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شباب قسنطينة يعود بتعادل ثمني من املدية 
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سجل ثنائية فريقه 
بونجاح يهدي الكأس للسد  أمام الدحيل 

من شأنه أن يعيد التوازن للفريق 

ما يقارب 1400 ملف غري موجود 

تضارب في اإلحصاءات و قضية 
الشاليهات تضع المسؤولين في مأزق

فضيحة 700 شهادة ميالد جديدة غري مسجلة تحرج اإلدارة تسيب يف تسيري أمالك الدولة و إهدار للمال العام ببلدية قسنطينة ّ
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أفصحت مديرة التعمري لبلدية قسنطينة أول أمس الخميس، عن إحصاء 3555 شايل متفرقة حول 14 حي بالبلدية 
،بينما قدمت مديرية العمران رقم  2197 ملف ،ما خلق تضاربا كبريا يف اإلحصاءات بني اإلدارتني المعنيتني بفارق 

1400 ملف ، ما طرح كثري التساؤالت حول هذه الملفات و وضع المسؤولني عنها يف موقف محرج أمام المسؤول 
األول يف الوالية. و أظهر عرض بالصور عدة أسواق جوارية  تحولت إىل وكر للجريمة و الفساد ،ويف ملف الجباية 

ووضعية الرسم تطرح اللوحات اإلشهارية المستغلة دون دفع الرسوم و غري المستغلة أيضا  استفهامات ؟؟
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يف قضية متورطة فيها األم والبنت وشقيقها بتبسة 
إيداع قاتيل طفل حديث الوالدة الحبس 

n  أصــدرت محكمة تبســة أحكاما متفاوتة في 
حق04 أشــخاص  تتراوح أعمارهــم بين 60 و 
25 ســنة،   حيث أصــدر أمرا يقضــي باإليداع 
فــي حق ثــاث متورطيــن منهم ، فيما تــم الحكم 
على الشــخص الرابع كشــاهد في القضية، وتأتي 
هذه األحــكام  في قضية إجهــاض  و قتل عمدي 
مع ســبق اإلصرار والترصد، مع المشــاركة في 

الجريمة وعدم التبليغ عنها.
حيــث تعود حيثياتهــا، إلى  تلقي قوات الشــرطة 
التابعــة لألمن الحضــري الخامس بتبســة،  نداء 
من طرف قاعة اإلرســال يفيد بالعثور على طفل 
حديث العهد بالوالدة )من جنس انثى( خلف عمارة 
موجــودة  بأحد االحيــاء التابعة لقطاع اختصاص 
األمن الحضري الخامس، ليتم فور تلقى االرسال 
التنســيق مع النيابــة المختصة والتنقــل الى عين 

المــكان مرفوقيــن بعناصــر تحقيــق الشــخصية 
التابعين للمحطة الرئيســية للشــرطة العلمية بأمن 
والية تبســة ، وذلك مــن اجل معاينة المكان واخذ 

أي عينات او اثار تفيد التحقيق.
التحقيــق المفتوح من طرف ذات الفرقة وحســب 
المعلومات المســتقاة وتحليل العينات المأخوذة من 
مســرح الجريمة اثبت تــورط فتاة رفقــة عائلتها 
المتكونة من أمها وشقيقها في قضية اإلجهاض مع 
القتل العمــدي، مع وجود ارتباط امرأة اخرى في 
قضية المشاركة في عملية اإلجهاض وعدم التبليغ 
عــن جناية، ليتم بناء على ذلك توقيف المتورطين 
مــع اســتدعاء وســماع كل من له عاقــة بالعائلة 
،وبعد إتمام كافــة اإلجراءات القانونية الازمة تم 
تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة لدى محكمة تبسة.
 منى بوعكاز 

فضيحة حوالي 700 شهادة ميالد جديدة غير مسجلة تحرج اإلدارة بقسنطينة
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 حجز 23كلغ من الكيف المعالج 
بالقالة يف الطارف

   n    تمكــن أمــن القالــة بالطارف من خال عملية امنية نوعية من 
تفكيك  شبكة اجرامية وطنية منظمة مختصة في االتجار الغير شرعي 
بالمخدرات تنشط على محور الواليات الشرقية للوطن مع حجز حوالي 
23 كلــغ من الكيــف المعالج  هــذه العصابة متكونة من 12 شــخصا 
اعمارهــم تتراوح بين العقد الثاني و الثالث ينحدرون من واليتي عنابة 

و الطارف .
 تعود وقائع القضية إلى معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الشــرطة بأمن 
القالــة تفيد بوجود مجموعة اجرامية ســتقوم بإدخــال كمية معتبرة من 
المخدرات الى مدينة القالة قادمة من عنابة واســتغاال لهذه المعلومات 
تمكنت المصلحة من تحديد هوية المركبة و كذا االشخاص الذين يشتبه 
فيهــم ادخــال هذه الكمية الــى مدينة القالة و عددهم 4 اشــخاص حيث 
تمكنــت من توقيفهم على متن مركبة ســياحية بأحــد الطرق االجتنابية 
للمدينــة ،ايــن عثر بداخــل المركبة على ازيد مــن 04 كلغ من الكيف 
المعالــج و بعد تحويل المعنيين الى مقــر األمن تبين انهم يتعاملون مع 
اشــخاص اخريــن مختصين في ترويــج المخدرات في اطــار جماعة 
اجرامية منظمة ينشطون على مستوى واليات الشرق الجزائري ، قبل 
االطاحــة بباقي افراد العصابة و عددهم 8 اشــخاص آخرين مع حجز 
18,795 كلــغ و كــذا حجز 3 مركبات اخرى تســتغل في تنقاتهم و 
نقل المخدرات مع حجز مبالغ مالية تعد عائدات عمليات الترويج لتقدر 
الكميــة االجمالية ب 22,849 كلغ كيف معالج 04 مركبات ســياحية 
و 12 شــخصا بعــد االنتهــاء من التحقيــق مع جميــع الموقوفين انجز 
ضدهــم ملف قضائــي قدموا بموجبه امام الجهــات القضائية المختصة 

لدى محكمة القالة.
  بوثينة. س

مقتل شاب بطعنات خنجر داخل 
مسكن بحي الرمونط بتبسة

 

n شــهد يوم الخميس الماضي حي الرمونط  الشــعبي بمدينة  تبســة 
جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 سنة متأثرا بطعنات 
خنجــر ووقعــت الجريمة بعد مشــاجرة وقعت داخل مســكن تجمع فيه 
الضحيــة رفقــة مجموعة من األشــخاص وقد تدخلــت مصالح األمن، 
وتم وضع جثة الضحية على مســتوى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسســة 
العموميــة االستشــفائية عالية صالح وعقب وقــوع الجريمة امر وكيل 
الجمهوريــة مصالــح امن تبســة بفتح تحقيــق معمق لمعرفــة تفاصيل 
الجريمــة باإلضافــة إلى معرفة ســبب وقوعها مع العمــل على توقيف 
المتورطين وتقديمهم أمامه فور اســتيفاء إجراءات السماع األولية وقد 
تمكنت مصالح امن والية تبســة وحســب مصادر مطلعة انه تم توقيف 
4 اشــخاص مشــتبه بهم فــي ارتكاب الجريمة حيث تــم وضعهم تحت 
التوقــف التحفظــي بناء على امر وكيل الجمهورية الى غاية اســتكمال 

التحقيقات قبل التقديم .
 هواري .غريب
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

 المغرب يحرض لقوانني 
رشعنة زراعة " الكيف"

n  تحــاول الحكومــة المغربيــة إضفاء 
الشــرعية علــى زراعــة القنــب الهنــدي 
وتصديره وبيعه بحجة مساعدة المزارعين 
الفقراء وتحســين دخلهم في جبال الريف, 
شــمال المملكة الــذي يعاني ســكانه أزمة 
اقتصاديــة واجتماعيــة حادة, فــي خطوة 
تهــدف حســب المتتبعيــن إلــى إســكات 
األصــوات المطالبــة بالعيــش بكرامة في 

الباد, وفق ما ذكرت تقارير إعامية
تحظــره  مــا  أن  التقاريــر  وأوضحــت 
القوانيــن ربمــا يصبح قريبا أمــرا قانونيا 
الداخليــة  وزيــر  قــدم  بالمغرب, حيــث 
المغربــي, عبــد الوافــي لفتيت, مشــروع 
قانــون إلــى البرلمــان يهــدف إلــى تقنين 
زراعــة نبتة القنب الهندي التي يســتخرج 
الحكومــة  "الحشــيش«. وقالت  منهــا 
المغربية أمس الخميس أن المملكة تســعى 
لتقنين زراعة وتصدير وبيع القنب الهندي, 
متحججة باالســتخدام الطبي والصناعي و 
مســاعدة المزارعيــن الفقراء فــي منطقة 
جبــال الريف. ويــرى المتتبعــون أن مثل 
هاتــه الخطوة تأتــي في ظــروف يميزها 
الحراك الشــعبي خاصة بشــمال المغرب 
الوضــع  علــى  االحتجاجــات  واشــتداد 
االجتماعــي الــذي يعيشــونه والمطالــب 
الكريم . وســبق  العيــش  فــي  المتزايــدة 
للحكومــة المغربيــة أن حاولــت إضفــاء 
الشــرعية على زراعة القنــب الهندي في 
البــاد . لكن ما يميــز محاولتها هذه المرة 
أن حــزب "العدالة والتنمية" الشــريك في 
الحكم, واألعلى تمثيا في البرلمان, يدعم 

الخطوة , وفق تقارير محلية
 وأمام الوضع االجتماعي الذي يتخبط فيه 
المواطن المغربي, لم تجد الحكومة ســبيا 
النتشــاله من ذلك إال اعتماد تجارة تسعى 
إلــى تقنينيهــا من أجل إســكات األصوات 
المطالبــة بالعيــش بكرامــة والتــي زادت 

حدتها في اآلونة األخيرة .

2
نحلة

n  أحصــي من خال عــرض قدمه مدير 
اإلدارة المحلية لبلدية قســنطينة حوالي 700 
شــهادة مياد جديدة غير مسجلة على الملفات 
االلكترونيــة ، إضافة إلى مــا يقارب 1200 
شــهادة أخرى مختلفــة جمعت بين شــهادات 
الــزواج و الطــاق و غيرهــا ، و حوالي57 
دفتــر للحالــة المدنيــة لم يتــم إدخالــه النظام 
االلكتروني ، فضيحــة كفيلة أن تطيح بالعديد 
في حالة ضياع النسخة الورقية من الشهادات 

ما أثار حفيظة والي الوالية . 

و قــد برر مديــري الشــؤون التنظيمية ببلدية 
قســنطينة ، الســابق بــن خــاف و الحالــي 
بودربالــة ، هــذا التأخــر غيــر المقبــول في 
تسجيل الشــهادات و »دوباج« دفاتر الحالة 
المدنيــة بالضغط الكبير الــذي تعرفه مصالح 
الحالــة المدنية على مســتوى بلدية قســنطينة 
و التــي تتعامل مــع مختلف مصالــح التوليد 
و التــي بدورها تعاني نفــي الضغط ، إضافة 
إلى ظــروف العمــل خال األزمــة الصحية 
التــي أجبرت معظــم اإلدارات علــى تقليص 

عدد عمالها ما خلف نقصا فادحا حســب مدير 
الشؤون التنظيمية  السابق في تعداد الموظفين 
و تراكمــا واضحا ، تبريرات اعتبرها الســيد 
الوالــي غير مقنعة ، فليس مــن النطق تعليق 
فشــل اإلدارة و التســيب الــذي تشــهده على 
شــماعة األزمــة الصحيــة ، ضاربيــن بذلك 
عــرض الحائط مصلحة المواطن الذي يعاني 

يوميا من البيروقراطية اإلدارية.  
بومزبر سرور   

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 
سواء نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق



n و أكد بوعكوير في مقال نشره على صفحته 
فــي الفيســبوك وتناقلته بعــض الجرائد الوطنية 
أن شــعار ”دولة مدنية ماشــي عســكرية” ليس 
مســتوحى من مؤتمر الصومــام و أن ”االحتيال 
األكبــر” يكمن في خلطه مع الشــعار الذي أعلن 
عنه فــي مخرجــات المؤتمــر التاريخــي وهو 
”أسبقية السياسي على العسكري” والذي ال يعني 
في أي حال من األحوال ”ابتعاد العســكري على 
دوائــر القــرار السياســية”.وأبرز بوعكوير أن 
طــرح هذا ”الشــعار” الموجه ضد الجيش ”ليس 
عبثا خاصة في  سياق ضعف الدولة الوطنية في 
خضم حالة عدم االستقرار التي تعرفها المنطقة 
وما تحملــه من تهديدات علــى األمن الوطني”.
وأصبح هذا الشــعار الــذي ”زج به في الحراك 
بطريقــة ماكــرة” بعــد ســقوط نظام بوتفليقة و 
االبتعاد عن الشعار األصلي ”جيش شعب خاوة 
خــاوة«، يحمــل »رمزية تاريخيــة« تهدف إذا 
تمت مقارنتها بالواقع الجزائري إلى إعادة البالد 

لسنوات التسعينيات، يضيف السيد بوعكوير.
و تابــع مستشــار األمين الوطنــي األول لحزب 
جبهة القوى االشتراكية في ذات السياق قائال ان 
مبدأ ”اسبقية السياســي على العسكري” المنبثق 
عن مؤتمر الصومام يعني بوضوح ”تنفيذ مسار 
سياســي ديمقراطــي في ظــل التــزام و مرافقة 
المؤسســة العســكرية”، معتبرا أنها »ضرورة 
تاريخية مستعجلة و حيوية« للحفاظ على االمن 
المدنــي و الخــروج مــن ”ثــورات القصور” و 

اعادة الدولة الى األمة.
ويــرى بوعكويــر أن الخلــط ”المقصــود” بين 
الشــعارين يزيد في ”إخفاء وتنامي هذا التحالف 
الموضوعــي والظرفــي بين أنصــار ”الخالفة 

الذيــن  وأنصار »التامازغــا«،  االســالمية« 
تكالبــوا بنفــس الطريقة مــن أجل هــدم الوعي 
نوفمبــر  أول  عــن  ونزع الشــرعية  الوطنــي 
1954«.ويعتبــر صاحــب المقــال أن مفهــوم 
”التامازغــا« هو جزء من الخيال االســتعماري 
الجديد بــدل الحقيقة التاريخية، مضيفا أن األمر 
يتعلــق »بإلهــاء خفــي عــن المطلب الشــرعي 
الوطنــي األمازيغــي مثلما كان عليــه الحال في 
أحــداث أبريل 1980”. وأكد ســمير بوعكوير 
مــن جهــة أخــرى أن مفهــوم ”التامازغا« »ال 
بيــن دول  إرســاء مجموعة مشــتركة  يقتــرح 

شــمال افريقيــا، بل ”فضــاء شاســعا، جغرافيا 
وثقافيا وسياســيا، يفترض حل األطر الوطنية”، 
مضيفا أن هذا المفهــوم يرتبط بمفهوم ”الخالفة 
االســالمية« الــذي يبحــث عن تشــجيع وتنظيم 
الخالفات القبلية والعرقية والجهوية«. كما ختم 
مستشــار األمين الوطنــي األول لجبهــة القوى 
االشــتراكية مقالــه بالدعوة إلــى رفــع الــروح 
الوطنيــة لـــ22 فيفــري 2019، التــي ُحرفت 
اليــوم«، وهــذا حتــى تبرز، كمــا يقــول، ”قوة 
سياســية ووطنيــة وديمقراطيــة حقيقيــة تتمثل 

مهمتها في إتمام المشروع الوطني”.

nوأكد الســيد غويني فــي افتتاح 
الــدورة العادية للمكتــب الوطني 
سيشــارك  حزبــه  أن  للحركــة 
”بقوة” في االنتخابات التشــريعية 
االســتحقاقات  كل  وفــي  المقبلــة 
والمواعيــد الوطنيــة األخرى من 
اجل المســاهمة في ”استكمال بناء 
مؤسســات الجزائــر الجديدة التي 

يحلم بها الجميع”.
الوطنــي  المكتــب  أن  وأوضــح 
ســيعكف خــالل اجتماعــه علــى 
دراسة قرارات وتوصيات مجلس 
الشــورى الوطني بهدف الخروج 
بخارطة طريق لتحضير مشاركة 

الحركة في االستحقاقات المقبلة.
وفــي ذات الســياق، دعــا الســيد 
غوينــي كل الفاعليــن السياســيين 
والمجتمــع المدني الى ”االنخراط 
بقوة في الشــرعية الدستورية من 
خالل المشــاركة في االستحقاقات 
المقبلة لتمكين الشــعب من اختيار 
من سيمثله بكل حرية في المجلس 

الشعبي الوطني”.
مــن جهــة اخــرى، شــدد رئيس 
الحركة على أهمية ”تقوية اللحمة 
الوطنية والجبهة الداخلية لمواجهة 
مختلف التحديات في ظل ما يحيط 
بالبالد من أزمات واضطرابات”.

وبخصــوص الوضع االقتصادي، 
دعا الســيد غويني الى »اإلسراع 
فــي وضع خطــة ناجعــة لتحقيق 
التنميــة خارج إطــار المحروقات 
مــن خالل إشــراك  كل الكفاءات 
الوطنيــة فــي هذا المســعى ومنح 
االهميــة لقطاعات مولــدة للثروة 
كالفالحــة والصناعــة والســياحة 
والخدمات”،  المعرفــة  واقتصــاد 
ملحــا علــى ضــرورة ”تحســين 
القــدرة الشــرائية للمواطــن فــي 
ظل تدهور قيمــة الدينار وارتفاع 

أسعار المواد الغذائية”.
ق ـ و
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 األفافاس :  ”دولة مدنية ماشي عسكرية”
 ليس مستوحى من مؤتمر الصومام

حركة اإلصالح تؤكد انخراطها يف ورشات ”الجزائر الجديدة” 

إبراهيــم غايل يطالب المنظمــات الدولية بحماية 
مواطنيه من انتهاكات االحتالل المغريب

الرئيس تبون يستقبل نظريه الصحراوي 

n  اســتقبل رئيــس الجمهوريــة الســيد عبد المجيــد تبــون، أول أمس بمقر 
رئاســة الجمهوريــة رئيــس الجمهوريــة العربيــة الديمقراطيــة الصحراويــة 
الســيد إبراهيــم غالي.وطالــب الرئيــس الصحــراوي، الســيد ابراهيــم غالي، 
المنظمــات الدوليــة المدافعة عــن حقوق اإلنســان بالتدخل لحمايــة المواطنين 
االحتــالل  قبــل  مــن  النتهــاكات  يتعرضــون  الذيــن  العــزل  الصحراوييــن 
 المغربــي، منــددا بهــذه الممارســات المســلطة علــى الشــعب الصحــراوي.
وفــي تصريــح للصحافة عقب اســتقباله من قبل رئيس الجمهورية، الســيد عبد 
المجيــد تبون، اســتنكر الرئيس الصحــراوي االنتهاكات التي يواجهها الشــعب 
الصحراوي األعزل من قبل ســلطات االحتالل المغربي، قائال في هذا الصدد: 
»ننــدد بهــذه الممارســات ونطالب من المنظمــات الدوليــة المدافعة عن حقوق 
اإلنســان الولوج إلى اإلقليم المحاصر من أجــل حماية المواطنين الصحراويين 
العزل«.وأوضح الســيد غالي أنه تناول رفقة الرئيس تبون ”األوضاع الجهوية 
واإلفريقيــة والدوليــة، خصوصا بعد االعتداء المغربــي األخير وانتهاكه لوقف 
إطالق النار المبرم بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية تحت رعاية األمم 

المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي«.
وذكــر فــي هذا الصدد أنه ”بعد هذا االنتهاك، اضطر الشــعب الصحراوي مرة 
أخــرى أن يواصــل الكفــاح المســلح من أجل الحصــول على حقه فــي الحرية 
واالســتقالل وتقرير المصير”، مؤكدا أنه ”أعطــى ما يكفي من الوقت للمجتمع 
الدولي، أي حوالي ثالثين ســنة، من أجل تطبيق مخطط التسوية لتنظيم استفتاء 
تقريــر المصير«.كما استرســل موضحــا أن هذا الهدف ”لم يتــم نتيجة العرقلة 
المتواصلة للمملكة المغربية للمجهود األممي النبيل من أجل تصفية االســتعمار 
من آخر مســتعمرة في إفريقيا وســكوت المجتمع الدولي عــن العرقلة المغربية 
وانتهاكات حقوق االنســان المتواصلة ضد المواطنيــن الصحراويين العزل في 
األرضــي المحتلة«.وخــص بالذكر ”النســاء الصحراويــات المقاومات الالئي 
يســحلن يوميا في الشــوارع، ألنهن طالبــن بتطبيق الشــرعية الدولية وبتمكين 

شعبهن من تقرير مصيره واستقالله«.
وحــول اللقاء، أشــار الســيد غالي إلى أنه حظي ”باســتقبال أخــوي من فخامة 
الرئيــس يوميــن قبل احتفاالت الشــعب الصحــراوي بالذكرى الـــ 45 إلعالن 
الجمهوريــة العربيــة الصحراوية الديمقراطيــة«، مضيفا بالقــول: »باركنا له 
اســتكمال شــفائه بعد الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرا، كما باركنا له كذلك 
اســتعادة الجزائر لمكانتها اإلقليمية والدولية«، مشــيدا بهذا اللقاء الذي وصفه بـ 

”المثمر واألخوي«.
ق ـ و

مجلس األمة يشارك يف احتفاالت الذكرى 
الـ 45 إلعالن الجمهورية الصحراوية

n يشــارك وفد برلماني عن مجلس األمة في احتفاالت الذكرى الـ 
45 إلعالن الجمهورية العربية الصحراوية, التي تنظم اليوم السبت 
بواليــة أوســرت الصحراوية, حســب ما أفاد به أمــس الجمعة بيان 
للمجلس.وستشهد هذه االحتفاالت مداخالت رسمية للوفود المشاركة, 
كما ستنظم استعراضات عسكرية وشعبية ونشاطات ثقافية ورياضية 
للتعريف بتاريخ وأصالة الشعب الصحراوي وأوضح ذات المصدر 
أن مشــاركة الوفــد البرلماني الجزائري تأتي في ســياق التعبير عن 
الموقف الرسمي للدولة الجزائرية القائم على دعم ومساندة الشعوب 
المضطهدة والدفاع على احترام القانون الدولي وعلى حق الشــعوب 
في تقرير مصيرها«. ويتشــكل الوفد المشــارك الذي يرأســه نائب 
رئيــس مجلس األمة غازي حابري, من أعضاء المجلس محمد نافع 

يحياوي, محمد سالمي, ميلود حنافي وإلياس عاشور
م ـ ر

لتعزيــز  جديــدة  هيــاكل  اســتحداث 
الدبلوماسية االقتصادية

n كشف وزير الخارجية صبري بوقدوم عن هيكل جديد لوزارته عبر 
استحداث شبكة الدبلوماسية االقتصادية وبوابة للتعريف بالمنتوجات 
الجزائريــة، وتعديالت على النظام المصرفي، بغرض خلق اقتصاد 
جزائري قوي مندمج في االقتصاد العالمي.وقال بوقدوم في تصريح 
إذاعي إن الجزائر استحدثت شبكة تفاعلية لدى القنصليات والبعثات 
الدبلوماسية لتعزيز الدبلوماسية االقتصادية، كما استحدثت مصالحه 
مكتبــا إعالميا الســتقبال المصدرين والمتعاملين لتســهيل التبادالت 
التجارية وتعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في األســواق العالمية.
وأضاف وزير الخارجية ان كســب معركة بناء اقتصاد قوي مندمج 
في االقتصاد العالمي يتطلب التنســيق بين مؤسســات الدولة، وإعادة 
النظر في المنظومة البنكية، وإنشاء فروع جديدة في شتى بقاع العالم 

إضافة إلى تعزيز التواجد في السوق اإلفريقية الواعدة.
ق ـ و

عين على الحدث
3

قال أن الشعار ”ُزج به يف الحراك بطريقة ماكرة” 

قالت أنها ستشارك ”بقوة” يف الترشيعيات المقبلة

تعيني فيصل زيتوين مديرا عاما مكلفا بتسيري مصالح وكالة ”عدل«
n عين وزير الســكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، الســيد فيصل زيتوني مديرا 

عاما مكلفا بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل«، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وحسب بيان منفصل للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، يعد السيد فيصل زيتوني ”من إطارات 
وكالة عدل ذات الكفاءة ورجل ميدان حيث تدرج في عدة مناصب بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 
بدءا بمنصب رئيس مشروع  ثم مديرا للمشاريع الى غاية تعيينه مديرا جهويا لوكالة عدل بوالية قسنطينة ثم 

مديرا جهويا لوكالة عدل بالجزائر شرق”.
عقــب ذلــك تم تعيين الســيد زيتوني في منصب مدير عام مســاعد مكلف بإدارة المشــاريع بالوكالة الوطنية 

لتحسين السكن وتطويره، حسب نفس المصدر.
وكانت للســيد فيصل زيتوني خالل تكفله بمهام المدير العام المســاعد، عدة خرجات ميدانية لمشــاريع عدل 
بمختلف واليات الوطن و لقاءات دورية مع إطارات الوكالة والمدراء الجهويين ومدراء و رؤســاء مشــاريع 

عدل و كذا لقاءات مع ممثلي مكتتبي عدل، حسب نفس البيان.
و”ســاعدت هذه الخرجات على إكســاب الســيد زيتوني خبرة بالوكالة الوطنية لتحسين الســكن وتطويره عدل، األمر الذي دفع بالوزير لتعيينه 

لتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره للدفع بوتيرة أشغال مشاريع عدل في مختلف الواليات”.
وجاء هذا التعيين عقب تولي الســيد طارق بلعريبي حقيبة الســكن و العمران والمدينة، في اطار التعديل الوزاري األخير، بعد أن كان يشــغل 

منصب المدير العام لوكالة ”عدل”.
ر ـ م

أشار مستشار األمين الوطني األول لحزب جبهة القوى االشتراكية، سمير بوعكوير في مقال نشر أول 
أمس، أن فهم شعار ”دولة مدنية ماشي عسكرية” على انه ”أسبقية السياسي على العسكري” المعلن 

عنه في مخرجات مؤتمر الصومام هو ”عملية احتيال كبيرة«.

أكدت حركة االصالح الوطني، على لسان رئيسها فياللي غويني، أمس الجمعة، انخراطها بـ”شكل كامل” في مختلف ورشات 
”الجزائر الجديدة” لتحقيق التغيير الذي يستجيب لتطلعات الجزائريين ويحافظ على أمن البالد واستقرارها.

الجزائر : ربيع م 



تستثنى منها المركبات التابعة للهيئات 
النظامية والمجموعات األجنبية

  الحظرية الوطنية للسيارات 
تتجاوز 6.5 مليون سيارة

 

n   وأوضح الوزير، على هامش تراسه اجتماعا 
لتقييم االتفاق الموقع في جوان الماضي مع قطاع 
المؤسســات المصغرة، أول أمــس الخميس، أن 
الجزائــر التزمــت بتحســين الولــوج لألنترنــت 
وقــررت رفع معدل التدفــق األدنى من 2 إلى 4 
ميغابايت لفائدة حوالي 2 مليون مشترك لكن هذا 
التدفق حسبه يبقى ”غير كاف”، و اعتبر أن رفع 
سقف معدل التدفقات الدنيا هذان ليس سوى بداية 
برنامج تحسين الولوج إلى االنترنت الرامي إلى 

التوجه نحو رفع سقف معدل التدفق األدنى. 
وأكد الوزير أن ”رفــع معدل التدفق األدنى ليس 
سوى بداية وسننتقل إلى تدفقات أعلى”، و قال إن 
”االختبارات التقنية التــي أجريت األيام األخيرة 

عبر التراب الوطني كانت ناجحة”. 
وقد كانت اتصاالت الجزائر، قد أعلنت األربعاء 
الماضــي أن االختبارات التــي أجرتها في األيام 
الماضية سمحت بمضاعفة سرعة تدفق االنترنت 

إلى 4 ميغابايت لما يقارب 2 مليون مشترك. 
وعلــى صعيد آخــر، أكد الوزيــر أن ”اتصاالت 
الجزائــر ســتصادق علــى عــروض لمختلــف 
ســرعات التدفــق األخــرى لــدى ســلطة ضبط 
البريد واالتصاالت االلكترونية من أجل تشــجيع 
المشــتركين علــى االنتقــال إلى ســرعات تدفق 

كبيرة”. 
لإلشــارة، كان الوزيــر قــد صرح شــهر جانفي 
الماضــي أنــه ســيتم رفع معــدل التدفــق األدنى 
لألنترنيــت في الجزائر ألن الهــدف على المدى 
القصيــر يتمثــل فــي االنتقال من 4 الــى 8 ميغا 
مما يســمح بمشاهدة الفيديو بنوعية عالية الدقة و 

مضامين أخرى ذات قيمة مضافة. 
من جانب آخر، جدد الوزير دعوته للمؤسســات 
للمشــاريع  الحامليــن  والشــباب  المصغــرة 
االقتصادية من االســتثمار ”أكثر” في المشــاريع 
الراميــة إلى عصرنــة القطاع، حيــث قال:”إننا 
مقتنعون أن وســائل البريد والمواصالت السلكية 
والالســلكية غير كافية لتحقيق مجمل المشــاريع 
الراميــة إلــى عصرنة القطــاع«، و أوضح  أن 
هــذا اللقاء يهدف إلى إجراء تقييم للتنفيذ الميداني 
لهذا االتفاق، و أشــار إلى أنــه الحظ أن ”بعض 
البنود في دفاتر الشــروط ال تحث الشــباب على 
االســتثمار«، وأكد أيضا أنه ”من أجل وضع حد 
لهــذا األمر، طلبنا من اتصــاالت الجزائر وبريد 
الجزائر مراجعة بعض البنود في دفاتر الشروط 

بهــدف منح األولوية لهؤالء الشــباب فيما يخص 
المشاريع التي أطلقها القطاع«. 

  توسيع دفاتر الشروط التي تخص 
بعض الفروع كي تشمل نشاطات 

أخرى
كما أكــد الوزير على إعطائه تعليمات حتى ”يتم 
توســيع دفاتر الشــروط التي تخــص فقط بعض 
الفــروع في قطاع البريد والمواصالت الســلكية 
والالســلكية لتشــمل نشــاطات أخــرى من أجل 
تسريع عصرنة المرافق والحصول على وسائل 

الدفع االلكتروني على المستوى المحلي«. 
من جهته، أشارت مؤسسة اتصاالت الجزائر إلى 
قيامها بعديد اإلجراءات التي من شأنها أن تسمح 
لهذه المؤسسات المصغرة بالمشاركة في تطوير 
المرافــق المرتبطة بالشــبكة النحاسية  وشــبكة 

األلياف البصرية عبر التراب الوطني. 
كما ســجلت المؤسسة منذ نهاية ديسمبر الماضي 
2547 طلبــا تقدمت به المؤسســات المصغرة، 
اختير منها 1.113 مؤسســة، الســيما في مجال 
انجاز شبكات التوزيع النحاسية وشبكات األلياف 

البصرية. 

وحســب اتصاالت الجزائر، فإن هذه المؤسسات 
المصغرة بوســعها ربط بيــن 200 ألف و400 
ألف ســكن في السنة بالشــبكة الثابتة النحاسية أو 
شــبكة األلياف البصرية، وانجاز دراسات حول 
الربط بهذه الشــبكة بالنســبة لما بيــن 100 ألف 
و300 ألــف ســكن في الســنة، وانجــاز ما بين 
2000 و4000 كلم من شبكة األلياف البصرية 

في السنة. 
كما أثنت المؤسســة علــى برنامج الدعم الخاص 
بتنمية المؤسســات المصغرة الــذي ينصب على 
مرافقة الشــباب حاملي المشاريع في مسار إنشاء 

مؤسساتهم. 
ويهــدف برنامج اتصــاالت الجزائــر أيضا إلى 
ضمــان التكويــن والمتابعة القانونيــة والتنظيمية 

للمؤسسات المنشئة لفائدة هؤالء الشباب. 
للتذكيــر، فقــد قــد تــم التوقيــع يــوم 11 جوان 
الماضــي، على اتفاقية إطار بيــن قطاعي البريد 
والمواصالت الســلكية والالســلكية والمؤسسات 
الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، 
هدفها المســاهمة في ”تشــجيع أفكار ومشــاريع 
الشــباب” في مجال البريد والمواصالت السلكية 
والالسلكية، السيما فيما يخص مشاريع عصرنة 

شبكة االتصاالت بالواليات.   

 الوزارة تدعو المؤسسات الناشئة لالستثمار أكرث يف مشاريع عرصنة القطاع

رفع معدل تدفق األنترنت من 2 
إلى 4 ميغا و من 4 إلى 8 ميغا

عين على الحدث
4

قال وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية، إبراهيم بومزار، إن الجزائر التزمت بتحسين الولوج 
لألنترنت وقررت رفع معدل التدفق األدنى من 2 إلى 4 ميغابايت لفائدة حوالي 2 مليون مشترك، غير أنه 
اعتبر أن هذا التدفق يبقى ”غير كاف”، وما هو إال بداية برنامج تحسين معدل التدفق، ودعت من جانب 
آخر الشباب حاملي المشاريع و أصحاب المؤسسات الناشئة إلى االستثمار أكثر في المشاريع التي تهدف 

إلى عصرنة قطاع البريد. 

n   وخــالل إشــرافه على افتتــاح دورة تكوينية 
لتنمية كفاءات مديري التربية للواليات خصصت 
المدرســية  االمتحانــات  ”تنظيــم  لموضــوع 
الوطنية والمســابقات واالمتحانــات المهنية”ألح 
الوزير  واجعوط على أهمية التكوين المتواصل 
للمســير في قطاع التربية لتمكينه من تلقي تكوين 
إداري وبيداغوجــي بهــدف الرفع من مســتوى 

االداء الوظيفي
 وقال في هذا السياق أن الوزارة تسعى إلى تحسين 
مــردود المنظومــة التربوية, خاصــة من خالل 
التحكم فــي عملية إجراء االمتحانات المدرســية 
الوطنية والمسابقات واالمتحانات المهنية مشيرا 
الــى هــذه العملية معقدة وتتطلب ســنة كاملة من 
التحضير ونظــرا ألهمية هــذه االمتحانات, أكد 

الوزير أن المشــرفين عليها مطالبون بالتحكم في 
مختلف الجوانب المرتبطة بتسيير مختلف مراحل 
هــذه االمتحانات, ال ســيما ما تعلــق بالنصوص 
التنظيميــة لها, عــالوة على تســخير اإلمكانيات 
المادية والبشرية الالزمة لتحسين مستوى الخدمة 
العموميــة في هذا المجال  وفي ذات الصدد, أكد 
وزيــر التربية على ضرورة التنســيق الجماعي 
لتحســين مردودية المنظومــة التربوية وتمكينها 
مــن مواجهة التحديات التــي تفرضها التطورات 

العالمية الحاصلة في مجال التربية
 لإلشــارة, ســيتم خــالل هــذه الــدورة التكوينية 
التي تــدوم يومين, تنظيم ثالث ورشــات تخص 
اإلجــراءات التحضيريــة والتنظيميــة الخاصــة 
المســابقات  وتنظيــم  المدرســية  باالمتحانــات 
واالمتحانــات المهنيــة وطــرق معالجــة جميــع 
اإلشكاليات الممكنة خالل تنظيم هذه المسابقات.

   

خالل إرشافه عىل دورة تكوينية
 وزير الرتبية يؤكد عىل أهمية التكوني يف مجال تسيري االمتحانات الوطنية

شــدد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط  أمس الجمعة  على ضرورة تكوين العنصر البشــري في مجال تســيير 
االمتحانات المدرســية الوطنية والمســابقات واالمتحانات المهنية لتحسين مردودية المنظومة التربوية والرفع من 

جودة المدرسة الجزائرية.

حظيــرة  تجــاوزت     n  
الســيارات فــي الجزائر 5ر6 
مليــون مركبة مع نهاية ســنة 
2019، مقابــل مــا يزيد عن 
4ر6 مليــون عام 2018، أي 
بارتفاع قــدره 47ر2 بالمائة، 
الوطنــي  الديــوان  بحســب 

لإلحصائيات.
وأوضح الديــوان أن الحظيرة 
الوطنيــة للســيارات قــد بلغت 
فــي  مركبــة   6.577.188
2019 مقابــل 6.418.212 
مركبة في أواخر سنة 2018، 
أي بارتفــاع قدره 158.976 

وحدة )47ر2 في المائة(.
وبخصــوص السداســي الثاني 
مــن 2019، يشــير الديــوان 
المركبــات  عــدد  أن  إلــى 
المرقمــة أو المعــاد ترقيمهــا 
مقابــل   861.837 بلــغ  قــد 
819.904 مركبة خالل نفس 
الفتــرة مــن 2018، بارتفاع 
قيمتــه 11ر5 فــي المائــة أي 

933ر41 وحدة.
وفيمــا يتعلق بتقســيم عمليات 
ترقيم المركبــات الجديدة، فقد 
أكد ذات المصدر على تسجيل 
ارتفــاع طفيــف ب30ر2 في 
المائــة، أي 2.500 مركبــة، 
 158.976 اجمالــي  لتبلــغ 
 155.400 مقابــل  مركبــة 

وحدة خالل نفس الفترة.
وأوضــح المصــدر نفســه أن 
للســيارات  النهائــي  الترقيــم 
الجديدة يعني االنطالق الفعلي 
تفحــص  إن  للســير، مضيفــا 
عمليات الترقيم النهائية بالنظر 
للــواردات قــد أبــان على أن 
”جزءذ مــن المركبات لم يكن 
مرقما خالل ســنة التصدير أو 

التصنيع«.
أما بخصوص تقســيم عمليات 
الترقيــم واعــادة الترقيم خالل 
السداســي الثاني من 2019، 
حســب نــوع المركبــة، فقــد 
أشــار الديوان إلى أن الحظيرة 
الوطنية للســيارات تتكون من 
598.644 مركبــة ســياحية 
)46ر69 فــي المائة من رقم 
األعمال الشامل( و137.795 
شــاحنة صغيرة )99ر15 في 
دراجــة  و64.311  المائــة( 

نارية )46ر7 في المائة(.
وتحصــي الحظيــرة الوطنيــة 
شــاحنة   28.751 أيضــا 
)34ر3 في المائة( و9.219 
جــرار فالحــي )07ر1 فــي 
مقطــورة  و7.806  المائــة( 
)91ر0 في المائة( و6.804 
حافلة نقل داخل المدينة-حافلة 
نقل خارج المدينة )79ر0 في 
المائة( و7.644 جرار طريق 

)89ر0 فــي المائــة( وأخيرا 
863 مركبــة خاصة )10ر0 

في المائة(.
 العاصمة يف الصدارة 

متبوعة بالبليدة، 
قسنطينة، املسيلة ثم 

سطيف
 وبالنســبة للتوزيــع االقليمي، 
الخمــس  أن  الديــوان  يبيــن 
واليــات التــي تعد أكبــر عدد 
المرقمــة  الســيارات  مــن 
خــالل  ترقيمهــا  والمعــاد 
السداســي الثاني مــن 2019 
ب  العاصمــة  الجزائــر  هــي 
)33ر11  وحــدة   97.624
فــي المائــة مــن اإلجمــال(، 
بالبليــدة ب61.388  متبوعة 
المائــة(،  فــي  )12ر7 
ب37.728  وقســنطينة 
وحــدة )38ر4 فــي المائــة(، 
وحدة  ب31.624  والمســيلة 
)67ر3 في المائة(، وسطيف 
فــي  )37ر3  ب29.061 

المائة(.
وفيما يتعلق بجنســية مصنعي 
المركبــات  فــإن  المركبــات، 
الجديــدة والمســتعملة المرقمة 
خــالل  ترقيمهــا  والمعــاد 
السداســي الثاني مــن 2019 
من أصل فرنسي )233.577 
 23.768 منهــا  مركبــة، 
جديــدة( متبوعــة بالمركبــات 
منهــا   ،91.205( األلمانيــة 
جديــدة(  مركبــة   16.305
منهــا   ،89.323( واليابانيــة 
وأخيــرا  جديــدة(   6.510
الصينيــة )24.393 وحــدة، 

منها 5.144 مركبة جديدة(.
وتؤكــد معطيــات الديــوان أن 
المازوت قــد مثل ما يزيد عن 
الثلث، أي بنسبة 39 في المائة 
من الحظيرة الوطنية للمركبات 
في حين غلب استعمال البنزين 

على البقية.
كمــا إن نســبة المركبات التي 
تســير بالمــازوت قــد بلغــت 
24 فــي المائة مــن المركبات 
مثلــت  بينمــا  الســياحية، 
)شــاحنات  النفعية  المركبــات 
وشــاحنات صغيــرة( 12 في 

المائة.
المركبات  ولإلشارة، تســتثنى 
النظاميــة  للهيئــات  التابعــة 
والمجموعــات األجنبيــة مــن 
اإلحصــاء فــي إطــار بطاقية 
الحظيــرة الوطنيــة للمركبات 
التي يُعدهــا الديــوان الوطني 

لإلحصائيات.
ق ـ و
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n أعلــن الديــوان الوطني المهني 
المشــترك للخضــر واللحــوم عــن 
الشــروع  في عمليــة تفريغ مخازن 
البطاطا،  وضخها في األسواق بداية 

األسبوع. 
وأوضــح الديــوان فــي بيــان لــه، 
نشــره علــى صفحته الرســمية على 
الفاسيبوك، مساء أول أول، أنه«تبعا 
لســوء األحوال الجوية التي شهدتها 
المناطــق الجنوبية للوطن خالل هذه 
األيام، لقد تعذر عــن الفالحين جني 
محاصيــل البطاطا، األمر الذي أدى 
إلى حدوث تذبذب في تموين السوق 

بهذه المادة واسعة االستهالك«. 
لهــذا  و  أنــه  البيــان،  أضــاف  و 
الظــرف« يعلــن الديــوان الوطنــي 
المهني المشــترك للخضــر واللحوم 
فــي  الشــروع  عــن   )onilev(
مخــازن  تفريــغ  عمليــة  إطــالق 
األســواق  فــي  البطاطا،  وضخهــا 

مطلع األسبوع المقبل.   
ونوه الديوان إلى أن العملية ستشــهد 
ضــح كميــات كافيــة مــن بطاطــا 
في  تغطيــة  ستســهم  االســتهالك، 
احتياجات السوق وضبط األسعار. 
س ـ م

n ترأس وزيــر التجــارة كمــال 
رزيــق أمس عبــر تقنيــة التحاضر 
المرئــي عن بعــد اجتماعا تنســيقيا 
مــع اإلطــارات المركزيــة للوزارة 
للتجــارة ل58  الوالئيين  والمــدراء 
واليــة للوقــوف علــى التحضيرات 
لشــهر رمضــان مــن ناحيــة ضبط 
األســواق وضمان توفيــر المنتجات 
ذات االستهالك الواســع حسبما أفاد 

به بيان لذات الوزارة

 كما وقــف الوزير كمال  رزيق في 
هذا اللقاء الذي جمعه كذلك مع مدراء 
التجارة الجهويين التســعة على مدى 
تطبيــق اإلجــراءات المتعلقة للوقاية 
مــن فيــروس كورونــا و قد أســدى 
الوزير رزيق  خالل االجتماع جملة 
مــن التعليمــات فيما يخــص التنفيذ 
الصــارم للبروتوكــول الصحي من 

طرف التجار حسب نفس البيان
رـ م

n  و أوضــح بــن بوزيــد فــي 
تصريــح  إذاعــي، أثنــاء إشــرافه  
على أشــغال »النــدوة الدولية حول 
االســتراتيجية الجزائرية في مكافحة 
فيروس كورونا« ،أن التلقيح الواسع 
الكتســاب المناعــة الجماعيــة يعــد 
أولويــة الســلطات العمومية للقضاء 

على الفيروس المستجد.  
كمــا أكد بــأن الوباء ســبب عواقب 
صحيــة واقتصادية عبر دول العالم، 
حــد  لوضــع  الدولــي  التضامــن  و 
لوباء كورونا سيشــكل قفــزة نوعية 

لإلنسانية.
في ذات الســياق، كشــف نائب مدير 
التعاون مع االتحاد االوربي الســعيد 
مزيــان، أن االتحــاد األوروبــي قدم 

75 مليــون أورو للجزائــر لتمويــل 
مشروع »االســتجابة التضامنية في 

ظل الجائحة«.
 و بحســب مزيــان قيمة المشــروع 
المتفق عليها مــع اإلتحاد األوروبي 
75 مليــون أورو، منهــا 43 مليون 
أورو تخــص القطــاع الصحــي، و 
باقي المبلغ يخص قطاع الســياحة و 

االقتصاد األزرق.
بــدوره هنأ ســفير االتحــاد األوربي 
بالدنــا  أوروك،  جــون  بالجزائــر 
الستجابتها الســريعة في التعامل مع 
أزمة كورونا، و جهودها فيما يتعلق 
بالتدابيــر الوقائيــة و الكشــف عــن 

الحاالت وعالجها.
ق ـ و

n وتبنــت الســلطات العموميــة 
تفشــي  لكبــح  وقائيــة  إســتراتيجية 
فيــروس كورونــا، وهــو مــا أثبت 
فعاليته رغــم بــروز نقائــص حالت 
دون تطبيــق اإلجراءات االحترازية 

بالكامل.
ومنــذ 24  جانفــي 2020، بادرت 
وزارة الصحــة والســكان وإصالح 
المستشــفيات بتوجيه تعليمات للسلك 
الطبــي لمواجهــة أي طــارئ، مــع 
تفعيــل منظومــة الترصــد واإلنذار 
للتصدي ألي طارئ خاص باألوبئة 

ذات االنتشار الواسع.
وجــرى فــي 27 جانفــي 2020، 
تركيــب كاميرات حراريــة للمراقبة 
علــى مســتوى مطــارات هــواري 
بومدين )الجزائر( ومحمد بوضياف 
)قسنطينة( وأحمد بن بلة )وهران(، 
كما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبــون فــي الثانــي فيفــري 2020، 
بإجالء 31 جزائرًيا رفقة 17 رعايا 
تونســيين وليبيين وموريتانيين، من 
مدينــة ووهان الصينيــة، قبل فرض 
حجــر صحــي صــارم بعــد ظهور 
لرعيــة  بالجزائــر  األولــى  الحالــة 
ايطالية بحاسي مســعود بتاريخ 25 
كان  ذلــك  2020وعقــب  فيفــري 
تاريخ الثاني من شهر مارس عنوانا 
لحالتين سجلتا بالبليدة المرأة وابنتها 
وانطالقــا مــن هــذا التاريــخ بدأت 
اإلصابــات بالفيروس بمدينة الورود 
تزداد يوما بعد يوم إلى غاية تفاقمها 

وانتشارها بعديد واليات الوطن.

وأمر الرئيس تبون باعتماد إجراءات 
ُوصفت باالستباقية لمنع تفشي الوباء 
من خالل خاصة تفعيل نظام الرصد 
بتفشــي األوبئة  والمراقبــة الخاصة 
ومرافقته بنظام صحي وقائي لحماية 
المجتمع واالســتعداد للتدخل السريع 

عند الحاجة.
ونظًرا للوضعية الوبائية، أمر رئيس 
الجمهوريــة عبــد المجيــد تبون في 
12 مارس 2020 باتخاذ إجراءات 
اســتعجاليه احترازيــة ســبقت بهــا 
الجزائر حتى الدول المتقدمة نفسها، 
حيث تّم غلق المــدارس والجامعات 

ورياض األطفال ومؤسســات التعليم 
والتكوين المهنيين وقاعات الرياضة 
والحفــالت وتعليــق النقــل بجميــع 
وســائله البرية والجويــة والبحرية، 
وكأولويــة، جرى تنفيــذ بروتوكول 
العــالج  سلســلة  وتنظيــم  عالجــي 
وتوفير وسائل الكشف عن الفيروس 
إلــى جانــب نظــام مراقبــة فّعــال، 
وإصدار أزيد من 60 أمرية وتعليمة 

لمهنيي الصحة.
فرصــة  كورونــا  أزمــة  وشــّكلت 
لــ«مراجعــة المنظومة الصحية من 
األساس وفي أدق تفاصيلها من خالل 

بناء منظومة عصرية تريح المواطن 
وتضمن له العالج الالئق«، على حد 

تأكيد الرئيس تبون.
وفي 30جانفي المنصرم انطلقت من 
البليــدة ذاتها أول خطــوة  في تلقيح 
المواطنين ضد فيــروس كوفيد19- 
لتتواصــل الحملــة بشــكل تدريجــي 
وتشــمل جميع أنحاء البالد حسب ما 
أكده وزير الصحة والسكان وإصالح 
المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد 
بعد أن تم اســتالم 500 ألف جرعة 
من لقاح »سبوتنيك 5« من روسيا، 
الســتالم  أخــرى  عمليــات  لتليهــا 
جرعات اضافية من اللقاحات،  كان 
آخرها المائتي ألف جرعة  من لقاح 
»سينوفارم« التي منحتها جمهورية 
الصين الشعبية للجزائروتم استالمها 

هذا األربعاء.
وبالنســبة للوضعيــة الوبائية، ظلّت 
األخيرة تتأرجــح بين مائة وما يربو 
عن األلف إصابة عنــد أوّج الموجة 
الثانية للوباء، قبل أن تستقّر في شهر 
ديســمبر عنــد أقــّل مــن 500 حالة 
يومًيــا بعد إعــادة فــرض إجراءات 

وتدابير مشّددة
لتســتقر حاالت اإلصابــة بالفيروس 
من جديد بمعدل أقل من 180إصابة 
و5 وفيــات يوميــا  و تصبــح فــي 
المــدة األخير تدور فــي فلك الثالث 
و األربع وفيات يوميا، لتدخل البالد 
مرحلة التلقيــح باعتماد عدة لقاحات 
والعودة تدريجيا إلى الحياة العادية.   
ق ـ و

5عين على الحدث

اكتشاف حالتي إصابة من الساللة 
البريطانية الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر

تفريغ مخازن البطاطا و ضخها يف 
األسواق مع بداية األسبوع

رزيق يرتأس اجتماعا لضبط 
األسواق تحضريا لشهر رمضان

اكتساب مناعة جماعية بتوسيع حملة التلقيح ضد كورونا أولوية السلطات العمومية

سنة تمّر عىل تسجيل أول حالة يف الجزائر

أعلن معهد باستور عن اكتشاف حالتين من الساللة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر بعد إجراء تحاليل 
»بي سي آر« على عينات ايجابية . 

ذكر وزير الصحة و الســكان و إصالح المستشــفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أول أمس باســتراتيجية الجزائر في مجابهة وباء 
كورونا، التي ترتكز أساسا على ضرورة اكتساب مناعة جماعية من خالل توسيع حملة التلقيح ضد كوفيد 19.

اتســّمت مواجهة جائحة فيروس كورونا عبر العالم بحزمة إجراءات متباينة، في المقابل اســتبقت الجزائر األزمة، على نقيض 
تأخر عدة دول أخرى في التعامل مع الوباء األخطر منذ عدة ســنوات وتســجيل أرقام مهولة لإلصابات والوفيات في أكثر الدول 

تقدما في العالم.

معهد باستور يحذر من أي تهاون 

بعد تذبذب يف التموني بسبب سوء األحوال الجوية يف مناطق الجنوب وزير الصحة و السكان و إصالح المستشفيات عبد الرحمان نب بوزيد:

n و قــال معهد باســتور فــي بيان له، 
نشــره على صفحته الرســمية على موقع 
التواصل االجتماعي »فايسبوك«، مساء 
أول أمــس الخميــس، أنه و »في ســياق 
البحــوث الجينية المســتمرة التي يقوم بها 
المعهد على الفيــروس في إطار المراقبة 
النشطة للسالالت المتغيرة المنتشرة حاليا 
عبر العالــم، من قبل المخابــر المرجعية 
للمنظمــة العالمية للصحــة، تم تأكيد على 
مســتوى مخابــر معهد باســتور ، حالتين 
مــن الســاللة البريطانيــة الجديــدة التــي 
تحمل الطفرات N501Y/D614G مع 

حذف المواضع 69-79 وهذا بعد إجراء 
عينات PCRإيجابيــة،  علــى  تحاليــل 

بتاريخ 19 فيفري 2021 ». 
و تعــد هــذه الطفرات خصائــص وراثية 
لهــذا المتغير -تم اكتشــافها ألول مرة في 
20 ســبتمبر 2020 في مدينة كينت في 
بريطانيا- و تم اكتشــاف هاتين الساللتين 
المتغيرتيــن لــدى أحد مســتخدمي قطاع 
الصحة على مســتوى مستشــفى الصحة 
العقلية بالشراقة ،وقد تم عزله حالًيا، وكذا 
مهاجر عائد من فرنســا لحضور مراســم 

دفن والده. 
و حســب البيــان، فقد تم في وقت ســابق 
إجــراء تحاليل على عينات مشــتبهة من 
مستشفى بني مسوس ومستشفى زميرلي، 

كانت نتائجها سلبية فيما يخص السالالت 
األربعــة الجديدة التي ظهــرت ببريطانيا 

وجنوب أفريقيا والبرازيل واليابان. 
وتظهــر البيانــات الحديثــة أن المتغيــر 
البريطاني سيصبح هو الفيروس المهيمن 

في األشهر المقبلة. 
ومن الناحية الوبائية، أوضح معهد باستور 
أن الجزائر ســجلت في األسابيع األخيرة 
بعض االستقرار في عدد حاالت اإلصابة 
بفيــروس كورونا كوفيد19-، لكنه شــدد 
على ضــرورة االهتمام أكثــر بإجراءات 
التباعد االجتماعي وارتداء األقنعة الواقية 
كجزء من البروتوكــول الصحي كونهما 
يشــكالن أفضل الضمانــات للحفاظ على 

االستقرار المسجل حاليا. 

الجزائر:سناء- م 
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n    صــرح المديــر العــام للغابــات، علــي 
محمــودي أول أمــس، بالعاصمــة أنه ســيتم 
تخصيــص غالف مالــي قــدره 128 مليون 
دوالر لترميم الســد األخضر خالل الســنوات 
السبعة المقبلة، مؤكدا أن إدارته تجري عملية 
إعــادة تنظيــم للتكفل بهذا المشــروع بشــكل 

”فعلي”.
و أكد السيد محمودي أن الجزائر قررت طلب 
تمويــالت من الخارج النجاز مشــروع ترميم 
الســد األخضر في إطــار المبــادرة اإلفريقية 
”الجــدار األخضر الكبير” الهادفة إلى مكافحة 

آثار التغير المناخي والتصحر.
وفي هذا الصدد، تقرر تخصيص تمويل قدره 
128 مليون دوالر على مدى سبعة سنوات من 
خالل صيغة ثالثية الجوانب بحيث تم منح 43 
مليون دوالر من قبل صندوق المناخ األخضر 
التابــع لألمم المتحــدة و29 مليون دوالر لدى 

منظمــة الفاو وتمويل مشــترك جزائري قدره 
56 مليون دوالر، حسب المسؤول.

وفي هذا الســياق، ذكر بأن المجلس الوزاري 
المشــترك  الذي عقــد في أغســطس 2019 
كان قد قرر في إطار المخطط الوطني للمناخ 
بجعــل الســد األخضــر أحــد األدوات الهامة 

للتخفيف من آٌثار التغيرات المناخية.
وأشــار إلى أن ”إدارة الغابات تعمل حاليا مع 
المكتب الوطني للدراســات الخاصــة بالتنمية 
الريفيــة )بنيدر( إلطالق مشــروع ترميم هذا 
الحزام األخضــر والتكفل بكافة الجوانب، بدء 
بجانب ادماج الســكان الذين يعيشــون في هذه 

الفضاءات”.
وفيما يتعلق بعملية إعادة التشجير، أكد المدير 
أن المديريــة العامة للغابات تســهر حاليا على 
انجاز البرنامج المســطر خالل سنة -2019
2020 المتمثل في غرس 43 مليون شجرة.

وفي هذا الشأن، أكد أنه سيتم مضاعفة الجهود 
لغــرس 31 مليــون شــجرة مــع نهاية شــهر 
مــارس، موضحــا أن التأخــر المســجل يعود 
إلى األمطار المتأخــرة ونوعية التربة التي ال 

تسمح، حسبه، بإجراء عملية الغرس.
ولــدى تطرقه إلى مشــروع التعاون في إطار 
التوأمة بين المديرية العامة للغابات ومديريات 
الغابــات الفرنســية والســويدية و اإليطاليــة، 
أوضــح الســيد محمــودي بــأن هــذه البلــدان 
األوروبيــة مهتمة بالتعــاون مع الجزائر قصد 

استرجاع األنواع المقاومة للمناخ.
 ويتمثل أحد أهداف هذا التعاون في الحصول 
على شــتالت وبذور إلعادة تشكيل الفضاءات 
الغابيــة المهددة في الجــزء الجنوبي ألوروبا، 

يضيف المسؤول.
ق ـ إ

 العملية ستتم عىل مدى سبع سنوات

 رصد ميزانية بـ 128 مليون دوالر 
لترميم السد األخضر

  وقعتها مع الوزارة الوصية لالرتقاء باالقتصاد الزرايع

مديريات المصالح الفالحية أصبحت 
ملزمة بتحقيق أهداف عقود النجاعة

 50 1مديرا تنفيذيا يدعمون خطة 
بايدن لإلنعاش االقتصادي

 إمكانية االستفادة من الصناديق الممولة من طرف حكومتها 

  سويرسا تؤكد استعدادها لمساعدة الجزائر يف االنتقال إىل الطاقات الجديدة

عين على االقتصاد 
6

n    أعلــن أكثر من 150 من كبار 
المســؤولين التنفيذييــن فــي بعض 
أكبر الشــركات األميركية، دعمهم 
لحزمــة الرئيس جــو بايدن لإلغاثة 
من فيروس كورونــا البالغة قيمتها 
1.9 تريليون دوالر، بحسب رسالة 

كشفت عنها شبكة ”سي إن إن«.
وتضــم المجموعة عــددا من كبار 
المديريــن التنفيذييــن الذين يمثلون 
بعض المصالــح التجارية الضخمة 
في الواليــات المتحــدة، بــدءا مــن 
االســتثمار،  وشــركات  البنــوك 
ســاكس«و«بالك  ”غولدمان  مثــل 
بشــركات  مــرورا  ســتون«، 
»غوغــل«  مثــل  التكنولوجيــا 
و«إنتــل« و”آي بــي إم«، وصوال 
إلى شــركات الطيران، بما في ذلك 

»أميركان إيرالينز« و«يونايتد«.
التنفيذيــون  المســؤولون  وكتــب 
إلــى  الموجهــة  الرســالة  فــي 
الحزبيــن،  قادة الكونغرس مــن 
والتي ســيتم إرســالها األربعاء، أن 
إجراءات اإلغاثة الفدرالية الســابقة 
”كانت ضرورية، ولكن يجب القيام 
بالمزيــد لوضع البالد على مســار 

االنتعاش القوي والدائم«.
وشدد الموقعون على ضرورة ”أن 
يتصرف الكونغرس بسرعة وعلى 
أســاس الحزبيــن للســماح بحزمة 
تحفيــز وإغاثــة على غــرار خطة 
اإلنقــاذ األميركيــة المقترحــة مــن 

إدارة بايدن وهاريس«.
فــي  الشــهر األول  مــدار  وعلــى 
منصبــه، ضغــط بايدن بــال هوادة 
على المشــرعين لتمريــر اقتراحه 
التشــريعي األساسي، الذي يتضمن 
تمويل المدارس، وتوزيع اللقاحات، 
والمدفوعات المباشرة لألميركيين، 
وتمديد برامــج التأمين ضد البطالة 

المنتهية الصالحية، وغيرها.
ويقدم ثقل الشركات التي أعلنت دعم 
مقترح بايــدن، دفعة للديمقراطيين، 
نحــو  النــواب  مجلــس  يتجــه  إذ 
التصويــت النهائي على الحزمة في 
وقت الحق من هذا األســبوع، ومن 
المقــرر أن يحــذو مجلس الشــيوخ 

حذوه بعد فترة وجيزة.
خطــة  الجمهوريــون  ويعــارض   
بايــدن لإلنعاش االقتصــادي، حتى 
أن أعضاء مجلس الشوخ المعتدلين 
من الحزب الجمهــوري، وصفوها 
بأنها كبيــرة للغاية من حيث الحجم 
والنطــاق، بالنظر إلــى تريليونات 
المساعدات الطارئة التي تم تقديمها 

خالل السنة األولى من الوباء.
وقد هاجــم زعيــم الجمهوريين في 
مجلــس الشــيوخ، ميتــش مكونيل، 
خطة بايدن، ووصفها بأنها ”حزبية 
بالكامل” ويبدو أن الجمهوريين في 
مجلســي النواب والشيوخ موحدين 

في التصويت ضد االقتراح.
ق ـ إ/ وكاالت

n   وقعــت وزارة الفالحة والتنمية 
الريفيــة أول أمــس، رفقة مديريات 
المصالــح الفالحية فــي 48 والية 
علــى عقود النجاعة التي ترمي إلى 
تحديــد دور المســؤولين والتزامهم 
بتحقيــق األهــداف المســطرة فــي 
خارطــة طريــق القطــاع -2020

.2024
وفــي هــذا الســياق، أكــد وزيــر 
الفالحــة والتنميــة الريفيــة، عبــد 
الحميد حمداني الذي حضر مراسم 
التوقيــع، على هامــش اجتماع مع 
مدراء المصالح الفالحية وإطارات 
القطاع، علــى أن الهدف من عقود 
النجاعــة هــذه يتمثــل فــي ”تحديد 
دور المســؤولين والتزامهم بتحقيق 
األهــداف المســطرة فــي خارطــة 
وكــذا   ،2020-2024 الطريــق 
استعدادهم لخدمة مصالح الفالحين 

والمربين واالقتصاد الوطني”.
من جانبه، أوضح المدير المركزي 
واألنظمة  الفالحيــة  لإلحصائيــات 
المعلوماتية بالــوزارة، أحمد بداني 
أن الهدف الرئيسي من هذه العقود، 
التــي أعــدت بطريقــة توافقية بين 
ومديريــات  المركزيــة  اإلدارة 
فــي  يتمثــل  الفالحيــة،  المصالــح 
”تحديد نظرة علــى المدى القصير 
والمتوســط حــول المشــاريع التي 
ســيتم انجازهــا في أجــل محدد في 

إطار االلتزام بين الطرفين”.
كمــا أضــاف أن هذه العقــود قد تم 
إعدادها وفق كل شــعبة وكل والية 
للفترة 2024-2020، مشيرا إلى 

القيــام ”بتقييم فصلي لنســب انجاز 
المشــاريع التــي تتضمنهــا العقود 
مقارنــة باألهــداف المحــددة، مــا 
سيســمح لنا بالفصل في حالة التقدم 

بكل والية”.
و اعتبــر أن تجســيد هاته األهداف 
” يقتضــي تعبئــة كافــة الفاعلين و 

الشركاء  في الميدان”.
و يعد عقد النجاعة 2020-2024 
، حســب الــوزارة، بمثابة ” إعالن 
نية مشــتركة بين اإلدارة المركزية 
و اإلدارة المحليــة، يتضمــن التزام 
بتحقيــق األهــداف التــي ســطرتها 
الوزارة فــي ورقة الطريــق” لهذه 

الفترة.
هاتــه العقــود التــي تــم إعدادهــا 
حســب الواليات و توزيعها حسب 
البلديات، تتناول االقتصاد الفالحي، 
بخصــوص كل ما يتعلق بالمنتجات 
الفالحيــة، مع  ايــالء عناية خاصة 
للمنتجات األساســية التي تساهم في 

األمن الغذائي للبلد.
و يكمــن الهــدف األساســي لهــذه 
العقــود فــي الحصول علــى رؤية 
علــى المديين القصير و المتوســط 
في مجال المنتجات الســنوية حسب 
الواليات و الشــعب للفترة -2020
2024، مــن خالل تعبئة و مرافقة 
كافة الفاعلين االقتصاديين للقطاع، 
السيما الفالحين و مربي المواشي، 
بهــدف ضمــان األمــن الغذائــي و 

تثمين المنتجات الغابية.
ق ـ إ

n  اســتقبل وزير االنتقــال الطاقوي والطاقات 
المتجددة, البروفيســور شــمس الدين شــيتور, 
أول أمس بالعاصمة, ســفير سويسرا ، لوكاس 
روزانكرانز, حيث تطرقا إلى فرص التعاون و 
الشراكة في ميادين الطاقات المتجددة و االنتقال 

الطاقوي, حسبما أفاد به بيان للوزارة. 
و خــالل هذا اللقاء الذي جــرى بمقر الوزارة, 
استعرض الجانبان العالقات الثنائية الجزائرية-
السويسرية و ناقشــا فرص التعاون و الشراكة 
فــي مياديــن الطاقــات المتجــددة و االنتقــال 

الطاقوي.
و في هذا الصدد, عرض السيد شيتور الخطوط 
الطاقــوي  االنتقــال  الســتراتيجية  العريضــة 
وتطويــر الطاقــات المتجــددة, مذكــرا بهــدف 
الجزائــر الــذي يكمن في التحــرر تدريجيا من 
التبعيــة للمحروقــات, وهــذا من خــالل وضع 
نموذج طاقوي في آفاق 2030, يتمحور ســيما 
علــى النجاعة الطاقويــة و اقتصادات الطاقة و 
نشــر الطاقات المتجددة وكذا على االســتهالك 

الذاتي.
و حســب البيــان, أعرب الوزير عــن أمله في 
إرســاء تعاون ثنائي مع سويسرا في المجاالت 
التي يتفــوق فيها هذا البلــد, أي إنتاج الكهرباء 

انطالقا من مورد مائي .
كما أعرب الســيد شــيتور عن أملــه  في إقامة 
شراكات من شأنها إعطاء ” دفعا قويا” للتعاون 
بيــن البلديــن, ال ســيما فــي مجــاالت الطاقــة 
الحرارية الجوفية و الطاقة الشمسية و الزراعة 
الغابيــة و كــذا النووي , خاصــة و أن الجزائر 

تتوفر على احتياطات معتبرة.
و عبــر الوزيــر عن قناعته أن احــد المجاالت 
التــي يجب الدخول فيها هــو التكوين من خالل 
دعــم التكوين ما بعد التدرج و البحث في معهد 
االنتقــال الطاقــوي و الطاقــات المتجــددة عبر 

تقاسم الخبرات و تعزيز القدرات.
من جهته، عبر الســيد روزانكرانز عن قناعته 
بــأن التعاون الجزائري السويســري ســيتطور 
أكثــر في مجاالت الطاقة المســتدامة لما تمتلكه 

الجزائر من طاقات هائلة في هذا القطاع.
و أشار السفير إلى اهتمام بالده بتعزيز الشراكة 
مؤكدا استعدادها لتوقيع اتفاقات تعاون في مجال 
تطوير الطاقة الشمسية و الطاقة الحرارية التي 
تعتبر سويسرا رائدة فيها و في التثمين الطاقوي 

للنفايات.

و أضاف الدبلوماسي قائال ”أن الجزائر يمكنها 
االســتفادة مــن الصناديــق المخصصــة لتنمية 
النشــاطات المتعلقــة بالطاقــة النظيفــة الممولة 
من طرف الحكومة السويســرية المقدمة للدول 

النامية”.
و بعــد التطــرق إلى معالــم هذا اللقــاء األول, 
اتفــق الطرفان على وضــع الخطوط العريضة 
فــي أقرب اآلجــال و تحديد خطوط التعاون في 
مجاالت الطاقات المتجددة و التنمية المستدامة.
ق ـ إ
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n وكشــف أحــد الناقليــن أن 
أثــرت علــى  أزمــة كورونــا 
وساهمت  وســيرورته،  عملهم 
فــي انتشــار كبيــر لســيارات 
األجــرة غيــر القانونيــة أو ما 
يعرف ب«الفرود«، التي تقوم 
الصحي  البروتوكول  بمخالفــة 
بنقل مــا بين ثالثة إلــى أربعة 
راكبيــن، في حيــن أن الناقلين 
القانونييــن فــرض عليهــم نقل 

زبونين فقط.
وأكــد بعــض الناقليــن إلى أن 
لجــوء الزبائــن إلــى ”الفرود” 
كبدهــم خســائر كبيــرة، وهــم 

يطالبون السلطات بمحاربتها.
وأوضح رئيس االتحاد الوطني 
لواليــة  األجــرة  لســيارات 
قســنطينة أن الســائقين تقربوا 
مــن النقابة للمطالبــة بالدخول 

في إضراب رسمي.

وأضــاف أنهم كاتبــوا مديرية 
المــكان  علــى  ســابقا  النقــل 
اإلضافــي، والســلطات علــى 
ســيارات النقل غيــر القانونية 

ولم يتلقوا أي جواب.
المتحــدث ل”عين  وأكــد ذات 

قامــوا  أنهــم  الجزائــر” 
الضروريــة،  باإلجــراءات 
وهم حاليا ينتظــرون الرد قبل 
الدخــول فــي إضــراب بصفة 
قانونيــة، يحتمــل أن يكون بعد 

أسبوعين.

n يطالب ســكان حي شــهرين 
بواليــة  عبــاس  االخــوة  بحــي 
قســنطينة بترحيلهم إلى ســكنات 
الئقــة تنهــي مأســاة  األكواخ  و 
صفائــح الترنيت وســط  نفايات 
 ، الصحــي  الصــرف  وقنــوات 
ناهيــك عــن تــآكل الجــدران و 
االســقف الذي يتناثر حتاته على 
أجســاد الســكان الذيــن يعانــون 
الحقيقــي داخــل هاتــه  الجحيــم 
البيــوت الهشــة التي تحكــي الم 

معاناتهم .
رئيس جمعية الحي الســيد غزال 
رمزي أكد لنا أن منذ سنة 2013 
وهــم يتحملون عبء حياة صعبة  
وقاسية ، وتتواصل معاناة سكان 
الحــي خاصة مع اقتراب موســم 
قنــوات  انســداد  مــن  االمطــار 
الصــرف الصحــي التــي تبقــى 
من بيــن أحدى أهم االنشــغاالت 
التــي ظلت عالقة لعدة ســنوات ، 
مشــيرا إلى أنهم يعانون االهمال 
و التهميــش ،وقال  أحــد قاطني 
الحــي أنه منســي كمنطقة ظل ، 
األمر الذي دفــع بالمواطنين ‘لى 
رفع مطالبهم مجددا الى السلطات 
الوالئية ، إلنهاء معاناتهم من هذا 

المشكل .
ومن جهة أخرى ، أكد مواطنون 

الكهربــاء  أن  الجزائــر  لعيــن 
غائبة عنهم منذ أســبوع قائلين ” 
أيعقل تصــور بيوت في الجزائر 
2021 ليــس لهــا كهربــاء ” ، 
حيــث انهم يســتعملون الشــموع 
إلنــارة منازلهم ، فهــم يواجهون 
معانــاة جراء انعــدام هذه الخدمة 
العموميــة ، يعيشــون فــي ظالم 

دامس .
و يعاني حي شــهرين من نقائص 
أخــرى ، أبرزهــا  التــزود بغاز 
البوتان الذي يعد المادة الحية في 
الحياة اليومية فهم يقتنون قوارير 
الغاز التي اثقلت كاهلهم  واتعبتهم 
، فحســبهم ان هذا االخير اصبح 
المســؤولين  اهتمامــات  خــارج 

المحليين .
في ظل غياب الشــروط الصحية 
فــي الحــي تعانــي عائــالت في 
صمــت منــذ ســنوات ، تفشــي 
أمراض الربو والحساســية تقول 
الخالــة زينب إحدى قاطني الحي 
أن حياتهــم اليــوم باتــت متعلقة 
بالمستشفيات طلبا للعالج ، نظرا 
لتعقــد وضعيتهم الصحيــة ، فما 
عليهــم ســوى الصبــر وانتظار 
الفــرج وتحقيــق الوعــود الــذي 

يتلقونها من السلطات المعنية .
أمال المشطة 

nقــام الديــوان الوطني لتســيير 
الثقافيــة  الممتلــكات  واســتغالل 
المحميــة فــي قســنطينة بافتتاح 
معــرض دائــم لدعــم االقتصــاد 

الديوان.
صرحــت الســيدة وداد بوزحزح 
مديرة الديــوان الوطني لتســيير 
الثقافيــة  الممتلــكات  واســتغالل 
لعيــن  قســنطينة  فــي  المحميــة 
الجزائــر بأنه تم فتــح المعرض 
الدائم بمناسبة إحياء اليوم العربي 
للســياحة الثقافيــة وذلــك تحــت 
إشراف السيد مدير العام للديوان 

دحدوح عبد القادر.
وأكــدت ذات المتحدثــة أن هــذا 
المعــرض دوره الرئيســي هــو 
تفعيل الــدور االقتصادي للديوان 
كونه مؤسسة عمومية ذات طابع 
اقتصادي ، والتي تتخله و رشات 
تتضمن لوحات و رسومات على 
الزجــاج و األقمشــة موضوعها 

األساسي قسنطينة كرسم تيديس، 
مــا  كل  و  ماسينيســا  وضريــح 
يخص تــراث المدينــة وذلك من 

قبل فناني الديوان نفسهم.
كمــا أوضحــت الســيدة وداد بأن 
فسيفســاء  يتضمــن  المعــرض 
رومانية تعود إلى القرن األول و 

الثاني ميالدي. 
وفــي نفــس الســياق أكــدت بأن 
المشــاركين بالمعــرض يقومون 
ببيع منتوجاتهم و بيع الحلي ذات 
الطراز القسنطيني ،و األمازيغي 
و الشاوي ، لتشجيعهم و إعطائهم 
الفرصة في البــروز، والتعريف 
بســلعهم، وهذا جاء بعــد الطلب 
واألجانب  الجمهور  واستحســان 
القادمين للقصــر و المحبين لكل 
ماهو تقليدي و الذي يعكس تنوع 

تراث قسنطينة و الجزائر.
بن جامع. مريم

n تمكنت مصالح أمن والية قسنطينة 
ممثلة فــي الضبطيــة القضائية لألمن 
الحضري التاســع ، فــي عملية نوعية 
مــن حجز كمية معتبرة من المخدرات 
)راتــج القنب الهندي(، تقدر بـ 7 كلغ 

و 478 غرام .
حيثيات العملية حسب بيان صادر عن 
خلية اإلتصال ألمن والية قســنطينة  
تعود إلى عمل البحث و التحري الذي 
مكن من الوصول لمعلومات عن نشاط 
شخص يبلغ من العمر 36 سنة في بيع 
المخدرات من الكيف المعالج بالجملة 
لمروجيهــا، لتتــم المتابعــة الميدانيــة 
التــي مكنت من التأكد من تواجد كمية 
معتبــرة منها بمنزل المشــتبه فيه ، و 
بعد اســتصدار إذن من النيابة المحلية 
المختصة، تم تفتيش المسكن بدقة ليتم 
العثــور على كمية معتبــرة منها على 
شكل رزم و صفائح ، و بعد استكمال 
اإلجــراءات القانونية تــم إنجاز ملف 
جزائــي عــن قضية حيــازة و تخزين 
المخدرات )كيف معالج( بطريقة غير 

شرعية قصد البيع
دالل .ب

n والي قسنطينة يريد توضيحات ؟
و قــد تدخــل والي والية قســنطينة الســيد أحمد 
ساســي عبــد الحفيــظ مطالبــا الجهــات المعنية 
بتوضيــح  فيمــا يخص  الفــارق الكبير الموجود 
بيــن عدد الملفات المجودة على مســتوى مديرية 
التعميــر، و تلــك المودعة على مســتوى اإلدارة 
المختصــة بالبلديــة ، متســائال إذا كان الخلل في 
عــزوف المواطنيــن مــن أحاب الشــاليهات عن 
تســوية وضعياتهم أم هو انســداد على مســتوى 
مديريــة التعمير و إدارة العمــران بالبلدية يعطل 
سير العملية. خلل أرجعه المتدخلون من الجهتين 
إلى أســباب إدارية تســببت فــي تعطيل الملف و 
خلقت نوعا من الصعوبــة في التعامل معه بينما 
أكد المندوب السابق للقماص أن ما يقارب 600 
ملف معلق بســبب حصــر اإلرث ن بنما صرح 
منــدوب 5 جويلية أن هناك عزوف من المعنيين 
بســبب القيمــة المالية المقدمة مــن طرف الدولة 
و التــي يعتبرونها غير كافيــة ، إضافة إلى عدم 
تطابق الكثير من الملفات مع شــروط االســتفادة 
حيــث صرح مدير مكتب الدراســات المعين من 
طرف الوصاية أن الكثير من أصحاب الشاليهات 
و إضافة إلى البناية األصلية شــيدوا بناية أحرى 
و بطريقة غير قانونية أغلبه فوق إمدادات أنابيب 
الغاز و شــبكات المياه ما يجعل التسوية مستحيلة 
، و مــا يفتــح باب لتســاؤل مشــروع عن كيف 

سمحت البلدية و إدارة العمران بهذا.
و حتى بعض مكاتب الدراسات الهندسية حاولت 
االســتفادة من الوضع و التالعــب و الربح على 
ظهر الدولة و المواطن سواء ، حيث ألغي حوالي 
60 اتفاق مع 60 مكتب للدراســات اكتشف أنهم 
يحاولــون وضع مبالغ إضافية فوق القيمة المالية 
المتفق عليها ، تضاف إلى النســبة المقدرة ب 3 
بالمئة من 120 مليون ســنتيم المقدمة من طرف 
الدولــة . هذا و قــد أمر الســيد الوالي بضرورة 
تســريع اإلجراءات و التنسيق بين اإلدارات من 
خالل اجتماع مســتعجل لدراسة هذا الملف ، قبل 
اســتوفاء المهلة المقدمة من طرف وزارة السكن 

و العمران بتاريخ 30 جوان. 
 كل هذا خالل اجتماع عقد برئاســة والي الوالية 
السيد أحمد ساسي عبد الحفيظ بمقر الوالية بحي 
دقســي عبد الســالم ، خصص لدراســة وضعية 
تســيير بلديــة قســنطينة  حضره أعضــاء الهيئة 
التنفيذية و رئيس بلدية قسنطينة ، و األمين العام 

لبلدية قســنطينة ، المندوبين البلديين ، و مديري 
إدارة البلديــة ، المراقــب المالي و أمين الخزينة 
لبلديــة قســنطينة و بعــض مــدراء المؤسســات 
العمومية البلدية و المؤسســات العمومية الوالئية  

.
وقف أول أمس الســيد أحمد ساســي عبد الحفيظ 
علــى الوضعيــة الكارثية لألســواق الجوارية و 
العامة لبلدية قسنطينة  و على سوء تسييرها من 

طرف البلدية من خالل عرض قدمه
مديــر اإلدارة المحليــة ، حيــث تــم إحصــاء ما 
يقارب 1271 محل داخ أســواق جواية مستغل 
بدون عقــد أو بعقد منتهــي الصالحية منذ نهاية 

سنة 2018.
أســواق عامة يف حالة كارثية و محالت بها 

للبيع و الشراء و أخرى وهمية 
و قــد أظهــر العــرض من خــالل صــور عدة 
أســواق جواريــة  تحولت إلى وكــر للجريمة و 
الفساد بســبب عدم اســتغاللها على غرار سوق 
بوذراع صالح ”الباطمات« ، و السوق حي البئر 
الموجــود على الســجالت فقط حيث شــيد مكانه 
ســاحة للعب ، زد عن ذلــك الكثير من المحالت 
داخل األســواق معروضة للكــراء أو البيع دون 
صيغــة قانونيــة كونها ملــك للبلدية ، وأســواق 
أخرى مستغلة بطريقة غير قانونية كما هو حال 
ســوق حي  بوالصــوف الجواري نظــرا لنهاية 

صالحية عقود االستفادة منه ، إضافة إلى وجود 
عــدة محالت مغلقــة فيه و غير مســتغلة ، حاله 
حال ســوق محمــد بالمي بحي زواغي ســليمان 
المســتغل أيضا رغم نهاية مدة صالحية العقود، 
بينما ســوق الشهداء مستعمل كحظيرة للسيارات 
من طرف أحد الخواص  ، ما يجعل البلدية تتكبد  
خســائر تقــدر بأكثر من 74 مليــار من عائدات 
الكراء فقط ، عدا عن ذلك كمية األوساخ و انعدام 
النظافة و عدم اتصال الكثير منها بشبكات المياه 
و الصــرف الصحــي ، أيــن نجد غيابــا واضحا 
لمصالح البلدية كدليل أوضح على تسيب اإلدارة 

و سوء التسيير فيها.
تســيّب يف تســيري أمالك الدولة و إهدار 

للمال العام ببلدية قسنطينة
 كمــا جاء في العــرض الكثير مــن الكالم حول 
ملــف الجباية و وضعية الرســم علــى اللوحات 
اإلشــهارية المســتغلة دون دفع الرســوم و غير 
المستغلة أيضا والتي تسيء للمنظر العم للمدينة .
و قــد أعطى الســيد الولي عــدة تعليمات تقضي 
باســترجاع األمــالك غير المســتغلة المعروضة 
للكراء أو البيع لالســتغالل أمثل لها كما أكد على 
االستفادة من الجباية المتعلقة باللوحات اإلشهارية 
عبر االتصال بأصحابها في حالة اســتغاللها  أو 
إزالتهــا اذا كانــت غي مســتغلة  ألنها بمظهرها 
السيئ والمهترئ تفسد الوجه المعماري للمدينة .

مكاتب للدراسات الهندسية 
تستغل المواطنين.. 

أفصحت مديرة التعمير لبلدية قسنطينة أول أمس الخميس، عن إحصاء 3555 شالي متفرقة حول 14 حي 
بالبلدية ،بينما قدمت مديرية العمران رقم  2197 ملف ،ما خلق تضاربا كبيرا في اإلحصاءات بين اإلدارتين 
المعنيتين بفارق 1400 ملف ، ما طرح كثير التســاؤالت حول هذه الملفات و وضع المســؤولين عنها في 

موقف محرج أمام المسؤول األول في الوالية.

يعتزم سائقو سيارات األجرة الدخول في اضراب مفتوح للمطالبة بزيادة 
عدد المقاعد المسموح بها.

يطالبون بزيادة عدد المقاعد 

سيرتا اليوم
7 السبت  27 فيفري   2021

الموافق لـ 15 رجب 1442

من هنا و هناك 
حي شهرني بحي عباس ..الرتحيل حلم السكان 

إفتتاح معرض لدعم إقتصاد الديوان الوطني 
الممتلكات الثقافية المحمية يف قسنطينة

حجز قرابة 7كغ ونصف 
المخدرات بقسنطينة سائقو سيارات األجرة يهددون بالدخول يف إرضاب بقسنطينة

قسنطينة : سرور بومزبر 

قسنطينة : آالء مزياني

ما يقارب 1400 ملف غري موجود ..

مليار سنتيم خسائر تتكبدها البلدية جراء » السيتي «

       رقم
74 اليوم:

n ســوق الشــهداء المســتعمل كحظيــرة للســيارات مــن 
طــرف أحــد الخــواص  ، يجعــل البلديــة تتكبد  خســائر 
تقــدر بأكثــر مــن 74 مليــار مــن عائــدات الكــراء فقط 
، عــدا عن ذلــك كمية األوســاخ و انعــدام النظافة و عدم 
اتصــال الكثير منها بشــبكات الميــاه و الصرف الصحي .

n تضارب يف اإلحصاءات و ملف الشاليهات يضع المسؤولني يف مأزق



متفرقات

n  اكــدت فــي بيان صــادر عن 
المؤسســة أنه ســيتم العمل بالرصد 
العداد  لتجنــب  لمؤشــر  الذاتــي 
االخطــاء في رفــع البيانــات للعدادة 
مــن أجل  إضفــاء مصداقيــة اكثر، 
باإلضافة إلــى خدمة »أعلمني« من 
خــال رســائل نصية التي ستســمح 
الفواتيــر  تســديد  بآجــال  للزبــون 

وعمليات قطع التمويل المبرمجة .
وأكــد البيــان أن و حــاالت وقــوع 
بمركــز  االتصــال  أو  االعطــاب 
االتصــال 3303 الموضــوع على 
عــن  لإلبــاغ  الوطنــي  المســتوى 
تسربات الغازية و التذبذب بالتموين 
بالطاقــة الكهربائيــة و الغازيــة كما 
هناك خدمــة الدفــع اإللكتروني   و 
الدفع عن بعد عبر مواقع المؤسســة 
عبــر االنترنيــت بواســطة البطاقــة 
البنكية«ســيب« بشــكل انــي و أمن 
خاصة في ظل انتشار الوباء »كوفيد 
19« و تدخل في ضمن االجراءات 

الوقائية لمحاربة تفشي الوباء، احسن 
من الدفــع عبر الوكاالت التجارية و 
بريد الجزائر من أجل تســهيل عملية 
تســديد الفاتــورات الخاصة بالغاز و 
الكهرباء والقضاء على عناء الزبون 

فــي طوابيــر البريــد و االنتهاء من 
عنــاء التنقل، و كل هذا جاء لمواكبة 
التكنولوجيــا الحديثة و بهدف تحقيق 
تواصل فعال بين المديرية و الزبائن 
و التــي منكت المواطنين الذين تحلو 

بــروح المســؤولية من اجــل تفادي 
تراكم فواتيرهم التي اثرت بالســلب 
على مختلف اســتثمارات المؤسســة 
الناتــج عــن تراكــم الديــون و التي 
بلغت أرقاما قياســيا مقرنة بالسنوات 
الماضيــة، حيث بلغــت الديون نهاية 
شــهر ديسمبر 2020 ، 172 مليار 
ســنتيم منهــا 124 مليــار للزبائــن 
العاديين و 20 مليار ديون االدارات 
و البلديات ز 29 مليار ديون القطاع 
االقتصادي، و على هذا قامت امتياز 
توزيع برج بوعريريج بوضع اجراء 
جديد لصالــح الزبائن العاجزين عن 
تســديد الفواتيــر التــي تراكمت منذ 
2019 و هــو الدفع بالتقســيط وفقا 
إلمكانياتهــم المالية من اجل تســوية 

وضعيتهم. 
لإلشــارة فإن هذا االجــراء جاء بعد 
دعوة الــوزارة المهنية من عدم قطع 
الكهرباء و الغاز على الزائن و اتخاذ 
اجــراءات توافقية بين المؤسســة و 
الزبائن ،و هذا ما عملت به مؤسســة 

امتياز توزيع برج بوعريريج.

n وقال رئيــس البلدية بأن هذين 
المديريتيــن رفضا  إصــاح الحفر 
وإعادة االعتبار للمحاور والطرقات 
وسط المدينة والتي تراجعت مؤخراً 
بشــكل كبيــر ، وأصبحت ســبباً في 
توقف حركة المرور خاصة بمداخل 
الشــرقية  الجهتيــن  علــى  المدينــة 

والجنوبية.
و جدد بــأن مصالح بلدية ســكيكدة، 
قــد أعــدت بطاقــة تقنيــة فــي هــذا 
أن  إال   ،2020 ســنة  الخصــوص 
مديريتي األشغال العمومية والتعمير 
رفضــا المصادقة عليها، وطلبوا من 
بطرقات مدينة ســكيكدة، وهو األمر التقنيــة تكــون مفصلــة لــكل حفرة مصالح بلدية ســكيكدة إعادة البطاقة 

الذي جعل من هذا المشــروع يتأخر 
بشــكل فاضح، وكلفتــه تزيد من يوم 
آلخــر، كون طرقــات المدينة تزداد 

إهتراًء يوم بعد آخر.
رئيــس البلديــة أضــاف، ألنــه على 
اســتعداد تام لكشــف هذه التجاوزات 
التــي عطلت المشــاريع  واإلدارات 
بمدينة ســكيكدة، وأن مصالحه بريئة 
ممــا يحــدث.و هــي ذات العراقيــل 
والبيروقراطيــة اإلدارية يعاني منها 
العديد من رؤساء البلديات في والية 
ســكيكدة خاصة بما يتعلق بالمشاريع 
تحــت  تكــون  والتــي  القطاعيــة، 
وصايــة المديريات التنفيذية.كما دعا 
بالمناســبة والي الوالية التدخل لدي 
هده الجهات التي تسببت في كوارث 

عديدة ببلديات.

عين على الشرق 8

فتح تحقيق في تسيير بلدية
 تالة ايفاسن بسطيف

طمأنن زبائنها بعدم القطع واتخذت إجراءات لتسديد الفواتري  

رئيس بلدية سكيكدة يرصح...

مؤسسة امتياز توزيع برج بوعريريج تطلق عدة خدمات جديدة 

مديريتا األشغال العمومية والتعمري وراء تعطل مشاريع صيانة طرقات المدينة 

كشفت مصادر موثوقة لـ«عين الجزائر« أن مصالح األمن فتحت تحقيقا معمقا في طريقة تسيير بلدية تالة ايفاسن الواقعة شمال 
والية سطيف، وذلك بعد ورود شكاوي إلى المصالح الوالئية كشفت عن وجود فضائح بالجملة.

بعد شكاوي كشفت عن فضائح بالجملة

n وحســب ذات المصادر، فإن التحقيق سيشمل 
العديد من القضايا التي أشغلت الرأي العام المحلي 
مؤخرا، خاصة بعد شكوى تقدم بها أحد األعضاء 
في المجلس الشعبي البلدي إلى السلطات الوالئية، 
وعلى رأســها قضية تضخيــم اإلرادات في إعداد 
الميزانيــات، قصد اخــراج ميزانيــة غير عاجزة 
وبالتالــي حرية التصــرف فيها من طرف مصالح 
البلديــة، وكذا المبالغة فــي ميزانية تجهيز البلدية، 
إلى جانب إســناد مشــروع عبارة عن ســاحة في 
البراري بمنطقة واد ويران« ألحد المقاولين بمبلغ 
مالي يقارب مليار ســنتيم، علما أن هذا المشــروع 
يعد هدرا للمال العام، ولم يستفد منه سوى الكاب 
الضالــة التي باتــت تجمع هناك وتعترض ســبيل 
فاحــي مزرعــة دراوات وســكان واد ويــران، 
باإلضافة إلى إسناد مشروع إعادة االعتبار لشبكة 
المياه الصالحة للشــرب بمركز تيزي نبراهم ألحد 
المقاوليــن بطريقة غير قانونيــة، وكذا عدم تجديد 
القنــاة الرئيســية المتضــررة، إلى جانــب محاولة 
تخفيــض مبلــغ مالــي معتبــر مــن كراء الســوق 
األســبوعية لســنة 2018، بحجة أشــغال التهيئة، 
علما أن الســوق يوم الجمعة يعني »يوم عطلة«، 
باإلضافــة إلــى التاعــب فــي المــدة المخصصة 

للتخفيض.
ومــن بين القضايــا التي حّركت التحقيق بحســب 

مصادرنــا، التزويــر فــي المــداوالت، حيث ورد 
وجود تزوير فــي مداولة تعيين اللجان التي كانت 
مخالفــة لســجل االجتماعات، باإلضافــة إلى عدم 
تقديم سجل المداوالت لإلمضاء من طرف أعضاء 
المجلــس، إلى جانــب تحويل االعتمــادات المالية 
الــذي يعد عنصرا مشــتركا في جميــع المداوالت 

تقريبا، ما يؤكد وجود عبث في التسيير.
ويشــمل التحقيق بحســب مصادرنا ملف التاعب 

في العقار، على غرار عدم تسوية عقارات البلدية، 
رغــم أن أغلبهــا تــم الفصل فيها، فــي وقت تمت 
تســوية البنايــات الفوضوية، كما تــم منح رخص 
بنــاء بطرق غير قانونية، وإعداد شــهادات حيازة 
ألشــخاص اعتدوا على أراضــي تابعة للدولة وتم 
ضمها من خال شــهادات حيازة مخالفة للقوانين، 
وهــو أحد الملفات الكبرى التي تنام عليه بلدية تالة 

ايفاسن.

n نجــح،أول أمس،والــي والية 
ســكيكدة، عبــد القــادر بن ســعيد 
،و انهاء ثــورة الغاضبيــن لدائرة 
الحــروش ، يســتقبل ممثليــن عن 
مواطنــي دائــرة الحــروش،و هذا 
في اجتماع حظــره اعضاء اللجنة 

األمنية .
االجتماع الدي كان على مســتوى 
الديــوان و حضــره ممثليــن عــن 
المحتجيــن من طالبي الســكن بكل 
الصيغ حيث فضل الوالي تقديم كل 
الشــروحات و الحلول بكل شفافية 
أمام ممثلــي الغاضبين الدين كانوا 
قــد خاصروا مقــر الدائرة ليوميين 
متتاليين ،حيث أجاب على مختلف 
استفســارات المواطنين،كما طمأن 
الوالــي مواطني دائــرة الحروش، 
تســعى  الوالئيــة  الســلطات  بــأن 
وتســهر على التكفل بانشــغاالتهم، 
وبخصــوص الســكن اإلجتماعي، 
فــي  الدائــرة ستســتمر  فمصالــح 
دراســة الملفات، وســتدرس جميع 
دون  اإلســتفادة  القابلــة  الملفــات 
إســتثناء،كما كانت الفرصة للوالي 

من أجل إعطــاء تعليمات بإلزامية 
إشــراك ممثلــي جمعيــات األحياء 
فــي العملية، أما بالنســبة للســكن 
الترقــوي المدعم، فقد حدد الســيد 
الوالي موعدا للقاء آخر مع ممثلين 
عن المكتتبين لمناقشة الملف بشكل 

معمق.
 اإلجتمــاع األخير في مقر الديوان 
مع الســيد المدير الجهــوي لوكالة 
عدل، وذلك وفقا لتطمينات اإلدارة 
المركزيــة .فيما ال يزال األشــكال 
مطروحا بخصوص ملف الســكن 
الريفي يبقى فــي الوعاء العقاري، 
الســكن  طالبــي  المواطنيــن  أمــا 
الريفــي الذيــن لديهــم الوعــاء فا 
يوجد أي مانع في إفادتهم باإلعانة 
المخصصة لهذه الصيغة السكنية . 
مــن  المتضرريــن  وبخصــوص 
زلزال 22 نوفمبر الماضي فقد أكد  
الوالــي أن لجنة المعاينة ســتزور 
جميع السكنات المتضررة، مطمئنا 
المتضررين المصنفة مساكنهم في 
الخانة الحمراء، أنهم سيســتفيدون 

من السكنات بمجرد توفرها .
نورالدين ب 

أمــس،  شــهدت ،نهار   n
الســاحة المقابلة لمقــر والية ميلة  
عقــود  لعمــال  احتجاجيــة  وقفــة 
ما قبل التشــغيل بقطــاع التكوين  
المهنــي   لواليــة ميلــة ،مطالبين 
بتوضيحــات مــن مديــرة التكوين 
حــول التأخر الكبير فــي إدماجهم 
فــي مناصــب شــغل دائــم بالدفعة 
األولــى و خاصــة الدفعــة الثانيــة 
التي لم يدمــج منها أي عامل حتى 
اآلن.على غــرار معظم القطاعات 
األخــرى بالواليــة التــي شــهدت 
إدمــاج عمالهــا بدفعتيهــا األولــى 

والثانية وحتى الثالثة. 
شــعارات  المحتجــون  رفــع  و 
،،مطالبيــن مــن والــي الواليــة و 
ووزيــرة  التشــغيل وكذا  وزيــر 
التكويــن بالتحقيــق فــي األمــر و 
التدخــل العاجــل لمعالجة مســالة 
تأخــر االدمــاج فــي القطــاع الي 
يوظف العشــرات من العمال الدين 
امضوا ســنوات طويلــة ينتظرون 
فرصــة الترســيم و االنتهــاء مــن 
كابوس رواتب النام و الداس التي 

ال تسمن و ال تغني من جوع.
محمد بوسبتة 

n يطالب ســكان مشتة بوقشيش 
7 كم جنــوب بلدية التاغمة والية 
ميلــة مــن الســلطات المحلية على 
ضــرورة برمجــة طريــق معبــد 
يربط دشــرتهم بمقــر البلدية وقال 
الســكان ان الطريــق الــذي يربط 
دشرتهم بمدينة التاغمة هو ترابي 
واضحى غير صالح تماما للســير 
وخاصــة فــي فصــل الشــتاء اين 
تنعزل دشــرتهم عن العالم الداخلي 
والخارجي اين ينقطع الســير عليه 
االمــر الــذي يترتــب عنــه انقاع 
ابناءهــم عن الدراســة واســتحالة 
مــن  حاجيتهــم  لقضــاء  تســوقهم 
التاغمــة مركز واوضح الســكان 
أن دشــرتهم تعتبــر منطقة فاحية 
بالدرجــة االولى وأصبحت موطن 
لزراعة الخضر والفواكه بمختلف 

انواعهــا كما تحــوز على اكثر من 
70 بيرا كلهــا مياه جوفية صالحة 
للســقي والشــرب والتي اصبحت 
تمتاز بجــودة خضرهــا وفواكهها 
خاصــة ) البطيــخ و الــدالع( وقد 
ناشد الســكان والي الوالية التدخل 
لشق طريف يربطهم بمركز البلدية 
الن مســاعهم - حســبهم- تبخرت 
مــن خال مــرور األيــام وتماطل 
السلطات المحلية في تنفيذ مطلبهم 
من خال المراوغة والهروب إلى 
االمــام ألن كما قالــوا هذا الطريق 
ال يتطلــب امكانيات كبيرة باعتبار 
المســافة التــي تربطهــم بالطريق 
الرابــط بيــن مدينتــي عيــن مليلة 
والتاغمــة عنــد نقطة حــي اوالد 

اسماعيل ال تتعدي 3 كم .
أبو نوفل

n نظــم ، صبيحــة أول أمــس، 
العشــرات مــن عمــال عقــود مــا 
قبل التشــغيل وقفة احتجاجية أمام  
مقر واليــة ســكيكدة  رافعين عدة 
شــعارات مطالبين باإلدماج الدائم 
في مناصبهم، ويشار أن المحتجون 
يعمــل الغالبيــة منهم بالمؤسســات 
وغيرها مــن القطاعــات منذ عّدة 
سنوات ويطالبون بالترسيم الّشامل 

دون قيد أو شرط لكل فئات 

وأصر المحتجــون  على ضرورة 
مقابلــة والــي الواليــة للنظــر إلى 
المشــروعة ، وفــرض  مطالبهــم 
أولويــة الترســيم لعمــال عقود ما 
قبــل التشــغيل علــى مســتوى كل 
بهــم  واالعتــراف  القطاعــات، 
كشــريك اجتماعي فــي كل حوار 

يهتم بمصيرهم
كريم يوسف

أطلقت، مؤسسة امتياز توزيع والية برج بوعريريج عدة خدمات جديدة تسمح بالتقرب أكثر للمواطن و تستجيب لتطلعاته ضمن 
المخطط الرامي لعصرنة خدمات المؤسسة المقدمة للزبائن.

اتهم، أول أمس، رئيس بلدية سكيكدة الشريف بودعاس،  إدارتي األشغال العمومية ومصالح مديرية التعمير والبناء، ألنهما تقف 
وراء تأخر وتعثر مشاريع صيانة طرقات بلدية سكيكدة التي أصبحت تغمرها الحفر والتي تجاوز عمر البعض منها خمس سنوات.

الوايل  يستقبل ممثلني عن المحتجني  
بالحروش و يقدم الضمانات

وقفة احتجاجية لعمال عقود ما 
قبل التشغيل بميلة

سكان مشتة بوقشيش  بمدينة 
التالغمة يطالبون بالطريق.

عمال عقود ما قبل التشغيل 
يحتجون أمام مقر والية سكيكدة
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متفرقات 

n   ويقــول ممثلــون عــن ســكان 
مشــاتي الحوامد والقرايد وغاسرو 
وتيالطــو  والصرصــرة  ومتليلــي 
الدشــرة أن الميــاه الجوفيــة لم تعد 
موجــودة في كامــل هــده المناطق 
وال يمكــن العثــور عليهــا فــي اقل 
مــن اربعمائــة متــر تحــت عمــق 
االرض وقد تمت اشــغال للحفر في 
العديــد من القري والمشــاتي إال أن 
العمليات كانت فاشــلة ولم نتوصل 
الــي اية نتيجة علي الرغم من الفقر 

واالحتياج وقلقة الموارد المالية 
ويناشد ســكان غالبية مناطق الظل 
بالبلديــة والي الواليــة التدخل لدي 
وزارة الري كي يتم توصيل شبكات 
للتزويــد بالميــاه الصالحة للشــرب 
علــي االقــل انطالقا مــن االنبوب 
المــار بتراب البلدية والحامل  لمياه 
سد كدية مدور الموجه لمدينة بريكة 
واستنادا للسكان فان البلدية بأكملها 
تعيــش فترة من الجفاف القاتل الدي 
ال نظيــر لــه جــراء عدم اســتماع 
المســؤولين علــي مســتوي البلدية 
والوالية مند ســنوا ت القتراحاتهم 
المتعلقــة ب ضرورة إنجاز ســدود 
صغيرة ومتوســطة وحواجز مائية 
تحجز الكميــات القليلة من االمطار 
الفصليــة  التــي تتســاقط فــي بداية 
الشــتاء من كل ســنة ثــم تختفي في 
الفصــول األخرى علــي الرغم من 

قلتها 
وهنــاك مشــاتي ومناطــق للظل لم 
تتــزود بالمياه الصالحة مند خمســة 
عشر ســنة وتعتمد علي الصهاريج 
التــي يتم جلبهــا من جهــات بعيدة 

عــن البلديــة وبمبالغ ماليــة باهظة 
كمــا تفتقر هده المناطق في مجملها 
لشبكات الصرف الصحي والطرق 
وللغــاز  لالســتعمال  الصالحــة 

والكهرباء.
رئيس بلدية تيالطــو أكد بأن هناك 
واحــد وعشــرون منطقــة ظــل تم 
احصاوها رســميا وقدمت بشــأنها 
للواليــة تخــص  اقتراحــات  عــدة 
القضايا التي يشــتكي منها الســكان 
وفي مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي 
والمياه الصالحة والصرف الصحي 

والكهرباء 
واوضح بخصوص المياه الصالحة 
وتلك التي تخصص للسقي الفالحي 
أن كل اآلمــال معلقــة االن علــي 
مشــروع ســد بريش الــدي تجري 
اشغاله حاليا وحال اتمامه سيقضي 

نهائيا علي العجز المسجل في المياه 
بالبلدية مشــيرا الي ان البلدية قامت 
بحفــر ابار في جهات محددة ولكنها 
لــم تتوصــل الي وجود الميــاه التي 
انحدرت الي ما دون االربعمائة متر 
تحت ســطح االرض  ولدلك ينبغي  
التوســع فــي بناء الحواجــز المائية 
والســدود الصغيرة التي تتالءم مع 
الطبيعة الجغرافيــة للمنطقة وقد تم  
تقديم مقترحات في هدا الشــأن الي 
مديرية الموارد المائية مشــيرا الي 
ان الجفاف اثر كثيــرا علي مردود 
انتــاج القمــح والشــعير فــي هــده 
الجهــات وانشــا صعوبــات اخري 
للســكان في جانب تربية الحيوانات 
التي تأتي كنشاط قار بجانب زراعة 

الحبوب 
رئيس البلدية كشف في المقابل عن 

قــرب توزيع مائة تحصيص ترابي 
في مركز البلدية وثالثين تحصيصا 
في مشتة تيالطو الدشرة عما قريب 
لتمكين الســكان من بناء مســاكنهم 

العائلي مع تقديم دعم مالي لهم
يجدر الذكر أن بلدية تيالطو تندرج 
ضمــن منطقــة الحضنــة الكبــرى 
مــرورا  تيالطــو  مــن  والممتــدة 
بســقانة ثــم والية المســيلة  وكانت 
هــذه الجهة في الســتينات من اكبر 
المناطق المنتجة للحبوب الشــتوية 
فــي الجزائــر غير ان عــدم العناية 
بهــا واندالع هجرة ريفية كبيرة بعد 
االســتقالل نحو المراكز الحضرية 
وعدم التصــدي للجفاف الذي بدأت 
معالمــه تتضح مع بدايــة الثمانيات 
انشا وضعا كارثيا ما يزال مستمرا 

إلى اآلن.

 n وانتشــرت قوات األمــن في مختلف أنحاء 
السوق مند الصبيحة من أجل فرض تطبيق القانون 
ومنع التجار من بيع سلعهم ،التي عرضوها على 
الزبائــن مند وقــت مبكر ،حيث تمكنــوا من بيع 
كميــات ضئيلة ،لكــن تدخل أعــوان األمن حال 
دون استكمال نشــاطهم ،واقتصر حضور الباعة  
عمومــا على تجار الخضر والفواكه والخردوات 
ليــس  ،ولكــن  والمالبــس  المنزليــة  واألدوات 
بالشــكل العادي المكثف،على اعتبــار أن أغلبية 
التجار الذين كانوا يقصدون الســوق يعلمون بأن 
السلطات المعنية لن تسمح لهم بمزاولة نشاطهم .

وســجلنا أثناء معاينتنا للســوق فــي  صبيحة يوم 
الجمعــة بأن بائعي الســيارات غابــوا تماما عن 
الحضــور وكانــوا أكثــر انضباطــا مــن غيرهم 
،لكونهــم يعلمــون بــأن فتح الســوق الســيارات 
تــم علــى أســاس مــرة كل 15 يومــا وليــس 
أسبوعيا،وشــرع في تطبيق ذلك األسبوع الفارط 
، حيث شــهد الســوق حضورا مكثفــا للتجار من 
مختلف االختصاصات وكذا اكتظاظه بالسيارات 
القديمــة المعروضــة للبيع،مــع العلــم أن ســوق 
الميلية للسيارات يقصده التجار من داخل الوالية 
وخارجها،وصــار نقطــة بيع لمختلف األنشــطة 
التجاريــة وال يقتصر فقط على الســيارات ،رغم 
وجود ســوق أســبوعي بنفس المــكان على حافة 
الطريــق الوطني رقــم 43 مخصــص لمختلف 

األنشطة التجارية األخرى كل يوم ثالثاء.
وحســب اآلراء ،التــي جمعناهــا مــن التجــار 
الحاضريــن ،فإنهم يعترفون بأن نشــاطهم خارج 
عن القانــون ،وأن حضورهم للســوق يعد خرقا 
للبروتوكول الصحي واإلجــراءات الوقائية ضد 

مرض كورونــا ،التي أقرها والــي جيجل تنفيذا 
لتعليمات الســلطات العليا للبالد،إال أنهم يلومون  
الســلطات على اتخاذ مثل هذه  اإلجراءات على 
اعتبار أن المرض في نظرهم صار من الماضي 
،بعــد أن خفت حدتــه وتراجعت أرقــام اإلصابة 
به،كمــا أنــه المعنى في نظرهم من فتح الســوق 
أسبوع بأســبوع وكذا في ظل فتح كل الفضاءات 
التجارية بشكل عادي ويومي فاألمر سيان حسب 
رايهم ،فيمــا ذهب تجار آخــرون بقولهم لنا بأنه 
باع مبكرا قبل تدخل أجهزة األمن ما يكفي لســد 
نفقــات البنزين ليس إال،مع العلم أن هناك ســوق 
آخــر مفتوح يوم الجمعــة بإقليم الواليــة ويتعلق 
األمر بســوق قــاوس المتعلق بمختلف األنشــطة 
التجاريــة ،وكان بإمــكان التجــار التوجــه اليــه 
عوض خرق القانون ،حسب ما علمنا من أعوان 

األمن المكلفين بطرد الباعة وتوقيف نشاطهم .
يشــار الى أن سوق الميلية للسيارات يعد من بين 
أهم الفضاءات التجارية األسبوعية للوالية جيجل 
،التي تتوفر على أســواق أخــرى هامة بالطاهير 
وجيجــل ،وقد جــاء فتحه بناء علــى اإلجراءات 
التي اتخذها والي جيجل الســيد عبد القادر كلكال 
مؤخرا،حيــث أصــدر قرارا بإعــادة الفتح الكلي 
لكافة المســاجد وإعــادة فتح المطاعــم والمقاهي 
،وكذا فتح أســواق بيع الســيارات المستعملة مرة 
واحــدة كل 15 يوما،ناهيك عــن عودة الخدمات 
الفندقيــة العموميــة والخاصــة مــع منــع إقامــة 
األعــراس والحفــالت، وهــذا في ســياق تطبيق 
تعليمات الســلطات العليا للبــالد المتعلقة بتطبيق 
إجــراءات وتدابيــر الوقاية من مــرض كورونا 

كوفيد – 19.

n تــم، امــس األول، بمينــاء 
جــن جن تكريــم 200 تلميذا من 
أبنــاء عمــال المينــاء الناجحيــن 
في األطــوار الثالثــة االبتدائي ، 

المتوسط ، والثانوي 
وهذا بمناســبة الذكرى المزدوجة 
لتأســيس االتحــاد العــام للعمــال 
الجزائرييــن وتأميــم المحروقات 
المصــادف لـ24 فيفــري من كل 
سنة، تحت إشراف الرئيس المدير 
العــام للميناء وكــذا االمين العام 
للفدراليــة الوطنية لعمال الموانئ 
المســيرة  االطارات  وبمشــاركة 

واعضاء المجلس النقابي. 
ومر االحتفال فــي ظروف جيدة  
وكان مميــزا في جو عائلي بهيج 
،حيث أســتفاد أبناء العمال ،الذين 
تلميــذا  عــن200  عددهــم  زاد 
بجولة داخل الميناء للتعرف على 
العتاد البحري وتجهيزاته ومكان 

عمــل ابائهــم، والتمتــع بركوب 
بعض الســفن، أين كانت الفرصة 
اللتقــاط صــور جماعية ســتبقى 
خالــدة فــي ذاكــرة األطفــال من 
مختلف األعمار على اعتبار أنهم 
يدرسون من السنة األولى ابتدائي 

حتى الثالثة ثانوي. 
هذا وقد تم تكريمهم بهدايا ومبالغ 
مالية ألجــل تحفيزهــم على بدل 
لتحقيــق  الجهــود   المزيــد مــن 
نجاحــات أخــرى فــي المواعيــد 
التقويميــة المقبلة،يشــار الــى أن 
إدارة مينــاء جــن جــن تعــودت 
على برمجة احتفــاالت  لمختلف 
المناسبات من أجل تشجيع عمالها 
هــذا  وأن  ،الســيما  وتحفيزهــم 
المينــاء يعد حاليــا القلب النابض 
إلقتصاد الوالية جيجل ،والذي ال 

يشتغل لحد اليوم بكل طاقته.
نصرالدين – د

n  تعيــش أكثــر مــن عائلــة 
بمنطقــة المــزارة الريفيــة ببلدية 
جنــوب  الوســرى  صفصــاف 
واليــة تبســة، ظروفــا معيشــية 
صعبــة،  فــي ظــل التهميــش و 
الحيــاة  مقومــات  أدنــى  انعــدام 

المعيشية األساسية.
المنطقــة  هــذه  ســاكنة  فمــازال 
يتكبدون عناء جلب المياه الصالحة 
للشرب بالتنقل كيلومترات لجلب 
المياه من مناطق أخرى مجاورة، 
وشراء الصهاريج المتنقلة، بعدما 
جفــت آبارهم، وفقــدوا األمل من 
وعــود الســلطات لهــم، بإنجــاز 
بالمياه  مشــاريع تنموية لتموينهم 

للشرب وسقي زروعهم.
 والتتوقــف معاناة هــذه المنطقة 
بمشــكلة واحــدة فقط، بــل تعدت 
مرتبطــة  لمشــكالت  معاناتهــم 

الريفيــة  والمســالك  بالكهربــاء 
وكــذا النقل المدرســي ألطفالهم، 
الذيــن يقطعــون مســافات طويلة 
للوصول لمدارســهم، األمر الذي 
يرهقهــم ويعرضهــم للبلل جراء 
سقوط األمطار في فصل الشتاء، 
ممــا دفــع ببعض العائــالت لمنع 
بناتهن من إكمال دراستهم، جراء 
يتجرعـــونها  التــي  الصعوبــات 
بالذهاب للمدارس، وهو ما ساعد 
في توسع ظاهرة االنقطاع المبكر 

عن التعليم في هذا الريف .
ســاكنة المــزارة وفي مناشــدتهم 
للســلطات الوصية، عبــروا عن 
سخطهم وشعورهم بعدم االنتماء 
لبلدهــم الجزائر، ومــدى تهميش 
الجهــات الوصيــة لهــم، وأنهــم 

خارج اهتماماتها.
منى بوعكاز

n أعلن والي والية باتنة السيد 
توفيــق مزهود عــن تحديد عملية 
توزيع مفاتيح ســكنات حي850 
مسكن بالمنشــار وذلك ابتداء من 
يوم 20 مارس 2021 أين طلب 
من  المستفيدين التقدم إلى مصالح 
ديوان الترقية والتيســير العقاري 
إلتمــام اإلجــراءات القانونية بعد 

التاريخ المذكور.
كمــا ينهي فــي علم المســتفيدين 

أن أشــغال التهيئة الخارجية ومد 
قنوات الصــرف الصحي والمياه 
الصالحــة للشــرب واإلنتهاء من 
عمليــة التزفيت جاريــة وبوتيرة 
ســريعة ممــا بعث االرتيــاح في 
قلوب المســتفيدين الذين انتظروا 
طويال هاته السكنات خاصة الذين 
أرقت كهولهم مصاريف الكراء.
فوزي جاب الل

تجار يتوافدون على سوق الجمعة 
بالميلية وأمن الدائرة يتدخل 

عين على الشرق 
9

تدخل ، أمس،عناصر أمن دائرة الميلية بجيجل لتوقيف النشاط التجاري للباعة ،الذين توافدوا لترويج بضائعهم في 
سوق الجمعة المخصص للسيارات ،وهذا لعدم إحترامهم إلجراءات الوقاية ضد  مرض كورونا كوفيد 19،التي أقرها 

الوزير األول في إطار تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما أخرى.

رئيس البلدية : كل اآلمال معلقة عىل سد بريش لتجاوز أزمة الماء
يشــتكي ســكان مناطق الظل ببلدية تيالطو التابعة لدائرة نقاوس جنوب والية باتنة من اســتمرار ظاهرة الجفاف التي تســود 
المنطقة مند عدة ســنوات وقد بدت تأثيراتها المدمرة على مصدر رزقهم الرئيســي المتمثل في زراعة الحبوب الشتوية القمح 

والشعير واعالف الماشية.

جيجل : نصرالدين دربال

باتنة : محمد غناي 

سكان الظل بتيالطو  يف باتنة يستغيثون

إدارة ميناء جن جن بجيجل 
تكرم أبناء العمال

منطقة الظل المزارة بتبسة  
خارج مجال  التنموية

وايل باتنة  يدعوا المستفيدني 
من سكنات 850 إلتمام اإلجراءات

السبت  27 فيفري   2021
الموافق لـ 15 رجب 1442

خرقوا اإلجراءات التي أقرها وايل جيجل



n وقال المعارض المغربي - المقيم بمدينة ميسوري 
األميركية - في حوار مــع إذاعة الجزائر الدولية أول 
أمــس-  أن »المغــرب يعرف بأنه ال يملك الشــرعية 
علــى الصحــراء الغربية، وهــو يحاول خلــق أعداء 

خارجيين لكي يلقي عليهم بضالل فشله هذا«.
وأضاف في هذا الصدد قائال: »النظام المغربي، خلق 
مشــكل سياســي مع الجارة الجزائر لكي يلقي بضالل 
فشله عليها، وهو بهذه الطريقة يؤكد فشله« في قضية 

الصحراء الغربية.
أوضــح أحمــد فنــان، أن »النظام المغربي لم يحســن 
التصــرف في هذا الملف، وأن الوقت ليس في صالحه 
وإنما في صالح القضية الصحراوية، كون أن الشــعب 
الصحــراوي ســيحارب إلــى غايــة انتــزاع حقه في 
الحريــة وإقامتــه دولته المســتقلة، الجمهورية العربية 

الصحراوية، على أرضه الصحراء الغربية«.
وأعرب في هذا الصدد، عن قناعته بأن »الصحراويين 
لو أفرشــت لهــم األرض حريرا وذهبا فلــن يقبلوا إال 

الحرية، فهم أحرار ال يركعون«.
في ذات الســياق، أكد أحمد فنــان، أن النظام المغربي 
كان ينتهــج »سياســة األظــرف الماليــة« مــع بعض 
أعضــاء منظمة األمم المتحدة، من أجل اســتمالة هذه 
الــدول »للتصويت لصالحه«، مــا أدى إلى المماطلة 
في تســوية القضية الصحراوية، فهو »كان يفقر شعبه 
مقابل قضية خاســرة«، مشــيرا إلى أن »هذه السياسة 

لن تفلح في نهاية المطاف«.
واعتبــر المعــارض المغربــي، أن نظــام المخــزن، 
بانتهاجه لهــذه الطريقة »يؤكــد أن الصحراء الغربية 

للصحراويين وليســت للمغرب، فــإذا كانت الصحراء 
الغربية ملك للمغرب - كما يزعم - فلماذا ينتظر النظام 

من اآلخرين االعتراف به«.
وعلــى الصعيــد الداخلــي، وتعليقا علــى المظاهرات 
التي تشــهدها مدينة الفنيدق بشــمال المغرب، مؤخرا، 
احتجاجــا علــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعية 

المزريــة في المغــرب، وما أعقبها مــن حملة قمعية، 
لفــت أحمد فنان إلى أن »المخزن أدرك أن أيامه باتت 
معــدودة في الســلطة، لهذا يقــود هذه الحملــة القمعية 
وحمالت االختطاف والتعذيب واالعتقاالت التعســفية 

تجاه أبناء شعبه«.
ق ـ د

n وأوضــح ســيدي أوكال, فــي 
تصريح لوكالة األنبــاء الجزائرية, 
عشــية االحتفــاالت بالذكــرى الـــ 
45 إلعــالن الجمهوريــة العربيــة 
الديمقراطيــة,  الصحراويــة 
أن  فبرايــر,   27 ل  المصــادف 
االحتفاالت بالذكرى هذه السنة, لها 
رمزية خاصة جــدا بعد العودة إلى 
الكفــاح المســلح , ردا على الخرق 
المغربي السافر التفاق وقف إطالق 

النار في 13 نوفمبر الماضي.
وأضــاف فــي هــذا اإلطــار, »كل 
العالم يشــهد أن الشعب الصحراوي 
مسالم من أقصى الحدود, ومن دعاة 
الســلم ال الحرب, لكن بعد 30 سنة 
مــن االنتظار مل الصحراويون من 
االنتظار, وتيقنوا أن الكفاح المسلح 

هو السبيل لتحرير الوطن«.
وحمل المسؤول الصحراوي, نظام 

المخزن مســؤولية انــدالع الحرب 
مجــددا بالمنطقــة, والتــي تبقــى - 
كمــا قــال- مفتوحة على » أســوء 
السيناريوهات« في ظل »األطماع 
التوسعية« للمملكة المغربية, مذكرا 
بــأن النظــام المغربي هــو من أقدم 
علــى خــرق اتفــاق وقــف إطالق 
النار فــي 13 نوفمبر الماضي بعد 
اعتدائه السافر على المدنيين العزل 

في منطقة الكركرات.
وأبرز أن الشعب الصحراوي يتمتع 
بعالقــات »جيــدة وطيبة مــع باقي 
جيرانــه ويده ممدودة للســالم, لكن 
لــن يرضى نهائيا باغتصاب أرضه 
و سيقاوم بشراسة, وسيموت دفاعا 

عن أراضيه المغتصبة«.
وأضاف في هــذا اإلطار »انتظرنا 
30 ســنة من أجل تطبيق الشرعية 
الدوليــة, و تنظيــم اســتفتاء تقرير 

المصيــر, لكــن تبيــن لنــا أن هــذا 
الخيــار غيــر مجــدي, و ال بد من 
مواصلــة الكفاح المســلح من أجل 
انتزاع حقنا في االستقالل و العيش 

الكريم«.
وذكــر الســيد أوكال أن »الدولــة 
الصحراوية »حقيقة ميدانية«, كما 
أنها عضو مؤسس لالتحاد االفريقي 
و لها مكانة على الساحة الدولية. و 
تابع يقول أن »الشعب الصحراوي, 
بعد انسحاب إسبانيا, لم يقبل الفراغ 
السياسي و الفراغ القانوني, وأعلن 
دولتــه قبل 45 ســنة », مبرزا أن 
»موجــودة  الصحراويــة  الدولــة 
من خــالل مؤسســاتها, و التي يعد 
الجيش أحد أهمها, كما أنها موجودة 
علــى الســاحة الدوليــة مــن خالل 
واالعترافات  التحالفــات,   مختلف 
والعالقــات الدبلوماســية مع العديد 

من الدول العالم«.
ولفت إلــى أن االحتفــاالت المخلدة 
لذكرى تأســيس الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية بدأت على 
المســتوى الجهوي بمخيــم الداخلة 
 22 يــوم  لالجئيــن الصحراوييــن 
فبرايــر على أن تكــون االحتفاالت 
المركزيــة يــوم غد الســبت بمخيم 
أوسرد  بتنظيم استعراضات شعبية 
و عسكرية ضخمة, كما سيتم تنظيم 
أبــواب مفتوحــة علــى مؤسســات 
الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة 
بالكامــل,  مــارس  شــهر  طيلــة 
»للبرهنــة علــى الوجــود الميداني 

للدولة الصحراوية«.
وحــذر األمين العام لــوزارة األمن 
والتوثيق الصحراوية من »اتســاع 
دائــرة الحرب فــي المنطقــة« مع 
محــاوالت قوات االحتالل المغربية 
إقامة حزام جديد, كما حصل بمنطقة 
الجنــوب بالكركــرات, بالقرب من 
الحــدود الموريتانيــة, بعــد خرقــه 
السافر التفاق وقف إطالق النار في 
13 نوفمبر الماضي واعتدائه على 

المدنيين العزل.
واستنكر ســيدي أوكال »ادعاءات 
النظام المغربــي و أكاذيبه«, حول 
عــدم وجود حــرب فــي الصحراء 
الغربيــة, و تكتمــه على الخســائر 
الكبيــرة, رغم »ســقوط العديد من 
القتلى وسط جنوده«, مؤكدا »ليست 
لدينا أرقام بالتحديد حول الخســائر 
المعتبرة فــي األرواح و العتاد لكن 

أجزم أن الخسائر كبيرة«.
و لفــت  إلــى »عــزم و إصــرار 
الجيش الصحــراوي على مواصلة 
معركــة التحرير إلى غايــة تحقيق 
الجيــش  متوعــدا  االســتقالل«, 
المغربي ب«ضربات نوعية األيام 
القادمــة من خالل تطوير أســاليب 
الهجمات, إلرغام المملكة المغربية 
علــى االنصياع للشــرعية الدولية, 

وتنظيم استفتاء تقرير المصير«.
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المعارض المغريب أحمد فنان:
النظام المغربي يحاول خلق »أعداء خارجيين« 

لتبرير فشله في قضية الصحراء الغربية

األمني العام لوزارة األمن و التوثيق الصحراوية سيدي أوكال: 

الحرب بالمنطقة مفتوحة عىل " أسوء السيناريوهات"

10  عين على العالم 

أكــد المعــارض المغربي، أحمد فنان، أن النظام المغربي يحــاول خلق »أعداء خارجيين« ليلقي عليهم ضالل 
فشله في قضية الصحراء الغربية.

أكد األمين العام لوزارة األمن و التوثيق الصحراوية, سيدي أوكال, أن الدولة الصحراوية »حقيقة ميدانية« قائمة بمؤسساتها, 
مشددا على أن الشعب الصحراوي  مصر على »مواصلة الكفاح المسلح إلى غاية تحرير جميع أراضيه« .

 n أكــدت عائلــة األســير 
المدنــي الصحــراوي محمــد 
لمين عابدين هــدي, التدهور 
الخطير للحالة الصحية البنها 
المضــرب عن الطعــام لليوم 
الـــ45 علــى التوالــي, فــي 
ظــل اســتهتار إدارة ســجون 

االحتالل المغربي بمطالبه.
األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
عائلــة  عــن   ، الصحراويــة 
األســير المدني الصحراوي, 
بأنها تلقت أول أمس, اتصاال 
من ابنها, الــذي أكد تعرضه 
للعديــد مــن المضايقــات من 
إدارة ســجن )تيفلت  طــرف 
2(, كان أخرهــا مــا صــرح 
به مدير السجن المذكور, من 
كون اإلضراب الذي يخوضه 
محمــد لمين, ســيكون نهايته 

الموت بين أسوار السجن«.
وأكــد األســير لعائلتــه بأنــه 
مــن  بمطالبــه  »ارتقــى 
التنقيــل إلــى إطالق ســراح 
السياســيين  المعتقليــن  كافــة 
بالســجون  الصحراوييــن 

المغربية«.
وقــد دعــت عائلتــه الهيئات 
إلــى  والمحاميــن  الحقوقيــة 
ضــرورة زيارتــه والوقوف 

على وضعه الكارثي.
وأكدت أنها راسلت مجموعة 
من المنظمات الدولية, وعلى 
رأســها »الصليــب األحمــر 
الدولــي« للتدخــل, وحمايــة 
المدنييــن الصحراوين العزل 
مــن  المحتلــة  المــدن  فــي 
وكذا  الصحراوية,  األراضي 
المعتقليــن الصحراوييــن في 
االحتــالل  ســجون  مختلــف 
مجموعــة  وأن  المغربــي, 
الحقوقيــة  المنظمــات  مــن 
واإلنســانية, قــد تحركت في 
هــذا اإلطــار, إال أن مطالبها 
قوبلــت بالرفــض مــن قبــل 

سلطات االحتالل المغربي.
وكانت عائلة األســير - الذي 
كان قد اعتقل ضمن مجموعة 
»إكديــم إزيــك« - قد حملت 
قبــل أيام, ســلطات االحتالل 
المغربي مســؤولية ما آل إليه 
الوضــع الصحــي والنفســي 
البنها, الــذي أضحى عاجزا 
عــن الحركة بعــد دخوله في 

إضراب مفتوح عن الطعام.
ويعانــي األســير مــن فقدان 
القدرة علــى الحركة والكالم 
وانخفــاض حــاد فــي ضغط 
الــدم, نتيجة اإلهمــال الطبي 
اإلدارة  وتجاهــل  المتعمــد 

العامة للسجون لوضعه.
المدنيــون  األســرى  وكان 
بمجموعــة  الصحراويــون 
»إكديــم إزيــك« قــد نفــذوا 

والخميس,  األربعــاء  يومــي 
إضرابا عــن الطعام, تضامنا 
مع رفيقهم ومواطنهم, األسير 
لميــن هــدي, حســبما أفادت 
بــه رابطــة حماية الســجناء 
بالســجون  الصحراوييــن 

المغربية.
ووفقــا لما نقل عــن الرابطة 
الصحراوية, فقد »نظم هؤالء 
األســرى خمســة إضرابــات 
إنذارية عن الطعام, احتجاجا 
وتنديــدا منهم بتجاهل اإلدارة 
المغربيــة  للســجون  العامــة 
الحرجــة  الصحيــة  للحالــة 
والخطيرة التي أصبح األسير 
محمــد لميــن عابديــن هدي, 
يتواجد عليها بالسجن المحلي 
)تيفلــت 2 ( نتيجــة اإلهمال 
ومضاعفات  المتعمــد  الطبي 
عــن  المفتــوح  اإلضــراب 
الطعام الذي يخوضه منذ 13 

يناير الماضي«.
المدنيــون  األســرى  وحمــل 
مجموعــة  الصحراويــون 
»أكديــم إزيك«, المســؤولية 
المغربيــة  للدولــة  الكاملــة 
للســجون  العامــة  واإلدارة 
تجاه التدهور الحاد في الحالة 
الصحيــة لرفيقهــم هدي, وما 
قــد يترتــب عــن اإلضراب 
المفتــوح عــن الطعــام مــن 
أضــرار وعواقب  قــد تهدد 
الســالمة النفســية وحــق هذا 

األخير في الحياة«.
يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين 
الصحراوييــن  السياســيين 
لمجموعــة »إكديــم إزيــك« 
عســكرية  عمليــة  خــالل 
مغربيــة, على إثر مظاهرات 
شعبية سلمية نظمها عشرات 
آالف الصحراوييــن, وتفكيك 
مخيم الكرامة »أكديم إيزيك« 

في 8 نوفمبر 2010.
 27 مــدة  قضائهــم  وبعــد 
شــهرا رهن الحبس المؤقت, 
عســكرية  محكمة  أصــدرت 
مغربية أحكاما جائرة بالسجن 
في حقهم بســبب »مشاركتهم 
الحركــة االحتجاجية«,  فــي 
لتعاد محاكمتهم ابتداء من 13 
مــارس 2017 تحت ضغط 
منظمــات دوليــة وناشــطين 
محكمــة  أمــام  حقوقييــن, 
مدنية بمدينة ســال بالمغرب, 
وأصــدرت بحقهــم فــي 19 
يوليــو 2017, أحكام جائرة 
وقاســية تتراوح بين 20 سنة 
والســجن مــدى الحيــاة, في 
غياب أدنى شروط المحاكمة 
العادلة وخــارج كل القوانين 

والتشريعات المعمول بها.
ق ـ د

بعد 45 يوما من اإلرضاب عن الطعام
عائلة األسري الصحراوي محمد لمني هدي 

تؤكد التدهور الخطري لحالته الصحية
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حرية و مسؤولية 

تحتل الريادة مؤقتا 
الساورة تمطر 
اتحاد بسكرة 
بأربعة أهداف 

جمعية عني مليلة  / وداد تلمسان 

الصام عازمة عىل 
مواصلة حصد النقاط 
رغم الضائقة المالية 
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من شأنه أن يعيد التوازن للفريق 
شباب قسنطينة يعود بتعادل 

ثمين من المدية 

 انتداب العبني جدد يف
ص13 فرتة االنتقاالت القادمة

فيما أكد سولشكاير غياب 
بوغبا لعدة أسابيع أخرى

قرعة الدوري 
األورويب تضع 

"المان" يونايتد يف 
ص13مواجهة ميالن

ص12



n واتســم الشوط األول بالتكافؤ 
طفيفــة  ســيطرة  مــع  والنديــة، 
ألصحــاب األرض، الذيــن كانوا 
قريبيــن من افتتاح باب التســجيل 
فــي الدقيقــة 15، إثــر خطــأ من 
الدفــاع إال أن تســديدة الغوماري 

مرت جانبية.
رد فعــل النادي القســنطيني، جاء 
فــي الدقيقــة 30، عندمــا تولــى 
المدافــع زعالني تنفيذ مخالفة من 
مســافة 25 متــًرا، إال أن قذيفتــه 

مرت بمحاذاة القائم.
النــادي  دخلــه  الثانــي،  الشــوط 
فــي  أكبــر  بجــرأة  القســنطيني 
الهجوم، وكاد يوقع هدف الســبق، 
بعد تبادل كروي مميز في وســط 
الملعب، بين بلمســعود والعمري، 
لتصل الكــرة إلى أمقــران، الذي 
ســدد بقوة غير أن كرتــه جانبت 

القائم.

وفي الدقيقة 55، تحصل األولمبي 
علــى مخالفــة من علــى بعد 20 
مترا، تولى مــدان تنفيذها، إال أن 

تسديدته ارتطمت بالعارضة.

الشــباب  العبــو  فضــل  بعدهــا 
الركــون إلى الخلف، للحفاظ على 
النتيجــة، لتنتهي المباراة من دون 
غالــب وال مغلوب.بهــذا التعادل، 

أصبــح رصيد أولمبــي 28 نقطة 
فــي الوصافــة مؤقتا، فيمــا ارتفع 
رصيد الشــباب إلى 14 نقطة في 

المركز الرابع عشر.

n صحيح أن الجمعية مازالت تتخبط في دوامة 
الضائقة المالية التي تســببت في مطالبة الالعبين 
لمســتحقاتهم بدايــة األســبوع الماضــي  ، إال أن 
زمــالء القائد زياد عازمــون على تجاوز كل تلك 
المشــاكل واإلطاحــة بــوداد تلمســان و مواصلة 

النتائج اإليجابية والزحف نحو المقدمة ، وتميزت 
الحصــص التدريبية األخيرة باألجواء الجيدة التي 
صنعهــا الالعبون الذين اســتعادوا معنوياتهم من 
جديد بعد وقفة األنصار معهم في حصة االستئناف 
، وهــو ما أراح الطاقم الفنــي الذي طالب العبيه 

بضرورة نســيان المشــاكل المالية و التركيز فقط 
علــى مباراة تلمســان ،  و يضع رفقاء القائد زياد 
مصلحة فريقهم قبل مصلحتهم الشــخصية ، فعلى 
الرغــم من أنهم لــم ينالوا حقوقهم إلــى حد اآلن، 
إال أنهم غير مســتعدين للتفريط في واجباتهم تجاه 
فريقهــم الذي منح لهم فرصــة البروز والتألق في 
القســم األول وتمثيل مدينة الشــهيد البطل العربي 
بن مهيدي ، لذلــك فإن هؤالء عازمون على رفع 

التحدي في لقاء اليوم أمام وداد تلمسان .
في الســياق ذاتــه عينت الرابطة الحكم بوكواســة 
لطفي بمســاعدة كل من بونــوة و ريموش إلدارة 
مبــاراة اليوم بين جمعية عيــن مليلة وضيفه وداد 

تلمسان .
اإلدارة تطلق إنذار استغاثة للسلطات 

املحلية وكافة أصحاب املال واألعمال
تفاقــم الوضــع المالــي لفريقها خاصة فــي األيام 
األخيرة جعل إدارة جمعية عين مليلة  تطلق إنذار 
اســتغاثة للســلطات المحلية ولكافة أصحاب المال 
واألعمــال وكذلــك إلــى جميع المحبيــن من أجل 
مساعدة الفريق الذي يعيش في ضائقة مالية خانقة 
منذ بداية هذا الموسم ، ستكون عواقبها وخيمة إذا 
ما اســتمر الوضع على حاله الســيما و ان الفريق 

يحقق نتائج إيجابية جيدة 

من شأنه أن يعيد التوازن للفريق 

شباب قسنطينة يعود بتعادل ثمين من المدية 

جمعية عني مليلة  / وداد تلمسان 
الصام عازمة عىل مواصلة حصد النقاط رغم الضائقة المالية 

بعد تدخل االتحاد الجزائري لكرة القدم.
شبيبة القبائل يعلن تسوية قضية دياوارا

n مكن مجلس إدارة نادي شــبيبة القبائل، من تســوية قضية الالعب البوركينابي، بانو دياوارا، بعد 
تدخــل االتحــاد الجزائري لكــرة القدم.وأوضح النــادي القبائلي، اليــوم الجمعة، في بيــان عبر صفحته 
الرســمية على »فيســبوك«، أن قضية دياوارا صارت من الماضي، بعد تكفل االتحاد الجزائري بتسديد 
مســتحقات الالعب، مع خصم مكافأة مشــاركة الفريق في دور مجموعات الكونفدرالية اإلفريقية.وانتقل 
دياوارا إلى صفوف شــبيبة القبائل، في موســم 2014/2015، قبل أن ينتقل إلى ســموحة المصري، 
بعد منع االتحاد الجزائري األندية المحترفة من التعاقد مع الالعبين األفارقة، بسبب أزمة الديون.وكان 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، قد ألزم شــبيبة القبائل بتســديد 64 ألف يورو، تمثل قيمة مستحقات 

الالعب لعام كامل، وتعويضات فسخ عقده من طرف واحد.
ق.ر

عين على الرياضة 
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تحتل الريادة مؤقتا 
الساورة تمطر اتحاد بسكرة 

بأربعة أهداف 
n واصــل نــادي شــبيبة الســاورة 
اســتفاقته في الدوري وتقديم عروض 
قويــة ، حيث أمطر مســاء أمس أمطر 
شــباك ضيفــه اتحــاد بســكرة، بأربعة 

أهداف دون رد.
رباعية الشــبيبة ســجلها محمــد داود 
 ،45+2( مســعودي  وبــالل   ،)25(
و54(، وأيمــن لحمــري )78( عبــر 

ركلة جزاء.
بهذا الفوز، ارتقى شبيبة الساورة إلى المركز األول مؤقتا برصيد 29 
نقطــة، فيما توقف رصيد االتحاد عند 13 نقطة في المركز الســادس 

عشر.
ولة األولى )14 مارس(: نيجيريا - تنزانيا، الجزائر - الكونغو الجولة 
الثانيــة )17 مــارس(: تنزانيا - الجزائر، الكونغــو - نيجيريا الجولة 

الثالثة )20 مارس(: نيجيريا - الجزائر، تنزانيا – الكونغو.

النرصية تستعيد نغمة االنتصارات 
n استعاد نصر حسين داي نغمة االنتصارات، وحقق فوزا كبيرا على 

حساب ضيفه سريع غليزان، بثالثة أهداف دون رد.
وتمكــن رشــيد ناجــي )16(، وربيــع مفتــاح )25(، وحمــزة بانوح 

)3+90(، من توقيع ثالثية النصرية.
بهذه النتيجة، رفع نصر حسين داي رصيده إلى 17 نقطة في المركز 
الثانــي عشــر، بفارق األهــداف عن ســريع غليزان صاحــب المركز 

الحادي عشر.

سجل ثنائية فريقه 
بونجاح يهدي الكأس للسد أمام الدحيل 
n أهــدى المهاجــم الدولــي 
الجزائري ، بغــداد بونجاح، 
القــدم،  لكــرة  قطــر  كأس 
للموســم 2021، بتســجيله 
هدفي المباراة أمام منافســه 
 )2-0( الدحيــل  التقليــدي 
فــي المبــاراة النهائيــة التي 
جمعــت بينهما عشــية أمس 
الجمعــة على ملعب »عبدهللا 
بــن خليفــة« بنــادي الدحيل 
بالدوحة.و سجل بونجاح ثنائيته في الدقيقتين )6 و 77( من المباراة.
وتأهل الفريقان إلى الدور النهائي على حســاب الريان )0-1( الغرافة 
)1-2( .و يســير الســد القطري بخطــى ثابتة للتتويــج بلقب البطولة 
الوطنيــة حيث يحتل الســد المركز األول بفارق شاســع يقدر بــــ 13 
نقطة ، عن الدحيل صاحب المركز الثاني.و بات السد على بعد نقطتين 

فقط من حصد لقبه الخامس عشر.

فــرة  يف  جــدد  العبــني  انتــداب 
االنتقاالت القادمة

n أعلن المدير الرياضي لشــباب قســنطينة »ياسين بزاز« استقدام 
العبين جدد خالل االنتقاالت القادمة لتحسين وضعية الفريق.

وأوضح بأن الطاقم اإلداري و الفني سيقومون باختيار العبين متمكنين 
إلعطاء دفع للفريق ،من أجل تحقيق نتائج جيدة في المستقبل القريب.
وفي ذات الســياق أكــد ذات المتحدث أنه تم تحديــد الخلل بدقة، وقام 
بتسطير االهداف، مؤكدا أنه سيتم استقدام العبين محليين أو مغتربين.
كما نوه ذات المتحدث أن الالعبين الذين ســيتم اســتقدامهم بعضهم ال 

يزال مرتبطين بعقود مع فرقهم الحالية.
وتحدث كذلك عن حالة الالعبين المسرحين، وأكد أنهم في مفاوضات 

مع و كالئهم إليجاد حلول ترضي كل األطراف
ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول أنه يتفهم غضب و استياء جماهير 

السنافر، وأنه بصدد استقدام العبين جدد إلعطاء دفع للفريق.
وتحدث مدرب شــباب قســنطينة »ميلود حمدي« أن العمل مع المدير 

الرياضي بزاز يتم باحترافية إلعادة الفريق إلى الواجهة.
و أشــار المدرب حمدي أنه حاز على العديد من الشــهادات في مجال 
التدريب، و تحصله على بطولة الدوري الجزائري مع اتحاد العاصمة، 
كما أنه رفض عدة عروض لنوادي أخرى و تفضيله البقاء مع السنافر
بن جامع. مريم
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عاد فريق شباب قسنطينة بتعادل ثمين  من تنقله إلى المدية لحساب الجولة ال15 من البطولة الوطنية للقسم 
المحترف، وهو تعادل من شأنه أن يعيد التوازن للفريق الباحث عن مخرج من وضعيته الصعبة  

يشهد عشية اليوم ملعب خليفي التهامي الزوبير مباراة هامة ضمن منافسات الرابطة  المحترفة  األولى برسم 
الجولة ال 15 تجمع بين فريقي جمعية عين مليلة صاحب األرض و ضيفه وداد تلمسان في مواجهة تعد 

بالكثير بالنظر الى رغبة الفريقين في الفوز ، حيث سيحاول أشبال المدرب يعيش تأكيد نتيجة الفوز الذي عاد 
به من بولوغين أمام اتحاد العاصمة فيما سيحاول التلمسانيون تأكيد الفوز الذي حققوه في الجولة الماضية 

أمام أهلي برج بوعريرج بثالثية .

قسنطينة : تاج الدين 

أم البواقي : حلوي رفيق



 n
قــال أولــي غونــار سولشــكاير مدرب مانشســتر 
يونايتد إن بول بوغبا العب الوســط لم يتعاَف بعد 
من إصابة في الفخذ وسيســتمر غيابه لعدة أسابيع، 
وأصيــب بوغبا في التعادل 3-3 مــع إيفرتون في 
السادس من فيفري وغاب منذ ذلك الحين عن خمس 
مباريات بجميع المسابقات، وسيغيب دانييل جيمس 
عن الرحلة إلى تشيلسي في الدوري غدا األحد بعد 
إصابته في التعادل بدون أهداف مع لاير سوسييداد 
في الدوري األوروبي يوم الخميس، وتأهل يونايتد 
إلى دور الستة عشــر بالبطولة القارية مستفيدا من 
انتصاره -4صفر في الذهاب، وأشــار سولشــكاير 
إلى أن المهاجم إدينســون كافاني والعبي الوســط 
ســكوت مكتومينــاي ودون فــان دي بيــك اقتربوا 
مــن العودة إلى الفريق، وأبلغ سولشــكاير تلفزيون 

»مانشســتر يونايتد«: لألسف غياب بول سيستمر 
لعدة أســابيع أخرى. نأمل أن يكون سكوت ودوني 
وإدينســون متاحين في المباراة المقبلة، لكني لست 
واثقا من ذلــك، وأضاف: جيمس تعرض إلصابة. 
نأمل أال تكــون خطيرة. علينا إخضاعه للكشــف، 
ويحتل يونايتد المركــز الثاني في الدوري برصيد 
49 نقطة متأخرا بعشــر نقاط عن جاره مانشســتر 

سيتي.
لقاء هام ينتظر النادي االنجليزي 

غدا أمام تشيلسي
هــذا، وقال مــدرب تشيلســي تومــاس توخيل في 
مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه مانشستر يونايتد 
صاحــب المركز الثانــي غدا األحد فــي الدوري: 
»أعتقــد أن المنافســين ال يرغبــون فــي مواجهتنا 
حاليا، لكن الصورة لم تكتمل بعد. المشوار ال يزال 

طويال. يجب أن نواصل التحســن والتطور من يوم 
إلــى آخر. هنــاك الكثير من الجوانــب التي تحتاج 
إلى التحســن. أشعر بحماس الفريق. نحن مجموعة 
قويــة وهذا ما يجعلنا من الفرق التي يصعب الفوز 
عليها. كرة القدم لعبــة جماعية«، وقال توخيل إنه 
يعلــم تماما مدى خطــورة يونايتد الذي يتفوق على 
فريقه بســت نقاط وبثالثة مراكز ولم يخســر حتى 
اآلن خــارج ملعبه هذا الموســم، وأضاف توخيل: 
»أتمنى الفوز. نعلم اننا سنواجه تحديا كبيرا. يملك 
يونايتــد العبيــن من أصحــاب المهــارات الفردية 
العالية ويمكنه أن يســبب لنا المتاعب بسرعته وهو 
فريــق قوي جدا خــارج ملعبه ويدافــع بقوة ويجيد 

التحول من المواقف الدفاعية للهجومية«.
مواجهة مثرية منتظرة بني »املان« 

يونايتد وميالن اإليطالي
علــى صعيــد آخر، وضعــت قرعــة دور 16 في 
الــدوري األوروبي لكرة القدم والتي ســحبت أمس 
الجمعة، مانشســتر يونايتــد اإلنجليزي في مواجهة 
قويــة أمــام ميــالن اإليطالــي، وســيتقابل أجاكس 
أمســتردام الهولنــدي أمام يانغ بويز السويســري، 
دينامــو كييف األوكرانــي أمام فيالاير اإلســباني، 
روما اإليطالي أمام شــاختار دونيتسك األوكراني، 
وأولمبياكــوس اليوناني أمام أرســنال اإلنجليزي، 
ودينامــو زغرب الكرواتي أمام توتنهام هوتســبير 
اإلنجليزي، وســالفيا براغ التشــيكي أمام رينجرز 
االســكتلندي، وأخيرا غرناطة اإلسباني أمام مولده 
النرويجي، وستقام مباريات الذهاب في 11 مارس 
المقبل بينما تقام لقاءات العودة في 18 من الشــهر 

نفسه

الوكاالت

n أوضــح تومــاس توخيــل مدرب 
تشيلســي أمــس الجمعــة، أن عملية 
التحســن والتطوير في فريقه لم تنته 
بعد رغــم أن النــادي اللندني أصبح 

منافســا يصعــب الفوز عليــه منذ أن 
تولى المدرب األلمانــي تدريبه، ولم 
يخســر تشيلســي صاحــب المركــز 
الخامــس فــي الــدوري االنجليــزي 

الممتــاز في ثمانــي مباريات في كل 
المســابقات منذ أن حــل توخيل بدال 
من أســطورة الفريق فرانك المبارد 
المــدرب  وقــاد  الماضــي،  الشــهر 
األلمانــي تشيلســي للفــوز -1صفــر 
علــى أتلتيكو مدريد فــي ذهاب دور 
الســتة عشــر لدوري أبطــال أوروبا 
يوم الثالثاء الماضي، وعكف توخيل 
علــى تعزيــز خــط دفــاع تشيلســي 
والعمل على جعــل الفريق أكثر ثباتا 
فــي المســتوى ومني مرمــى الفريق 
بهدفين فقط في آخر ثماني مباريات، 
وأشاد توخيل بالمهاجم أوليفييه جيرو 
الذي ســجل هدف الفوز أمام أتلتيكو 
لكنــه لم يكشــف مــا إذا كان الالعب 
أمــام  أساســيا  سيشــارك  الفرنســي 
يونايتــد، وســيغيب المدافع المصاب 

تياغو سيلفا.

فيما أكد سولشكاير غياب بوغبا لعدة أسابيع أخرى

قرعة الدوري األوروبي تضع »المان« 
يونايتد في مواجهة ميالن

توخيل: "جميع الفرق تخىش تشيليس"

ليفربول يتلقى رضبة قوية بإصابة هندرسون

أنشيلويت يريد االستمرار مع إيفرتون 
حتى افتتاح ملعبه الجديد

عودة الجماهري إىل المدرجات 
تقلق المدرب مويز
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يغــادر  هــري  تــريي 
مونرتيال ألسباب عائلية

nأعلن مونتلاير إمباكت المنافس 
في الدوري األميركي للمحترفين 
لكــرة القدم يــوم الخميــس، أن 
الدولي الفرنســي السابق تييري 
هنــري الفائز بــكأس العالم قرر 
الفريــق  تدريــب  عــن  الرحيــل 
ألســباب عائليــة، وقــال هنري 
الــذي تولى تدريــب إمباكت قبل 
انطالق موســم 2020، إن العام 
الماضي كان صعبا للغاية بسبب 
قيــود احتــواء فيــروس كورونا 
التــي حرمته من رؤيــة أطفاله، 
مــن  البالــغ  هنــري  وأضــاف 
العمــر »43 عامــا« في مؤتمر 
صحافــي: بحــزن بالــغ اتخــذت 
قــرار الرحيــل عــن مونتــلاير. 
العام الماضــي كان صعبا للغاية 
بالنســبة لــي شــخصيا. بســبب 
الوباء المنتشــر عالميا لم أتمكن 
مــن رؤية أطفالي. لســوء الحظ 
نظــرا للقيود المســتمرة وحقيقة 
أنه ســيتعين علينــا االنتقال إلى 
الواليات المتحدة مرة أخرى لعدة 
أشــهر لن يكون األمــر مختلفا. 
ابتعادي عن أطفالي يشــكل عبئا 

نفسيا كبيرا على أسرتي.

ليفربــول  تلقــى   n
ضربــة  اإلنجليــزي 

قويــة بعد أن تبين أن 
إصابة قائده والعب 
جــوردان  وســطه 
ضــد  هندرســون 
إيفرتــون األســبوع 

الماضي ستجبره على 
الغيــاب عــن المالعب 

حتــى أبريــل المقبــل بعد 
خضوعــه لعمليــة جراحيــة فــي 

أســفل عضــالت البطــن، وأصــدر 
ليفربول بيانا جاء فيه: ال فترة زمنية 
محددة لعودته إلى المالعب، سيغيب 
مبدئيــا إلى مــا بعد فتــرة المباريات 
الدوليــة أواخــر مــارس، واضطــر 
هندرســون إلــى عدم اكمــال مباراة 
الدربــي التي خســرها فريقه صفر-
2 فــي الــدوري المحلــي وســينضم 

إلى عــدد كبير مــن زمالئه 
المصابين وعلى رأســهم 
الهولنــدي فيرجيل فان 
دايــك وجــو غوميــز 
جويل  والكاميرونــي 
والبرازيلــي  ماتيــب 
وســيغيب  فابينيــو، 
هندرسون بالتالي على 
األقل عن خمس مباريات 
لفريقه بينها لقــاء القمة ضد 
تشلسي في الدوري المحلي ومباراة 
اإلياب ضد اليبزيغ األلماني في ثمن 
النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا، 
مباريــات  ثــالث  إلــى  باإلضافــة 
لمنتخــب بــالده ضــد ســان مارينو 
وألبانيــا وبولنــدا ضمــن التصفيات 

المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

nذكــر كارلو أنشــيلوتي مدرب 
إيفرتــون أنــه يتمنــى البقاء 

مــع الفريــق المنافس في 
اإلنجليــزي  الــدوري 
القــدم  لكــرة  الممتــاز 
ممكنــة  فتــرة  ألطــول 
ويريــد مشــاهدة الفريق 

فــي ملعبــه الجديــد فــي 
 ،2024-2025 موســم 

ويخطط إيفرتــون لبناء ملعب 
بســعة 52888 متفرجــا، وحصــل 
علــى موافقــة باإلجماع مــن مجلس 
مدينة ليفربول يوم الثالثاء الماضي، 
وأضاف أنشــيلوتي الــذي يمتد عقده 
حتــى جــوان 2024 : أنــا هنا منذ 

عام ولــدي شــعور جيد لذا 
أتمنــى البقــاء ألطــول 
فتــرة ممكنــة. أتمنى 
عندما  هنــا  الوجود 
الملعــب  يُفتتــح 
ســيكون  الجديــد. 
إنجازا لــي، وتابع: 
البقــاء حتــى نهايــة 
العقد في 2024 يعني 
أننــي قمــت بعمــل جيــد 
وعندمــا تقــوم بعمل جيــد فلن 
يتوقــف العقد عنــد 2024، ويحتل 
إيفرتون المركز الســابع في الدوري 

ويستضيف ساوثمبتون يوم االثنين.

n كشــف ديفيــد مويز مدرب وســت 
هــام يونايتد أمــس الجمعة، أنه يشــعر 
بالقلــق مــن فكــرة الســماح للجماهير 
بحضــور الجولة األخيرة من الموســم 
في الــدوري اإلنجليــزي الممتاز لكرة 
القــدم في 23 ماي، ألنها ســتصب في 
صالح بعض الفرق، وقد يتم السماح لما 
يصل إلى عشرة آالف مشجع بحضور 
مباريات كرة القدم اعتبارا من 17 مايو 
شريطة تلبية بعض الشروط طبقا لخطة 
القيود  البريطانيــة لتخفيــف  الحكومــة 
المفروضــة بســبب وبــاء كوفيد19-، 
وفتحــت بعــض المالعــب فــي أجزاء 
مــن إنجلتــرا أبوابها لعــدد محدود من 
الجماهير في ديســمبر، لكــن الحكومة 
فرضت عزال شــامال آخــر بعد موجة 
جديــدة مــن العــدوى، وقــال مويز إن 
عــودة الجماهير فكرة رائعة لكن يتعين 
اســتكمال الموســم الحالي خلف أبواب 

مغلقة، وســينتهي عقد مويز مع وســت 
هــام في نهاية الموســم الحالي وربطته 
تقارير لوسائل إعالم بريطانية باحتمال 
تدريب ناديه الســابق ســيلتيك لكنه قلل 
من التكهنات بشأن عودته إلى اسكتلندا.

أالردايس غري قلق عىل مصريه 
 التدريبي

n قــال ســام أالردايــس مدرب 
وســت بروميتــش ألبيــون، إنه 
غير قلق على سمعته ومستقبله 
التدريبــي في ظل تعثــر وتراجع 
فريقــه خــالل الموســم الحالــي 
بالدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة 
القــدم، رغم أنه أكــد أن الهبوط 
سيشــكل خيبة أمل كبيرة لجميع 
من في النادي، وتولى أالردايس 
تدريــب وســت بروميتش عقب 
إقالة سلفه ســالفين بيليتش في 
ديســمبر الماضي بعــد أن حقق 
الفريــق فوزا وحيدا في أول 13 
مباراة في الدوري هذا الموســم، 
وأالردايس معروف بقدرته على مســاعدة الفرق المتعثرة لكنه ربما 
ال ينجــح هــذه المرة مع وســت بروميتش الذي يحتــل حاليا المركز 
19 وقبــل األخير قبل 13 جولة من نهاية الموســم، وفشــل وســت 
بروميتش في تحقيق أي فوز في ســبع مباريات ويتخلف بفارق 11 

نقطة عن منطقة األمان.

شفاء ثنايئ البايرن مولر وغنابري من "كورونا"

n عــاد تومــاس مولر إلى تدريبات بايرن ميونخ، متصدر الدوري األلماني لكــرة القدم، يوم الخميس، بعد أن 
قضى أسبوعين في العزل إلصابته بفيروس كورونا المستجد، وأجرى مولر حصة تدريبية منفردة في الملعب 
التدريبي لبايرن، للمرة األولى منذ ظهرت إصابته بالعدوى أثناء وجوده في قطر خالل الحملة الناجحة للنادي 
البافاري نحو التتويج بلقب مونديال األندية في وقت ســابق من الشــهر الجاري، وعاد مولر »31 عاما« إلى 
ألمانيا قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة، وأخضع نفســه للعزل المنزلي، كما عاد ســيرج غنابري إلى 
التدريبــات بعــد فترة من الغياب، بســبب اإلصابة في الفخــذ، لكن لم يتضح بعد إمكانية مشــاركة الالعبين في 

المباراة أمام كولن اليوم السبت بالبوندسليغا.
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تايغر وودز ينقل إىل مستشفى آخر
n قال مركز هاربور أوكال الطبي إن تايغر وودز العب الغولف نُقل إلى مستشــفى آخر في 
لوس أنجلوس لمواصلة التعافي من اإلصابات الخطيرة التي تعرض لها في حادث سير األسبوع 
الحالــي، وخضــع وودز الحاصــل على 15 لقبا فــي البطوالت الكبرى لجراحة لعالج كســور 
مضاعفة في الســاق والشــظية بعد حادث الثالثاء، وأشــار مدير شــرطة مقاطعة لوس أنجليس 
إلى أن وودز البالغ عمره ”45 عاما” لن توجه إليه اتهامات جنائية بســبب الحادث، وقال أنيش 
ماهاغان الرئيس التنفيذي المؤقت لمركز هاربور أوكال الطبي في حساب المستشفى في ”تويتر” 
: وودز نُقل إلى مركز سيدارز سيناء الطبي لمواصلة التعافي والحصول على الرعاية الطبية.

 رئيس االتحادية الجزائرية للسباحة 
 »يجب تظافر جهود الجميع لتجسيد قرار إعادة فتح المسابح«

حجاب رئيسة جديدة قديمة للجمعية 
الوطنية لتطوير الرياضة النسوية

n انتخبــت دنيــا حجــاب للمــرة الثانيــة علــى 
التوالــي، رئيســة الجمعيــة الوطنيــة لتطويــر 
الرياضــة النســوية للعهــدة األولمبيــة الجديــدة 
2024-2021، بمناسبة اشغال الجمعية العامة 
االنتخابيــة التــي جرت أمــس الجمعــة بمركز 
الصحافة بالديــوان الوطني للمركــب االولمبي 
محمــد بوضياف )الجزائر العاصمة(، وحصلت 
حجــاب على 27 صوتــا مقابل 14 لمنافســتها 
الوحيــدة، طــاووس بــن عايب، رئيســة جمعية 
واليــة الجلفة، من مجموع 45 مصوتة حضرن 
مجريــات عملية االقتــراع، مع تســجيل غياب 
عضو واحد والغاء ورقتين، وصرحت الرئيسة، 
عقــب انتخابها خالل الجمعيــة العامة االنتخابية 
قائلة: ”اشكر كل االعضاء على  تجديد الثقة في 
شــخصي لعهدة اولمبية ثانية وهذا يدل على ان 
هناك رغبة فــي االســتمرار ومواصلة برنامج 

العمل الذي سطرناه منذ 2017”. 
املصادقة على حصيلة العهدة 

االوملبية 2017-2020
واضافــت: ” خــالل الســنوات الماضيــة أعدنا 

االعتبــار لــكل الجمعيات الوالئيــة، حيث كانت 
االنطالقــة ب12 واليــة واليــوم نحــن في 46 
واليــة.. ان شــاء هللا في هــذه العهدة، ســنصل 
الى مناطق الظل والواليات المنتدبة. نســتهدف 
االرتقاء بالرياضة النســوية على مســتوى 58 
واليــة”، وســتعمل دنيا حجــاب -مثلمــا اكدته- 
علــى  ”النهوض بالجمعيات الرياضية النســوية 
لــدى مختلف شــرائح المجتمع، بــدءا بالرياضة 
المدرســية وحتــى  المــرأة  الماكثــة  بالبيــت 
والعاملة”، ومن جهتها، قالت المترشــحة الثانية 
لهــذا االقتــراع ومنافســة حجاب، طــاووس بن 
عايب: ”االنتخابــات جرت في جو ديمقراطي.. 
اتمنــى للرئيســة النجــاح والمزيد مــن  التقدم  
واالهتمام بالرياضة النســوية فــي جنوب البالد 
وتقديــم الدعم للمنخرطات فــي الجمعية هناك”، 
عكــف  االنتخابيــة،  الجمعيــة  اجــراء  وقبــل 
اعضــاء الجمعية العامة اليــوم الجمعة الماضي 
) 19 فبراير( على مناقشــة ثــم المصادقة على 
الحصيلتين المالية واالدبية لسنة 2020، اضافة 
الــى المصادقة علــى حصيلة العهــدة االولمبية 

.2017-2020
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الجزائريــة  االتحاديــة  رئيــس  أصــر   n
يــوم  بوغــادو،  حكيــم  محمــد  للســباحة، 
الخميــس، أن نجاح تطبيــق قرار إعادة فتح 
المســابح مرتبــط بضــرورة تظافــر جهود 
جميع األطــراف المعنية، خاصة الرابطات 
الوالئيــة، مديريــات الشــباب والرياضة و 
دواويــن المركبــات متعــددة الرياضــات، 
وأعلنــت وزارة الشــباب والرياضــة يــوم 
الخميــس الفــارط، منــح الضــوء األخضر 
ألندية الســباحة المعنية بالمنافسات الوطنية 
والدوليــة مــن أجــل اســتئناف التدريبــات 
بالمســابح بداية من األحد 21 فيفري، وفي 
حديث مع ”وأج”، ثمن بوغادو قرار الوزارة 
الوصيــة القاضي بإعادة فتح المســابح بعد 
عشرة أشهر من الغلق جراء جائحة كورونا 
فيروس، معتبرا أن عائلة الســباحة الوطنية 
”تلقت الخبر بارتياح كبير”, حيث ســتعمل 
هيئته على ”تجسيده بمعية جميع الفاعلين”.

استئناف التدريبات بالنسبة 
لألندية ليست عملية بسيطة

»إعادة فتح المســابح و استئناف التدريبات 
بالنســبة لألنديــة ليســت عمليــة بســيطة، 
ألنهــا تتطلــب تكاثــف الجهــود. كإجــراء 
أولــي، كلفنــا الرابطات الوالئيــة لالجتماع 
باألنديــة المنخرطة تحت لوائها لتحديد عدد 
الرياضييــن واألنديــة المؤهلــة الســتئناف 
البروتوكول الصحي«،  التدريبات وتجهيز 
صرح الرئيس، وأضاف: ”هذا تحســبا لعقد 
اجتمــاع ثالثــي علــى مســتوى كل والية, 
يجمع الرابطة, مديرية الشــباب والرياضة 

وديــوان المركب متعــدد الرياضات )الذي 
يسير المسبح( وذلك من أجل وضع برنامج 
الستغالل األحواض بالنسبة لكل الفئات من 
البراعم إلى األكابر. بعد االتفاق على جميع 
اإلجــراءات الالزمة وتحديد المهام, ســيتم 
اإلنطالق في التدريبات تحســبا لهذا الموسم 
)2021-2020( الــذي ســيكون قصيرا، 

فعلى الجميع تحمل مسؤولياته”.

سيتم منح اإلجازات للرياضيني 
املعنيني بالعودة إىل التدريبات فقط

وكان المكتب الفيدرالي لالتحادية الجزائرية 
للسباحة سباقا التخاذ قرار تعليق المنافسات 
الرياضية مطلع شــهر مارس 2020، قبل 
أن يقــرر رســميا إنهاء الموســم الرياضي 
تفشــي  تواصــل  بســبب   2019-2020

جائحــة كورونــا بالجزائــر، كمــا قــررت 
وزارة الشــباب والرياضة الســماح ”بعودة 
المنافســات الوطنية في تخصص السباحة، 
بدايــة من شــهر أفريــل 2021”، حســب 
البيان الــذي أصدرته، ومن جانبه، كشــف 
مديــر المنتخبات الوطنيــة لالتحادية، لمين 
بن عبد الرحمان، أنه ســيتم منح اإلجازات 
للرياضييــن المعنيين بالعودة إلى التدريبات 
وفقــط، بعــد االتفاق علــى جميــع التدابير 

الضرورية، وقال: ”األكيد أن أول منافســة 
ستجري ستكون بعد شــهر رمضان، حيث 
سنعيش موسما استثنائيا تنظم فيه المنافسات 
بيــن 25 مــاي و 25 جويلية. سنســتدعي 
المجمــع التقنــي في الفترة بيــن 15 و 25 
مارس القــادم أي بعد عقــد الجمعية العامة 
المنافســات  رزنامــة  لضبــط  اإلنتخابيــة، 
الوطنيــة والمشــاركات الدوليــة ومناقشــة 
نظام المنافسة والفئات السنية المعنية وباقي 

التفاصيل الفنية”.
تشجيع الرياضيني على العودة 

وتفادي تسربهم
وأضــاف التقنــي: »ســندرس بمعيــة التقنيين 
مــن  االحتمــاالت  كل  والفاعليــن  واألنديــة 
أجــل التوصل ألفضــل صيغة بهــدف إجراء 
المنافســات في أحســن الظروف، حتى نشجع 
الرياضييــن علــى العــودة وتفادي تســربهم. 
دون تناســي تحضيــرات المنتخبــات الوطنية 
المتواصلــة تحســبا لالســتحقاقات المقبلــة«، 
الفيدرالــي  المكتــب  زيــارة  وبخصــوص 
والمديرية الفنية للســباحة، بداية األســبوع إلى 
مدينة وهران لاللتقاء بلجنة تنظيم ألعاب البحر 
األبيض المتوســط وهــران2022- برئاســة 
ســليم إيــالس, أفــاد بوغــادو أنه تــم الوقوف 
على مدى تقدم أشــغال إنجــاز المركب المائي 
التابــع للمركب الرياضي الجديد، وقال الرجل 
األول فــي االتحادية: ”يتضمن المركب المائي 
ثالثة مسابح، اثنين أولمبيين )50 م( وحوض 

صغير )25 م(، واألشغال جارية فيهم”.
وأج

   الرئيس الجديد لالتحادية الجزائرية أللعاب القوى: 
"سأعمل بكل جدية من أجل ترقية 

رياضة أم األلعاب يف الجزائر"
n أكــد الرئيــس الجديــد لالتحاديــة الجزائريــة أللعاب 
القــوى، ياســين لوعيــل، عقــب انتخابــه يــوم االربعاء 
بالجزائــر العاصمة انه يعتــزم » العمل بكل جدية لترقية 
االختصــاص«، ومحاولة إضفاء لمســتي الشــخصية«، 
في كل مشــروع من مشــاريع التطويــر، وصرح لوعيل 
للصحافــة  بعد حصوله على 31 صوتا مقابل 27 صوتا 
لمنافســه فريد بوقايس:”في البداية اشكر اعضاء الجمعية 
العامــة علــى الثقة التــي وضعوها في شــخصي واتعهد 
بالعمــل بكل هــوادة لترقية العاب القوى ومنحها لمســتي 
الشــخصية”.. للتذكير، انتخب رئيس رابطة والية تيزي 
وزو، فريــد بوقايس، خــالل الجمعية العامــة االنتخابية  
األولــى علــى رأس االتحادية الجزائريــة أللعاب القوى، 
بحصده لـ39 صوتا مقابل 33 للرياضي الســابق، ياسين 
لوعيل، وبعد الطعن الذي تقدم به ياسين لوعيل ضد نتائج 
الجمعية االنتخابية األولى، تقرر إعادة عملية االقتراع من 
جديد بعد اجتماع لجنــة متابعة تجديد الهيئات الرياضية، 
ومعالجتهــا طعونا تقدم بها ثالثة اعضاء بالجمعية العامة 
وهم، ياســين لوعيل كمال بن ميسي وسيد علي صخري، 
فيمــا يتعلق بموضوع ”اختالالت” و”تجاوزات” ســجلت 
خــالل الجمعية العامــة االنتخابية للهيئــة الفيدرالية، قبل 
اإلعــالن عن عدم شــرعية نتائــج االنتخابــات، وانتخب 
62 عضوا يشــكلون الجمعية العامة للهيئة الفدرالية على 
المكتب الفدرالــي الجديد ، المتكون من 7 اعضاء وهم : 
حســين بوكندول، طاهر بكحوش، فرحــات عزام، العيد 
بســو، عبــد الحميد حومادي، مســعود خليــل و مختارية 
صافــي، ومــن جهتــه ، أعلن فريــد بوقايس انــه ” فكر 
مليــا واتخــذ قرارا ال رجعة فيه، بعدم الترشــح مســتقبال 
النتخابــات االتحاديــة الجزائريــة أللعاب القوى، ســواء 
كرئيس او عضو مكتــب فدرالي”، وعلى الرغم من ذلك 
، ألح بوقايس على انه ســيبقى ”رجل الميدان” وسيواصل 
”العمــل فــي  القاعدة”، بهدف تطوير العــاب القوى على 

مستوى والية تيزي وزو  الذي يراس رابطتها .

أولمبياد طوكيو 2020 : 
انطالق جولة الشعلة 

يوم 25 مارس
الشــعلة  جولــة  تنطلــق   n
ألعــاب   لــدورة  األولمبيــة 
طوكيو، من مدينة فوكوشــيما 
مــارس   25 يــوم  اليابانيــة 
المقبل، مع اتباع اإلجراءات  
لمكافحــة  االحترازيــة 
فيــروس كورونا، حســب ما 
أعلنت عنــه اللجنــة المنظمة 
لألولمبيــاد، وكشــفت اللجنــة 
المنظمــة ألولمبيــاد طوكيــو 
عن اإلجراءات التي ســتطبق 
خــالل الجولــة  التي تســتمر 

121 يــوم, والتي ســتنطلق من مركز تدريب كــرة القدم ”جي-فيلدج” 
بالقرب  من محطة فوكوشيما النووية، والتي شهدت قبل عشر سنوات 
أســوأ حادث نووي عرفتــه  اليابان، وقال المنظمون فــي بيان لهم إن 
المبــادئ التوجيهية ”تمت صياغتها لضمان حماية  جميع المشــاركين 
في جولة الشــعلة األولمبية، من المشــجعين و المشــاهدين، باإلضافة  
إلى الســكان المحليين«، ويحمل الشــعلة بالتعاقب عشرة آالف شخص 
عبــر جميع المحافظات الـــ 47 في اليابان،  على أن تنتهي الجولة في 
الحفــل االفتتاحي ألولمبياد طوكيو يــوم 23 جويلية، وكان من المقرر 
أن تنطلق جولة الشــعلة األولمبية في 26 مارس 2020، لكن اللجنة  
األولمبيــة الدوليــة والحكومة اليابانية قررتا قبــل ذلك الموعد بيومين، 
تأجيل  أولمبياد طوكيو2020- إلى العام الحالي بســبب تفشي فيروس 
كورونــا، ومن المقرر أن تقام دورة األلعاب األولمبية خالل الفترة من 
23 جويليــة لغايــة 8  أوت 2021، وتعقبها دورة األلعاب البارالمبية 

لذوي االحتياجات الخاصة من 24  أوت إلى 5 سبتمبر. 

تستضيف السعودية المنافسات للمرة الثالثة عىل التوايل
سباق ”فورموال إي” الليلي 

األول في التاريخ انطلق أمس
n اســتضافت الدرعية أمس الجمعة، منافســات الموســم الســابع من 
ســباقات بطولــة العالــم ”إي بي بــي فورمــوال إي 2021” في أولى 
ســباقات الموسم، وتســتضيف السعودية المنافســات للمرة الثالثة على 
التوالــي، فــي حلبة الدرعيــة على مــدار يومين متتالييــن، بتنظيم من 
وزارة الرياضة وبالتعاون مع االتحاد الســعودي للسيارات والدراجات 
النارية، وتقام منافســات الجولتين األولى والثانية من ســباق ”فورموال 
إي الدرعية 2021” يومَي الجمعة والســبت، تحت األضواء الكاشفة، 
ألول مرة في تاريخ سباقات بطولة العالم ”فورموال إي”، إذ تم تجهيز 
مسارات حلبة الدرعية بتقنية ”الليد” ذات االستهالك المنخفض، والتي 
تعمل بالطاقة المتجددة، حيث تسهم في تخفيض استهالك الطاقة بنسبة 
%50، فــي إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال االســتدامة 

البيئية واالقتصادية، المتماشية مع ”رؤية 2030«.
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متفرقات

مديريــة الصحــة بتبســة تواصــل حمالتهــا 
التحسيسية للقاح كوفيد 19

 

n تواصــل مديريــة الصحــة  والســكان لواليــة تبســة حمالتهــا 
التحسيســية والتوعيــة للقاح  فيروس كورنا عبــر مختلف التجمعات 
الســكنية والمؤسسات التربوية ،وكدا المناطق النائية وفي هذا االطار 
احتضن مدرج قاعة المحاضرات  بثانوية  الشهيد شريط لزهر ببلدية 
  covid 19 الحمامات تنظيم يوم دراسي تحسيسي حول لقاح كورونا
،وذلك بمرافقة إطارات  المؤسســة العمومية للصحة الجوارية تبســة 
تحت اشــراف مدير المؤسســة العمومية للصحة الجوارية والدكتورة 
طرطار ايمان و السيدة قوسم خولة  من مصلحة علم األوبئة و الطب 
الوقائــي  ،وكذلك الدكتورة كيباش  منية ،وممثل مكتب  حفظ الصحة 
للبلدية و مســؤول العيادة متعددة الخدمات ياسين عزيز  حضر اليوم 
التحسيســي كل من السلطات المحلية لبلدية الحمامات رئيس المجلس 
الشعبي البلدي والسيد رئيس دائرة بئر مقدم وكذلك  األسرة التربوية 
من مدراء لالبتدائيات ومختلف التنظيمات الجمعويه، وقد تزامن اليوم 
بعد أيام  من  الشروع الفعلي لعملية التلقيح بالوالية  تم القاء الضوء 
علــى مــدى نجاعة هــذا اللقاح في القضــاء على فيــروس كورونا و 
التقليــل من الحــاالت الحرجة و الوفيات و تقديم مختلف الشــروحات 
حــول مدى تقــدم العملية في انتظار إعطاء الضــوء األخضر النطالق 

حملة التلقيح ببلدية الحمامات.    
       هواري غريب 

الحكــم بعام حبســا نافذا ضــد عرشيني قام 
برتويج أدوية مهلوسة بقالمة 

n قضت محكمة قالمة بالحكم بعام حبس نافذ وغرامة مالية نافذة في 
حق شــاب تورط في قضية الممارســة غير الشــرعية لمهنة الصيدلة 
وتوزيع مواد صيدالنية عن طريق مؤسسة غير معتمدة من المصالح 
المعنية. وحســب بيان خليــة االتصال والعالقات العامــة والذي تلقت 
جريــدة عين الجزائر نســخة منه تعود حيثيــات القضية الى معلومات 
مؤكــدة، مفادها قيام شــاب بالترويج االدوية المهلوســة حيث تمكنت 
قوات الشرطة القضائية )فرقة مكافحة المخدرات( التابعة ألمن والية 
قالمــة، مــن توقيف المشــتبه فيه البالغ من العمر 26 ســنة متلبســا 
بترويج األدوية المهلوســة، على مســتوى شــارع عنونة بقالمة. بعد 
اتخــاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشــأنه، تم العثــور بحوزته على 
03 اجزاء لمشــط لدواء مهلوس نــوع بريغابالين 300  كل جزء به 
كبســولة واحدة وجزء لمشط لدواء بريغابالين بريريكا 150 ملغ  به 
كبسولتين 02 وقارورة دواء مهلوس نوع/ بريغابالين أدونتاغ 150 
ملغ تحتوي على 06 كبســوالت بمجموع 11 كبســولة، ومبلغ مالي 
من عائدات الترويج + مقص معدني صغير الحجم يستعمل في تقطيع 
كبســوالت الدواء. و تم تحويل المشــتبه فيه الى المصلحة، بعد حجز 
مــا تــم العثور عليه، فتــح تحقيق في القضية كون ضــده ملفا قضائيا 
وتــم احالتــه على قاضي المثــول الفوري الذي اصدرفــي حقن الحكم 

المذكور أعاله.
خديجة .ز 

 إنقــاذ أربع أشــخاص من خطر اختنــاق بغاز 
أحادي أكسيد الكربون بخنشلة  

n تدخلــت ، أمــس ،  الوحــدة الثانويــة للحماية المدنيــة لبوحمامة 
بواليــة خنشــلة  إلنقاذ اربع أشــخاص من خطر االختنــاق ،وهذا في 
حدود  الســاعة 11 و 05 دقائــق ببوحمامة القديمة الضحايا تتراوح 
أعمارهــم مــا بين 25 و 31 ســنة تعرضــوا لالختناق بغــاز أحادي 
اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة لغاز البوتان داخل مسكن ريفي، تم 
إســعاف المصابين ونقلهم على جناح السرعة إلى قاعة االستعجاالت 

بوحمامة. 
مغني عبد العزيز
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الموافق لـ 15 رجب  1442

يصنف ضمن رموز عاصمة الرشق 
  سوق الرومبلي يفقد بريقه وتجاره يعانون في صمت

بعد سنوات من العطاء والجد يف خدمة الوطن... 
مندوب األمن بالوالية عمي صالح بوجمعة يحال عىل التقاعد.. 

بإرشاف  من معهد تربية المائيات 
أيام تكوينية بتبسة لطلبة مرتبصني بتبسة 

n وصرح”مصطفى ســلطاني” ريس الغرفة 
الفالحية بتبســة، أن هــذه األيام التكوينية التي 
دامت 3 أيام، تأتي في إطار دعم وترقية شعبة 
تربية المائيات، خاصة وأن والية تبســة تمتلك 
إمكانيات تؤهلها لتعزيز وتجسيدها على أرض 
الواقــع، مضيفــا ذات المصــدر أن الوالية بها 
أكثر مــن 2000 حوض مائي لهــذا الغرض، 
مفيدا أنه ستنطلق أولى تجارب تربية المائيات 

بالوالية ستكون السنة القادمة.
يذكر أنه تم نهاية هذه الدورة، توزيع شهادات 
تكوينيــة على المتربصيــن الحاضرين ،كما أن 
العديد من الواليات كسوق أهراس و قسنطينة 

وعــدة واليات أخــرى حضروا هــذه األيام مع 
اســتجابة كبيرة للفالحين، ومثل هذه الدورات 

الدراســية والتكوينية، من شأنها تقديم منتوج 
جديد يثري االقتصاد المحلي والوطني.

15  عين على المجتمع

 n و يعنــي التجــار هناك من عدم توفير األمن 
و كثرة األوســاخ التي تثير الكثير من األمراض 
الخطيــرة ،ما أثار اســتياؤهم ، مطالبين البلدية و 
القائمين على شــؤونه النظــر إلى حالتهم و ايجاد 

حلول ترضي كل األطراف. 
يعتبر سوق” الرومبلي” من أقدم األسواق الشعبية 
الموجودة في الجزائر و قســنطينة ،حيث يرجح 
وجوده إلى ســنة 1900حســب شهادات الرجال 

الكبار في السوق .
 و اســتمد الســوق التســمية من قبل الفرنســيين 
التــي كانت كلمة الرومبلي تعني الركام المتخلف 
مــن البنايــات و العمارات ،أين كان االســتعمار 
الفرنســي يصبُّ جميع النفايات الصلبة و األتربة 

هناك.
يقع السوق تحت جسر سيدي راشد الشهير، لديه 
مدخل من الجهة الســفلى لحي الســويقة أين تجد 
ســالم حجرية قديمــة مهترئة تقودك إلى أســفل 
الجســر ليقابلك كرنفال شــعبي ملون متكون من 
ســلع و باعــة وجوههم بائســة حفرها األســى و 
مــرارة األجواء، يبيعون عصافير وخردوات، و 
قطــع غيار و مابــس اختفت أكل الدهر عليها و 
شــرب، و أغراضا نحاســية با معنى أو كنوزا 
تباع بدنانير، صورا عتيقة للمدينة، و للموســيقى 
أيضــاً حظهــا فقد تجــد أعواد با أوتــار و ربما 
كمنجة جديدة ، وأشــرطة غنائية لمطربين ماتوا 
دون أن يعرفهــم أحد، و أرائــك تعود للحضارة 

المصرية و العثمانية.

و فــي اســتطاع قامت بــه عين الجزائــر ،أين 
تحدثنــا مــع العديد الباعة الذين أكــدوا لنا أن هذا 
السوق أغلبه قائم على السلع المستعملة و القديمة 
التي ال تزال صالحة ومصدرها يكون عن طريق 
أشــخاص يجيبــون األحيــاء الشــعبية و يقومون 
بعمليــة تبــادل مع ربات البيوت ببعض األشــياء 
وخردوات مقابل إعطائهم أواني الخاصة بالطبخ 
،وهذا ماشــكل مصــدر رزق ألغلب البائعين، و 
واصــل كامه مؤكدا أن أحيانا يعثر على ســلعه 
مــن مكب النفايات ،حيــث هناك من يرمي كتَيب 
قديمــة أو أدوات منزليــة و آالت ال يحتاجونهــا 
،حيث نقوم بتفكيكها لتباع  كل قطعة على حدى

و فــي نفس الســياق أكــد أن هذا الســوق يقصده 
الناس من 48والية ومــن كل الطبقات، مثقفين، 
عاطليــن عن العمــل ميكانيكييــن كل يبحث عن 

حاجتهم و هم على يقين بإيجادها هنا. 

تعــّرض الســوق في اآلونــة األخيرة إلــى حالة 
تضييق في المســاحة بعد تهيئة حديقة باردو أين 
اضطرهــم إلى وضع ســلعهم في أماكــن أقل ما 
يقــول عنها أن الحيوان ال يســتطيع المكوث فيها 
نظرا لكميــة النفايات الموجودة هناك و المتحمل 
مســؤوليتها كل مــن الباعــة و ســكان المدينة و 
البلديــة التي هــي غائبة عن دورهــا ،حيث تقوم 
بتنظيفهــا مــرات قليلة ال تعد علــى أصابع اليد، 
أضــف إلــى ذلــك بعــض التصرفات الســيئة و 
الســرقات خصوصــا في ظل عــدم توفير األمن 
، أيــن عبر التجار عن ســخطهم من هاته الحالة 
التي آل إليها الســوق، بعدما كان قبلة للسواح في 
سنوات الستينات و السبعينات و بداية الثمانينات 
،حيــث يجــدون ضالتهــم مــن أواني مــن عهد 
العثماني و الفرنسي ، و صورا نادرة ، و أشرطة 

و أسطوانات لفنانين بارزين.

n عمــي صالــح بوجمعة او صديــق الزوالية 
يعــد مــن أبرز إطــارات الوالية، ولديه مســيرة 
حافلــة تولــى مــن خاللهــا العديــد مــن المهام 
الرفيعة، وســيرة ذاتيــة متميزة و أخالق حميدة 
جعلته محل ثناء زمالئه الموظفين والمسؤولين 
الذيــن تعاقبوا على الواليــة الى جانب قربه من 
المواطنين و هو الرجــل العاقل الدي قصة أزيد 
مــن 50 ســنة في مهامــه الوطنيــة خاصة في 
ســنوات الجمر التي مكنته من حب الجميع رغم 

منصبه الحساس .

قسنطينة : مريم بن جامع 

 سكيكدة : نورالدين .ب

تبسة : منى بوعكاز 

يعرف سوق ”الرومبلي” بقسنطينة حركة دائمة من قبل المواطنين الراغبين في بيع وشراء  مستلزمات 
مختلفة  ، حيث يعرض هذا السوق سلعا قديمة تعود إلى حقبات معينة و خردوات ال تستطيع أن تجدها 
إال فيه، و يعتبره أصحاب الدخل المتوسط و الضعيف خاصة متنفسا جيدا لهم حيث يجيدون ما يريدون 

بأسعار معقولة وزهيدة .

وّدع ،أمس ،إطارات والية ســكيكدة ،عمي صالح بوجمعة مندوب األمن بالوالية، بعدما فضل اإلحالة على 
التقاعد و هو الرجل الذي يحظى باإلجماع  واحترام كبير في أوساط الموظفين والمواطنين على السواء 

بمبــادرة مــن الغرفة الفالحية لوالية تبســة، والمصالــح الفالحية، نظمت بالمعهــد الوطني المتخصص في 
التكوين المهني والتسيير بالوالية، أياما تكوينية،حول تربية المائيات لفائدة المتربصين، وهي الدورة التي 

أشرف عليها معهد تربية المائيات بقالمة، وبحضور ممثلين عن واليات أخرى.

 تصوير: يوسف جري 



 كبري طهاة اإللزييه يتخىل عن مهامه؟

n شــهدت التحقيقــات فــي قضيــة 
بيبــرس،  عبيــر  المصريــة  الممثلــة 
المتهمة بقتل زوجها في شــقته بمنطقة 
البســاتين بالقاهرة، عدة ألغاز ال تزال 

غامضة حتى اآلن.
خالل التحقيقات لم تجب عبير بيبرس 
عن عدة أسئلة، لعل أهمها تلك األسئلة 
تفســيرها لكيفيــة إصابــة زوجها التي 
أودت بحياته، وســر الحقيبــة الجلدية 
التــي اختفــت مــن الشــقة، وظهرت 
بحوزتهــا في مقطع فيديــو، باإلضافة 
إلى ســيارة ماركة تويوتــا، كانت أمام 
العمــارة وظهــر بها شــخص مجهول 
لــم تفصــح المتهمة عــن هويته، رغم 
أن الســيارة مملوكــة لهمــا، كما تردد 
في التحقيقات أســماء عدد من الرجال 
الذيــن شــوهدوا فــي موقــع الحــادث 

وعقب الوفاة.
وقالــت المتهمة، عند اســتجوابها أمام 
النيابة العامة، إنها تعرفت على المجني 
عليه عن طريق أحد أصدقائها، واتفقا 
على الزواج، ثم بدأت المشــاكل بسبب 
علــم المتهمة بــأن المجنــي عليه كان 
متزوجا من قبل، وطلبت منه أن يطلق 

زوجته السابقة.
وأكــدت أنهــا أصرت، يــوم الحادث، 
على الطــالق، وأمام إصرارها اقترح 
أن يتــم الطــالق في مكتــب المأذون: 
”دخــل الغرفــة لجمع مالبســه، وكان 
هناك لوح زجاج على السرير، وأثناء 
ذلك احتدم النقاش اشتد بيننا وصفعني 
علــى وجهي، فبصقت عليــه، ثم ألقى 
الحقيبة بشــدة على اللــوح الزجاجي، 
فانكســر وأصبت في يدي، ثم توجهت 
للحمــام لغســل يــدي وعندمــا عــدت 
للغرفة، فوجئــت بالمجني عليه ينزف 
ويســقط علــى األرض وطلــب منــى 
شــرب المياه، ووجدت جرحا صغيًرا 
في صــدره فطلبت مــن الخادمة قطن 
لوقف النزيف”، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضافت أن المجنــي عليه طلب منها 
اســتدعاء اإلســعاف: ”عندما اتصلت 

باإلسعاف تأخرت ألكثر من ساعتين، 
مــا دفعني لالتصــال بصديقــه، وليد، 
فحضر للشــقة، وعندما شاهد عمرو، 
ملقى على األرض أســرع الســتدعاء 

اإلسعاف إال انه فارق الحياة”.
وكشــفت المتهمة أن سبب الخالف مع 
زوجها الذي سبق الجريمة هو نشوب 
مشــادة كالميــة بينهمــا لرغبتهــا في 
ســرعة الطالق، فصفعها على وجهها 
لتســقط علــى األرض وأصيبــت في 
يديهــا، وقالت لــه: »انت عورتني في 
إيــدي.. وإيديا دخل فيها زجاج«، فقام 
المجني عليه بمساعدتها على النهوض 

وقام بتنظيف الجرح من الدماء«.
وخــالل المعاينــة عثــرت النيابة على 
قفاز طبي بمســرح الجريمة، فأجابت 
أنهــا ال تعرف مصدر هــذا القفاز وال 
صاحبــه، وقالــت: ”دخل الشــقة ناس 
كثيــر، دكاترة والطب الشــرعي، وأنا 

معرفش”
ووجهــت النيابــة ســؤال للمتهمة عن 
عالقتهــا بالمجني عليــه، فأفادت بأنها 
كانت مطلقة، وتعرفت عليه وتزوجته 
في شــهر مايو 2019 ولم تنجب منه 
أطفــاال، وأن الخالفــات بــدأت بينهما 
عندما علمت بزواجه من سيدة أخرى، 
وبســؤالها عن المهــر أجابت المتهمة: 
”هو أداني مهر 680 جنيها والمؤخر 

مليون جنيه”.

n  أعلــن غيــوم غوميز طباخ 
قصــر اإلليزيــه منذ ربــع قرن، 
أول أمــس األربعاء تركه مهامه 
لتولي منصب ”الممثل الشخصي” 
ماكــرون  إيمانويــل  للرئيــس 

للترويج ”للمطبخ الفرنسي«.
وأوضح طاهي القصر الرئاســي 
الفرنســي المعــروف في رســالة 
عبر حســابه على تويتر أنه اتخذ 
قراره هــذا بعد ”تفكيــر معمق”، 
بهــدف ”االســتمرار فــي خدمــة 

البالد بصورة مختلفة«.
وكان غوميــز كبيــر الطهــاة في 
اإلليزيه منذ العــام 2013 بعدما 
كان مســاعدا فــي المطبــخ داخل 
القصــر الرئاســي خــالل عهود 
جاك شــيراك ونيكوال ساركوزي 
وفرنســوا هوالنــد، وصــوال إلى 

إيمانويل ماكرون.
وقــال إنه أمضــى ”25 عاما في 
رفــع رايــة االمتيــاز الفرنســي 
بتقاليده وفن الحياة الخاص به إلى 

أعلى المراتب«.
واعتبــارا مــن األول من مارس، 
يتولــى غوميــز مهامــه ”ممثــال 
شــخصيا لرئيس الجمهورية لدى 
العاملة في  األطراف والشــبكات 

قطــاع الطهــو واألغذيــة بهدف 
الترويج لفنون المطبخ الفرنسي”، 

وفق ”مونت كارلو«.
وقــد أُســندت إليــه هــذه المهمــة 
الجديدة بعد نيل ”الموافقة والثقة” 
من ماكــرون فــي إطــار القرار 
”ســنة   2021 لجعــل  الرامــي 
المطبــخ الفرنســي” مــع سلســلة 
أحــداث منتظــرة بينهــا ”منتــدى 
العالــم  للطعــام” وكأس  باريــس 
للركبــي 2023 ودورة األلعــاب 
األولمبيــة الصيفيــة فــي باريس 

العام 2024.
وسيتبع غوميز في مهامه الجديدة 

لوزارة الخارجية الفرنسية.
وكان غيوم غوميــز المنحدر من 
أصل إســباني قال فــي مقابلة مع 
وكالة فرانس برس ســنة 2018 
إن ”دوري يقــوم علــى الترويــج 
لمنتجات األرض الفرنســية )...( 
نحتــاج إلى إعــادة تعليم جزء من 
األطفال كيــف يحســنون طريقة 

أكلهم«.
وســيتولى مســاعدا غيوم غوميز 
مهامه حاليا بانتظــار تعيين كبير 
طهــاة جديد فــي اإلليزيــه، وفق 

الرئاسة الفرنسية.

 بعد الحكم عليها بـ 7 سنوات

  ألغاز يف اعرتافات الممثلة عبري 
بيربس المتهمة بقتل زوجها 

منوعات

مدينة سيفار وتسمى أيضا بالمدينة اللّغز وأعجوبة العالم الّثامنة، موجودة في سلسلة ”الطاسيلي ناجر” 
وسط صحراء ”جانت” في والية إليزي جنوب شرقي الجزائر، قال عنها علماء آثار أمريكيين كل مثلثات 
برمودا موجودة في البحر ،إال مثلث واحد موجود في صحراء الجزائر، تضم متحف لرسومات ونقوش تعود 

ألكثر من 15000 سنة، تمثل أقدم حضارة في العالم.

n  غيّــب الموت الفنان الكويتي مشــاري البالم 
اليوم متأثرا بإصابته بكورونا.

ونشــر الفنان حســن البالم أحد أقارب مشــاري، 
على حســابه في إنســتغرام، صــورة للفقيد معلقا 

عليها ”إنا هلل وإنا إليه راجعون«.
وكانت صحــة الفنان الكويتي مشــاري البالم  قد 
تدهورت ونقل إلى العناية المركزة في مستشــفى 
جابر، وذلك إثر تطورات في حالته الصحية بعد 

إصابته بفيروس كورونا المستجد 
وكان الفقيد قد نشــر  صورة من المستشفى على 
حســابه في ”إنســتغرام” قــال: ”ال تنســوني من 
دعائكم الحمد هلل على كل حال ومشکورين أهلي 
والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على الســؤال 
وكل اللــي صار أثناء التطعيــم انصبت بكورونا 
قدر هللا وماشــاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على 

االتصاالت«.

ومشــاري البــالم من مواليــد العــام 1972، و 
أدى العديــد مــن األدوار المركبــة مثل المصاب 
بالصرع في مسلســل »دروب الشــك« واألصم 
األبكم في مسلســل »جرح الزمــن«، وحققت له 
تلك األعمال شــهرة كبيرة بالوسط الفني المحلي 

والخليجي والعربي. 
وقبل دخوله المستشفى كان الراحل يصور عددا 
مــن األعمال وهي »درب الهــوى« و»الوصية 
الغائبــة« و»بيــت الــذل« التــي جمعتــه بنجوم 
الدرامــا الكويتية والخليجيــة وغلب عليها الطابع 
الدرامــي االجتماعــي، وكان الراحــل قد أكد في 
تصريحات صحافية ســابقة انه سعيد بالمشاركة 
فــي ثالثة أعمــال دفعة واحــدة، موضحا أن هذه 
األعمال يصعب علي أي فنان آخر رفضها نظرا 
لجــودة نصوصها وكذلك للنجوم المشــاركين في 

األعمال خالف وجود طاقم عمل رائع. 

 إطالق ”بوسرتات” مسلسل ” 
قيد مجهول”

 
  n   أطلقــت 
كة  شــر
ي  آ ” ج نتــا إل ا
 ” كشــن ا د و بر
بوســترات   3
رســمية دعائية 
عــن  إعالنــاً 
قيــد  مسلســلها 
مــن  مجهــول 
حساباتها  خالل 
حيث  الرسمية، 

يظهر باســل خياط بطل المسلســل منفرداً في أحد 
البوســترات، وآخــر يظهر به بطل المسلســل عبد 
المنعــم عمايري منفرداً بــدوره، أّما األخير فيجمع 
البطلْيــن ســوياً. ومــن المنتظر عرض المسلســل 
بدايــًة من 18 مارس القادم على منصة ”أوســن”، 
ليكــون بهذا أول مسلســل درامي ســوري يُعرض 
على منصة إلكترونية. كانت ”آي بروداكشــن”  قد 
أطلقــت مؤخراً اإلعالن الرســمي لمسلســلها على 
حســاباتها الرســمية، وكذلك فعل باسل خياط على 
حسابه في إنستجرام، وظهرت لقطةاإلعالن مثيرة 
ومشــّوقة، حيــث يتألف المسلســل مــن 8 حلقات 
تــدور فــي أجواء دراميــة من اإلثارة والتشــويق، 
مــن بطولة النجمْين الســوريْين باســل خياط وعبد 
المنعم عمايري. وتواصل شــركة”آي بروداكشن” 
خطواتهــا المثمــرة فــي طــرح إنتاجــات درامية 
عربيــة على المنصات اإللكترونيــة المهمة، حيث 
تقــدم مسلســل قيد مجهول قريباً على” أوســن” من 
إنتاجاتهــا األصليــة، وهو ليــس أول مسلســالتها 
المعروضة على المنصــات اإللكترونية، فتواصل 
بذلــك خطتهــا ألن تكون شــركة متكاملة للمحتوى 
تعمل على تطوير، إنتاج، استثمار وتوزيع محتوى 
عالــي الجــودة يلبي متطلبــات الســوق المصري 
والعربــي بالكامــل، وإنتاج برامــج ترفيهية وكافة 
أشكال المحتوى النصي، إلى جانب استغالل أنواع 
وفئــات المحتوى الجديد، وإلى جانب التركيز على 

المحتوى المحلي واإلقليمي.

أعماله حقت شهرة واسعة يف بلدان الخليج العريب

 وفاة الفنان الكويتي مشاري 
البالم متأثرا بكورونا

 سميت ب ”بوابة الجن” و صنفتها اليونيسكو يف قائمة أقدم وأكرب مدينة صخرية 

مدينة سيفار الجزائرية 
األعجوبة الثامنة في العالم

n صنفتها اليونيســكو في قائمة أقدم وأكبر مدينة 
صخريــة عبر العالم  فــي قائمة التراث العالمي، 
كإرث حضــاري أصبــح على قوائــم المزارات 
والمعارض الســياحية العالمية. ويشــكل الموقع 
أكبــر متحــف للرســوم الصخريــة البدائيــة في 
كل الكــرة األرضيــة وقد تــّم إحصــاء أكثر من 
30,000 رســم تصف الطقوس الدينية والحياة 
اليوميــة لإلنســان الذي عاش في هــذه المناطق، 
وهــي أقدم مــن األهرامــات المصريــة، وتقدر 
مســاحتها ب89.342 كيلومترا مربعا، تساوي 

مساحة دولة األردن
وتتضمن كهوف المدينة مجموعة من الرسومات 
لمخلوقــات بشــرية تطير في الّســماء مرتدية ما 
يشــبه أجهــزة الطيران، والغريب وجود رســوم 
أيضا لنســاء ورجال يرتدون ثيابا كالتي نرتديها 
في الزمــن الحاضــر، ورجال يرتــدون معدات 
رياضة الغطس، وبعضهم يجر أجسام أسطوانية 

غامضة، ونقوشا لسفن ورواد فضاء.
تشــير بعــض المعلومــات الموجودة فــي  وثيقة 
بأحد متاحف بريطانيا، أن الوحيد الذي دخل إلى 
المدينة وتجول في كل أزقتها هو الّساحر ”أليسر 
كراولــي” أشــهر ســاحر في التاريــخ، والفريق 
الــذي دخل معه كلهم ماتــوا، أّما هو مات بعدهم 
بســنوات وترك مخطوطات تتضمن رســومات 
غير مفهومة، وأخرى لحيوانات غريبة ومألوفة، 
كاألبقار والخيول والزرافات تعيش وسط مروج 

ضخمة وأنهار وحدائق.
 وفّســر بعض علماء اآلثار الذين زاروا سيفار، 
الرســومات والنقــوش الموجــودة فــي كهوفهــا 
بتفســيرات مختلفــة، بينهــا نظريــة ”الفضائيين 
القدامــي”، التــي تزعم قيــام كائنــات من خارج 

الفضاء بزيارة كوكب األرض في فترات ما قبل 
التاريــخ، وقامت بالتواصل مع البشــر القدامى، 
والبعــض منها يعــود أللهة وطقــوس ومعتقدات 

سكان سيفار القدامي.
كما اعتبرها بعض علماء اآلثار قارة أطلالنطيس 
المفقودة، ويتداول ســكان المناطق المجاورة لها 
عن أجدادهم كالم كثير بين الحقيقة والخيال، مثل 
عندما ينزل المطر وتشــرق الشــمس ال تستطيع 
فتح عينيك فيها، وأنّها كانت مدينة يسكنها ”الجّن 
والبــن” القــوم الذين كانوا يســكنون األرض قبل 

نزول سيدنا آدم وخلق أمنا حواء وذريتهما.
مــا يؤكد نظرية وجود هــذه المدينة التي يرددها 

األحفــاد عن أجدادهم، البحــث الذي أجراه فريق 
بحــث أوروبي الذي زارها ســنة 2018 والذي 
يتكلــم أن هذه المدينة اللّغــز موجودة قبل مجيء 
البشــر علــى األرض، كمــا أكد الفريــق وجود 

احتياط المياه العذبة في هذه المنطقة
مدينــة ســيفار تشــرف علــى حمايتهــا الــدول 
الجزائريــة ، حمايــة محكمــة، ويؤكــد بعــض 
المرشــدين فــي المناطق الّســياحية في صحراء 
الجزائــر، أنه حتى لو كان مســموح الدخول إلى 
وســطها فإنه ال يســتطيع أحد المخاطرة بحياته.
وتبقى األســئلة المطروحة كثيرة جدا فيما يخص 

سيفار, مدينة اللغز المحير…
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17عين على الثقافة والفن

تكريم المجاهدة الرمز جميلة بوباشا ووجوه 
ثورية بمناسبة اليوم الوطني للقصبة

"حالة الرعب".. رواية خيالية لـ "هيالري كلينتون"
تأييد حكم إدانة التشكييل األمريكي جيف كونز

nالمخرجة بكرة تونســي قالــت لعين الجزائر أن 
معالجــة مثل هذه القضايا فرضهــا الواقع الحزين 
و المأســوي الذي تعانيه عديد النساء ضحايا القتل 
أو اغتصاب دون عد ، المعنفات سواء عن طريق 
الضرب واإلهانة.. وبشكل يومي سواء من طرف 

عائلتها أو زوجها أو في الشارع.
بكرة تونســي التي اعتادت طرح و معالجة قضايا 
مختلفة من قضايا المجتمع اعتبرت خطوة تســليط 
الضــوء علــى هكذا قضايــا واجب و مهــم كونها 
امــرأة بالدرجة األولى ومخرجــة أرادت أن تقدم 
شــيء للمتلقي لكي تصل له بشاعة ودناءة ما يقوم 
به بعض الرجــال »أنا ال أعمم فهناك من الرجال 
مــن يرفض هــذا األســلوب ويعطي قيمــة للمرأة 

ويضعها في المكان الذي تستحقه«
واختــارت تقديمهــا في عالم الســينما صورة هاته 
المرأة كون الصورة أبلغ من كل شــيء ،وأشارت 
أنهــا لم تتعّرض ألي نــوع من هاته المعامالت أو 
اإلهانات لكنها ســمعت وشــاهدت الكثير من هذه 

المواقف.
إستغرقت مدة التصوير أسبوع كامل كون 

طاقم الفيلم مختص كل يف مجاله .
وفــي مــدة ال تتجــاوز 7دقائق إســتعرضت بكرة 
تونســي صــور مختلفــة لحالــة المــرأة بطريقــة 
ســيميولوجية موظفــة مــن خاللها إشــارات لنقل 
مجموعة من العالمات السيميائية في أيقون بصري 
قدم لنا واقعا حرفيا ،بحيث كانت كل صورة معبرة 
و لهــا أبعــاد كثيرة تجعل المشــاهد يلتمس ويضع 
نفســه مكانها »ألننا كما نعلم أن هناك فقدان كبير 
فــي خاصية الحوار لدى عائالتنا الجزائرية لذا ال 
تســتطيع المرأة أن توصل شــعورها أو أن تصف 
له العنف الــذي يؤثر عليها وعلى حياتها لذا قمت 

بكتابة سيناريو she.... هي«. 
وتواصلت مع فريق العمل بإجراء كاســتينغ يشمل 
إرسال مقطع فيديو لمدة دقيقة لكل من تريد التمثيل 
في والية تبسة ، تعبر فيه المترشحة عن شعورها 

بمواقف معينة ،بغرض اكتشاف مواهب جديدة.
ووقــع االختيار على إيمــان حاجي التي أدت دور 
البطولة رفقة حسام عيساوي ، و أردفت أن إيمان 
لــم تخيّب ظنها رغم تجربتها األولى ، وأجمع من 
داخــل المجال وخارجه أن إيمان اكتشــاف حقيقي 
،و شعور المرأة وصل لهم بطريقة رهيبة ما آثار 

بكاء أحد المشاهدات بالقاعة .
أما عن رسالة الفيلم قالت هي رسالة فنية سينمائية 
فــي قالــب درامي حقيقــي رغم أنــه يعتبر أقصر 
عمل لها لكنها ســعيدة بالمولــود الجديد، وخاصة 
أنه يعالج ظاهرة متكررة ومنتشرة بشكل رهيب.

من جهتها ذكرت أن بعد االنتهاء من العرض صدم 

الرجال،« هناك من شعر بخزي وأسف لبشاعة ما 
يحصــل للمرأة وأن هذا النوع من الرجال ال يمثله 
،أمــا النســاء منهن من صارت تبكــي ألنها مرت 
بمثل هذه التجربة، وكل  من حضر العرض، كان 
مســرورا و استحسن  العمل والرسالة التي تركت 
شــعورا رهيبا بداخلهــم ألن الكل صار يبحث عن 

نفسه.
متمنيــة أن تصــل رســالتها إلى أكبر عــدد ممكن 
من المشــاهدين وكل من يشاهد »هي« »يغيّر ما 
بنفســه لبشاعة ما قدم من حقائق مؤلمة، ألن زمن 
الجهــل ولى وما عاشــته المرأة طــوال عقود من 
الزمن الجاهلي تشــترى وتبــاع وتوأد وًتعد مجلبة 
للعار والفضيحة يكفي، فالمرأة هي شــقيقة الرجل 
في إنســانيّته، لها ما له وعليها ما عليه من تكليف 
وحســاب لقوله صلى هللا عليه وسلم » إنما النساء 
شــقائق الرجال، ما أكرمهــن إال كريم وما أهانهن 
إال لئيــم« فبعيد عن دينك وعقيدتك فهي امرأة كما 

أنت رجل فرفقا بها.«
فــي األخير قالــت المخرجة المتألقــة أن العرض 
مبرمــج في واليات جزائرية أخرى ســتعلن عنها 
في الوقت المحدد بعدما احتضن عرضه الشــرفي 

األول ديوان المركب متعدد الرياضات بتبسة.

n صــدر في باريس حكم اســتئنافي 
يؤكد إدانة الفنان التشكيلي األميركي 
جيف كونــز بـ»التقليــد« في قضية 
المالبــس  لماركــة  إعالنــاً  نســخه 
الجاهــزة النســائية الفرنســية »ناف 

نــاف« في منحوتة لــه ُعرضت في 
باريس عام 2014.

وكانــت قد أيدت محكمة االســتئناف 
الحكم الصادر عن محكمة باريس في 
نوفمبر 2018. إذ قررت رفع قيمة 

تعويضات العطل والضرر الممنوحة 
للمعلن فرانك ديفيدوفيتشــي، مصمم 
إعالن »في ديفيــر« لـ»ناف ناف« 
عــام 1985. كذلك منعــت محكمة 
االستئناف الفنان من عرض منحوتة 
البورســلين العائــدة إلى عام 1988 
وتحمــل العنوان نفســه، وخصوصاً 
علــى اإلنترنت، تحــت طائلة فرض 
غرامــة عليــه قدرهــا 600 يــورو 
فــي اليوم، حســب وكالــة الصحافة 
الفرنســية. وأمرت المحكمة تضمين 
كل من كونز والشــركة التي يديرها 
الــذي  بومبيــدو  جــورج  ومركــز 
عرض المنحوتة بالتكافل والتضامن 
تعويضــاً بقيمة 190 ألف يورو عن 
العطل والضرر، بداًل من 135 ألف 
يورو بحســب قــرار محكمة الدرجة 
المحكمــة  قــررت  كذلــك  األولــى. 
تضميــن الشــركة 14 ألــف يــورو 
لعرضهــا المنحوتة على موقع الفنان 
علــى اإلنترنت )فــي مقابل 11 ألف 

يورو فــي قرار محكمــة البداية عام 
.)2018

وأكدت محكمة االستئناف في حكمها 
أن فرانــك ديفيدوفيتشــي كان بالفعل 
مؤلــف العمل »األصلــي«، معتبرة 
أن »أوجــه التشــابه )بيــن اإلعالن 
حتــى  الغالبــة«  هــي  والمنحوتــة( 
لــو ُوِجــَدت »اختالفــات« بينهمــا. 
وتضــاف هــذه اإلدانــة إلــى أحكام 
أخــرى مماثلــة علــى كونــز الــذي 
يُعتَبــر أحد أكثر التشــكيليين شــهرة 
في العالم. وغالبــاً ما يدافع نجم الفن 
المعاصر عن نهج »االســتيالء« في 
عملــه. ففي ديســمبر 2019. أيدت 
المحكمــة نفســها إدانة شــركة كونز 
بتقليــد صــورة للمصــور الفرنســي 
جان فرنســوا بوريه واستخدامها في 
منحوتة بعنــوان »نيكد«. كذلك ديَن 
في الواليات المتحدة بتهمة »السرقة 

األدبية » .

يتناول الفيلم القصير » »she)هي(  للمخرجة بكرة تونسي الذي عرض في نهاية شهر جانفي الماضي قضية 
هامة من قضايا المجتمع والمتعلقة بالعنف ضد المرأة.وتدور القصة حول فتاة شقية تحب اللعب ، ناضجة 
تعشق االهتمام، وصلبة تتحمل الهموم،تبحث عن اآلمان.كل ما تريده هو العثور على الحب، الصدق ،الثقة 

والشعور باألمان واالهتمام .

المخرجة بكرة تونيس لعني الجزائر
فيلم »SHE » صورة سيميولوجية لواقع النساء المعنّفات .
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دالل بوعالم

nتــم أول أمــس بالجزائر العاصمة تكريم المجاهدة الرمز جميلة بوباشــا 
رفقــة المجاهديــن حســيبة بن يلس ومحمــود عرباجي، عرفانــا بدورهم 
خالل الثورة التحريرية بحي القصبة، وذلك بمناســبة إحياء اليوم الوطني 
للقصبــة.و جاء الحفــل التكريم الذي بادرت بتنظيمــه وزارتي المجاهدين 
وذوي الحقوق والثقافة والفنون على مستوى مركز الفنون والثقافة لقصر 
رؤســاء البحر بمناســبة إحياء اليوم الوطني للقصبة وبحضور نخبة من 
الوجوه الثورية والطلبة، عرفانا بجهودهم إبان معركة الجزائر )-1957
1962(.وتعــد المجاهــدة جميلــة بوباشــا من رمــوز الثــورة التحريرية 
البارزين في شبكة فدائيات حي القصبة والتي قامت بعمليات وضع القنابل 
التــي اســتهدفت مواقع قوات االحتالل بمدينة الجزائــر.و أكد األمين العام 
لــوزارة المجاهدين العيد ربيقة في كلمته خالل افتتاح اللقاء التكريمي أن 
المجاهــدة جميلة بوباشــا تعد من بطالت معركة الجزائر، مشــيرا أن هذا 
التكريــم بمثابة » وقفة عرفــان » لهذه المرأة البطلة ولكل صناع التاريخ 
الوطنــي من أجل الحفاظ على الذاكرة التاريخية ورموزها ».وبالمناســبة 
ذكر المتحدث ب »العناية الخاصة التي يوليها الســيد رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، للتاريخ الوطني وتراثنا األصيل، والتي طالما أكد عليها 
في توجيهاته، حيث دعا »إلى التوســع في ترميم المعالم التاريخية لتقف 
شــاهدة على مر األجيال على الثمن الباهظ الذي دفعه شــعبنا في التصدي 
لوحشــية اإلحتالل الفرنســي حتى يعيش حرا كريما وموحدا فوق أرضه، 
فخورا بماضيه ومسترشــدا به في صياغة المســتقبل في ظل الديمقراطية 
الحقة والعدالة االجتماعية«.وأبرز األمين العام لوزارة المجاهدين وذوي 
الحقوق، أن هذه اللقاء بمثابة » استحضار لدور قصبة الجزائر باعتبارها 
معقــال مــن معاقل الثــورة التحريرية المجيدة والتي أنجبت نســاء ورجاال 
أفــذاذا وســجلت أنصع الصفحات في الجهاد واالستشــهاد من اجل تحرير 
الوطــن والدفــاع عن الشــرف والكرامة اإلنســانية ».مــن جهتها، ثمنت 
المجاهدة الرمز جميلة بوباشا في كلمة لها هذه المبادرة وااللتفاتة، مبرزة 
أنها » جد متفائلة بمستوى الوعي لدى الشباب الجزائري«، داعية إياهم 
» التحلــي بالحذر والوعــي اتجاه ما يحاك ضد الجزائــر ووحدتها« ،كما 
شــددت علــى ضــرورة » أن يضطلع جيل الشــباب الجزائــري بدوره في 
بنــاء الوطن«.وفي هذا الصدد، تناولت المجاهدة جميلة بوباشــا محطات 
من ذكرياتها النضالية أمام المحاكم االســتعمارية بعد القبض عليها ســنة 
1960 ثم الحكم عليها باإلعدام ســنة من بعد مشاركتها رفقة المجاهدات 
جميلة بوحيرد وباية حسين و غيرهن من المناضالت في العمليات الفدائية 
بالقنابــل، والتــي تحولت لقضيــة رأي عــام عالمي كونهــا تتعلق بفضح 
التعذيب الوحشــي الممارس من طرف الجيش الفرنســي داخل الســجون 

حيث تعاطف معها كبار الشخصيات السياسية والثقافية في العالم.
وقــد تميز اللقــاء التكريمي بتقديم مداخلة للباحثــة الجامعية نبيلة لرباس 
استحضرت خاللها أهم محطات النضال الثوري في حي القصبة خالل فترة 
1962-1954 و الدور العســكري لألفواج الثورية في المنطقة المستقلة 
)المنطقة الرابعة( حيث ذكرت بأهم األعمال اإلجرامية التي قام بها الجيش 
االســتعماري بأبشــع الوســائل خاصة ســنة 1957 على غــرار الحصار 
والحواجــز األمنية والتعذيب واالعتقال والتفتيــش واإلغتصاب، في حين 
استعرض الدكتور محمد الطيب لعقاب موضوع » الهوية العمرانية لمدينة 

القصبة الذي غاص في الظروف التاريخية لنشوء مدينة الجزائر«.

nأعلنت هيالري كلينتون، وزيرة الخارجية األمريكية 
والمرشحة الرئاسية الســابقة أنها بصدد المشاركة 
فــي تأليــف أول روايــة خيالية لها ســتحمل طابع 
اإلثارة السياسية وستحمل عنوان »حالة الرعب«.
وستشارك كلينتون كتابة الرواية صديقتها الكاتبة 
لويز بيني.وبحسب ما ُنشر عن موجزها، ستركز 
أحداث الرواية على قصــة وزيرة خارجية مبتدئة 

تنضــم إلى »إدارة منافســها، رئيس تم تنصيبه بعد 
فترة أربع سنوات تقلصت فيها القيادة األمريكية على 

فــي المسرح العالمي«.وقالت السيدة األمريكية األولى السابقة 
بيان: »كتابة )رواية( مثيرة مع لويز هو حلم يتحقق. لقد اســتمتعت بكل 
كتــاب مــن كتبها وشــخصياتها باإلضافة إلــى صداقتهــا. اآلن ننضم إلى 
تجاربنا الستكشــاف العالم المعقد للدبلوماســية والخيانة عالية المخاطر. 
كل شيء ليس كما يبدو للوهلة األولى«.وقالت بيني عن مشاركتها كتابة 
الروايــة مــع كلينتون: »يــا لها من تجربة ال تصــدق، الدخول إلى وزارة 
الخارجيــة. داخــل البيت األبيــض. داخل عقل وزيــر الخارجية مع انفجار 

األزمات عالية الخطورة ».
ومن المقرر أن ُتطرح الرواية باألســواق في أوائل أكتوبر القادم بإصدار 
مشــترك بين ناشــر كلينتون »سايمون آند شوستر« وناشر بيني »سانت 
مارتــن بــرس«، وفــق »يورونيوز«.ولم يتم الكشــف عــن المبلغ الذي 
ســتتقاضاه كلينتون مقابل مشــاركتها في كتابة الرواية.ونشــرت كلينتون 
ســابقاً عــدة روايات غير خياليــة أهمها »ماذا حدث« الــذي فصلت فيها 
خسارتها لالنتخابات الرئاسية العام 2016 أمام الرئيس األمريكي السابق 
دونالد ترامب وبيع منها 300 ألف نسخة خالل األسبوع األول من نشرها.
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رحيل الرحالة والقاص السوداين عثمان أحمد حسن

مزاد عىل لوحة من حقبة فان غوخ الباريسية

n كان »رجل عصره« ال طالما انشــغل بمصير 
ذويــه وارتبطت أعماله بحياته و بحثه المســتمر عن 
هويتــه و ثقافته التي شــكلت القاســم المشــترك لكل 
أعمالــه، طوال نصف قرن مــن الزمن، كما جاء في 

تصريحات جامعيين.
و بقي البحث المســتمر عــن الهوية و الذات حاضرا 
منــذ أولى كتابــات مولــود معمري خــال منتصف 
ســنوات 1930 وهو في العشــرين مــن عمره، إلى 
غايــة كتابه األخيــر«، مثلما أبــرزه الباحث في علم 

االنثروبولوجيا و تلميذ معمري، عبد المالك صياد.
و ورث معمــري جملة مــن المعــارف التقليدية عن 
عائلتــه التي كان العديد من أفرادهــا رجال ثقافة بما 
فيهم أباه و عمه، قبل الذهاب ألجل اكتســاب المعرفة 
»العالمية« ثم اســتغالها لتطوير هذا اإلرث والبحث 

في هويته.
وشكل اهتمامه بالشعر القديم أول مادة له، سرعان ما 
طورها لتقوده إلى استكشاف ميادين أخرى استعملها 

في التعبير عن البحث عن نفسه.
واســتغل األديب الراحل مولود معمري ولوجه عالم 
االنثروبولوجيا بمحــض »الصدفة« بعد تعيينه على 
رأس المركز الوطني لألبحاث في علم االنثروبولوجيا 
و مــا قبل التاريخ و علم اإلنســان، لكي يعمق البحث 
و يذهب به بعيدا و يتعمق في كل العناصر المشــكلة 
لهذه الهويــة على كل امتداد إفريقيا الشــمالية«، كما 

سجل تلميذه صياد.
والحــظ الســيد عبــد المالــك صيــاد في الســياق أن 
االنثروبولوجيــا كانــت ســابقا »علما يهتم بدراســة 
اآلخــر لكن األديــب معمري حوله ليجعــل منه علما 
يهتم بدراســة النفس من خــال العديد من اللقاءات و 

األعمال البحثية عن الهوية الوطنية«.
وســاهم الراحــل من خال هذه األبحــاث المتمحورة 
حــول األمازيغيــة و مختلف العناصر المشــكل لها، 
في إعادة االعتبار لل«غوانش« )المتغير األمازيغي 
لجــزر الكناري( و ذلك من خال إبــرازه صلته مع 
المتغير أو اللهجة الترقية و إنشاء همزة وصل ما بين 

امازيغ جزر الكناري و امازيغ القارة.
كمــا أكد الســيد صيــاد أن لمعمري »الفضــل الكبير 
في تشــجيع األبحاث عن العربية الدارجة الجزائرية 
المتداولــة فــي مختلف مناطق البــاد« و التي »كان 

يلمح فيها أصوال امازيغية«، حسب هذا الباحث.

 مــن جهته، يــرى الكاتب الصحفي جمــال الصب، 
الذي قام بترجمة رواية األديب الراحل عمري »نوم 
العــادل«، أن المؤلف كان يعتبر الكتابة »منبرا عبر 
من خاله الكاتب، الذي كان يناضل من اجل استقال 
باده و تطورها، عن مواقفه و تمرير رسائله«، كما 

قال.
وأبــرز انــه بالرغــم من »صعوبــة الكتابــة في ذلك 
الســياق المميز بالرقابة االستعمارية و الجهل السائد 
بين مواطنيه الذين لم يتمكنوا في معظمهم من التعلم، 
إال أن معمري بفضل معرفته الواسعة و ارثه العريق 
قــد اســتغل هذا الســاح المحرر )الكتابــة( لمواجهة 

االستعمار«.
وأضــاف أن الكاتــب معمــري كان »يتقمص إحدى 
شــخصياته فــي كل روايــة كتبهــا« ســيّما ثاثيتــه 
المشــهورة التــي تــروي تاريــخ الجزائــر تحت نير 

االســتعمار، و التي شكلت »الربوة المنسية »ديكورا 
لهــا ، قبل إدراكه لوضعيته فــي »نوم العادل« الذي 

أدى إلى تحرره في »األفيون و العصى«.
وقــد عبر معمري في »نوم العادل« عن »خيبة أمله 
الكبيــرة بعــد إيمانه بالمثل العليــا الغربية بعد إدراكه 
لوضعيته كمواطن محلي من الدرجة الثانية« في بلده 
المحتــل، كما تحمــل في لحظة مــن الصفاء وضعية 
هجينة رغما عن نفســه، و هو« ما يتعارض مع أي 

فكرة للنقاء و الطهارة«، كما قال الكاتب الصب.
وكان مولــود معمري أيضا رائــدا في ميادين البحث 
حول األمازيغية و اللغة و الثقافة، حيث تشكل أعماله 
الجامعيــة و األكاديمية راهنا، ســيّما »دقيق القواعد 

البربرية«، ركيزة أساسية لتعليم هذه اللغة.
ق.ث/ واج

n توفي القاص والرحالة الســوداني عثمان أحمد 
حسن، مســاء األربعاء مصادًفا تاريخ مياده، ونعى 
أصدقــاء وزمــاء الراحل صديقهم بحســرة وحزن 

لرحيله المباغت.
وللراحل العديد من النصوص القصصية والروائية، 
وله كتاب في أدب الرحات بعنوان “أسفار استوائية، 
رحات في قارة إفريقيا”، والذي سبق أن فاز بجائزة 

ابن بطوطة ألدب الرحات.
تخرج الراحل عثمان أحمد حسن في جامعة القاهرة 
كلية الحقــوق فرع الخرطوم، ليعمــل عقب تخرجه 
بالخدمة العسكرية لمدة عشرين عاًما، انتدب خالها 
للعمــل بــوزارة الخارجيــة في ســفارات الســودان 

بالخارج، ما مّكنه من التجوال في الدول اإلفريقية.
ـا منــذ ثمانينــات القــرن  ـا وثقافيَـّ وكان ناشــًطا أدبيَـّ
الماضــي، وله مجموعة قصصية بعنوان “حواشــي 
الغوايــة” ومجموعــة أخــرى فــي أدب الســخرية 
بعنــوان “ليالي ســخريار”، والعديد مــن الكتب التي 
لــم تطبع،  وجاءت كتاباته عن مدن شــرق ووســط 
القارة اإلفريقية حافلة بالرؤى حول طبيعة هذه المدن 
وأحــوال أهلها وتقاليدهم وعاداتها وطقوســهم، وفق 

موقع »أخبار السدوان« اإللكتروني.
كمــا رأس الراحل نادي القصة الســوداني، واألمانة 

العامة لاتحاد العربي ألندية القصة والسرد.

n تعرض دار »سوذبيز« للمزادات 
للبيــع في نهايــة مارس المقبــل واحدا 
من أعمال »فنســنت فان غوغ« القليلة 
التي ال تــزال في أيدي جهات خاصة، 
وهــي لوحة يعود تاريخهــا إلى الحقبة 
الباريســية للرســام الهولنــدي وتمثّــل 
شــارع مونمارتر الشهير في العاصمة 
الفرنسية مرّكزة على الجانب الريفي.

ويعــود تاريخ اللوحة إلى عام 1887، 
ورسمها فان غوغ خال السنتين اللتين 
أمضاهما في باريس، وهي عبارة عن 
»مشــهد لشــارع مونمارتر« وتظهر 
فيهــا طاحونــة الفلفــل خلف عــدد من 
الحواجز، وفي الخلفية ســماء شــتوية 
باللــون األزرق الرمــادي. وفــي مقّدم 
الرسم زوجان يمشيان وطفان يلعبان.

وتتولــى فرق »ســوذبيز« في باريس 
ونيويــورك وهونــغ كونغ ولنــدن بيع 
اللوحــة في 25 مارس فــي مزاد يقام 
بتقنية الفيديو، وقّدر ســعرها بما بين 5 

مايين و8 مايين يورو.
وأوضحت رئيسة قسم الفن االنطباعي 
في »سوذبيز« أوريلي فانديفوردي إن 

»اللوحــات التي تندرج ضمن سلســلة 
مونمارتــر نــادرة«، متوقعــة تالياً أن 
»تثيــر اهتمامــاً واســعاً مــن األفــراد 

هــواة جمــع أعمال لوحــات فان غوغ 
الموجودين في كل مكان، وربما أيضاً 

من المؤسسات.«

وتشــّكل هــذه اللوحة نقطــة تحول في 
1853-( الهولنــدي  الرســام  مســار 
أعمالــه  بدايــة  كانــت  إذ   ،)1890
التعبيرية باســتخدام ألــوان تهدف إلى 

إثارة انطباع يتجاوز نسخ الواقع.
ولــم تظهــر اللوحــة إطاقــاُ منــذ أن 
اســتحوذت عليها عائلة فرنســية قرابة 
عام 1920. وقد عهدت العائلة ببيعها 
إلــى دار »ميرابــود مرســييه« التــي 
ســتتعاون مع »ســوذبيز« فــي تنظيم 

المزاد.
وأفادت كلوديا ميرســييه من »ميرابود 
ميرسييه« بأن اللوحة »ستعرض أواًل 
في أمســتردام، حيث يوجد أهم جامعي 
لوحــات الفنان، ثــم في هونــغ كونغ، 
قبــل أن تعــود إلــى باريــس لعرضها 
بيــن 16 و18 مــارس وبعدهــا إلــى 
مقر«سوذبيز« في لندن بين 19 و23 

منه.
وكان آخر مــزاد على عمل لفان غوخ 
عــام 2017 في نيويورك ونظمته دار 
»كريســتيز« شــهد بيع إحدى لوحاته 

لقاء 81 مليون دوالر.
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n عندما تحدثت اإلعالمية 
اللبنانيــة الخبيــرة فــي علم 
الماكروبايوتيــك مريــم نور 
عن »زمن الــواوا«، تعالت 
بعــض األصــوات الســاخرة 
وهــي تهمــس وراء جــدار 
هــرم ... آه ... عجوز خرفة 
نسيت أن تهتم بطالء شعرها 
الذي أكله الشيب ... تؤسس 
لخطــاب هــش ال فائــدة منه 
سوى لفت االنتباه و صناعة 

المكانة.  
هيفــاء  ظلــت  بالمــوازاة، 
االستعراضية  المغنية  وهبي 
تختــرق  للجــدل  المثيــرة 
الشاشــات بأغانيها الغريبة، 
تتــرأس البرامــج المهمة و 
تحصل على نسب المشاهدة 
أو  عدهــا  يمكــن  ال  التــي 
مقرف  لإلحصاء.  اخضاعها 
أن نخوض معارك واهية في 
حيــن أن الحقيقة واضحة ال 

يغطيها مبرر سخيف.
هــل الســياحة بحاجــة إلــى 
جســد ؟ ذلــك الجســد الذي 
مــازال يتعامل مع المشــاهد 
ككائــن غرائــزي بحت يتقن 
العــري بكل تقنيــات حديثة. 
هيفــاء  ســتضيفه  مالــذي 
لمشــهدنا التعيس المحفوف 
القصــور،  و  بالخســارات 
مــن  يفــر  معدمــة  ســياحة 
معالمها المكانية و الجمالية 
أهلها وناســها، حشــود تفر 
إلى تونس الشــقيقة دون أن 
ننسى الدول األخرى و على 
رأســها تركيا التــي تحولت 
الجميــع  يلهــث  حلــم  الــى 
إلــى تحقيقه. نفــس الهيفاء 
التــي رددت علــى مســامع 

العالم بأنها لن تغني لشــعب 
السكاكين، ســتصرف عليها 
لتراثنــا  لتــروج  المالييــن 
و مكاننــا الــذي لــن يكــون 
بحاجة إلى »الواوا« ليسطع 
أهــم  صفحــات  يتصــدر  و 
المجالت السياحية والقنوات 

العربية.
الفن شــيء آخر و السياحة 
أيضا ســماء أخرى تستدعي 
التحليــق المــدروس حتى ال 
نخســر المزيد من محاصيلنا 
المادية علــى كائنات صنعها 
االعالم االصفــر التافه الذي 
ســلعن كل شــيء، و حــول 

العالم إلى بازار.
األرض  كوكــب  أن  األكيــد 
بعد جائحة كورونا ســيعيش 
علــى  كثيــرة  احتراقــات 
مستوى اإلنســان و المكان، 
الجــرح  علــى  ســتطفو  و 
كائنات تستثمر في الموتى و 
أشباه األحياء بعد أن تالشت 
القيــم الكونية و االنســانية، 
حريــة  صــارت  أن  بعــد 
عرض الجســد وبيعه بطرق 
ال نفقههــا، بعــد أن فتحــت 
أقواس كثيرة تخفي بداخلها 
رؤى حديثة، التغرير، ثقافة 
االســتعراض، ثقافــة جلــب 
فــي  الســائح  و  المســتثمر 
ظروف قاســية. كيف نغرس 

الشجرة صحراء الحطام. 
كلنــا ننتظــر يوما ال يشــبه 
اســتالب  مــن  مانعيشــه 
واغتــراب » ربمــا » هو ما 
نتشبث به تحت أنقاذ الروح 
التي أرقها السهاد و شراهة 

العباد.
بقلم: لطيفة حرباوي

جوانيات

يف زمن الواوا

على وتر الشعر 

ندم أب 
ســامحيني يــا امــرأة كنت لي 

أنت األوطان
سامحيني فقد أعلنت خسراني 

هذا الرهان
فقــد حرمــت اليــوم منــك كل 

الحرمان
يــا من كنت لي يوما أطيب من 

الريحان
فتفهميننــي قبل أن أتكلم وقبل 

أي إعالن
فاليوم قــد هزمت وأخدني من 

بعدك الطوفان
عــن  أتوقــف  ال  اليــوم  فأنــا 

السرحان والهديان
بــكل حب بــكل خوف أشــتكي 

لرب األكوان
أن تسامحني امرأة كسرتها و 

خسرتها كل الخسران
فليت الزمان يعود ألتوقف عن 

التيهان
فــي حب امــرأة كانــت لي كل 

األوطان
ومــن أبناء حرمتهم حناني كل 

الحرمان
فكنت أول من باع وخان 

سامحيني فمن بعدك سيدتي لم 
أحس يوما باألمان

فلعنــة هللا علــى كل خائن اتبع 
خطوات الشيطان

فيا رجال احترسوا وال يغرنكم 
إنسان

وتمســكوا بــأم أوالدكــم رغم 
النكد واألحزان

فهي من صبرت معي رغم كل 
المحان 

فاألم مدرســة والمدرسة ال تبا 
ع وال تهان 

فكم بكت وبكت وشــكتني لرب 
السماء وقاومت وصمدت من 

اجل العيش والبقاء
فهــي نبــع الحنــان والعطــف 

والعطاء
فقــد عاشــت دومــا كالثلج في 

النقاء والصفاء 
فيــا مــن عانيــت بســببي كل 

العناء
فانا أعترف اليوم أنك شــريفة 

من الشرفاء
فاصبري كما صبر أيوب على 

البالء
فأنــا اليوم أرفــع الراية وأهيم 

لك باالنحناء 
فســامحيني يــا مــن كنــت لي 

سترا وغطاء. 
بقلم: شعور رشيدة

والية قسنطينة 

مــرت أمــس الذكــرى الـ32 لرحيل األديــب و المفكر الفذ و صاحب الثالثية المشــهورة  »الربوة المنســية »،«نوم 
العادل« و »األفيون و العصى«، مولود معمري، الذي رحل ذات 26 فيفري 1989، تاركا وراءه أعماال تترجم شغفه 

بكل ما له عالقة بالجزائر و الهوية الجزائرية.
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عين على اإلقتصاد

n كان مــن أوائــل مــا نزل مــن القرآن 
الكريم فــي العهد المدني مقدمات ســورة 
البقــرة، التــي تحدثــت عن صفــات أهل 
اإليمــان، وأهــل الكفر، وأهــل النفاق، ثم 
إشــارة ألهل الكتاب ـ اليهــود والنَّصارى 
ـ وكان التركيــز على بيــان حقيقة اليهود، 
ألنهم الذين تصدَّوا للدعوة اإلســامية من 
أول يــوم دخلــت فيــه المدينــة، وتتضمن 
ســورة البقــرة جانبــاً طويًا منها لشــرح 
صفة اليهــود، وطباعهــم، والماحظ: أن 
ســورة البقــرة ـ وهي من أوائــل ما نزل 
ــه الدعوة  فــي العهد المدنــي ـ كانت توّجِ
للناس أجمعين أن يدخلوا في دين هللا، وأن 
يتوجهــوا لــه بالعبادة قال تعالــى: ﴿َيا أَيَُّها 
النَّــاُس اْعبُــُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكــْم َوالَِّذيَن 
ـِذي َجَعَل لَُكُم  ِمــن َقْبلُِكــْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن * الَـّ
ــَماء ِبَناء َوأَنَزَل ِمَن  اأَلْرَض ِفَراشــاً َوالسَّ
ــَماء َماء َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقاً  السَّ
لَُّكــْم َفَا َتْجَعلُــوْا ِلِ أَنَداداً َوأَنتُــْم َتْعلَُموَن﴾ 

)البقرة، آية: 21 ـ 22(.
أيقنت األمة بأن العلم من أهم 

مقومات نهضة الشعوب
واستمر القرآن المدنيُّ يتحدث عن عظمة 
هللا، وحقيقة الكــون، والترغيب في الجنة 
ع األحكام  والترهيــب مــن النــار، ويشــّرِ
ة، ودعم مقومات الدولة وكانت  لتربية األمَّ
مســيرة األمــة العلمية تتطــور مع تطور 
مراحل الّدعوة، وبناء المجتمع وتأســيس 
الدولــة، وقد أشــاد القرآن الكريــم بالعلم، 
والذيــن يتعلمــون، ورويــت أحاديث عن 
تقدير الّرسول صلى هللا عليه وسلم للعلم، 
وتضمنــت كتب الحديث أبواباً عن العلم.. 
أيقنــت األمة بــأن العلم من أهــم مقومات 
نهضــة الشــعوب وبنــاء الــدول ونجــاح 
الحضــارات وتربيــة اإلنســان، وأنه من 
ن هللا تعالى لشعب جاهل  المستحيل أن يُمّكِ
متخلــف عــن ركاب العلــم، وإن الناظــر 
للقرآن الكريم ليتراءى له في وضوح: أنه 
زاخر باآليات التي ترفع من شــان العلم، 
وتحث على طلبه وتحصيله، فقد جعل هللا 

القرآن الكريم العلم مقابًا للكفر، الذي هو 
ْن ُهَو  ال، قال تعالــى: ﴿أَمَّ الجهــل، والضَّ
َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اآْلِخَرَة 
َوَيْرُجــو َرْحَمَة َربِِّه ُقْل َهْل َيْســَتِوي الَِّذيَن 
ُر  َيْعلَُمــوَن َوالَِّذيــَن  َل َيْعلَُموَن إِنََّمــا َيَتَذكَّ

أُْولُوا اأْلَْلَباِب﴾ )الزمر، آية: 9(.
 هذه أهم الوسائل واملبادئ 

الرتبوية
ومن أهم هذه الوســائل والمبادئ التربوية 
نذكر: تكرار الحديث وإعادته، فذلك أسهل 
فــي حفظــه، وأعون على فهمــه، وأدعى 
لســتيعابه ووعي معانيــه، ولذلك حرص 
النبــي صلى هللا عليه وســلم علــى تكرار 
الحديــث في غالــب أحيانه، كذلــك التأني 
فــي الــكام والفصــل بين الكلمــات: كان 
صلى هللا عليه وســلم يتأنَّى ول يســتعجل 
في كامه، بل يفصــل بين كلمة وأخرى، 
ـى يســهل الحفــظ ول يقــع التحريف  حتَـّ
والتَّغييــر عند النَّقــل، وأيضــا العتدال، 
وعدم اإلمال: كان صلى هللا عليه وســلم 
يقتصد في تعليمه، في مقدارما يلقبه، وفي 

نوعه، وفي زمانه، حتى ل يملُّ الصحابة 
وحتــى ينشــطوا لحفظــه ويســهل عليهم 
عقله، وفهمه، فعن ابن مســعود رضي هللا 
عنه قال: كان النبي صلى هللا عليه وســلم 
يتخولنــا بالموعظــة في األيــام، وكراهية 

السآمة علينا.
ضرب األمثال:

للمثــل أثــر بالغ فــي إيصــال المعنى إلى 
م المعنوي في  العقل، والقلب، ذلك: أنه يقّدِ
به  ــية، فيربطه بالواقــع، ويقّرِ صورة حسَّ
إلى الذهن؛ فضًا عــن أنَّ للمثل بمختلف 
صــوره باغــة تأخــذ بمجامــع القلوب، 
عقــول  وبخاصــة  العقــول،  وتســتهوي 
البلغاء؛ ولذلك اســتكثر القرآن من ضرب 
األمثال، وذكر حكمة ذلك في آيات كثيرة، 
فقال تعالى: ﴿َوِتْلَك اأْلَْمَثاُل َنْضِربَُها لِلنَّاِس 
َوَمــا َيْعِقلَُها إِلَّ اْلَعالُِموَن﴾ )العنكبوت، آية: 
43(، وقال تعالى: ﴿لَــْو أَنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن 
ْن  ًعا ّمِ َتَصّدِ َعلَــى َجَبــٍل لََّرأَْيَتــُه َخاِشــًعا مُّ
َخْشــَيِة  هللاِ َوِتْلَك اأْلَْمَثــاُل َنْضِربَُها لِلنَّاِس 

ُروَن﴾ )الحشر، آية: 21(. لََعلَُّهْم َيَتَفكَّ

البناء التربوي في العهد اإلسالمي 
.. الوسائل والحكمة النبوية

n تحول حوار صحفي للرئيسة الجديدة لمجلس مسلمي بريطانيا 
زارا محمد، مع اإلذاعة الرابعة في هيئة اإلذاعة البريطانية »بي 
بي ســي«، إلى مادة تثير الكثير من الجدل بسبب مضمونها الذي 
كان من المفترض أن يقدم الرئيســة الجديدة ألكبر هيئة إســامية 
بالمملكة المتحدة باعتبارها أول ســيدة تصل لهذا المنصب، ولكنه 
أفضــى إلــى نقاش حول إمامــة المرأة للصاة، وفوجئت رئيســة 
مجلس مسلمي بريطانيا بتحول النقاش في برنامج »ساعة النساء« 
باإلذاعة الرابعة، من الحديث عن مشاريعها لخدمة األقلية المسلمة 
والمجتمــع البريطاني، إلى حــوار مواجهة ينصب حول موضوع 
إمامة المرأة، ورغم تأكيد زارا محمد أن منصبها ليست له عاقة 
بتقديــم اآلراء في القضايا الدينيــة، إل أن المذيعة »إيما بارنيت« 
أصــرت على إعادة الســؤال 4 مرات وبشــكل حــاد، وما كادت 
الحلقة تنتهي حتى انهالت النتقادات على مقدمة البرنامج، باعتبار 
أنها لم تتعامل بالشــكل المطلوب مع زارا محمد، كما أنها حادت 
عــن الهدف الرئيســي من اللقاء، وبعث أكثر مــن 100 أكاديمي 
ومثقف وسياســي بريطاني رســالة احتجاج لشبكة »بي بي سي« 
يحتجــون فيها على هذه الحلقة، ويعتبرون أنها »تروج للكثير من 

الصور النمطية حول المرأة المسلمة«.
جهل باإلسالم

حالة من اإلحباط ســادت صفوف األقلية المســلمة، وهم يتابعون 
حلقة برنامج »ســاعة النســاء« مع زارا محمــد، ففي وقت كانوا 
يتوقعــون أن يتم الحتفاء بهذا »اإلنجاز« لكون شــابة لم تتجاوز 

عقدها الثالث تقود مؤسســة تنضوي تحتها 500 جمعية مســلمة، 
فــإذا بهم يفاجــؤون بحوار حــول إمامة المــرأة، وتقديم معطيات 
غيــر دقيقة حول الموضوع، ومحاولة إلحراج زارا في موضوع 
ليــس من اختصاصها، ومن بين الموقعين على رســالة الحتجاج 
الموجهــة لهيئة اإلذاعة البريطانية عدد من البرلمانيين من حزبْي 
العمال والمحافظين، إضافة لمثقفين، وممثلين عن جمعيات مدنية 
وإســامية في بريطانيا. وجاء بالرسالة أنه رغم تأكيد زارا محمد 
أن المواضيع الدينية ليست من اختصاصها، وأن دورها هو قيادة 

منظمة للمجتمع المدني، أصرت المذيعة على نفس السؤال.

 n تسبب مشروع قانون ينظم عملية تعدد الزوجات بجدل شعبي 
وديني في مصر. المشروع تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب 
ومن المتوقع أن تناقشــه اللجنة التشــريعية بالمجلس، خال األيام 
المقبلــة. تمحور الجــدل حول مادتين تحديــدا، األولى تنص على 
أن يقــر الزوج في وثيقة الــزواج بحالتــه الجتماعية، وفي حال 
كان متزوجا، عليه أن يبين في اإلقرار اســم الزوجة أو الزوجات 
الاتــي في عصمته ومحال إقامتهن، وإخطارهن بالزواج الجديد، 
والثاني، فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون 
إخطــار الزوجــة األولى، بالحبــس لمدة ل تتعــدى عاما وغرامة 
ماليــة، ومعاقبة المأذون فــي حال عدم التزامــه بإخطار الزوجة 
األولــى بكتاب مســجل مقرون بعلم الوصــول.. بين من يرى في 
هــذه التعديات انتصــارا للمرأة، ومن يصفهــا بأنها تحمل اتهاما 
ضمنيا للشريعة بظلم المرأة، ما مابسات هذا التعديل؟ وعلى ماذا 
ينــص القانون الحالــي في حالة الزواج مــرة أخرى دون إخطار 

الزوجة األولى؟
»األزهر« يحسم القضية

على خلفية الجدل الشعبي حول التعديات المقترحة، أعلنت اللجنة 
الدينية بمجلس النواب، إرســال مشروع قانون األحوال الشخصية 
الجديد إلى األزهر الشريف ألخذ رأيه في كافة التعديات الجديدة، 
باعتبار مواد المشروع جميعها مستمدة من الفقه اإلسامي والقرآن 
والســنة، وفقا لصحف مصرية، وجــاء قرار اإلحالة، متزامنا مع 
هجوم شخصيات دينية على المشروع الجديد والعقوبة المفروضة 
علــى الزوج، ووصف أحمد كريمة، أســتاذ الفقه المقارن بجامعة 
األزهــر، عقوبة الزوج ســواء بالغرامــة أو الحبس في حال عدم 
إخباره زوجته األولى بزواجه، بالمخالفة للشريعة اإلسامية جملة 
وتفصيا، وأوضح أن »المسلم من حقه الزواج بأكثر من زوجة، 
وأنه ل يوجد في الشــريعة ما يلزم الرجل بإخبار زوجته بزواجه 
من أخــرى«، ووفقا لمواقع مصرية، أشــار أحمد كريمة إلى أنه 
سيكون أول من يطعن على القانون في القضاء المصري، مضيفا 
»لن نوافق على علمنة ما يخص األســرة المسلمة، كأنكم تتهمون 

التشريع بظلم المرأة، وهذا يهدد العقيدة اإلسامية«.

عقوبة إخفاء الزواج الثاني.. 
هل تجرم مصر تعدد الزوجات؟

باألرقام.. اإلسالم أكرث األديان انتشارا يف إنجلرتا
n أفادت إحصاءات رسمية بأن اإلسالم هو أسرع األديان انتشارا في إنجلترا، وذلك من خالل تزايد عدد 
المسلمين مقابل التراجع في أعداد المسيحيين، ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية الجمعة، عن مكتب 
اإلحصاء الوطني )حكومي(، أن عدد المســلمين تجاوز ثالثة ماليين شــخص للمرة األولى، وجاءت هذه 
األرقام الصادرة عن المكتب الوطني لإلحصاءات، ضمن مشروع بحثي في محاولة إلجراء تقييم منتظم 
حول حجم الجماعات العرقية والدينية المختلفة، وكشفت اإلحصاءات التي تغطي الفترة من 2011 حتى 
2016، أن هناك ثالثة ماليين و92 ألف مسلم في إنجلترا، يمثلون %5.6 من مجمل السكان، مقارنة 
بـ%4.7 في 2011، وأوضحت أن »هناك تراجعا في أعداد المسيحيين، رغم أن المسيحية ال تزال أكبر 
ديانة من حيث عدد أتباعها في إنجلترا«، ويبلغ عدد ســكان إنجلترا 55.98 مليون نســمة، من إجمالي 

سكان المملكة المتحدة البالغ 66.44 مليون نسمة، بحسب إحصاءات 2018.

هكذا قادت مقابلة مع أول امرأة تقود المجلس 
اإلسالمي ببريطانيا عاصفة من الجدل واالنتقادات

السبت 27 فيفري  2021
الموافق لـ 15 رجب  1442 20

إسالميات

دعاء اليوم

n اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل 
اللهم إني أعوذ بك من يوم الســوء، ومن ليلة السوء ومن ساعة 
الســوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. 
اللهــمَّ اجعل خير أعمالنــا خواتمها، وخيــر أعمارنا أواخرها، 
وخيــر أيامنــا يوم نلقاك، اللهــمَّ اغفر لنا ما مضــى وأصلح لنا 

ما تبقى.

القانون أثار جدال شعبيا ودينيا في مصر

 n يحكــى أّنــه كان هناك رجل حكيم يأتــي إليه الناس من كّل 
مكان الستشــارته. لكنهم كانوا فــي كّل مّرة يحّدثونه عن نفس 
المشــاكل والمصاعب التي تواجههم، حتى سئم منهم. وفي يوم 
من األيــام، جمعهم الرجــل الحكيم وقّص عليهــم نكتة طريفة، 
فانفجــر الجميع ضاحكين. بعد بضــع دقائق، قّص عليهم النكتة 
ذاتهــا مّرة أخرى، فابتســم عدد قليل منهــم. ثّم ما لبث أن قّص 
الطرفة مّرة ثالثة، فلم يضحك أحد. عندها ابتسم الحكيم وقال: - 
»ال يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مّرة، فلماذا 
تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كّل مرة؟!« 

العبــرة المســتفادة: القلق لن يحّل مشــاكلك، وإّنما هو مضيعة 
للوقت وهدر للطاقة. 

درس وعبرة



n  تصدرت شركة »سامسونج« لإللكترونيات 
المحدودة ســوق أجهــزة التلفــاز العالمي للعام 
الخامس عشر على التوالي، ويأتي هذا اإلعالن 
بعد إطالق شركة أبحاث السوق ”أومديا” نتائج 

دراساتها األخيرة، نهاية األسبوع الماضي.
وأظهــرت البيانات أن شــركة »سامســونج« 
لإللكترونيــات قد اســتحوذت علــى 31.8% 
من الحصة الســوقية العالميــة ألجهزة التلفاز، 
من حيث اإليــرادات في الربع األخير من عام 
2020، مع احتفاظها بأكبر حصة ســوقية من 
حيث اإليرادات لعام 2020، بنسبة 31.9%.
وتبدي »سامسونج« اهتماماً مستمراً باالبتكار، 
وحققت نمواً استثنائياً في مجموعة أجهزة تلفاز
QLED، وترســخ ريادتهــا لقطاع الشاشــات 

الضخمة، التي يزيد حجمها على 75 بوصة.
واستطاعت »سامسونج« خالل الخمسة عشر 
عاماً الماضيــة، تطوير أجندة من النمو تقودها 
االبتكارات الغنية بتقنيات جديدة غير مسبوقة، 
وتوفيــر محفظة متنوعة من فئــات المنتجات، 
والوصول إلى مجموعة واسعة من المستهلكين 

وحاالت االستخدام.
وتتوقع »سامســونج« أن تحافــظ على مكانتها 
في السوق خالل العام 2021، واالستمرار في 
توفير المنتجات األساســية وتوســيع محفظتها، 
عبــر دمج التكنولوجيات المتطــورة والميزات 

المتنوعة عبر جميع مجموعات التلفزيون.
 Neo QLED ويتضمن ذلك تشــكيلة أجهزة
 MICRO LED إلــى الجديــدة، باإلضافــة 
العصريــة،   Lifestyle تلفزيــون  وأجهــزة 
ومواءمة العمليات على مســتوى الشــركة من 

خالل برامج االستدامة طويلة األجل.
وستواصل »سامسونج« خالل السنوات القليلة 
المقبلة االستثمار في عمليات البحث والتطوير، 

لتوفير المنتجات المتقدمة في مجاالت األعمال 
اإلســتراتيجية، لتعزيــز عروضهــا التقليديــة 

والمستحدثة والمتميزة بتطورها التقني.

n    أعلنــت شــبكة يوتيــوب ، أنهــا ســتطلق 
في األشــهر المقبلة حســابات تتيــح للمراهقين 
استخدام المنصة في إطار قيود يفرضها األهل.
وســتوفر هــذه الخدمة في نســختها التجريبية، 
وفــق ”يورونيــوز”، لألهــل إمكانية اســتخدام 
حســابهم علــى غوغل إلدخــال أطفالهــم إلى 
يوتيــوب )التابعة لغوغل( مع اإلشــراف على 

المضامين المتاحة لهم. 
وكتب مســؤول المنتجــات العائلية في المنصة 
جيمس بيسر في منشور على مدونة ”سمعنا من 
األهل واألطفال األكبر سنا، أن األشخاص في 
سن ما قبل المراهقة والمراهقين الشباب لديهم 

حاجات مختلفة ال تلبيها منتجاتنا بالكامل«.
وقال ”نعلن خيارا جديــدا لألهل، الذين قرروا 
بــأن األشــخاص في ســن مــا قبــل المراهقة 
والمراهقين الشباب لديهم مستعدون الستكشاف 
يوتيوب من خالل حساب خاضع لإلشراف«.

وبفضل خاصية ”االستكشاف”، سيتمكن األهل 
من االطــالع على فيديوهات مصنفة على أنها 
مالئمة لألطفال في ســن التاسعة وما فوق، من 
بينها مقاطع تعليميــة ومبارزات ألعاب الفيديو 
ومقاطع موسيقية ومحتويات تثقيفية وإخبارية.

وســتتيح خاصيــة أخــرى لألطفــال االطالع 
علــى فيديوهــات مصنفة مناســبة لألطفال في 

ســن الثالثة عشــرة وما فوق مع إمكان متابعة 
جلسات بث مباشر.

كذلك تسمح خاصية ثالثة لألهل بجعل يوتيوب 
متاحــا لألطفــال باســتثناء المحتويــات التــي 
تتضمــن قيودا علــى أعمار المتابعيــن أو تلك 

التي تتناول مواضيع حساسة.
وتهــدف مروحة الخيــارات هذه إلى الســماح 
لألهل بمنح أطفالهــم حرية أكبر على يوتيوب 

مع االلتزام ببعض الضوابط، وفق بيسر.
وقال ”سنســتخدم مزيجا مــن البيانات المتصلة 
بعمليــات البحــث التــي يجريها المســتخدمون 
وآليات التلقين اآللي والتدخل البشــري لتحديد 

الفيديوهات التي ستتاح مشاهدتها«.
وأضــاف ”ندرك أن أنظمتنا ســتقترف أخطاء 

وسنواصل تحسينها مع الوقت«.
وكانــت يوتيــوب أطلقــت منصتهــا الخاصــة 
باألطفــال ”يوتيــوب كيــدز” فــي 2015 مع 
خصائص مكيّفة مع المستخدمين في سن الثالثة 
عشرة وما فوق، بينها أدوات لإلرشاد العائلي.
وواجهت يوتيوب باســتمرار انتقادات بســبب 
وحجــب  المحتــوى  مراقبــة  فــي  تقصيرهــا 
اإلعالنــات غيــر المالئمــة للمتابعين األصغر 

سنا.

 للمرة الـ15 عىل التوايل

”سامسونج” تتصدر سوق تصنيع 
أجهزة التلفاز العالمي 
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شــرطة  أن  إلــى  بوســت  نيويــورك  صحيفــة  أشــارت     n
فــي  ”ديجيــدوغ”   الكلــب  الروبــوت  نيويورك اســتخدمت  مدينــة 
عمليــة اقتحــام ألحــد المنــازل فــي منطقــة برونكــس، وذلــك بعد 
 ورود تقاريــر عــن وجــود رهائــن محتجزيــن فــي ذلــك المنــزل.
التقــط أحــد مصــوري موقع ”فريــدوم نيوز.تــي في ” مقطــع فيديو 
للروبــوت بعــد تجهيــزه للعملية. وذكرت صحيفة واشــنطن بوســت 
أن متحدثــاً باســم شــرطة نيويــورك، قــال إن الروبــوت ال زال في 
 مرحلــة اختبــار لمعرفــة مــا إذا كان مفيــداً بالفعل في هــذا المجال.
وأشار موقع ”دي فيرج” إلى أن هذه ليست المرة األولى التي تستخدم 
فيها شرطة نيويورك أحد روبوتات شركة بوسطن دايناميكس، حيث 
تــم اســتخدام الروبوت للعثور على مســلح تحصن فــي أحد المباني، 
بعــد أن أطلق الرصاص على شــخص ما بطريــق الخطأ في أكتوبر 

الماضي.

منتجات أبل 
المستقبلية تحوي مادة 

لمنع ظهور البصمات

n    تشــهد تكنولوجيــا أجــراس 
الباب بالفيديــو تطورا كبيرا، حيث 
تمكنــك مــن اإلجابــة علــى جرس 
الباب عبــر هاتفك الذكي حتى وإن 

لم تكن متواجدا في المنزل.
المتصلــة  األجــراس  وتضــم 
باإلنترنــت كاميــرا صغيرة مدمجة 
باإلضافــة إلى زر الجرس المعتاد، 
كما أن بعضهــا تلتقط مقاطع فيديو 
واضحة للــزوار وتنبهك في الوقت 
المناســب بإرسال اإلشــعارات إلى 
هاتفك، وهــي مزايا تتيــح الحديث 
مندوبــي  مــع  وســرعة  بكفــاءة 
التوصيل واستبعاد األشخاص الذين 
ال تــوّد التواصل معهــم في الوقت 
الذي ينبغــي فيه تقليل التواصل مع 

الغرباء.
بالفيديــو  البــاب  أجــراس  تتصــل 
باإلنترنــت عبــر نظــام اإلنترنــت 
الالسلكي الخاص بمنزلك، ما يعني 
أنها ال تعتمد علــى الموقع وبالتالي 
لــن يكــون علــى مالكــي المنــزل 
التوجه إلى الباب عندما يدّق أحدهم 
الجرس. سواء كنت في سريرك أو 
منشــغاًل بمكالمة جماعيــة أو بعيًدا 
 Ring عن منزلك، فإن جرس مثل
Video Doorbell 3 ينبّهك إلى 
قدوم الزوار عبر إشــعارات تصل 
إلــى هاتفــك الذكي، ومــا عليك في 

تلك الحالة ســوى النقر على التنبيه 
الــوارد للتحقق من هوية الشــخص 
الواقــف على الباب والتواصل معه 

بفضل خاصية التحدث باتجاهين.
وبفضل خاصية التحدث باتجاهين، 
بالفيديــو  البــاب  أجــراس  تمّكــن 
مــن االســتفادة من ميــزة تضاهي 
التواصــل وجًها لوجه مــع الزوار 
أينما كنت، ويعني ذلك أن بوســعك 
التحــدث إلــى الــزوار حتــى مــع 
إغالق الباب األمامــي، فالمنتجات 
تســمح  القطــاع،  فــي  المتطــورة 
للمســتخدم بالتحــدث عبــر الهاتف 
الذكي مع الشــخص الزائر، ســواء 
كان مالــك المنزل في منزله أو في 
الخــارج ودون أن يعــرف الزائــر 
أية تفاصيل، لتســتفيد أنت من طبقة 

أمان إضافية لحمايتك.
تمثــل أجراس البــاب بالفيديو طبقة 
أمنية إضافية يمكنك الوصول إليها 
بلمســات من إصبعــك، حيث يمكن 
تفعيلها عند استشــعار الحركة أمام 
باب منزلك لتبدأ بتســجيل األحداث 
ضمن النطاقات المحــددة، ومن ثم 
يمكن إرســال بث الفيديو مباشــرة 
إلــى هاتفك أو يمكنك االطالع عليه 
الحًقــا وبهــذا يتم إشــعارك بشــكل 

فوري لتتخذ اإلجراء المناسب.

 تطور كبري يف
 " أجراس الباب "

 رشطة نيويورك تستخدم 
الروبوت يف عملية اقتحام

قريبا.. حسابات يوتيوب للمراهقني 
بخاصية "االستكشاف"

n   نشــر موقع ماكرومورس.كوم  تقريرا 
عن بــراءة اختراع تقّدمت بها شــركة أبل 
مؤخرا لمكتب العالمات التجارية وبراءات 
االختراع األمريكي، تحمل عنوان »طبقات 
األكسيد لألســطح المعدنية«، والتي تصف 
كيــف يمكن لطبقــة رقيقــة أن تخفض إلى 
حــد كبير ظهــور بصمــات األصابع على 
الشــركة. لمنتجــات  المعدنيــة   األســطح 
وكانــت أبل قــد ســجلت الشــهر الماضي 
أيضــا براءة اختراع ألجهــزة مغطاة بمادة 
التيتانيوم، حيث تكشــف عن خطط الشركة 
إلضافــة المادة إلــى أجهزتها المســتقبلية، 
مثل »ماكبوك« و«آيباد« و«آيفون« التي 

قد نراها مطلية بالتيتانيوم مستقبال.
بــراءة  أبــل مــن خــالل  وأوضحــت 
االختراع المسجلة مؤخراً أن التيتانيوم 
يتأثر ببصمة اإلصبع أكثر من المعادن 
التيتانيــوم  لتأثــر  ونظــراً  األخــرى. 
بعالمــات بصمــات األصابــع ورغبة 
الشــركة باستخدامه، اضطرت أبل إلى 
البحث عــن حل لهذه المشــكلة فبحثت 
فــي مســألة اســتخدام طبقة األوكســيد 
 لخفــض أو منع آثار بصمات األصابع.
وتســمح طبقــة األكســيد هــذه التي قد 
تســتخدمها أبل فــي عكس الضوء على 
األجهزة باستمرار، كما لو لم تكن هناك 
بصمــات أصابــع عليها، وفقــاً للموقع 

ذاته.
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استراحة

 إرنست بلوخ
n      فيلسوف ماركسي ألماني  ، ولد في لودڤيگس هافن  في 08  
يوليو 1885، ألب يهودي يعمل مديرا لمحطة سكة حديدية، 
حيث شــاهد الطبقة العاملة. ثم انتقل إلى مانرهايم للدراســة 
الثانوية حيث شــاهد الطبقة البورجوازية، مما دفعه لدراســة 
الفلسفة لسبر الفوارق االجتماعية بين الطبقات، أثناء دراسته 
في جامعــة ميونخ ثم في جامعة ڤورتــس  بورگ حيث تتلمذ 
على اوزڤالدكولپه، هاجر إلى الواليات المتحدة عام 1933، 
ثم انتقل منها إلى ألمانيا الشرقية عام 1948 حيث عمل فيها 

حتى عام 1961، ومنها عاد إلى ألمانيا االتحادية.
وقد سعى بلوخ إلى إقامة نسق فلسفي حديث، يستند إلى خمسة 
مفهومات أساســية هي: المســتقبل والثورة واليوتوبيا واألمل 
والخالص. وقد مرَّ تفكيره في مرحلتين أساســيتين: اتســمت 
األولــى منهما بتأثّره بالتصّوفين اليهودي والبروتســتنتي من 

عــام 1908 حتى عــام 1920. وهذا ما دفعه إلى إحيــاء الفكر الطوباوي بوصفه 
فكــراً يتقّصــى إمكانات الكائــن التي لم تتحقق بعــد. أما المرحلة الثانيــة فتمتد من 
ســنة 1921 حتى وفاته، وفيها اعتنق الفكر الماركســي، وحاول أن يؤّســس فلسفة 
عمليــة فتحولت الماركســية عنــده، نتيجة لهذا كلّه، إلى »أخــالق جديدة« ال نهائية 
االنفتاح على المســتقبل. وهناك منطلقان أساســيان يســتند إليهما بلــوخ في تأمالته 
الفلسفية: أحدهما أنثروبولوجي يتعلّق باإلنسان، واآلخر أنطولوجي يتعلّق بالوجود. 
وبمقتضى األول بدا الوجود اإلنســاني له عرضيــاً متناهياً، وبمقتضى الثاني بدا له 
الوجود زائاًل فانياً. ويمكن رد تحليالت بلوخ لهذين المفهومين إلى مفهوم واحد هو 

مفهوم اإلمكان
من أهم مؤلّفاته »مبدأ األمل« في أجزائه الثالثة، الذي صدر بين األعوام -1954
1959، و»روح اليوتوبيــا« )1964(، و»اإللحــاد فــي المســيحية« )1969(، 

و»الذاتي والموضوعي، إيضاح حول هيگل« )1971(.
إن كتاب إرنســت بلــوخ »روح اليوتوبيا« بجملته قطعة من األمل المســتوحى من 
الحقبــات االتباعيــة، فمن الموســيقى االتباعيــة واألدب كان يســتخلص أماًل غير 
قابل لالســتنفاد في مقابل االســتالب وأشــكاله. ففــي مقابل االســتالب يُْوِجد روحاً 
جديــدة للتمّرد، وفــي مقابل اليأس داخل واقع مغلــق، كان يُْوِجد نزوعاً نحو الحلم. 

والموســيقى بما يكتنفها من غموض هــي األكثر طوباوية 
بين ســائر الفنون، ألنها تحلق بــك خارج الواقع المحاصر 
بشتّى وسائل القمع وتبدع المعادل الذي يمنح اإلنسان هويته 
أمام نفسه، ويعيد صورته المتوازنة إلى التجلي داخل عالم 

من االستالب والمحاصرة.
أّمــا كتابــه »اإللحاد فــي المســيحية« فهو اســتمرار للنقد 
الــذي بدأت بــه الماركســية إزاء الدين. فالنقــد المعارض 
لتركيــب الذهنية الدينية عند بلوخ غيــر منقطع عن تجّذره 
فــي الجبهــات الفكرية التي فتحتها الماركســية في مواجهة 
الدين. وقد توصل بلوخ في هذا الكتاب إلى مقولته الشهيرة: 
»المســيحي الحقيقــي فقــط باســتطاعته أن يكــون ملحداً، 
والملحد الحقيقي فقط باستطاعته أن يكون مسيحياً جيداً«.

وفي دراسته المعنونة »الذاتي والموضوعي، إيضاح حول 
هيگل« يكشف بلوخ عن أن الهيگلية تمثل استمرارية دائمة 
بين مثالية منغرزة أبدياً في الواقع، فيؤســس بذلك وســاطة 
متفــّردة بين الذاتي والموضوعــي. وينتهي إلى أن الحاجة 
والقلــق هما القوتان المحركتان األساســيتان للتاريخ. الحاجــة والقلق من حيث هما 
تشــخيصان يقعان في المجال المشترك واالتصالي بين المجتمع والفرد، فما يطغى 
علــى المجموعــة من هيمنة هو فردي في أعمق نقطــة فيه، أما »األنا« فهو الذاتية 
المولدة لحركية تتسم في النهاية بأنها جماعية. كما أن حرية األنا ال تعني شيئاً سوى 

حرية المجموع الذي يكتنفها.
وفي كتابه »مبدأ األمل« يبيّن بلوخ أن حرية األنا وتحقيقها هما مشروع مقّرر سلفاً 
بوساطة األنا ذاتها. لكن هذه الذات ال تستطيع التجّرد من واقعها المحكوم والغارق 
في عالَم االســتالب السلعي. غير أن هذا االستالب ليس واقعاً مغلقاً في نظر بلوخ، 
ألن بــذور األمل لن تنتهــي، وألن كل الحاالت تنطوي على نقيضها المطلق، وهنا 
يهاجــم بلــوخ بنقد مفعم باألمل الطوباوي، كل األنظمــة الفكرية، وكل فكرة لنظام، 
مفضــاًل االنفتاح على مســتقبل رحيب لإلنســان والعالم  ، توفي فــي ألمانيا يوم 4 

أوت سنة 1977.
أشهر أقواله 

فقدان الشــعور باألمان ليس أكثر أنواع الفقدان مأســاوية، وإنما فقدان القدرة على 
تخيل أن الوضع الحالي من الممكن أن يتغير هو األكثر مأساوية.

n رأى جحا سربا من البط قريبا من شاطئ بحيرة فحاول ان 
يلتقط من هذه الطيور شيئا فلم يستطع ألنها اسرعت بالفرار من 
امامه ، وكان معه قطعة من الخبز فراح يغمســها بالماء ويأكلها 
، فمــر بــه احدهم وقال له : هنيئا لك ما تأكله فما هذا ! قال : هو 

حساء البط  فاذا فاتك البط استفد من مرقه .

مع الفالسفة 

 قصص وطرائف 
 اذا فاتك البط استفد من مرقه 

سنان بن ثابت ..
  أول من أرسى مبدأ اختبار األطباء

يف رحاب العلم واإلميان  

n هــو أبو ســعيد، ســنان بــن ثابت بن 
قــرة بن مــروان بــن ثابت بــن زكريا 
الحراني، وهو من أشــهر علماء الطب 
ان  في عصره ، ولد سنة 880 م في حرَّ
)تركيــا(  في أســرة عريقة، اشــتهرت 

بالعلم.
الخالفــة  حاضــرة  بغــداد،  فــي  نشــأ 
العباســية، وموِطن العلــم وِقبّلة العلماء 
في العالــم العربي واالســالمي، فعاَش 
في عصرِّ ازدهار الحضارة اإلســالمية 

وتطّوِر العلوم العقلية والنقلية.
تربــى ســنان ونشــأ فــي بيــت علــم، 
فوالــده ثابــت بن قرة من أشــهر علماء 
الرياضيــات والطب والفلك والفلســفة، 
يجيــد كثيراً مــن اللغــات كالســريانية 
واليونانيــة والعبرية، وقد مكنه ذلك من 
ترجمة العديد من كتب األقدمين في هذه 
َر  العلــوم، ولم يكتف بذلك فقــط بل طوَّ
الكثيــر منها، حتى صارت مؤلفاته كتبا 
دراســية معتمــدة في الكثير مــن الدول 
اإلســالمية ، فكان ســنان عالــم فيزياء 
ورياضيات وفلك، لكن نجمه ســطع في 
علم الطب أكثر من سواه، إذ َعِمل طبيبا 
لدى الخليفة المقتدر باهلل العباســي، وقد 
أســلم في عهده، ثم َخــَدَم الخليفة القاِهر 

باهلل ثم الخليفة الراضي باهلل.
لقد عاصر ســنان بــن ثابت عــدداً من 
علماء المسلمين، ودرس عليهم أو اطلع 
على مؤلفاتهم، فنهل من علمهم الواســع 
ومعارفهم وخبراتهــم وتجاربهم، وكان 

من أشهر هؤالء العلماء، والده ثابت بن 
قرة )ت: 288هـ( ، ومحمد بن زکريا 
313هـ(، وبختيشــوع  )ت:  الــرازي  
بــن يوحنــا )ت: 329هـــ(، و العالــم 
الكبير إسحاق بن عمران البغدادي  )ت 
294(، وقســطا بن لوقا البعلبكي )ت: 
300هـ(. فتزود ســنان مــن  معارفهم 
ومؤلفاتهــم،  وتجاربهــم  وعلومهــم 
فظهرت مهاراته الطبية وتفتقت قدراته 

في هذا المجال.
كما أتاح له تقــدم الطب في بغداد؛ بيئة 

علميــة مناســبة لكي يمضــي قدما نحو 
النجاح في هذا العلم السامي.

كانــت مــن ابــرز إســهاماته ، تقنيــن 
ممارسة الطب وتنظيمه لجميع األطباء 
وممارســي مهنة الطــب، وذلك بعد أن 
عهد إليــه الخليفة المقتدر بــاهلل اختبار 
األطبــاء، وعــدم الســماح ألي منهــم 
بممارسة الطب ووصف العالج إال بعد 
أن يجتاز اختبار يعقده ســنان بن ثابت، 
ثم يمنح إجازة تجيز له ممارسة الطب .
وقد نتج عن ذلــك مجموعة من النتائج 

والتجديدات:
الســماح  الطــب وعــدم  تقنيــن مهنــة 
بممارســتها إال لمــن منح شــهادة طبية 
تخولــه لممارســة الطب من قبل ســنان 

بن ثابت.
الحد من أخطاء األطباء الذين يمارسون 
تحديدهــم  بعــد  وذلــك  المهنــة،  هــذه 
واختبارهــم، ومعرفــة جدارتهم العلمية 
وقدرتهم على ممارســة الطــب بمهنية 
فائقــة، ومراقبتهم من قبل هيئة رســمية 

مرخص لها من قبل الخليفة نفسه .
الذيــن  والعرافيــن  الدجاليــن  تصفيــة 
يمارســون الطــب، وتوعيــة المجتمــع 
بخطرهــم وقلــة خبرتهــم ومعرفتهــم، 
وتحذيــر النــاس منهــم ومــن التطبــب 

عندهم.
حصر األطبــاء ببغداد، ومعرفة عددهم 
وتخصصاتهم، وتسهيل الوصول إليهم، 
واالستفادة من علمهم عند الحاجة إليهم.
الف حســان بن ثابــت العديد من الكتب 
منها ،  تاريخ ملوك الســريان ، رســالة 
في االستواء ، رسالة إلى بجكم ، رسالة 
إلــى ابن رائق، الرســائل الســلطانيات 

واإلخوانيات و غيرها .
توفــي ســنان ســنة 943 م فــي بغداد 
حيث عاش حياته كلها، وألف عشــرات 
الكتــب، وعالج، ودّرس. ولم تصلنا أي 
تفاصيــل عن ظــروف أو ســبب وفاته 

رحمه هللا.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن أول من قدر 
الساعات االثني عشرة نوح عليه 

السالم في السفينة ليعرف مواقيت 
الصالة.

- هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد 
الذي ال يستطيع القفز.

- هل تعلم أن فيتامين ج 2 حيوي وال غنى عنه للجسم 
ويساهم في الكلس وتنظيم الدورة الدموية ونقصه يؤّدي 

الى مرض االسقربوط والنزالت الصدرية على أنواعها.

1926   ميالد ديڤدهيوبل، عالم 
أعصاب أمريكي، كندي المولد، 

حصل على جائزة نوبل في 
الفسيولوجيا أو الطب.

1962 المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
يصادق على مشروع إتفاقيات إيفيان.

1989 وفاة العالم النمساوي كونرادلورنتس الحاصل 
على جائزة نوبل في الطب .

2010 وقوع زلزال في التشيلي بقوة 8,8 حسب 
مقياس العزم الزلزالي .

مرة واحد بخيل قوي جاب 
تليفون جديد حطه في جيبه اللي 
ورا، ونسي وقعد على كرسي، 

راح سامع صوت حاجه بتكسر، قال يا رب 
يبقي العمود الفقري.

اذا كانت الفرحة في قلوب االخرين تسعدك فانت انسان .               

  مارك توين كاتب امريكي

أحسبني وكول سهمي...
 يضرب هذا المثل في عتابا على عدم مراعاة قيمة 

واحساس االخرين خاصة في المناسبات.

       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.

السبت 27 فيفري  2021
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n وحســب بيــان صــادر عــن خلية 
االعــام لمديريــة الحمايــة المدنيــة 
فــإن الوحدة الثانويــة للحماية المدنية 
لدائرة عيــن ببوش تدخلــت صبيحة 
الخميس على الساعة السابعة صباحا 
ألجل حريق بمقــر بلدية عين ببوش 
و بالضبــط في مكتب رئيس المجلس 
الشــعبي البلدي ، أين تم العثور على 
جثــة رئيس المجلــس البلدي الســيد 
لزهر تياب البالغ من العمر 58 سنة 
، متأثــرا بحروق مــن الدرجة الثالثة 
على مستوى الوجه و الصدر ليتم نقله 
الــى مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى 
محمد بوضياف بأم البواقي  بعد رفع 
عينات من قبل الشــرطة العلمية التي 
فتحت تحقيقا لمعرفة أســباب الحادث 
، في حين أمرت نيابة الجمهورية بأم 
البواقي بتشريح الجثة لمعرفة أسباب 

الوفــاة مع فتح تحقيــق إبتدائي معمق 
لمعرفة ظروف ومابسات الوقائع ، 
كمــا أكــدت ذات الهيئة فــي بيان لها 
أن التحقيــق جار في القضية وســيتم 
عرض نتائجه علــى الرأي العام في 

حينه .

وكانــت عيــن الجزائــر ســباقة فــي 
نشــر الخبر أول أمس عبر صفحتها 
الفايســبوك وموقغها  الرســمية على 
اإللكترونــي ، حيــث أفــادت أنــه تم 
العثــور علــى جثــة رئيــس البلديــة 

متفحمة داخل مكتبه. 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 18/ 4
الجزائر : 16/ 7
وهران : 21/ 8 

يف حادثة لم تكشف عن أرسارها 

منتخب يف المجلس يفتح النار عىل الوايل و رئيسة الدائرة

n انتشــلت مصالــح  الحماية المدينــة بالقالة 
،مســاء أمس،  جثة غريق في حالة متقدمة من 

التعفن مجهول الهوية  بالميناء القديم  القالة 
تــم علــي إثرها نقــل الجثة الــي مصلحة حفظ 
الجثث بالقالة في حين فتحت التحقيقات مباشرة 
لمعرفة أســباب الحادثــة و للتعرف على هوية 

صاحب الجثة
بوثينة .س

n فتح نائب رئيس المجلس الشعبي 
البلــدي بعين ببوش النار على الوالي 
ورئيســة دائــرة عين ببــوش محما 
إياهــم مســؤولية مــا جــرى لرئيس 
المجلس الشــعبي البلدي لعين ببوش 
و الــذي وجــد جثة هامدة فــي مكتبه 
متأثــرا بجروح مــن الدرجــة الثالثة 
، حيث تناقل ناشــطون فــي الفضاء 

األزوق فايســبوك مقطع فيديو لنائب 
رئيس المجلس الشــعبي البلدي لعين 
ببوش الســيد ارغيس خنفر يسرد فيه 
الضغوطات التي عانى منها المرحوم 
من قبل رئيسة الدائرة والوالي بسبب 
قائمة السكنات اإلجتماعية ، أين هدد 
المرحوم بزجه في السجن اذا رفض 
اإلمضاء على قائمة السكنات ، األمر 

الذي رفضه المرحوم بسبب تحفظات 
علــى القائمــة مؤكــدا أنــه مســتعد 
لاســتقالة من رئاسة المجلس البلدي 
ومســتعد ألي عقوبة وهــي الخطوة 
التي سانده فيها اعضاء مجلسه الذين 
طالبوا من المســؤول األول بالوالية 
إعادة النظر في القائمة التي ســجلوا 

فيها تحفظات كبيرة .

n أمــرت نيابــة الجمهوريــة لــدى 
تحقيــق  بفتــح  البواقــي  أم  محكمــة 
ابتدائــي معمــق لمعرفة ظــروف و 
مابســات وقائع اكتشاف جثة رئيس 
المجلس الشــعبي البلدي لعين ببوش 
بواليــة أم البواقــي، حســب ما ورد 
مســاء  الخميس في بيان صادر عن 

ذات النيابة.
و جاء في ذات البيان الذي اســتلمت 
وكالــة األنباء الجزائرية نســخة منه 
”أنــه عمــا بأحــكام المــادة 11 من 
قانــون اإلجــراءات الجزائية و بغية 
تنوير الرأي العــام بخصوص واقعة 
اكتشــاف جثة المدعو )ل.ت( رئيس 
المجلس الشــعبي البلدي لعين ببوش 

فإنــه بتاريخ 25 فيفري الجاري عند 
حدود الســاعة الثامنــة صباحا تلقت 
مصالــح الضبطيــة القضائيــة ألمن 
دائــرة عيــن ببــوش مكالمــة هاتفية 
مفادهــا وجــود جثة فــي حالة حرق 

بمكتب رئيس بلدية عين ببوش«.
و أضافــت نيابــة الجمهوريــة لــدى 
 : بيانهــا  فــي  البواقــي  أم  محكمــة 
”بعــد إخطارنا مباشــرة انتقلنا بمعية 
و  المختصــة  القضائيــة  الضبطيــة 
بحضــور عناصر الشــرطة العلمية 
تمت معاينة الجثة واتخاذ اإلجراءات 
القانونيــة و التقنية مــع رفع العينات 
الازمــة و معاينة الجثــة من طرف 
الطبيب.” و جاء في البيان كذلك بأن 

نيابة الجمهورية قــد أمرت على إثر 
ذلك بـ”تشــريح الجثة لمعرفة أسباب 
الوفــاة و فتــح تحقيــق ابتدائي معمق 
لمعرفة ظروف و مابسات الوقائع”، 
مشــيرا إلــى أن ”التحقيــق جــار في 
القضيــة و أنه ســيتم إحاطــة الرأي 
العام بنتائجه في حينها.” للتذكير، فقد 
تــم نقل جثة الشــخص المتوفى البالغ 
من العمر 58 ســنة من قبل عناصر 
الحماية المدنية صباح أمس الخميس 
إلــى مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى 
محمــد بوضياف بمدينــة أم البواقي، 
حســبما علــم مــن المديريــة المحلية 

للحماية المدنية.

n أصــدرت وزارة الداخلية والجماعــات المحلية بيانــا بخصوص العثور على وفاة رئيس بلدية عين ببوش بوالية أم 
البواقي داخل مكتبه.

وأوضــح بيــان الوزارة أنها تتابع عن كثب التحريات المعمقة بشــأن ظروف وفاة رئيس المجلس الشــعبي لبلدية عين 
بابوش السيد لزهر تياب  وأعلمت الوزارة انه سيتم إعام الرأي العام مباشرة عقب االنهاء من التحقيقات الجارية.

ق.و

 باقة األخبار 
سنتان حبسا نافدة للمدير السابق 

لمؤسسة الردم التقني بميلة

n اصــدرت  نهار اليوم  محكمة ميلة حكما بعامين 
حبس نافد ضد المدير الســابق لمؤسســة الردم التقتي 
ك_ز  بتهمة  اعطــاء امتيازات غير مبررة لمقربين 
من العائلة و و اختاس االموال و استعمال و التعسف 
في اســتغال المنصب  و نفس الحكم  صدر في حق  
مســاعده ب ن فيما استفاد محاسب الشركة ف-ن من 
البراءة. لإلشارة فان ممثل االدعاء العام كان قد التمس 
عشر سنوات حبس نافد في حق المتهمين التانة وفي 

انتظار احكام االستئناف   لدى مجلس ميلة
محمد. ب

مقتل طفل دهسته شاحنة  
وانتشال جثة غريق بقالمة 

n لقي ، أول امس ،  طفل يبلغ من العمر عام ونصف  
في حادث مرور مروع ، بعد أن دعسته شاحنة ببلدية 

عين بن بيضاء.
وتدخلت وحدة القطاع للحماية المدينة لعين بن بيضاء 
ألجل إســعاف الضحية  قبل نقله على جناح الســرعة 
صــوب المؤسســة االستشــفائي العموميــة بالذرعان 
بوالية الطارف اين لفظ أنفاســه األخيرة ، فيما فتحت 

مصالح األمن تحقيقا حول عذا الحادث المأساوي.
كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بدعم من 
فرقة الغطاســين أول امس في حدود الســاعة السابعة 
والنصف مســاء ببلدية بلخير النتشال جثة غريق من 
مجمع مائي للسقي بمزرعة بورياشي ، ويتعلق األمر 
بالمدعو )د .ك( 54 ســنة/ كما تم إســعاف شــخص 
آخر يبلغ من العمر 28 سنة ، وقد نقلت جثة الضحية 
صــوب مصلحة حفظ الجثث لمستشــفى الحكيم عقبي 

بقالمة .  
خديجة.ز 

مرصع تلميذ تحت عجلة شاحنة 
بيع الماء يف السبت بسكيكدة

n لفظ،مســاء أول أمس،تلميــذ يدعــا خ أ يبلــغ من 
العمــر 9 ســنوات، أنفاســه األخيــرة تحــت عجات 
شاحنة لبيع الماء، و هذا في قلب بلدية السبت جنوبي 

والية سكيكدة.
و بحســب مصادرنا ،فإن الضحيــة كان يحاول قطع 
الطريــق وســط البلديــة ، غير أن الشــاحنة باغتته و 
صدمتــه، ليحول علــى جناح الســرعة على مصلحة 
اإلســتعجاالت بعبــادة الصحــة الجواريــة، غيــر أنه 
فــارق الحياة ليحــول جثة هامدة علــى مصلحة حفظ 
الجثث بمستشفى الحروش ...مصالح األمن المختصة 

باشرت تحقيقا في مابسات الحادثة .
نورالدين ب

 n الجزائر قبلة الثوار ومكة األحرار ، هكذا 
عرفــت في أوســاط المقهوريــن ، والدول التي 
تعانــي من ظلم المســتبدين  وهــي التي ضاقت 
مرارة االســتعمار ودفعت الثمــن غاليا بماليين 
الشــهداء وعشــرات المالييــن من المشــردين 
،اســتعمار فرنســي غاشم دمر وأســتبد ونهب 
وســلب مازال يرنو إلى الجزائر بأعين حاســدة 
وحاقدة ، وكثير ما كانت فرنســا ســبب متاعب 

الجزائر.
الرئيــس تبون وتماما كالرئيس الراحل هواري 
بومديــن قالهــا صراحة فلســطين أم القضايا ، 
والجزائــر معها ظالمــة أو مظلومة ، وهي ضد 
التطبيع اليوم وغدا وأبدا ، ولن تســير في فلك 
المهرولين من الدول العربية التي سارعت إلى 
تطبيع مخز ولفائدة إسرائيل ال غير .. والجزائر 
بمواقفهــا هذه تقلق حتى القــوى العظمى التي 
باتــت تحســب ألف حســاب لهذا البلــد الثوري 
الصامد والمدافع عن حرية الشعوب الذي لعب 
دورا بارزا في تحرير دول كثيرة وفي مقدمتها 
جنــوب إفريقيا ومســاندتها المطلقــة لزعيمها 
الراحل نيلسون منديال الذي كان يعتبر الجزائر 

بلده الثاني.. 
وكمــا فلســطين ، قضيــة الصحــراء الغربيــة 
هــي األخرى قضيــة ترافع من أجلهــا الجزائر 
وترفض المســاومات والضغط مهما كان نوعه 
ومن أي جهة كانت وتؤكد بأن حل هذه القضية 
لن يكون خارج أســوار األمم المتحدة واستفتاء 
تقرير المصير ..وخيارها ثابت ولن يتغير كذلك 
رغــم منــاورات نظــام المخــزن وتحالفاته مع 
قوى الشــر لتأجيج الوضع في منطقتي شــمال 
إفريقيا والســاحل  واللهث وراء دعم أمريكي- 
صهيوني لمحاصــرة الجزائــر والضغط لتليين 
مواقفهــا التــي لن تليِّــن في قضيتي فلســطين 

والصحراء الغربية .
آخــر الــكالم ..خيــارات الجزائــر ثابتــة ولــن 
تتغيــر انطالقا من تاريخهــا البطولي ، مواقفها 
الداعمــة للتحرر ومكافحة االســتعمار.. واليوم 
يحيي الشــعب الصحراوي ومعــه الجزائر وكل 
أحــرار العالم الذكرى ال45 إلعالن الجمهورية 
العربية الصحراوية حضور جزائري بوفد رفيع 
المستوى  للتعبير عن الموقف الرسمي للدولة 
الجزائرية القائم على دعم ومســاندة الشــعوب 
المضطهدة والدفاع على احترام القانون الدولي 

وعلى حق الشعوب في تقرير مصيرها. 
                               يزيد سلطاان
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خيارات ثابتة
آخر الكالم 

الصبح  : 05.41
الظهر   : 12.46
العصر  : 15.58
املغرب  : 18.31
العشاء : 19.47

مواقيت الصالة 

السبت 27 فيفري  2021/الموافق لـ 15 رجب 1442

إهتزت صبيحة اول أمس بلدية عين ببوش بأم البواقي على وقع خبر وفاة رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد لزهر 
تياب متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة داخل مكتبه في مقر البلدية .

أرغيس خنفر : ”املري” عانى من ضغط رهيب بسبب قائمة السكنات 

نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي تفتح تحقيقا معمقا 

وزارة الداخلية : سيتم إطالع الراي العام على نتائج التحقيق فور انتهائه 

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 
لمن يهمه األمر إرســال السيرة الذاتية عبر البريد 

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

الطارف انتشال جثة غريق 
يف حالة متقدمة من التعفن 

العثور على جثة ” مير ”  عين بابوش بأم البواقي متفحمة بمكتبه

أم البواقي : رفيق حلوي

.

https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a5/
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