 
علــى الحــق جملة فيدفعــوه )أي أخــاف أن أجبرهم عليه مــرة واحدة 
فيرفضــوه( فتكــون فتنة.فانصرف االبن راضيا بعد أن اطمأن لحســن 
سياســة أبيه، وعلــم أن وفق أبيه ليس عن ضعف، ولكنه نتيجة حســن 

فهمه لدينه.

درس وعبرة

19 الخميس 11 فيفري  2021
الموافق لـ 28 جمادى الثانية 1442



حدائق قسنطينة بني استعادة الحيوية ورقابة األمن

حدائق خالبة عزلتها أخالقيات بعض األفراد

الحدائق العمومية يف شرق البالد 
ملف الخميس

واقع الحدائق الموجودة في  جوهرة الشرق الجزائري قسنطينة، والتي تعتبر مالذا للزوار و المواطنين الباحثين عن الهدوء 
وجمال الطبيعة و الهاربين من ضوضاء المدينة و مشاكل الحياة بين استعادة مكانتها  وكاميرات المراقبة األمنية .فرغم 

مجهودات الدولة من أجل إحياء ثقافة الحدائق و تهيئة المحيط، إال أن عدم مباالة بعض األفراد بات يهددها أكثر  .

 فضاءات للراحة ..أوكار للرذيلة وتجاوزات في حق الزوار

n    تبلغ مســاحة المساحات الخضراء بقسنطينة 
68,29 هكتارا موزعــة على 17 حديقة عانت 
الكثيــر مــن اإلهمال ســابقا، ما أ ثر عليها ســلبا 
و جعلها أماكن مشــبوهة  يحتكرهــا المنحرفون 
و الشــواذ و المدمنــون  لتصبح بذلــك فضاءات 
خطيــرة على المواطن، وهــذا بالرغم من  بدل  
الدولة مجهودات في السنتين األخيرتين من إعادة 

تهيئتها وإعطاء الروح لها .
 وخالل جولة اســتطالعية من أجل كشــف واقع 
الحدائــق قابلــت عيــن الجزائــر عــدة مواطنين 
بحديقــة بن ناصر مــن بينهم الحاجة زهراء التي 
قالــت ”بأن فــي الماضي  عندما كنــا نأتي لهاته 
الحديقة كان سائد فيها اإلحترام الكبير  و تستطيع 
أن تجلــس المــرأة ما تشــاء، و في حالــة ما إذا 
تعرض لها أحد ما كان الكل يســارع للدفاع عنها 
و أن هــذا الزمــان تغير و أصبح هــذا الجيل ال 
يكترث، خصوصا العشــاق الشــبان الذين أحيانا 
يقومــون بأفعال خارج عاداتنــا و تقاليدنا و ديننا 
الحنيف، وأن  هاته الممارســات أصبحت في حد 
قولها الســبب األول في نفــور العائالت من هاته 

الفضاءات.
 مــن جهتــه أكد األســتاذ المتقاعد أحمــد كالمها 
و أضــاف بأنــه يأتــي إلى هنا الستنشــاق بعض 
الهواء النقي هو وعصافيره، إال أن بعض أفعال  
األشــخاص مــن رمــي األوســاخ والتبــول فيها 
تزعجــه كثيرا ،مما يضطره فــي بعض األحيان 

الدخول في عراك و مناوشات.
ومن جهتها عبرت لنا الطالبة جمانة أنها تستعمل 
الحديقــة لكي تقابــل صديقتها أو لتــأكل طعامها 
خصوصــا بعد منع األكل داخل المطاعم بســبب 
جائحــة كورونا، بشــرط أن ال تطيــل فيها ألنها 

تتعــرض لمضايقات من قبل الرجال من مختلف 
األعمار و السب و الشتم. 

 لننتقل بعدها  إلى حديقة قســوم رمضان )ســان 
جون( التي تفاجأنا بجمال منظرها و الهدوء التام 
فيها، وعبرت عن ســعادتها  بذلك سيدة متقاعدة 
وأخبرتنــا أنها تقطن بجــوار الحديقة وبأنها تأتي 
بيــن الفينــة واألخرى لتتحــدث مــع جيرانها و 

تهرب من ضجيج األحفاد،
لنستكمل جولتنا بحديقة باب القنطرة التي بدورها 
شــهدت إعــادة ترميم وتنظيــم  و باتت متنفســا 
ألطفــال  و رجــال الحي  لتوفرهــا على مرافق 

الحياة من مطاعم و مقاهي و ملعب صغير.

 وجهتنا األخرى كانت المؤسسة العمومية البلدية 
لتيســير و تنمية المساحات الخضراء قسنطينة و 
خصتنا بالحديث الســيدة بن عيســى آسيا رئيسة 
قســم الدراســة و اإلشــراف والمراقبة موضحة 
أنهــم يقومون بعملهم بأكمــل وجه و بصفة دائمة 
آخرها حديقة قســوم رمضان التي شــهدن إعادة 
تهيئة شــاملة و إعــادة بناء الــدرج و صباغتها، 
وأنهــم يقومــون  مــع كل الحدائــق  بالتنظيف  
واالعتناء بالنباتات كما توجد شــاحنات مختصة 
بجمع النفايات الخضراء تمر كل أســبوع، و بأنه 
يوجد أعوان دائمين في الحدائق يقومون بمهامهم 

الموجهة لهم من قبل فرق المراقبة.
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  واقع الحدائق العمومية في واليات شرق البالد يطرح عالمات إستفهام كبيرة ، بخصوص التخريب الكثير منها  تحول إلى أوكار للرذيلة وضياع أخرى وتركها عرضة لإلهمال ، في 
وقت كان يفترض أن تكون فيه للراحة والتنزه والفسحة.. األمر سيان في قسنطينة أو في سطيف،كما هو الحال في جيجل وتبسة لتصنع الطارف االستثناء بحظيرة القالة الممتعة..
اليوم حديقة بوشرفة بالطاهير تتعرض لتخريب،وحديقة الميلية تتحول إلى وكر للمنحرفين،وحدائق تبسة مساحات خضراء للمخدرات واألشرار. وحدائق سطيف محرمة على 
العائالت المتمسكة بالحرمة والحياء،وفي قسنطينة الحدائق العمومية بدأت تسترجع هيبتها على غرار حديقة بن ناصر في قلب المدينة .. الحدائق العمومية بين المتعة والضياع .

 تحولت إىل فضاءات لممارسة الرذيلة

 حدائق سطيف محّرمة عىل 
العائالت المحرتمة

  عقارات تنهب عىل حساب المساحات الخرضاء 

قسنطينة : مريم بن جامع

تبسة : هواري غريب 

سطيف : سفيان خرفي 
n هــذا الواقــع أثــار غضب ســكان 
مدينة ســطيف وضواحيها، خاصة في 
ظل الســكوت الــذي تطبقه الســلطات 
الملحية تجاه هــذا الوضع الذي تحّول 
إلى قضية أشغلت الرأي العام الملحي، 
المراهقــون  اكتســاح  بعــد  خاصــة 
والمتحللون من كل ضابط أخالقي كل 
الفضاءات وأصبحــت الرذيلة تمارس 
بشــكل جماعي، وأمام مرأى الجميع، 
مدينــة  وتعتبر حديقة التسلية بوســط 
سطيف، والتي تعد أكبر مكان يستقطب 
العائــالت الســطايفية خاصة نهاية كل 
أســبوع، أحد أكبر معاقــل التصرفات 
احتوائهــا  فرغــم  بالحيــاء،  المخلــة 
علــى ألعاب التســلية للكبار والصغار 
وكذا حديقة الحيوانــات،  والمطاعــم 
بهــذه  مشــهورة  تعــد  لــم  أنهــا  إال 
األلعــاب، بــل بمجــرد أن يأتــي أحد 
علــى ذكر حديقة التســلية، تتبادر إلى 
الذهن كل الممارسات المخلة بالحياء، 
حيــث تحّولت معظم الفضــاءات التي 
خصصــت للترويــح عن النفــس الى 
أماكن ممنوع الولوج إليها، وتعد الجهة 
المقابلة لمستشــفى ســطيف والطريق 
المؤديــة الى مقــر بلدية ســطيف أحد 
األماكــن التي أثــارت اســتياء المارة 
حيث يصطف العشــاق على طول هذه 
الجهة ويمارســون رذائلهم أمام مرأى 
الجميــع وبشــكل جماعــي، وبالتالــي 

يطالب السكان تحرير هذه الحديقة من 
تصرفات هؤالء.

ولم يقتصر األمر على هذه الحديقة بل 
حتــى الحدائق األخــرى التــي كانــت 
لــزوار  مفخــرة  القريــب  باألمــس 
علــى غرار حديقــة  ســطيف  مدينــة 
”األميــر” المحاذية لمعلم عين الفوارة 
باتجاه حديقة التســلية التي لم تسلم هي 
األخرى من نفس المظاهر، التي دفعت 
بالمواطــن الســطايفي لقضــاء أوقات 
راحتــه خــارج المدينــة، وفــي بعض 
األحيــان خــارج الواليــة، فــي افتقار 

المنطقة لمرافق الراحة واالستجمام.
وغــم الجهود التــي تبذلها مصالح أمن 
ســطيف في القضاء على هذه الظاهر، 
خاصــة مــع إطــالق حملــة وطنيــة 
للقضاء علــى ظاهرة االنحالل الخلقي 
فــي األماكن العامة التي تم مباشــرتها 
مؤخــرا، أيــن أســفرت العلميــة على 
تســجيل عدة تدخالت في سطيف، إال 
أن المهمــة تبقــى في يد مســيري هذه 
األماكن وكذا التوعية خاصة مع غياب 
دور العبــادة كالمســاجد والمؤسســات 
التعليميــة فــي توعية الشــباب، وحتى 
الفضــاءات المتواجــدة داخــل المركز 
التجاري الضخم ”بارك مول” لم تسلم 
مــن هذه التصرفــات التي أثرت كثيرا 
علــى ســمعة عاصمة الهضــاب العليا 

المحافظة.

تحولت الحدائق العامة بوالية سطيف في اآلونة األخيرة، إلى 
فضاءات لممارسة الرذيلة، حيث أصبح حراما أن يرافق ابن 
األماكن، وسط صمت  بهذه  التنزه  الى  ألبنائه  والد  أو  أمه، 

رهيب للسلطات التي أصبحت تعلب دور المتفرج وفقط.  
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 ســجلت المصالــح المختصــة فــي هــذا الصــدد الكثيــر مــن 
االعتــداءات علــى أراضي تابعــة لمجمعات ســكنية والتي قام 
هؤالء بتشــييد بنايات فوقها دون الحصول على تصاريح للبناء 
وتمادى المخالفون في التجاوزات حتى أضحت هذه المساحات 
محــل طمــع للكثيريــن وإن كانــت بعــض المســاحات التابعة 
للمجمعات الســكنية أو الحدائق العامة عرضة لجشــع سماسرة 
العقــار ،فــإن بعضها اآلخر تحول إلى ملجأ للمشــردين وهناك 
مــن قام بتحويل  المســاحات األمامية لألكشــاك داخل الحدائق 
العموميــة إلى فضاءات خاصة  مع إضافــة أجزاء أخرى كما 
التهم سماســرة العقار مساحات حتى بالمقابر وحولت إلى إطار 
أخــر ولم ينتهي األمر عند هذا الحد ،بل وصل إلى قلب المدينة 
،أيــن انتهكــت اآلثار الرومانية وتحول بعضهــا إلى متاجر في 
وضــح النهار وأمــام مختلف الجهــات المعنيــة ، كما أضحت 
مساحات أخرى عبارة عن أماكن قارة  اللتقاء العشاق وتعاطي 
المخدرات من طرف بعض المنحرفين هذا الوضع أجبر بعض 
المواطنين وممثلي بعض األحياء على توجيه مراســالت عديدة 
ونــداءات متكررة إلى الجهات المعنية للتدخل العاجل وإنقاذ ما 
تبقــى من المســاحات التي لــم تنج  من مطامــع المعتدين الذين 
ضربوا بجميع القوانين عرض الحائط واستحوذوا على أراضي 

لها شــهادات إدارية تثبت أنها مســاحة خضراء ملك للدولة وال 
يحــق ألحــد التصرف فيهــا  بالرغم من األهمية التي تكنســيها 
المســاحات الخضراء في القطاع الحضري بتبســة ،باعتبارها 
المنفذ والملجأ الوحيد للمئات من العائالت واألفراد ورغم إعادة 
تهيئــة العديــد منها في أبهــى الحلل إال آن اإلهمــال يعود اليها 
مرة اخرى وهناك مســاحات أخــرى كما هو الحال لحي 414 
ســكن أين قام احد المواطنين بالســطو على المساحة الخضراء 
للحي ووضع أعمدة واالســمنت ما اثــار احتجاجات من طرف 
الســكان وبدل ان تســتغلها الســلطات المحلية بقيت على حالها 
ما يشــجع مــرة أخرى بالســطو عليهــا ،كما حــدث للعديد من 
المواقع من خالل  زحف االســمنت المســلح الذي ضرب بقوة 
وشــمل كذلك جل الجيوب العقارية بمختلف مدن تبسة وخاصة 
عاصمــة الواليــة ،أين تم االســتحواذ على عشــرات آالف من 
األمتار كما  حدث بطريــق الكويف ليضاف إليه جريمة نكراء 
أخــرى ترتكب في حق الطبيعة بعد أن تم قطع مئات األشــجار 
فــي وضــح النهار وأمــام أعيــن كل الجهات المعنيــة ،خاصة 
وأن هــذه الجهــة هي طريــق الكويف المؤدي إلــى الجمهورية 
التونسية على اعتباره طريقا دوليا تعبره يوميا جنسيات مختلفة 
مــن تونــس وليبيا ومصــر وحتى ســوريا ورغــم أن الحدائق 

والمســاحات الخضراء العمومية والغابية تكتســي أهمية كبيرة 
بالمحيط العمراني سواء من الناحية الجمالية أو الصحية وحتى 
االقتصاديــة ،إال ان الجميــع فضل الصمــت المطبق على هذه 
الجريمة النكراء في وقت عرفت فيه بعض الحدائق تحســينات 
وترميــم إال انها لــم ترق  إلى المســتوى المطلوب ،خاصة في 
ظــل عــدم المتابعــة والحراســة والضــرب بيد مــن حديد لكل 
العابثين  للجيوب العقارية والمســاحات الشــاغرة، بما في ذلك 
أراض  ملــك  للدولــة والشــروع في عمليــات البناء في وضح 
النهــار وأمام أعيــن كل الجهات المعنية  ،بما في ذلك شــرطة 
العمران التي وجدت نفسها في وضعية ليس من السهل محاربتها 
،بعد أن تفشت الظاهرة خالل المدة األخيرة بصورة لم يسبق لها 
مثيــل في تاريخ الوالية ،إذ لم يعــد الحال كما هو عليه من قبل 
قيــام مواطنين بنهب عقارات هــي عبارة عن جيوب في أماكن 
معزولــة و بعيدة عــن األنظار ،حيث تعدى الحــال إلى تحويل 
مســاحات شاســعة هي من أمالك الدولة إلى بناءات ومشــاريع 
لخواص يقومون بعملية البناء جهارا نهارا دون أدنى خوف من 
المتابعات األمنية والقضائية ،ووصل األمر إلى االستيالء على 
مساحات تم تخصيصها من طرف الدولة لبناء مشاريع عمومية 

” مؤسسات تعليمية ، عيادات طبية ، مشاريع سكنية.

الحدائق العمومية بتبسة ..مساحات خرضاء للمخدرات واألرشار
تقلص مؤخرا عدد المساحات الخضراء المتواجدة عبر مختلف مناطق والية تبسة ،وذلك بسبب استحواذ سماسرة العقار على الكثير منها .



حديقة الحيوانات برابطية لمدينة القالة 
بالطارف قبلة سياحية بامتياز

ملف الخميس
21

تزخر والية الطارف بمناظر خالبة حيث تتمايل وتتعانق  فيها األشجار هنا وهناك ،حيث توجد فيها عذوبة مياه البحيرة ونسيم البحر ليس في مكان معين ،وإنما أثناء عبورك وكامل الطريق 
المؤدي للطارف يتمتع المسافر بهذه المناظر الخالبة والحيوانات ترعى في المساحات الخضراء .

الطارف : بوثينة سميلي   

الخميس  28 جانفي   2021
الموافق لـ 14 جمادى الثانية 1442

n وتعتبــر مدينة القالة  عروس المرجان واحدة 
مــن المناطق الســياحية المشــهورة  بمناظرها 
الخالبــة  فهــي مغطــاة بمســاحات واســعة من 
الغابــات  وتتوفر على ســاحل ملــئ بالمرجان  
واألســماك كمــا أنها تحتــوي علــى العديد من 
البحيرات  منها طولغا ،الطيور، األوبيرو،المالح   

وتوجد فيها أيضا. 
حديقــة الحيوانات برابطية في الحظيرة الوطنية 
للقالــة التي  تم  انشــاؤها  في 24 فيفري ســنة  
1983 وهــي أكبر الحضائر الوطنية بالشــمال 
الجزائــري بمســاحة تقــدر ب 76.438هكتار 
مصنفــة كمحمية عالمية للكائنات  الحية من قبل 
اليونســكو فــي 17 ديســمبر 1990 تضم عدة 
انظمــة بحرية -بحري كثبانــي بحري  وغابي-  
وتزخــر بتنوع بيولوجي حيوانــي ونباتي مميز 
للحظيــرة الوطنيــة  واجهــة بحريــة تمتد على 
طول 40 كــم ومركب للمناطــق الرطبة فريدة 
مــن نوعها في حوض البحر األبيض المتوســط 
يحتــوي  علــى 7 مناطــق رطبــة ذات أهميــة  
عالمية ) امســار( وثروة غابية بمساحة 5400 
هكتار.ولعل األمر الجميــل في حديقة حيوانات 
بالقالــة بوالية الطارف هــو وقوعها في منطقة 
تحاذيها الجبــال والغابات ومســاحات خضراء 
ونســيم البحــر وعذوبــة مياة البحيــرات هذا مأ 

أضفى على المكان وأصبح له ميزه خاصة. 
وقــد. تحولــت حديقــة الحيوانات بمدينــة القالة 

بوالية الطــارف الى قبلة محببة من قبل الزوار 
مــن مختلــف األعمار  التــي تتوافــد عليها من 
كل جهــة وذلك لما تتمتع بــه من جمالية المكان 
المخصص لتربية  أنواع  مختلفة من الحيوانات  
مــن الليث األبيض الــذي كان يعيش في غابات 
ماليزيــا وهو من الحيوانــات المهدد باالنقراض 
فهو لديه حياة اجتماعية عكس بقية فصيلة القطط 
له مكان مخصص يعيش فيه هو وأنثاه وصغاره 
ويســمح للزوار برؤيته عن قــرب  ونجد كذلك 
النمر ومكان عيشــه هو في الغابات االســتوائية 
وأشجار والمستنقعات  وكذلك الخنزير الفتنامي 
يعيش في الفتنام ودول جنوب شرق آسيا ،وايضا 
نجد  الضبع المخطط  من فصيلة الثديات ،و هو 
مــن أكلي اللحوم يعيش مدة 25 ســنة يعيش في 
المناطق الجافة و الصحراوية لشــمال و شــمال 
شــرق قــارة افريقيا  أما النعــام فقد خصص لها  

مساحات كبيرة لتتكاثر.
كما يوجد هناك األيل األسمر و الذي اختفى في 
الكثير من المناطق و الدول التي كانت تستوطنها 
بسبســب الصيد والالما وحصان بيروشــيرون 
والفنــك والنيــص أي الضربــان و  الطــاووس 
والذئب و النعام  األسترالي  و األروية ،ابن آوى 
،  النعامة ،الماعز السوري ،الكبش الصومالي ، 
البوني و غيرها من الحيوانات  األليفة   والبرية  
يتــم االعتناء بها بالقالة بواليــة الطارف ،وهذه 
الحيوانات موجودة على مستوى العالم تتأقلم في 

هذه المنطقة مناخ يســاعدها على التأقلم والعيش  
، لديها مكان مخصص له يسمح للزوار بالتقرب 
منها دون التقرب إلى  السياج مع وضع الفتات 
لتحذيــر الزوار مــن االقتراب أكثــر للحيوانات 
حفاظا على ســالمتهم ،حيــث  توفر لهم الحديقة 
مساحات للعيش  حتى تتكاثر هناك و يتضاعف 

عددها كل سنة.  
كمــا تتوفــر الحديقــة علــى جميــع المرافق 

الالزمة الســتقبال زوارها على مدار الســنة 
إال أنه و مع هذا مع الظرف االستثنائي الذي 
عاشــتة البالد من جائحــة فيروس كورونا تم 
غلقهــا مؤقتا قرابــة عام لتفتــح أبوابها  مرة 
أخــرى يــوم 4 فيفــري 2021  فــي وجــه 
زوارها مــع إتباع البروتوكــول المعمول به 
للوقايــة مــن فيــروس كورونا من إســتعمال 
المعقــم قبل الدخول للحديقــة و عند الخروج 

منها أما بالنســبة ألكشــاك األكل السريع  فال 
تزال مغلوقة كما يتم فتح حديقة التسلية يومي 
عطلة األسبوع مع اتخاذ االجراءات الالزمة 
لذلك و قد لقي هذا االفتتاح من جديد استحسان 
الموطنين الذيــن يأتون من داخل   الوالية و 
خارجها  ومن الواليات المجاورة أيام العطل 
للترفيه عن انفســهم و التمتع بمناظر الطبيعة 

الساحرة .

n الزائــر لحديقــة الميلية  الواقعــة بالقرب من 
المحطة البرية لنقل المسافرين سيندهش لواقعها 
المزري ،حيث أنشــئت مند عقد من الزمن دون 
أن يســتفيد منها مواطنو المدينــة الى يومنا هذا، 
عند الولوج اليها أول شــيء الحظناه في مدخلها 
أنه غير جــذاب وال يثير أي انتباه بوجود حديقة 
رغم أن مســاحتها تكفــي إلقامة مركب رياضي 
بالنظر لشســاعتها،ولم يطلق عليها أي اسم لبطل 
مــن أبطال الثــورة الكثيرين فــي منطقة مجاهدة 
أرشيف فرنسا مليء بأســمائهم وبمعاركهم ،أما 
من الداخل فنســتطيع أن نقول ،بأن هذا الصرح 
المجاور لحي بولعتيقة صالح ،والذي تم تشــييده 
بالماليير لم يســتفد منه ال األطفال وال الشــيوخ 
وال الكهــول ســواء العابريــن مــن المحطة الى 
وسط المدينة او القاطنين بجواره ،في العمارات  
المطلــة عليه ،حيــث يحبذ اربــاب العائالت من 
أصحــاب الســيارات الســياحية الهــروب مــن 
اإلســمنت والتوجه الى الضواحــي طلبا للراحة 
عوض المكوث في هذه الحديقة ،التي ال تستحق 
ان تسمى بهذا اإلسم ،ألن ما وجدناه قائما بها ال 
يشــرف من تداولوا على المسؤولية بالمنطقة في 

السنين األخيرة .
حديقة امليلية..املتنزه املهجور 

تتميز هــذه الحديقة بكثرة المزابــل والقاذورات 
أم  قــارورات  وكــذا  المشــروبات  وقــارورات 
الخبائــث فــي كل زواياها ،إضافة الى تســرب 
الميــاه القــذرة الــى كثير مــن نواحيهــا ،ناهيك 
عن كثرة الحشــائش الكتيفة واألشــجار  في كل 
أرضياتهــا ولما ســألنا بعــض المواطنين ،الذين 
يعــدون على أصابع اليــد قالوا لنا بــأن الحديقة 
تفتقر لعمال مخصصين لصيانتها ،فمند نشــأتها 
لــم يتم تعيين عمال يتفرغــون الى قص النباتات 
واألشــجار بهــا ويرفعون مزابلهــا رغم التلوث 
الذي أحدثته من انتشــار للروائح الكريهة وسوء 
منظرهــا والمتأثــر األكبر هــم المواطنون الذين 
يعيشــون فــي العمــارات المجاورة لهــا ،حيث 
أوضحــوا لنا بأنهم لم يجدوا من وســيلة اال غلق 
النوافــذ المطلة عليها بشــكل دائم ،ولحد اليوم لم 
يتــم تفعيل مرافقها األربعة المتواجدة في مختلف 
زواياها القائمة ،سواء المخصصة لتقديم خدمات 

األكل الســريع أو دورات المياه للنساء والرجال 
،حيث تعرضت حاليا للتخريب واســقاط نوافذها 
وابوابهــا وتحويلها الى مراحيض فوضوية دون 
ميــاه من طــرف المنحرفين ،روائحهــا الكريهة 

تنبعث الى  مسافات بعيدة.
ومــا رأيناه بــأم أعيننا داخل الحديقــة المهجورة 
وجــود بعــض األشــخاص فــي بعــض زواياه 
جالسين على  الحجارة بالنظر لعدم توفر الحديقة 
على كراســي أو مقاعد لجلــوس الوافدين عليها 
،أيعقــل كما قــال لنا أحد قاصديها أن يتم انشــاء 
حديقة بهذه المســاحة دون وضع كراسي لراحة 
المواطنيــن ،وهنــاك نافورتــان واحدة تعرضت 
للتحطيــم والتهديــم وأخــرى تتوســط الحديقة ال 
تشــتغل وجافة من المياه ،أما اإلنارة فالمشروع 
منجز واألعمدة والمصابيح قائمة لكنها التشتغل 
ليــال ،حيث يتحول هذا الفضاء الى مكان مخيف 
ال يتجــرأ أحــد علــى ولوجه وخاصــة ليال ألنه 
المكان المفضل للمنحرفين والمشــبوهين وحتى 
نهــارا قيل لنــا بأن المواطنين صــاروا يتجنبون 
الدخول للحديقة ليس بســبب نقائصها التي التعد 
وال تحصى وانما ألن المكان صار مشــبوها وال 

يشرف تواجد المواطنين العاديين به.
وخــالل تواجدنــا بالحديقــة تقربنــا مــن أربعة 
مواطنيــن كانوا جالســين منفردين في وســطها 
لمعرفــة رأيهــم فــي الحديقــة النموذجيــة ،التي 
خصصتهــا الدولــة لمواطنــي ثاني اكبــر بلدية 
بالواليــة جيجــل ،حيــث أكــدوا لنــا بــأن مكان 
الحديقــة يعتبــر اســتراتيجيا ألنهــا غيــر بعيدة 
عــن الســكان وحتــى علــى المســافرين ،الذين 
ينتظــرون الحافالت في المحطة المجاورة ،غير 
أنهــم تأســفوا لوضعها وتمنوا لو لم يتم انشــائها 
وتخصيص أموالها في بناء مشاريع أخرى مفيدة 
للمواطنين واستغالل ارضيتها الواسعة فيما ينفع 
الجميع ،متســائلين عن تشــييدها إلبقائها مهمشة 
دون تأطيــر وال خدمات وال صيانــة وال نظافة 
والنتيجــة ذهبت الماليير ،التي خصصت لها في 
مهــب الريح ،وقد أدرجت ضمــن المرافق التي 
صارت مرتعا للشباب المنحرفين للتجمع بها ليال 
ونهارا مســتغلين وضعها غيــر الطبيعي ،طالما 
أن المواطنيــن هجروها من اليوم األول بســبب 
نقائصهــا وعيوبها.معترفيــن بــأن هــذه الحديقة 

لــم تحقق الهدف، الذي أسســت ألجلــه وهي لم 
شــتات المواطنيــن وخاصة، الذين يعيشــون في 
العمارات من اجل الترويح عن النفس والخروج 
من اقفاص غرفهم وهم حاليا يطالبون الســلطات 
المحليــة التدخل لتفعيل الخدمــات بها وقبل ذلك 
إعــادة صيانتهــا وتنظيفهــا وتخصيــص عمال 

لالعتناء بها من كل الجوانب.
حديقة بوشرقة  الجديدة بالطاهري 

تتعرض للسرقة 
وبمدينة الطاهير،التي تعاني من انعدام فضاءات 
التســلية والترفيه لــم يتنعم  مواطنــو البلدية من 
حديقة بوشرقة الجديدة التي طال انتظارها ،والتي 
شيدت ضمن المشروع الكلي  المسمى ” مشروع 
دراســة ومتابعة  وإنجاز الساحة المركزية ” من 
طــرف مؤسســة  ”  إتمــام” للترقية واألشــغال 
العمومية رفقة مكتب الدراسات كروكة سيد علي 
الطاهيــر مركز ،حيث قام مجهولــون في األيام 
الماضيــة ، باالعتداء وتخريب الحديقة العمومية 
الحديثــة اإلنجــاز بمنطقة ، اذ قامــوا بنزع 16 
شــجيرة من نوع بالتان ، باإلضافة إلى تخريب 
الكراسي وبعض المنشآت الفنية ، وذلك بعد أقل 
من 24 ساعة فقط من وضعهم ، وقد تحتم على 

مؤسســة ” إتمام ” المكلفة بإنجاز المشروع رفع 
شــكوى قضائية لدى مصالح أمن دائرة الطاهير 
، كمــا قامــت بجلــب محضــر قضائــي لمعاينة 
الخســائر بعين المكان وقامت برفع تقرير كتابي 
مصــور لفائــدة مصالــح البلدية ، وهــي الواقعة 
التي لقيت اســتياء المواطنين وســكان بوشرقة ، 
بســبب هذا الفعل الشــنيع والتعدي على األمالك 
العموميــة ،حيــث كانوا ينتظــرون انتهــاء هذا 
المشــروع ،الذي يزين المنطقــة ، و على األقل 
يمكن للمواطنين االســتراحة فيه وسط اخضرار 
الطبيعة وجمال األشــجار والنباتات ، من جهتها 
مصالح أمن دائرة الطاهير تكون قد فتحت تحقيقا 

لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة . 
حديقة الحيوانات بالعوانة...

اجراءات وقائية صارمة أمام مدخلها
فتحت حديقــة الحيوانات بالعوانــة أبوابها من 
جديــد للزوار بعد غلق دام ازيد من 7 اشــهر 
اثر االنتشــار الرهيب لمــرض كورونا،وهذا 
بعد قرار والــي جيجل القاضي بفتح فضاءات 
الراحة واالســتجمام  تنفيذا لتعليمات الحكومة 
األخيرة ،وقد ثمنت مديرة الحديقة هذا اإلجراء  
الــذي مــن شــانه أن يخفــف عــن العائــالت 

الجيجلية والزوار من الواليات األخرى ،حيث 
ســخرت إدارة الحديقة كل اإلجراءات الوقائية 
الالزمــة  ووضعتهــا تحت تصــرف الوافدين 
علــى هذا الصــرح الترفيهي الكبيــر من مواد 
التطهيــر والتعقيــم والكمامــات وأجهزة قياس 
الحرارة بمدخل الحديقة ،ناهيك عن الملصقات 
التحسيسية ،التي تدعو من خاللها الزوار على 
ضــرورة اتخــاذ كافــة االحتياطــات الوقائية، 
والمعروف على حديقة الحيوانات بالعوانة انها 
تعد من أهم المنشــآت الترفيهية على مســتوى 
الوالية ســواء مــن حيث مســاحتها أو جمالها 
او شــموليتها حيث تتوفر على مساحات هامة 
للعــب األطفال ومســاحات مخصصة لمختلف 
الحيوانات المفترســة واألليفة ومرافق متنوعة 
للخدمات وغابات وارضيات خضراء للتنزه ، 
والجديــد هذه المرة هو دعــم الحديقة بزوجين 
مــن الغزال وثالثة احصنــة ،هذا وقد لقي فتح 
الحديقة ترحابا كبيرا من فبل المواطنين ،الذين 
ايــدوا قــرار إعادة فتحهــا لكونها تعد متنفســا 
كبيــرا للعائالت ،التي انعزلــت في بيوتها مدة 
طويلة بســبب مرض كوفيد – 19،في انتظار 
إعادة فتح الشــواطئ خالل موسم االصطياف 

الصيف القادم.

 فيما تعود الزيارات لحديقة الحيوانات بجيجل
حديقة بورشقة بالطاهري تتعرض للتخريب..وحديقة الميلية تتحول اىل وكر للمنحرفني

تعد حديقة الحيوانات بالعوانة غرب الوالية جيجل من أهم اإلنجازات الترفيهية ،التي تستقطب اليها أعدادا كثيرة من الزوار سواء من داخل الوالية أو خارجها ،بالنظر لتعدد أنشطتها وخدماتها 
وشموليتها ونظافتها،فيما التزال حدائق أقل شأنا منها منتشرة في بلديات عديدة ،تعاني من نقائص ذات صلة بالتهميش والالمباالة والنتيجة الحتمية حرمان المواطنين من الراحة واالستجمام.

جيجل : نصرالدين دربال 
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استراحة

إيفان الكسندروفيتش إلني..
n    فيلســوف دينــي وسياســي روســي، ومهاجر 
ووكيــل وإعالمــي ومنّظــر إيديولوجي فــي اتحاد 
عموم عسكر روسيا. أعمال إيليين عن روسيا عدل 
فــي المنفى، ناقش إيفــان إيليين بأنه ال ينبغي الحكم 
على روسيا بالخطر الشــيوعي الذي مثّلته في ذلك 
الوقت، بل تطلّعها إلى مستقبل تتحرر فيه بمساعدة 
الفاشية المسيحية. ابتداًء من أطروحته عام 1918 
حــول فلســفة هيغل، ألّــف العديد مــن الكتب حول 
الموضوعــات السياســية واالجتماعيــة والروحية 
المتعلقــة بالمهمة التاريخية في روســيا. من إحدى 
المعضــالت التي عمل عليها هو الســؤال: ما الذي 
دفع بروســيا فــي النهاية إلى مأســاة الثورة؟ أجاب 
أن الســبب هو قلة احترام الــروس لذواتهم. ونتيجة 
لذلــك، انعدمت الثقــة بين الدولة والشــعب وانتاب 
الشــك المتبادل الطرفين. أساءت السلطات والنبالء 
استغالل قوتهم باستمرار، ما أدى إلى تخريب وحدة 

س كشركة يكون فيها المواطن  الشعب. اعتقد إيليين أن الدولة يجب أن تؤسَّ
فــرًدا يتمتــع بحقوق معينة ويــؤدي واجبات معينة. لذلــك، أدرك إيليين أن 
عدم المساواة بين الناس هي حالة ضرورية في أي بلد. ولكن هذا يعني أن 
الطبقــات العليا المتعلّمة يقع علــى عاتقها واجب خاص في توجيه الطبقات 
الدنيا غير المتعلّمة روحًيا. وهذا لم يحدث في روســيا. النقطة األخرى هي 
الموقــف الخاطئ تجــاه الملكية الخاصة بين عامة الناس في روســيا. كتب 
إيلييــن أن العديد من الروس اعتقدوا أن الملكية الخاصة والعقارات الكبيرة 
ال يتم الحصول عليها بالعمل الشاق وإنما بالسلطة وسوء إدارة المسؤولين. 
وبالتالــي أصبحــت الملكية مرتبطة بالســلوك غير األمين. فــي مقاله عام 
1949، وقف إيليين ضد الشمولية والديموقراطية الرسمية لصالح الطرف 
الثالث في بناء دولة في روســيا: »في مواجهة هذه المهمة اإلبداعية، تظل 
نداءات األطراف األجنبية للديمقراطية الرســمية ســاذجة ومستهترة وغير 
مســؤولة«. بالنســبة إليليين، فالحديث عن انفصال أوكرانيا عن روسيا هو 
بمثابة اعتبارها عدًوا لدوًدا لروســيا. وجــادل أن الفرد ليس بإمكانه اختيار 

جنســيته تماًما مثل الخاليا التي ال تستطيع أن تقرر 
ما إذا كانت جزًءا من الجسم. رأيه بالفاشية ومعاداة 
الســامية عــدل دافع إليين في عدد مــن أعماله )بما 
فيهــا تلك المكتوبــة بعد الهزيمــة األلمانية في عام 
1945( عن الفاشــية. نظر إيلييــن إلى هتلر على 
أنه مدافع عن الحضارة ضد البلشــفية وأيّد الطريقة 
التي اســتمّد فيها هتلر -في رأيه- معاداته للســامية 
مــن أيديولوجية البيض الروس. على الرغم من أن 
إيلييــن ارتبط بالعديد من العائالت اليهودية البارزة 
عن طريــق الــزواج، اتّهمه رومان غــول -كاتب 
مهاجر- بمعاداة الســامية. وفًقا لرسالة وّجهها غول 
إلى إيليين، أعرب األول عن امتعاضه الشــديد من 
شــكوك إيليين بــأن جميع الذين اختلفــوا معه كانوا 
يهوًدا. في مقالته »الشــيء الرئيســي في مهامنا«، 
كتب إيليين: »يستحيل بناء روسيا العظيمة والقوية 
علــى أي صنف مــن الكراهيــة: ال علــى كراهية 
الطبقــة االجتماعيــة )الديمقراطيين االشــتراكيين 
والشــيوعيين والالســلطويين(، وال على الكراهية 
العنصريــة )العنصريين والمعادين للســامية(، وال 

على الكراهية السياسية. 
 لهذا الفيلسوف أعمال كثيرة أبرزها :

 فلســفة هيغل باعتبارها مبدأ لمادية هللا واإلنســان )1918( مقاومة الشــر 
بالقــوة )1925( طريق النهضة الروحية )1935( أســس الكفاح من أجل 
روســيا الوطنية )1938( أســاس الثقافة المســيحية )1938( عن روسيا 
المســتقبلية )1948(عــن جوهر الوعــي بالقانــون )1956( الطريق إلى 
االســتبصار )1957( بديهيــات التجربــة الدينيــة )1953( عــن الملكية 

والجمهورية )1978(
توفي يوم 21 ديسمبر 1954

 من أشهر اقواله 
ــس كشــركة يكون فيها المواطن فرًدا يتمتع بحقوق   -الدولة يجب أن تؤسَّ

معينة ويؤدي واجبات معينة.
 -أوروبا ال تعرف روسيا .

n  مات ماجوسي وكان عليه دين كثير ، فقال بعض غرمائه في ولده 
، لــو بعــت دارك ووفيت بها دين والدك ، فقال الولد ، إذا أنا بعت داري 

و قضيت بها عن أبي دينه فهل يدخل الجنة ، فقالوا ، ال 
قال الولد ، فدعه في النار و أنا في الدار .

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

تقي الدين الشامي ... خمرتع منبه الساعة
يف رحاب العلم واإلميان  

n     ولــد تقــي الديــن ســنة 1521 
ميالدية في مدينة دمشق بســوريا، تلقى 
علومة في دمشــق والقاهرة وإسطنبول 
وأصبح قاضياً، وصاحب كالم إسالمياً، 
وحافظاً لمواقيت الصالة في المســجد، 
ومعلمــاً في المدرســة لبعــض الوقت؛ 
بينمــا قــام بنشــر بعــض كتبــه العلمية 
خالل هذا الوقت. وفي ســنة 1571م، 
مدينة إســطنبول ليصبح  إلــى  انتقــل 
موظفــاً فلكياً في بالط الســلطان ســليم 
الثانــي، حاكم الدولــة العثمانية. عندما 
توفي الســلطان ســليم الثانــي، وولــي 
علــى العرش: مراد الثالــث، أقنعه تقي 
الديــن بالتبرع لبنــاء المرصــد الفلكي 
الجديد على أســاس أنه ســوف يســاعد 
في وضــع التنبؤات التنجيميــة الدقيقة. 
بــدأ المشــروع ســنة 1575 ميالدية، 
وأكمــل بناؤهــا ســنة 1577 ميالدية؛ 
فــي نفــس الوقــت تقريباً الكتمــال بناء 
للعالــم  مرصد يورانــي بورغ الفلكــي 
الدنماركي تيخــو براهــي. وأصبح هذا 
المرصد معروفاً باسم مرصد تقي الدين 
اإلسطنبولي، المرصد الفلكي الذي بني 
لمنافســة مرصد أولوغ بيك الفلكي في 

مدينة سمرقند
. فــي المرصد الفلكي الجديد، عّدل تقي 
الديــن جداول الزيج الفلكيــة القديمــة، 
زيج أولــوغ  التحديــد  وجــه  وعلــى 
بيك الســلطاني؛ والذي يصف حركات 
الشــمس والقمــر والنجــوم والكواكب. 
وعلى كل حال، وفي غضون أشهر من 
اكتمال بناء المرصد الفلكي، شــهد تقي 
الدين ظهور المذنب، معتقداُ أن المذنب 
إنما ظهر كبشير خير؛ ومتنبئاً بانتصار 
الجيش العثماني. كان هذا التنبؤ خاطئاً، 
أن ال  الســلطان  الســبب: رأى  ولهــذا 
جدوى من اســتخدام المرصد، فقرر أن 
يدمــره إلدخــار المبالغ الماليــة لإلنفاق 
على الجهود الحربية. وســّوي المرصد 

الفلكي باألرض تماماً في سنة 1580م.
نشــأ تقي الدين فــي بيت علم ودين، فقد 
كان والــده قاضًيــا في مصــر. ودرس 
هــو علــوم عصــره، وأصبــح قاضًيــا 
مثــل أبيــه. تحدث عن نفســه فــي أحد 
مؤلفاتــه، وهو ”ســدرة منتهــى األفكار 
فــي ملكوت الفلك الــدوار” فقال: ”ولما 
كنت ممن ولد ونشأ في البقاع المقدسة، 
”المجســطي”،  األصليــن  وطالعــت 
و”كتــاب إقليــدس في األصــول” أكمل 
مطالعــة، ففتحــت مغلقــات حصونها، 
بعد الممانعــة والمدافعة. ورأيت ما في 
األزياج المتداولة )الجداول الفلكية( من 
الخلــل الواضح، والزلل الفاضح، تعلق 
البال والخلد بتجديــد تحرير الرصد” ، 
.وهــذا يدل علــى أن تقي الدين قد اّطلع 
على الكتــب العربية التــي وردت فيها 
األرصاد والحســابات الفلكية واألزياج 
فســعى إلصالحهــا. واســتخرج زيًجا 

وجيًزا مســتعيًنا بأبحاث أولغ بك، كما 
ذكر في كتابه ”الدر النظيم في تســهيل 

التقويم”.
عمــل تقــي الدين بــن معــروف لفترة 
بمنصب قاض ومدرس في مدينة نابلس 
ودمشــق والقاهرة، وخالل فترة إقامته 
فــي مصر أنتج بعــض األعمال الهامة 
فــي مجــال علــم الفلــك والرياضيات. 
فقــد عمل تقــي الدين في خدمــة الوالي 
علي باشــا، الــذي كان يحكم مصر من 
القانوني )926  السلطان ســليمان  قبل 
1566م(،   -  1520  = 974هـــ   -
بدًءا من عــام 956ه=1549م. فأهداه 
كتابين من مؤلفاته وهما ”الطرق السنية 
فــي اآلالت الروحانيــة”، و”الكواكــب 

الدرية في البنكامات الدورية”.
وجاء في كتاب ”كشف الظنون” أنه في 
عام 975هـ = 1568م ألف تقي الدين 
كتاب ”ريحانة الروح في رسم الساعات 

على مســتوى الســطوح” فــي قرية من 
قــرى نابلس. ثم شــرحها العاّلمة عمر 
بن محمد الفارســكوري شــرًحا بسيًطا 
بإشــارة مــن المصنف، وســماها ”نفح 
الفيوح بشــرح ريحانة الــروح”، وفرغ 
منهــا فــي ربيــع األول 980هـــ، ولها 
ترجمة إلى اللغة التركية موجودة نسخة 

منها في المكتبة الظاهرية بدمشق.
كان تقــي الديــن الدمشــقي يتقن معرفة 
األوقات ليــالً ونهاًرا، معتمًدا على عدة 
أشــكال من اآلالت، وخاصة البنكامات 
ن فــن  الدوريــة )الســاعات(. وقــد دوَّ
الســاعات الميكانيكيــة ومبادئها، وذكر 

عدًدا من اآلالت التي اخترعها.
ابتكر تقي الدين الراصد ساعة المشاهدة 
فــي كتابه: ”الكواكــب الدرية في وضع 
البنكامــات الدوريــة” وقــد نشــر ســنة 
963هـ = 1556م ، وهي أول ســاعة 
تقيس الوقت بالدقائق، بواسطة تضمينها 
للســاعات،  دورات  عجــالت  ثــالث 
والدرجــات والدقائق. ثم قام بتحســينها 
بحيث يقيس الوقــت بالثواني في كتابه: 
”فــي شــجرة نابــك لتطرف األفــكار”. 
ووصف ساعة المشــاهدة بأنها: ”ساعة 
ميكانيكيــة بثــالث عجــالت”. وتعتبــر 
هــذه من أهــم ابتكارات القرن العاشــر 
الهجري = الســادس عشر الميالدي في 
مجال علم الفلك، حيث لم تكن الساعات 
السابقة دقيقة بما فيه الكفاية الستخدامها 

في األغراض الفلكية.
وفــي كتابــه ”ريحانة الروح في رســم 
الســطوح”  مســتوى  علــى  الســاعات 
أوضــح الشــامي أن صناعة الســاعات 
فرض كفاية. ويجب على البعض القيام 
به لمصلحة المسلمين، استغرقه الكتاب 
خمــس ســنوات بتمامهــا وكمالها حتى 

انتهى من تأليفه وخراجه.
  توفي تقي الدين الشامي سنة 1585
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم عن الطب أنه يدعم عالج 
الجروح بالديدان بالرغم من كونه حل 

همجي فهو يعمل كعالج للجروح في الواقع.
- هل تعلم أن إسرافيل عليه السالم هو أول من قال 

سبحان ربي األعلى.
- هل تعلم أن عدد الخاليا الُمستقبالت لحاسة الشم عند اإلنسان 

ُتساوي تقريباً 40 مليون خلية.
- هل تعلم أن الِقطط تنام كثيراُ، فقد َيِصل عدد ساعات نومها من 

16 إلى 18 ساعة في اليوم.

1976  انتصار الثورة اإلسالمية في إيران 
بقيادة اإلمام الخميني وقيام الجمهورية 

اإلسالمية وهروب الشاه إلى مصر.
1986ميالد  كيز لوكس، العب كرة قدم هولندي.

1991  روبرت هولي، عالم كيمياء حيوية أمريكي، فاز بجائزة نوبل 
في الطب.

11 فيفري يوم الشباب الوطني في الكاميرون.

 واحد ماقراش فجأة أصبح 
ينظم الشعر ألنه جائع، 

تكلم عن اللوبيا التي اشتراها 
وطهاها بدون أي مانع المهم اال يبقى 

جائع، ومن بعد أنه أصبح شبعان وقال اللوبية تشبع 
القانع في النهار وفي الليل مدافع .. 

العمل الذي ال يحقق سوى أرباح مادية هو عمل ضعيف .   

    هنري فورد 

لو كان فيه خري .. ما رماه الطري
يقال هذا المثل للذي يريد أن يأخذ شيئاً قد تركه أحد قبله 
فالشيء المتروك ال خير فيه ولذلك استغنى عنه صاحبه.

       نكتة اليوم 

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

ومكان.
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 n  و بحســب مصــادر عيــن الجزائر، 
فإن عائــات »الحراقة« تلقت إتصاالت 
هاتفية و عن طريق  الفيديو من أبنائهم و 
هو في مركز اإليزاء الخاص بالمهاجرين 
الغيــر شــرعيين مــن جزيــرة ســردينا 
االيطالية،  حيث أطمئنوا على صحتهم و 
صحة كل الشــباب الحراقة الدين خرجوا 
في قارب »الموت« انطاقا من شــاطئ 
وادي الصابــون بســكيكدة فــي ظــروف 
صعبــة و محفوفــة بالمخاطر، و أضافت 
مصادرنا، بان الســبب المباشــر الختفاء 
أخبــار الحراقــة الشــباب هــو تعــرض 
محرك قاربه إلــى عطب ميكانيكي أمتار 
عــن الســواحل اإليطاليــة، حيــث ظلوا 
عالقين ينتظــرون مصيرهم المجهول في 
عــرض البحر طيلة خمس أيــام، قبل أن 
تعثر عليهم باخرة لنقــل البضائع ايطالية 
ســارعت لتقديم اإلسعافات إليهم و جرهم 
إلــى الجزيــرة و من ثمــة تســليمهم إلى 
الســلطات اإليطاليــة التــي حولتهم على 

المركــز و اتخــاذ كل التدابيــر الازمة، 
و بدالــك يغلــق لغــز اختفائهــم الغامض 
وســط فرحة كبيــرة لعائاتهــم خاصة و 
أن الشــباب يتوزعون عبر بلديات والية 

سكيكدة و واليات عديدة.

واليــة  أمــن  قأكــدت مصالــح   n  
الجزائر، في بيان لها أمس االربعاء، 
أن  ســبب وفــاة الصحفيــة بالقنــاة 
الرابعة للتلفزيون الجزائري الناطقة 
باألمازيغيــة، تنهنــان الصب، نهاية 

جانفــي الماضــي، هــو »تلقيها لعدة 
طعنات في مناطق مختلفة من الجسم 
من طرف زوجهــا« الذي تم تقديمه 
أمــام وكيــل الجمهوريــة المختــص 
إقليميا.وأوضح البيان أنه »بعد تلقي 
عناصــر فرقــة الشــرطة القضائيــة 
لنداء من قاعــة العمليات ألمن والية 
الجزائــر، مفادهــا التوجــه إلــى بئر 
خادم بخصوص شخص اتصل على 
لرقم االخضر قام بقتل زوجته ـوهو 
متواجــد بمقر ســكنه، ليتــم على اثر 
ذلك التنقــل إلى المــكان المعني أين 
تــم معاينة الجثة من جنس انثى ملقاة 
على االرض وســط بركة من الدماء 
بجوارهــا مقتــرف الفعــل )زوجها( 
وبحوزتــه ســاح أبيــض محظــور 
)سكين( المستعمل في الجريمة، ليتم 

توقيفــه وتحويله الى مقــر المصلحة 
الســتكمال اإلجراءات«.ومن خال 
المعلومــات المســتقاة، تبين، حســب 
ذات المصــدر، أن الضحية صحفية 
الناطقــة  الرابعــة  بالقنــاة  عاملــة 
لإلجراءات  ومواصلــة  باألمازيغية. 
تم تســخير عناصر تحقيق الشخصية 
ألمــن المقاطعة اإلداريــة لبئر مراد 
رايس، التــي قامت باألعمال المنوط 
بها، بأخذ صــور فوتوغرافية ورفع 

جميع اآلثار.
كما تــم معاينة الجثة من قبل الطبيب 
أكــد أن الضحيــة  الــذي  الشــرعي 
تعرضــت لعــدة طعنات فــي مناطق 

مختلفة من الجسم.
ق.م

أنقذتهم سفينة إيطالية من موت محقق 
نهاية لغز االختفاء الغامض لـ20 

حراقا من سكيكدة

تأكد فرضية الزوج القاتل 
الصحفية تنهنان الصب توفيت بعد 

تلقيها عدة طعنات بسكين 

باقة األخبار 
كورونا تخطف الوايل األسبق  لوالية 

سكيكدة محمد حجار 
 n توفــي ، ليلة 
الوالي  أمس،  أول 
لواليــة  األســبق 
محمــد  ســكيكدة، 
حجــار ، عن عمر 
قارب 64 ســنة ، 
و هــذا بعد صراع 
مريــر مــع وبــاء 
كوفيــد  كورونــا 

. 19
المرحــوم  كان  و 
قد دخل مستشــفى 
الجامعــي » فرنتز 

فانــون« ســابقا قبــل خمس أيــام، حيــث خضع إلى 
العــاج من الوبــاء و قاومه، غير انه فــارق الحياة 
ليلة أول أمــس و يعد من أبرز اإلطارات التي تركت 
بصمتهــا حيث تقلد العديد من المناصب  منها األمين 
العــام لواليــة البليدة و المســيلة ووالــي والية على 
ســكيكدة و النعامة التي كانت أخر محطة لهى الفقيد 

من أسرة ثورية عريقة .
نورالدين. ب

حجز 1140قرصا مهلوسا ومرشوبات 
كحولية بباتنة

n تمكنــت يوم أمس فرقة اإلتجار الغير المشــروع 
للمخــدرات من توقيف شــخصين يبلغــان من العمر 
23 و36 ســنة أحدهما مســبوق قضائيــا، أين كانا 
علــى عقد صفقة بيع مجموعة من المؤثرات العقلية 
بمدخــل مدينة بريكــة حيث تم حجــز 1140 قرص 
بريقابلين 300 مغ، ليتم تقديمهما للجهات القضائية 
فــي انتظــار محاكمتهمــا وفي عملية أخــرى تمكنت 
الفرقة المتنقلة للشــرطة القضائية بباتنة من توقيف 
شــخص يبلغ من العمر 32 سنة وبعد استصدار إذن 
بالتفتيــش لمنزلــه في حي تامشــيط تــم حجز 180 
وحدة من المشــروبات الكحولية من مختلف األنواع 
واألحجــام وفي ســياق آخر تم توقيف شــخص يبلغ 
مــن العمر 28 ســنة بحملة 1 أين عثــر بحوزته 3 
أجهزة حساســة لكشــف المعادن وبعد استفاء كامل 
اإلجــراءات تم تقديمهمــا للجهات القضائيــة التابعة 

لدائرة اإلختصاص لمحاكمتهما الحقا.
فوزي جاب هللا

توقيف 5اشخاص وحجز350غ من المرجان 
بالقالة يف الطارف

 n تمكنت مصالح األمن لدائرة القالة بوالية الطارف من 
توقيف 05 أشــخاص تورطوا في قضية صيد ونهب مادة 
المرجان الخــام دون اميتاز،وكذا حيازة المخدرات لغرض 
االســتهاك الشــخصي. المعنيــون تتــراوح أعمارهم بين 
العقدين الثاني و الســابع ينحدرون من مدينة القالة ،حيث 
ضبط بحوزتهم علــى 305 غرام من مادة المرجان الخام 
.. تعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة القضائية 
بأمــن دائرة القالة معلومات مؤكــدة تفيد بوجود مجموعة 
من األشــخاص يقومون بصيد و نهب مادة المرجان الخام 
باســتعمال قارب صيد بحري تقليــدي الصنع ،انطاقا من 
المينــاء القديــم بمدينة القالة و عليه قامت فرقة الشــرطة 
القضائيــة بأمن دائــرة القالة بوضع خطــة أمنية لتوقيف 
المعنييــن و من خال عملية مداهمة قامت بها ذات الفرقة 
علــى مســتوى الميناء القديم تم توقيف 05 اشــخاص ،و 
بعــد عملية تفتيش للقارب عثر بداخله على كمية من مادة 
المرجــان الخــام و التي قدرت بـ305 غ و مع حجز بعض 
األدوات التي تســتعمل فــي عمليات النهــب باإلضافة إلى 
حجز قطع من المخدرات الموجهة لاســتهاك الشــخصي 
ليحولــوا جميعهم إلى مقــر امن الدائرة أيــن أنجز ضدهم 
ملفــات قضائيــة قدموا بموجبهــا أمام الجهــات القضائية 
المختصــة صدر في حــق 04 منهم أمر إيــداع مع تأجيل 
النطق بالحكم ـــفيما استفاد الطرف الخامس من استدعاء 

مباشر.
بوثينة .س

n قبــل يومين تخّطت أســعار النفط عتبة 
الـــ 60 دوالرا للبرميــل، فيمــا يمكــن أن 
يمثل طفرة نوعية على مســار االنتكاســات 
المتاحقة للخام و التي بدأت سنة 2014 .
هــذا الصعــود الملفت ليس وليــد الصدفة، 
و إنمــا مــرّده األساســي إلى بدايــة تعافي 
اقتصاديــات العالم، و عــودة الثقة تدريجيا 
إلى األســواق العالمية مع انطاق عمليات 
التلقيــح ضد كورونا عبــر كثير من الدول. 
و توقــع وزيــر الطاقة عبــد المجيد عطار، 
المعروف بخبرتــه الطويلة و اطاعه على 
خبايا الذهب األســود، بأن أســعار الخام قد 
تبقى في مستوى 60 دوالر للبرميل خال  
السداسي األول 2021 » بل قد ترتفع أكثر 
من ذلك سيما في حالة تسجيل حدث  جيو-

سياسي هام«. 
إّن التحّور المســتمر للفيــروس التاجي قد 
بــات مصدر قلــق جاد بالنســبة للمجموعة 
الدولية، و كذا بالنسبة للمخابر لتي نجحت 

إلى حّد اآلن في طرح عدد من اللقاحات.
بيــن برميــل ِبيع فــي وقت ســابق من عام 
2019 بأقل من 20 دوالرا)أدنى من سعر 
التكلفة(، و برميل يباع هذه األيام في حدود 
60 دوالرا، فــارق كبيــر يبعث على األمل، 

مثلما يبعث على الحذر في الوقت ذاته.
إّن المنحنــى التصاعــدي ألســعار الخــام، 
يقــدم لاقتصــاد الجزائــري المتعّثر جرعة 
أوكســجين، و يوّســع هامش الحركة أمام 
المســؤولين، من أجل إعادة ترتيب البيت، 
و ضبــط األولويــات. غيــر أن كل ذلــك ال 
يعنــي أبــدا أننا تخطينــا منطقــة الدوامات 
و االضطرابــات، فأســعار الخــام متأرجحة 
و متقلبــة، و مــن الســذاجة السياســية و 

االقتصادية الثقة بها.
ال يمكن بحــال من األحــوال، بعد الدروس 
القاســية النتكاسة أسعار الخام، أن نتمادى 
فــي االعتمــاد علــى اقتصــاد الريــع غيــر 
المنتــج، و الذي مثلما نعرف جميعا، انتهى 
بنا إلى ما نحن عليه اليوم من هشاشة على 

جميع المستويات.
آخر الكالم..إّن الحقيقة التي ال يمكن 
لمجتمعنا، و ال لمســؤولينا القفز عليها هي 
أن »اقتصاد المعرفــة«، يمثل اليوم مفتاح 
الحداثــة و االزدهــار، و مفتــاح كل نهضة 

حضارية.
محمد مصباح

كاريكاتور 

مؤّش تفاؤل.. لكن
آخر الكالم 

أعلنت، ليلة أول أمس، في حدود الســاعة العاشــرة ليا ، عدد من عائات الشــباب الحراق 
الذي اختفوا مند أزيد من 5 أيام،  عن وصول أبنائهم إلى الضفة األخرى من جزيرة سردينيا 
اإليطاليــة،  وســط فرحــة عارمة خاصــة بعد مصيرهــم المجهول عقب انقطــاع إخبارهم و 

اإلشاعات التي حامت حول مصيرهم.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 17/ 6
الجزائر : 19/ 9

وهران : 22/ 11 

الصبح  : 06.00
الظهر   : 12.49
العصر  : 15.48
املغرب  : 18.15
العشاء : 19.35

مواقيت الصالة 

الخميس 11 فيفري  2021/الموافق لـ 28 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

عجوز تضع حدا لحياتها شنقا بتبسة

n تدخلــت الوحــدة الثانويــة للحمايــة المدنية 
ببلديــة الكويف مســاء أمس، ألجــل تحويل جثة 
امــرأة تبلــغ من العمــر حوالــي 72 وجدت جثة 
هامــدة معلقــة بحبل مــن القمــاش، الحبل وجد 
ملفوفــا حــول رقبتها  فيمــا كانت الجثــة معلقة 
بشرفة شقة بعمارة بحي 50 سكن برأس العيون 
ببلديــة الكويف، الجثة تــم تحويلها الى مصلحة 

حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.
منى بوعكاز 

سكيكدة : نورالدين.ب
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