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   غزال  غزال 
يوقع أول يوقع أول 

أهدافه مع أهدافه مع 
بشكتاش بشكتاش 
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يتألق بشكل الفت مع فريقه فالفيك وأجاكس يسعى لضمه يتألق بشكل الفت مع فريقه فالفيك وأجاكس يسعى لضمه 

كشفت مصادر موثوقة لـ“عo الجزائر“ عن إحصاء العmات من القضايا الثقيلة، 
التي مازالت قيد التحقيق من طرف العدالة ومصالح األمن بسطيف، وغالبيتها 
طرف  من  شخصية،  ألعراض  المناصب  واستغالل  العام  المال  بتبديد  تتعلق 
كل  لها  منح  والية   N التنمية  حلم  تعطيل   N وتسببوا  فسادا  عاثوا   oمسؤول
xء إال الرجال المناسبون N األماكن المناسبة، وسجلت مرحلة الوالة الثالثة 
السابقo “زوخ، دربا}، ومعسكري“ بحسب مصادرنا االستثناء حيث بلغت فيها 

مؤ~ات الفساد أوجها بعدما تحكموا N كل كبIة وصغIة.

هكذا عبث والة سابقون بمقومات عاصمة الهضابهكذا عبث والة سابقون بمقومات عاصمة الهضاب

أكذوبة االستثمار أكذوبة االستثمار 
في سطيففي سطيف

ص 8



سكان بيت و كوزينة يحتجون يف سكيكدة

n  أقــدم، صبيحــة أمــس، قاطنــي حــي البناء 
الذاتي«بيــت وكوزينة« في ســكيكدة، على غلق 
الطريــق المؤدي إلى وســط المدينــة مرورا بحي 
مــرج الديب،وهــذا  احتجاجا منهم علــى تدهور 
الطريق المؤدي إلي منازلهم والمياه الشروب هذا 

على حد قولهم.
المحتجون ،فضلوا التجمع وســط الطريق مانعين 
مرور الشــاحنات و المركبــات ،قصد لفت أنظار 

الســلطات المحليــة لواقعهم المريــر خاصة و أن 
وضع الطريق بات كابوســا حقيقيــا أمام تدهوره 
الفظيع رغم العشــرات من محــاوالت الترقيع...
الســلطات المحليــة ممثــل فــي المير ســارع الى 
عيــن المكان وجدد تقديــم ضمانات للمحتجين بأن 
مشــروع الطريق قد تم تســجيله رســميا و ســيتم 

تهيئته رسميا في غضون أيام .
نورالدين ب

حدث وسط مدينة باتنة 

 شاب يقدم خاتما لفتاة و هو جاثم 
على ركبته يثير سخرية المفسبكين!!!؟
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نشوب حريق بمحطة توليد الكهرباء بجيجل
  

n   تدخلت،ليلة أمس األول، في حدود الســاعة التاســعة ليال الوحدة 
الثانويــة أوالد صالح مدعومة بالوحدة الرئيســية  والوحدة البحرية جن 
جــن و المركز المتقدم بالطاهير من أجل إخماد حريق مرجلة بالمحطة 

الحرارية لتوليد الكهرباء بأشواط ببلدية الطاهير .
 وحســب المعلومات المســتقاة من مديرية الحمايــة المدنية فإن التدخل 
السريع و الفعال لفرق التدخل قد مكن من إخماد الحريق و منع انتشاره 
لباقي هياكل المحطة،حيث تم إنقاذها من كارثة حقيقية ،وفد فتح تحقيق 

لمعرفة حيثيات وأسباب هذا الحادث.
يشار الى أن هذه المحطة  تعد من أهم المنشآت بوالية جيجل ،وتشرف 
علــى البحر وموقعها غيــر بعيد عن  ثالثة مرافق هامة تتمثل في ميناء 

جن جن ومطار فرحات عباس وجامعة تاسوست.
نصرالدين - د

 امن بوحجار بالطارف يحجز 469 كيس 
من الشمة المقلدة  

n تمكــن رجــال أمن دائــرة بوحجار من حجز 469 كيس من الشــمة 
المقلدة الموجهة للبيع بطريقة غير مشروعة .

تعود وقائع القضية إلى خرجه ميدانية قامت بها مصالح الشــرطة بأمن 
دائرة بوحجار  شملت مراقبة مختلف المحالت التجارية المتواجدة بإقليم 
االختصاص و بناء على معلومات مؤكدة تحوزها المصلحة بخصوص 
تواجد بعض التجار يقومون بعرض و بيع منتوجات تبغية مقلدة بطريقة 
غير مشــروعة تمس بصحة المستهلكين ،أين تمكنت ذات المصالح من 
حجــز بأحد المحالت التجارية 400 كيس من الشــمة المقلدة فيما عثر 
بالمحــل الثانــي علــى 69 كيس آخر مــن مختلف األنــواع و التي كان 
يعرضها كليهما للتســويق ليتم بذلــك اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

في حق المخالفين.
بوثينة س
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

   القبض عىل مروج مخدرات 
متلبسا بحمام دباغ بقالمة

n  تمكنت قوات الشرطة القضائية بالفرقة 
المتنقلــة للشــرطة القضائيــة بحمــام الدباغ 
بقالمة، بعد وضع خطة عملياتية، من توقيف 
مشــتبه فيه بترويج المخدرات يبلغ من العمر 
20 ســنة، مقيم بقرية دحمــون بحمام الدباغ 
متلبســا، وذلك بعــد ورود معلومــات مفادها 
وجود مشتبه فيه يقوم بترويج المخدرات على 
مســتوى منطقة العرايس بحمام الدباغ، وبعد 
اتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة بشــأنه، 
تم ضبط بحوزتــه كمية من المخدرات ممثلة 
فــي كيف معالج بــوزن 5.6 غرام، حيث تم 
تحويل المشتبه  فيه إلى المصلحة، بعد حجز 
مــا تم العثور عليــه، وفتح تحقيق في القضية 
حيــث كون ضده ملفا قضائيا عن فعل حيازة 
المخــدرات ) كيف معالج( لغرض المتاجرة، 
وقدم المشــتبه فيــه أمام محكمــة قالمة،  أين 

صدر في حقه أمر إيداع.
 أسماء.ب

انقالب شاحنتني بباتنة 3 
جرحى يف حالة حرجة بتيمقاد

 n شــهد أمــس الطريق الوطنــي رقم 03 
الرابط بين باتنة وبســكرة على مستوى مدينة 
عيــن التوتة حادث انقالب شــاحنتين األولى 
ذات مقطورة والثانية لنقل البضائع أسفر عن 
إصابة شــخص بجروح متعــددة حيث تنقلت 
مصالح الحماية المدنية لمكان الحادث وقامت 
بإســعاف الشــخص المصاب ونقله لمستشفى 

عين التوتة.
فيما شــهدت دائرة تيمڨاد مســاء أمس حادثي 
مــرور منفصلين خلف ثالثة جرحى في حالة 
حرجة تم إسعاف هم من قبل مصالح الحماية 

المدنية التابعة لذات الدائرة
فوزي .ج

2
نحلة

n    أقدم يوم أمس شــاب وأمام المأل على خطبة فتاة بطريقة 
غريبــة وغير مألوفة أين جثم على  ركبتــه وقدم لها خاتما تحت 

صيحات واستهجان المارة.
الحادثة أثارت جدال كبير وســخرية واســعة خاصــة عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي في صورة غيــر نمطية للمجتمع األوراس 
المحافــظ ،حيث ربطهــا البعض بســلوكيات دخيلة علــى الثقافة 

الجزائرية ،جراء التأثر بالمسلســالت التركية فيما ربطها البعض 
اآلخر بشــذوذ فكري لنيل بعض الشــهرة ولفــت االنتباه مما زاد 
من ســخرية واســتهجان الباتنيون  خاصة بعد حادثة تمثال األسد 

األخيرة.
 فوزي جاب الله

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

n   تمــــكن عناصر األمــن الحضــري الثامــن 
بســوق أهــراس من فك مالبســات الســرقات التي 
طالــت المؤسســات التربوية وتوقيف شــخص في 

العقد الثاني من العمر.
 وقـــائع القضية جــاءت علــى إثــر شــكوى تقــدم 
بهــا مديــرا مؤسســتين تربويتيــن مفادهــا تعرض 
مؤسســتيهما إلــى الســرقة طالــت مجموعــة مــن 
أجهــزة اإلعالم اآللــي ،فضال عن محاولة ســرقة 
جهاز التدفئة،  أين انتقل عناصر الشرطة القضائية 
إلــى عين المكان، وباالســتغالل األمثل لمســرحي 

الجريمــة تم تحديــد هويــة الفاعل الذي تــم توقيفه 
وتحويله إلى مقر الشرطة. 

باستكمال جميع اإلجراءات القانونية تم إنجاز ملفين 
قضائيين للمشتبه فيه األول عن جرم السرقة بالكسر 
من داخل مؤسسة تربوية، والثاني عن جرم محاولة 
الســرقة من داخل مؤسســة تربوية وقدم أمام وكيل 
الجمهوريــة الــذي بدوره أحاله على جلســة المثول 

الفوري أين أصدر في حقه أمر إيداع بالحبس.
مقداد.م

سارق المؤسسات الرتبية يف شباك أمن سوق أهراس 



3  عين على الحدث

 n    ارتفعــت عمليــات التكريــر 
المجمــع  طــرف  مــن  المجســدة 
بنســبة  ”ســوناطراك”  العمومــي 
4ر7 بالمائــة خــال العام 2020 
مقارنة بســنة 2019، و قد تمكنت 
ســوناطراك، ألول مرة منذ عشــر 
ســنوات، مــن تصديــر كميات من 
البنزين والمازوت، حســبما أفاد به 

أمس االثنين بيان للمجمع.
وحســب ذات البيــان، الذي نشــره 
المجمــع علــى حســابه فــي موقع 
التواصل االجتماعي )فيسبوك( فان 
سوناطراك سجلت ارتفاع في حجم 
البترول والنفط المكثفات التي تمت 
معالجتهــا، مــن 27،2 مليون طن 
سنة 2019 إلى 29،1 مليون طن 

سنة 2020 )4+ر7 بالمائة(.

وحســب نفــس المصدر فقــد بلغت 
عمليات التكرير ”مستويات ممتازة 
البتروليــة،  المــواد  إنتــاج  فــي   ”
حيــث حققــت ارقــام قياســية فــي 
إنتاج المــازوت )9،5 مليون طن( 

والبنزين ) 3،4 مليون طن(.
من جهــة أخرى، أشــار البيان إلى 
ارتفــاع وتيــرة اإلنتــاج بمصفــاة 
الجزائر العاصمة، مما ساهم بشكل 
ملحــوظ فــي التوقف عن اســتيراد 
المازوت منذ شهر مارس 2020، 
و كــذا البنزيــن اعتبارا من شــهر 
أوت من نفس السنة. وبذلك تمكنت 
ســوناطراك، ألول مرة منذ عشــر 
ســنوات، مــن تصديــر كميات من 

البنزين والمازوت.
ق ـ و

 n    أعلنــت الشــركة الوطنية 
للنقــل بالســكك الحديديــة عن  
برمجة رحــات إضافيــة على 
الخطوط الطويلــة ما بين المدن 
الكبــرى شــمال البــاد و ذلك  

اعتبارا من أمس االثنين.
وحســب ســمير قعمــول مديــر 
نقــل المســافرين بشــركة النقل 
بالســكك الحديدية ،فــإن العملية 
التي تندرج في إطار االستئناف 
التدريجي لحركة ســير قطارات 
نقل  المسافرين،  تخص خطوط  
الجزائر- قســنطينة-عنابة، التي 
ســتكون انطاقتهــا على 6ســا 
و25د  دقيقة صباحا، أيام السبت 
واالثنيــن واألربعــاء، وخطوط 
عنابة -قســنطينة -الجزائر  التي 
ســتنطلق على 6سا و10د، أيام 

األحد والثاثاء والخميس.
 وأشــار قعمــول إلــى أن هــذه 
الرحات ســتضمن التوقف عند 
محطــات المدن الكبــرى  ومن 
بوعريريج،  برج  بينها،البويرة، 

قســنطينة،  العلمــة،  ســطيف، 
سكيكدة، وعنابة.

كما تخص العملية أيضا خطوط  
الجزائر-وهران )ذهاب و اياب( 
التــي تنطلق على  6ســا و10د 
وعلى 14سا و00د،  مع توقف 

في المحطات الكبرى.
واشــار قعمول إلى أن الرحات 
التي تضمنها القطارات المجهزة  
تبعــا  حاليــا  متوقفــة  باألســّرة 
لتطبيــق البروتوكــول الصحي، 
كما أن الرحــات التي  يتزامن 
توقيتهــا مــع مواقيــت الحجــر 
ستســتأنف  المنزلــي  الجزئــي 
بشــكل تدريجــي تبعــا  لتطور 

الوضع الصحي.
ويأتي اســتئناف هذه الرحات، 
إثــر قــرار الســلطات العمومية 
المتعلق  باالســتئناف التدريجي 
والمراقب لحركة نقل المسافرين 

بين الواليات.
ق ـ و

 n     أطلقــت، صبــاح أمــس 
االثنين، خدمة طلب واســتخراج 
النســخة اإللكترونيــة لصحيفــة 
الســوابق القضائيــة عــن بعــد، 
حيــث عرفــت الدقائــق األولى 
من إطاق هذه اآللية اســتخراج 

”160 وثيقة” من هذا النوع.
إطــار تجســيد عصرنــة  ففــي 
الخدمــات القضائيــة المنتهجــة 
مــن قبــل وزارة العدل لتبســيط 
إجراءات الحصول على الوثائق 
القضائيــة عــن بعد، تــم، بمقر 
المديرية العامة لعصرنة العدالة 
)بئــر مــراد رايــس(، اإلطاق 
طلــب  خدمــة  آلليــة  الرســمي 
واستخراج النســخة اإللكترونية 
القضائيــة  الســوابق  لصحيفــة 
)القســيمة رقــم 03( عــن بعد، 
حيث ><تم إحصاء 160 وثيقة 
اســتخرجت خال العشر دقائق 
األولــى<<، حســب مــا أفاد به 
مديــر التنظيــم و االستشــراف 

بالوزارة، موجاج مصطفى.
وقد أضحــت هــذه الخدمة التي 
كانــت موجودة آنفــا ”الكترونية 
كليــة”، بعد أن جرى تحســينها، 
األمــر الــذي ســيكفي المواطن 
عنــاء التنقــل إلى مقــر الجهات 
القضائيــة بشــكل كامــل، علما 
أن القســيمة رقــم 03 المســلمة 
الكترونيــا معفاة من أي رســوم 

قضائية.
وتنــدرج هذه الخدمــة في إطار 
”مقاربــة وطنيــة شــاملة ترمي 

إلى تعزيــز ميكانيزمات تقريب 
اإلدارة مــن المواطن و التي تعد 
أحد أهــم المحاور ذات األولوية 
الحكومــة  بهــا  التزمــت  التــي 
الحكامــة  تجســيد  مجــال  فــي 

االلكترونية”.
وتجدر اإلشارة، في هذا الصدد، 
إلى أن االستفادة من هذه الخدمة 
متاحة لكافة المواطنين، المدانين 
منهم و غير المدانين، باســتثناء 
المبحــوث عنهــم و الجزائريين 

الموجودين خارج الباد.
ويؤكــد الســيد موجــاج على أن 
هــذه الخدمــة مؤمنــة بالكامل، 
حيــث أنه بإمكان المعني التحقق 
من مصداقية التوقيع االلكتروني 
على الوثيقة، مع العلم أن التوقيع 

موكل إلى قضاة مؤهلين.
كمــا أنــه، و فــي حــال وجــود 
إشــكاالت، كورود أخطاء تتعلق 
ببيانــات الحالــة المدنيــة، يوجه 
المعني آليا إلى الجهات القضائية 

المختصة لتسوية الخطأ.
ومــن جهة أخــرى، لفــت ذات 
المســؤول إلى أنه و على الرغم 
مــن كــون الوثيقة المســتخرجة 
عبر الموقع االلكتروني للوزارة 
الوصية سرية و شخصية، إال أنه 
تم فتح المجال لعدد من اإلدارات 
المحددة قانونــا لاطاع عليها، 
لكن مــع تحديد األســباب وراء 

ذلك، كإجراء التحقيقات مثا.
ق ـ و

ألول مرة منذ عرش سنوات

  سوناطراك تصدر كميات
 من البزنني والمازوت 

  رحالت قــطـار إضافية
 عىل الخطوط الطويلة 

 االنطالق الرسمي الستخراج صحيفة 
السوابق القضائية إلكرتونيا 

 وزير الطاقة عبد المجيد عطار يؤكد
  ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز أولوية وطنية مطلقة

n أكــد وزيــر الطاقــة عبــد المجيــد عطار 
خــال اجتماعــه برؤســاء بعــض المجالس 
الشــعبية البلدية على التــزام قطاعه بالتكفل 
باالنشــغاالت المتعلقــة بربــط مناطق الظل 
والمســتثمرات الفاحيــة بالغــاز والكهرباء 
معتبرا هذا المسعى ”أولوية وطنية مطلقة”، 

حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضــح البيان الذي نشــرته الــوزارة عبر 
صفحتهــا على مواقع التواصــل االجتماعي 
فيســبوك ان ”وزيــر الطاقــة بمعية وســيط 
الجمهوريــة، كريم يونس اســتقبل يوم األحد 
14 فيفري الجــاري، بمقر دائرته الوزارية 
رؤســاء عــدة مجالس شــعبية بلدية بواليات 
المســيلة وبجاية وتيــزي وزو مرفقين بعدد 
مــن ممثلي المجتمع المدنــي لهذه الواليات، 
حيــث طرح هــؤالء جملة من االنشــغاالت 
والملفــات المتعلقة بقطــاع الطاقة وعمليات 

الربط والتموين بالغاز والكهرباء.”
وأضاف المصــدر ذاته، أن الوزير اســتمع 

خــال هــذا اللقــاء ”بإمعــان” لانشــغاالت 
المطروحة واستعرض بحضور المدير العام 
لقسم الغاز والكهرباء بالوزارة دراسة الحالة 
لجملة من المشــاريع قيد اإلنجاز والمبرمجة 
فــي هــذه المناطــق باإلضافة إلــى خريطة 
المناطــق المصنفــة ضمــن مناطــق الظل. 
وعبــر عطار بهذه المناســبة عن ”اســتعداد 
الــوزارة والتزامهــا بالتكفل بعديــد الملفات 

المطروحة”.
كما تم استعراض المشاكل التي تعيق مجمع 
ســونلغاز في ربط وتمويــن بعض المناطق 
بالغاز او الكهرباء” نظرا لوجود اعتراضات 

مرور للمشاريع عبر أراضي خاصة”.
وبخصــوص هــذه المشــاكل، نبــه الوزيــر 
رؤســاء البلديات إلى”ضــرورة لعب الدور 
الــازم لحل هذه المشــاكل قصد اســتكمال 
ومباشرة الكثير من المشاريع المتوقفة لذات 

األسباب”.
ق ـ و

الرئيس تبون انطلق في تنفيذ 
أجندته السياسية بشفافية ونزاهة

استمع  إىل عرض قدمه  رئيس اللجنة حول مقرتحات األحزاب

  رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء من لجنة مراجعة قانون االنتخابات

 ثّمن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش مبادرة رئيس الجمهورية باستقبال رؤساء األحزاب السياسية 
التي تعكس اإلرادة السياسية في استشارة جميع الفاعلين للعبور إلى الجمهورية الجديدة ، مشيرا إلى أن 

الرئيس تبون إنطلق في تنفيذ أجندته السياسية في إطار الشفافية والنزاهة.

n   وأوضــح بيــان لرئاســة الجمهورية، أمس، 
أن رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد تبــون، قد 
أســتقبل أمس، أعضاء من لجنــة مراجعة قانون 
االنتخابات، و أضاف البيان أنه خال اللقاء الذي 
حضره أعضاء من اللجنة، اســتمع الرئيس تبون 

إلــى عــرض قدمــه لعرابة بخصوص مشــروع 
قانون االنتخابات. 

 وقد حضر اللقاء، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، 
نور الدين بغداد دايج و مستشــار الشؤون القانونية 

برئاسة الجمهورية، بوعام بوعام. . 
مــن جانبه، قــال لعرابة، في تصريــح صحفي، 
برئيــس  لجنتــه  لقائــه و أعضــاء مــن  عقــب 

الجمهورية:” لقد حظينا نحنا وأعضاء من اللجنة 
باستقبال من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون، لتقديم عــرض حال من مجمل التوجيهات 
الرئيســية المســتخلصة من دراســة المقترحات 
التــي وافتنا من 48 حزب سياســي، حيث تبادلنا 
أطــراف الحديث والنقاش حولها والتي تمحورت 

أساسا حول بعض النقاط الجوهرية”. 

رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش:

n و قال  كمال في فـوروم اإلذاعة أمس االثنين، 
إن  توزيع مســودة قانون االنتخابات الجديد على 
التشــكيات السياســية وفعاليات المجتمع المدني 
يكــرس فعا الممارســة الديمقراطية التشــاركية 
ويؤســس للجزائــر الجديدة التــي أرادها الرئيس 

عبد المجيد تبون والحراك الشعبي.
وأضاف رئيس المجلس الدســتوري أن دســتور 
الفاتــح نوفمبــر وضــع اللبنة األولى في مســار 
واســتوجب   ، الجديــدة  للجمهوريــة  التأصيــل 
مراجعــة  الترســانة التشــريعية للبــاد ، ومنها 
القانــون العضوي لانتخابــات مؤكدا أن القانون 
الجديد يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلوال 
فعالة للقضاء على الممارســات الفاســدة وتفادي 

االنحرافات التي عرفتها الجزائر .
و”من بين هذه اإلجــراءات الصاحيات الجديدة 
للســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات ونظام 
االقتــراع النســبي علــى القائمــة المفتوحــة كما 
يجســد المشروع ما جاء به الدستور الجديد حول 
ضــرورة إضفــاء الشــفافية التامة على المســار 
االنتخابــي و الســير قدمــا نحو تحقيق المســاواة 
الحقيقة بيــن المرأة والرجل والمشــاركة الفعالة 
للشــباب في الحياة السياســية التي تعكس دورهم 

الحقيق في المجتمع” يؤكد كمال فنيش .
وقــال رئيــس المجلــس الدســتوري إن النظــام 
االنتخابــي الجديــد يعد بمثابة ثورة ال ســيما فيما 
تعلق بنظــام االقتراع وتعويــض القائمة المغلقة 
بقائمــة مفتوحــة ، حيــث يختــار الناخــب قائمة 
واحــدة ثم يختار ضمن نفس القائمة المترشــحين 
الذيــن يراهم أكفاء وأجدر بتمثيله ، مشــددا على 
أن نظام االقتراع النســبي يمثل الممارسة األكثر 

ديمقراطية.
وأضــاف فنيــش أن المــادة 141 مــن قانــون 
االنتخابــات الجديد أعطت ضمانات أكثر ، حيث 
تسمح لكل مترشح بمراقبة جميع عملية التصويت 
وفــرز األصوات وأن يســجل فــي المحضر كل 

الماحظات أو المنازاعات المتعلقة بسير العملية 
االنتخابيــة وأن يســتلم أيضا محضــر الفرز من 

طرف رئيس مكتب التصويت .
وأكــد فنيــش بــأن الســلطة الوطنيــة المســتقلة  
لانتخابات ”تضمن تسيير ومراقبة جميع العمليات 
االنتخابيــة وعمليات االســتفتاء ، مثلما ورد في 
المادة السادسة )6( من مشروع القانون”، مبرزا 
أن هــذا االخير  ”تضمن مجموعــة من االحكام 
الجديــدة يتعلق بعضها بصاحيات الســلطة فيما 

يتعلق  البعض اآلخر بسيرها”.
وتابع بأن صاحيات الســلطة الوطنية المســتقلة 
لانتخابات تظهر ” تصميم الســلطات الجزائرية 
علــى تجســيد القطيعــة مع الماضــي” من خال 
”إبعــاد اإلدارة عــن المســار االنتخابــي وفســح 

المجــال أمــام حــق الرقابــة المخــول للمواطن 
والممارس من خال  السلطة”.

كمــا تطــرق رئيــس المجلــس الدســتوري إلى 
الصاحيــات الجديــدة للمحكمة الدســتورية وفق 
 ،2020 نوفمبــر  دســتور  مــن   151 المــادة 
مثــل الفصل فــي عدم دســتورية حكــم تنظيمي 
أو تشــريعي مــن قبــل المواطنيــن مــع إمكانية 
تدخل المحكمة الدســتورية لفــض النزاعات بين 
المؤسســات الدســتورية مثلمــا شــهدته البرلمان 
الذي عرف شــلا  فيما مضى، إضافة إلى تقديم 
استشــارات تفســيرات للنصوص الدســتورية أو 

القانونية.
ق ـ و

 استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية رئيس لجنة مراجعة قانون االنتخابات أحمد 
لعرابة و أعضاء من اللجنة .

الثالثاء  16 فيفري  2021
الموافق لـ 4  رجب 1442

 الجزائر: سناء- م



 

n   وأوضحــت وكالة”عــدل، أمــس، فــي بيان 
لهــا، أنهــا تعمل ومؤسســة بريــد الجزائر على 
إطالق خدمة لفائدة المســتفيدين من سكنات البيع 
باإليجــار تمكنهم من تســديد مســتحقات اإليجار 
بواســطة الدفع اإللكتروني عن طريق اســتخدام 
البطاقــة الذهبية.وتمكن هذه الخدمة مســتأجري 
صيغــة البيــع باإليجار التســديد عــن طريق آلة 
الدفع اإللكتروني التي ستزود بها مكاتب التسيير 

المتواجدة بمختلف األحياء السكنية ”عدل ”. 
وأكــدت الوكالة أن هــذه العملية تأتي اســتكماال 

لإلســتراتيجية الجديــدة التــي اعتمدتهــا الوكالة 
الوطنيــة لتحســين الســكن وتطويره فــي مجال 
الرقمنة بهدف تقريب الخدمة من المستفيدين من 

سكنات البيع باإليجار. 
و قــد اجتمع أمس، المدير العــام للوكالة الوطنية 
لتحســين الســكن و تطويره عــدل محمد طارق 
بلعريبــي مــع المديــرة العامة  لمؤسســة بريــد 
الجزائــر ومســؤولين بالمؤسســة،  إلى جانــب 
المديــر العام المســاعد لفــرع التســيير العقاري 
ومديــرة اإلحصــاء واإلعــالم بوكالــة ”عدل ”، 
حيث استمع المدير العام للوكالة إلى عرض قدمه 
مدير المعلوماتية وتأمين الشــبكة بمؤسســة بريد 

الجزائــر حــول كيفية العمل بهــذه التقنية وكيفية 
تسديد المستحقات . 

وأكــد بلعريبي فــي هذا الســياق، أن هذه الخدمة 
تمكــن مســتأجري صيغــة البيــع باإليجــار من 
تســديد مســتحقات اإليجار عن طريــق آلة الدفع 
اإللكترونــي التي ســتزود بهــا مكاتب التســيير 
المتواجدة   بمختلــف األحيــاء الســكنية ”عدل ” 
إلى جانب التســديد عن طريــق تطبيق الكتروني 
يتم تحميله علــى الهاتف  كما يمكن العمل بنظام 
خدمة رمز االستجابة الســريعة،  أو عن طريق 
االقتطاع الشهري أو التسديد العادي بالتقرب إلى 

مكاتب بريد الجزائر. 

 بهدف تقريب الخدمة من المستفيدني من هذه  السكنات

 تسديد مستحقات إيجار سكنات”عدل”  
عن طريق آلة الدفع االلكتروني مستقبال

عين على الحدث
4

سيصبح بإمكان مستأجري صيغة البيع باإليجار، مستقبال تسديد مستحقات اإليجار، عن طريق آلة الدفع 
اإللكتروني التي ستزود بها مكاتب التسيير المتواجدة بمختلف األحياء السكنية »عدل«. 

n   ففي إطار تجسيد عصرنة الخدمات القضائية 
المنتهجة من قبل وزارة العدل لتبســيط إجراءات 
الحصــول علــى الوثائق القضائية عــن بعد, تم, 
بمقــر المديرية العامة لعصرنــة العدالة اإلطالق 
الرســمي آللية خدمة طلب واســتخراج النســخة 
اإللكترونية لصحيفة الســوابق القضائية )القسيمة 
رقــم 03( عن بعد, حيث تم إحصاء 160 وثيقة 
اســتخرجت خالل العشر دقائق األولى حسب ما 
أفــاد به مديــر التنظيم و االستشــراف بالوزارة, 

موجاج مصطفى.
 وقــد أضحت هــذه الخدمة التي كانــت موجودة 
آنفــا الكترونيــة كليــة , بعد أن جرى تحســينها, 
األمر الذي سيكفي المواطن عناء التنقل إلى مقر 
الجهات القضائية بشــكل كامل, علما أن القسيمة 
رقم 03 المســلمة الكترونيا معفاة من أي رســوم 
قضائيــة وتندرج هــذه الخدمة في إطــار مقاربة 

وطنيــة شــاملة ترمي إلــى تعزيــز ميكانيزمات 
تقريــب اإلدارة من المواطن و التي تعد أحد أهم 
المحاور ذات األولوية التي التزمت بها الحكومة 
فــي مجال تجســيد الحكامــة االلكترونية وتجدر 
اإلشــارة, فــي هذا الصدد, إلى أن االســتفادة من 
هــذه الخدمة متاحة لكافــة المواطنيــن, المدانين 
منهم و غير المدانين, باســتثناء المبحوث عنهم و 
الجزائريين الموجودين خارج البالد وهي  مؤمنة 
بالكامــل, حيث أنــه بإمكان المعنــي التحقق من 
مصداقيــة التوقيع االلكتروني علــى الوثيقة, مع 
العلــم أن التوقيــع موكل إلى قضــاة مؤهلين كما 
أنــه, و في حال وجود إشــكاالت, كورود أخطاء 
تتعلــق ببيانات الحالة المدنيــة, يوجه المعني آليا 

إلى الجهات القضائية المختصة لتسوية الخطأ.
 ومــن جهة أخرى, لفت ذات المســؤول إلى أنه 
و علــى الرغــم مــن كــون الوثيقة المســتخرجة 

عبر الموقع االلكتروني للوزارة الوصية ســرية 
و شــخصية, إال أنــه تــم فتــح المجــال لعدد من 
اإلدارات المحــددة قانونــا لالطــالع عليها, لكن 
مع تحديد األسباب وراء ذلك, كإجراء التحقيقات 
مثال وحول الغاية من هذه الخدمة, في ظل تأكيد 
وزيــر العدل حافــظ األختــام بلقاســم زغماتي, 
مؤخــرا, على أن الدولة ســتلجأ لتطبيق عقوبات 
صارمة في حق كل من ال يمتثل لتطبيق المرسوم 
التنفيذي الصادر عن الوزير األول و الذي ينص 
على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية و 
صحيفة الســوابق القضائية في الملفات اإلدارية, 
حــرص ممثــل وزارة العدل علــى التوضيح أن 
طلب الوثيقة المذكورة يتعلق بمجاالت محددة في 

إطار القانون.
ق ـ و

شهدت طلب 160 وثيقة لحظات بعد اطالقها
االطالق الرسمي لعملية استخراج صحيفة السوابق القضائية عن بعد

أطلقت أمس االثنين رسميا،  خدمة طلب واستخراج النسخة اإللكترونية لصحيفة السوابق القضائية عن بعد، حيث 
عرفت الدقائق األولى من إطالق هذه اآللية استخراج 160 وثيقة من هذا النوع.

 n       أيدت غرفة الجنح بمجلس قضاء 
تيبازة أول أمس، في جلســة اســتئناف، 
األحكام االبتدائية السابقة القاضية ب 4 
و 4 و 5 ســنوات سجنا نافذا في ثالث 
قضايا فســاد متهم فيهــا والي العاصمة 

األسبق عبد القادر زوخ.
االســتئناف  حكــم  منطــوق  وجــاء 
حضــوري وعلني بعد جلســة محاكمة 
جــرت وقائعهــا يــوم 6 فيفــري أيــن 
التمســت النيابة احكامــا تتراوح ما بين 
10 و 15 ســنة ســجنا نافذا في قضايا 
يتابــع فيها أيضا أفراد من عائلة المدير 
العام األسبق لألمن الوطني عبد الغاني 
هامل، و رئيــس منتدى رجال األعمال 
األسبق علي حداد، و كذا رجل األعمال 
محي الدين طحكــوت و عدد من أفراد 

عائلته.
وجــاء تأييد األحكام في حق عبد القادر 
زوخ، المسجون حاليا، بعد إدانته شهر 
ديســمبر الماضــي فــي قضايا الفســاد 
الثــالث مــن قبــل المحكمــة اإلبتدائية 
بتيبــازة بعقوبات 4 و 4 و 5 ســنوات 
ســجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته 
وغرامــة بواحــد مليون دينــار في كل 
قضية مــع فرض عليــه، كذلك في كل 
قضيــة، تعويض يقــدر بـــ 10 مليون 
دينــار كتعويــض عن األضــرار التي 
تسبب فيها للخزينة العمومية فضال عن 
مصادرة جميع ممتلكاتــه وإقصائه من 
تقلد منصب ســامي أو الترشح لمنصب 
سياســي خالل خمس ســنوات بعد نفاذ 
عقوبتــه فيمــا تمــت تبرئته مــن جنحة 

الرشوة.
وتمت متابعة عبــد القادر زوخ بصفته 
متهما رئيسيا في القضية المتعلقة بعائلة 
عبد الغاني هامل )زوجته وإبنه شــفيق 
وإبنته شاهيناز( بصفتهم شهود في هذه 
القضية، بتهــم »التبديد العمدي ألموال 
عموميــة مــن طرف موظــف عمومي 
دون وجــه حــق” و”اإلســتعمال غيــر 
الشــرعي لممتلــكات وأمــوال عمومية 
عهــد إليهــا بحكــم وظيفته” و”إســاءة 
اســتغالل الوظيفة أو منصب عمدا في 
إطار ممارســة وظيفته على نحو خرق 
القوانيــن والتنظيمات بغرض الحصول 
علــى منافع غير مســتحقة لشــخص أو 

كيان آخر”.
التهــم الموجهــة لوالــي  وبخصــوص 
بعلــي  المرتبطــة  االســبق  العاصمــة 
حداد، الرئيس األســبق لمنتدى رؤساء 
المؤسسات، بصفته شاهدا في القضية، 
فتتعلق ب ”منــح إمتيازات غير مبررة 

للغير” و”إساءة استغالل الوظيفة”.
وأمــا التهــم الموجهة لــزوخ في قضية 
طحكوت الذي مثل رفقة عدد من أفراد 
عائلتــه، بصفتهم شــهود أيضا، فتخص 
جنــح ”منح عمدا للغيــر إمتيازات غير 
مبــررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة 
لألحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة 
في مجــال إبــرام الصفقــات العمومية 
والعقود، تبديد أموال عمومية وإســاءة 
إســتغالل الوظيفة من طــرف موظف 
عمومــي علــى نحــو يخــرق القانون، 
إعفــاءات  منــح  المصالــح،  تعــارض 
ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني 

في الرسم”.
وعــن القضية الخاصة بأفراد من عائلة 
عبد الغاني هامل، فتعود وقائعها لمطلع 
سنة 2014، لما استفاد أفراد من عائلة 
المديــر األســبق لألمــن الوطنــي عبد 

الغاني هامل، من امتيازات، منها عقار 
بمساحة 7128 متر مربع بمنطقة باب 
الزوار اســتفادت منها إبنته شــاهيناز، 
إلنجــاز مركز تجــاري وفنــدق، دون 
تجسيد المشــروع ودون دفع مستحقات 
اإلتاوات لفائدة إدارة أمالك الدولة وكذا 
دون دفع مستحقات الوكالة العقارية في 

أشغال تهيئة المنطقة.
كما إســتفادت زوجة عبــد الغاني هامل 
بفضــل تدخــالت والــي العاصمة، من 
تســعة محالت تجارية بمســاحة 824 
متــر مربــع بــأوالد فايــت )الجزائــر 
العاصمــة( بســعر زهيــد يقــدر ب22 
ألــف دينار للمتر الواحد في حين تم بيع 
محالت فــي نفس الحــي ب120 ألف 
دينــار وهو حي تابــع لديــوان الترقية 

والتسيير العقاري.
واســتفاد من جهته، ابنه شفيق من سكن 
عمومي إيجاري مــن فئة أربعة غرف 
بحــي مختــار زرهونــي )المحمديــة( 
بالجزائــر العاصمــة دون ملف قاعدي 
ودون وجــه حــق، و إســتفادت أختــه 
شــاهيناز أيضــا مــن ســكن إجتماعي 
تســاهمي بأوالد فايــت، دون وجه حق 

أيضا.
أما تورط الوالي السابق في قضية علي 
حــداد، فخلص تحقيق المفتشــية العامة 
للمالية الى تســبب المتهم في ”خســارة 
الفالحــي والصناعــي  للعقــار  كبيــرة 
والســياحي وكذا خســائر مالية معتبرة 
للخزينــة العموميــة” مع ثبــوت وجود 
خروقــات ومخالفات صريحــة لقوانين 
تســيير أمــالك الدولة واالســتثمار في 
تسعة ملفات ”اســتثمارية” ظهرت فيما 
بعد أنها مشــاريع ”وهمية” لم بجســدها 

علي حداد على أرض الواقع.
ومنحــت لحداد لــه مســاحات ”خيالية” 
أبرزهــا قطعــة أرضية بمســاحة أزيد 
مــن 39.300 متر مربع أي ما يعادل 
174هكتارا بمنطقة واد السمار إلنشاء 
مركب صناعي بمنطقة هي في األصل 
مخصصــة الحتضــان حديقــة وهو ما 
يتنافــى مــع قانون تخصيــص األوعية 
العقارية فيما لم يتم تجســيد المشــروع 
وتحــول المركب إلنتــاج الزفت وركن 
اآلليــات وتســبب فــي خســارة تقــدر 
ب133 مليــار للخزينة العمومية لبلدية 

الحراش.
كما اســتفاد علي حــداد بدون وجه حق 
من عدة قطع أرضية بإقليم بلدية حسين 
داي وعيــن البنيــان والــدار البيضاء، 
إلــى غيرهــا مــن المناطــق األخرى، 
منهــا مســاحة بأزيد مــن 16 ألف متر 
مربع بحســين داي فضال عــن اعتدائه 
على عدة قطع أرضية فالحية منها 30 
ألف متر مربع اســتعمل النجاز مركب 

رياضي لفائدة فريق اتحاد العاصمة.
أمــا بخصــوص منح عبد القــادر زوخ 
امتيــازات لفائدة محــي الدين طحكوت 
فيتعلــق  عائلتــه،  أفــراد  مــن  وعــدد 
األمــر بإصــدار 15 قرار حــق امتياز 
لالســتثمار في عقارات واقعة بالجزائر 
العاصمــة تتــراوح مســاحتها مــا بين 
2025 و93 ألف متر مربع، تشــوبها 
خروقات قانونية ودون وجه حق ودون 
تجسيد لمشاريع وعدم تسديد مستحقات 
اإلتــاوات إلدارة أمــالك الدولــة وعدم 
العقاريــة  الوكالــة  مســتحقات  تســديد 

الخاصة بأشغال تهيئة المنطقة.
ر ـ م

توّرط يف ثالث قضايا فساد
  تأييد أحكام السجن يف حق وايل 
العاصمة األسبق عبد القادر زوخ 

الجزائر: سناء- م 
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بعد استئناف النيابة العامة يف القضية المتهم فيها بمجلس قضاء الجزائر

 التماس 10 سنوات سجنا 
ألنيس رحماين

وزير الصناعة فرحات آيت عيل براهم من قالمة:

 المؤسسات العمومية مطالبة باالنفتاح 
عىل البحوث العلمية للجامعات

عــن الجزائــر: انطلــق أمــس، العمــل      n
بقــرار البنــك المركــزي، المتعلق  بتخفيــض 
االحتياطي اإللزامي للبنــوك من ثالثة بالمائة 
إىل اثنــن بالمائــة، و هو اإلجــراء الذي يهدف 
زيــادة  يف  إىل  المســاعدة  البنــك  حســب 
مســتويات التمويل، و تحرير هوامش سيولة 
إضافية للنظام المرصيف، خصوصا مع استمرار 
أزمة نقص السيولة، فهل ستعرف هذه األزمة 

يف رأيكم انفراجا قريبا بعد هذا اإلجراء؟ 
 طرطار: هذه اإلجراءات تدخل ضمن السياسيات 
النقديــة و الماليــة التــي ينتهجهــا البنك حســب 
الظــروف االقتصاديــة للباد،  فــا اعتقــد أنها 
إجراءات مقرونة بمشــكل السيولة بمقدر ما هي 
مقرونة بهذه السياســيات، و للقضاء على مشكل 
الســيولة هنــاك تدابيــر قــد تكون أكثــر نفعا من 
تخفيض االحتياطي اإلجبــاري للبنوك،  كالعمل 
عل اســتقطاب أموال ادخار المواطنين و صغار 
التجار، و الشــبابيك اإلســامية، فهــذه األخيرة، 
إذا ما تم االســتثمار بها االستثمار الجيّد ستساهم 
بشــكل ال باس به في استقطاب أموال المواطنين 
و الدفع بهم  الدخار أموالهم في البنك و االستفادة 
منها في التمويل، بدال من اكتنازها في البيوت.    

 عن الجزائــر: ينتقــد الكثريون توجــه البنك 
المركــزي نحو تخفيــض االحتياطــي اإللزامي 
للبنوك و يعتربون ذلك خطــرا عىل االقتصاد؟ 

كيف تردون؟ 
 طرطــار: وكمــا قلت آنفا هذه اإلجــراءات تدخل 
ضمن السياســيات النقدية و المالية التي ينتهجها 
البنك حســب الظــروف االقتصادية للباد، وهي 
إجــراءات عاديــة وظرفيــة وال تشــكل خطورة 
على االقتصاد الوطني، بل هي تدابير  قد تعطي 
تحفيــزا للبنــوك التجارية رغم أننا فــي الجزائر 

لألســف ال نملــك بنــوك تجاريــة، لكنهــا على 
العموم  إجراءات تحفز البنوك. 

عن الجزائر: يف رأيكم لماذا لم تتجه الحكومة 
إلجراء طبع النقود لحل مشكل السيولة الذي 

استمر لعدة أشهر؟ 
طرطــار: طبع النقود هو إجراء اســتثنائي، 
و الحكومــة الســابقة عندما لجأت إلى ذلك، 
كانت من المفروض أن تطبع مبلغا ضئيا، 
لكنهــا لم تلتزم بذلك وطبعت مبالغ ضخمة، 
و طبع النقــود ليس حا لاقتصاد الوطني، 
فالحكومــة اليوم تتفــادى العــودة إلى هكذا 
إجــراء ألنه ليس هناك قــدرة إنتاجية قادرة 
علــى تغطية، و ســيؤدي إلى ارتفاع نســبة 
التضخم بشكل كبير و غير مسبوق وهذا له 
عواقب وخيمة على القدرة الشرائية و على 

االقتصاد عموما. 

 عــن الجزائــر: لمــاذا البنك المركــزي يف كل 
اإلجباري  االحتياطــي  إىل  تخفيض  مرة  يلجــأ 

بدال من إجراءات أخرى؟ 
 طرطــار: البنــك المركزي لديه خبــراء و مختصين 
ملمين بــكل األوضاع الماليــة و االقتصادية للباد، 
و البنك ينتهج السياســيات المالية التي يراها مائمة 
للظــروف االقتصادية و المالية التي تعيشــها الباد 
فــي ظــرف زمني معيــن، و البنك لديــه بدائل لهذه 
اإلجــراءات، لكــن الخبــراء يقــدرون بعد دراســة 
الوضــع أي إجراء هو األنســب، و أكيــد أن هؤالء 
الخبراء ارتأوا أن هذا اإلجراء هو األفضل حاليا  و 
األنجع ، ومع مرور الوقت قد يكون على مدى سنة 
تقييــم لمدى فعالية اإلجراء فإذا كان فعاال يواصلون 

العمل به وإذا كان العكس سيقومون بمراجعته. 

السيناتور السابق و الخبري االقتصادي، أحمد طرطار لـ"عن الجزائر":

تخفيض االحتياطات اإلجبارية للبنوك ال يشكل 
خطورة على االقتصاد لكنه ليس حال لمشكل السيولة

5  عين على الحدث

 n   التمس النائب العام لدى مجلس 
قضــاء الجزائر أمــس االثنين تنفيذ 
عقوبــة 10 ســنوات ســجنا نافــذة 
وغرامــة مالية بـــ 100 ألف دينار 
جزائــري في حــق الصحفي محمد 
مقدم المدعو انيس رحماني المتابع 
بتهم القذف وبث مكالمة هاتفية تمت 
بينه وبين عقيد في جهاز المخابرات 
المدعو إسماعيل في قناة »النهار« 

التي يملكها.
 وقد تم التماس هذا الحكم من خال 
اســتئناف الغرفة الجزائيــة الرابعة 
لمجلــس قضــاء الجزائر فــي هذه 
القضية التي فصلــت فيها المحكمة 
رايس فــي  مــرا  لبئــر  االبتدائيــة 
جلســة علنيــة بتاريــخ 15 نوفمبر 
الفارط  بـــعقوبة  5 ســنوات حبسا 
نافــذة  و100 ألــف دينــار غرامة 
مالية قبل ان يقرر اســتئناف الحكم 

بمجلس قضاء الجزائر

الصحفي أنيس رحمانــي  ويتابــع 
هــذه  فــي  النهــار  مجمــع  مالــك 
القضية بعدة  تهم منهــا إهانة هيئة 
نظامية والمســاس بالحياة الخاصة 
لألشــخاص نتيجة تســريب تسجيل 
بجهــاز  هاتفــي  للعقيــد  صوتــي 
المخابرات المدعو إســماعيل عبر 
قناة النهار دون الحصول على إذن 
مســبق كما يقتضيه القانون وخال 
استجوابه من طرف هيئة المحكمة، 
نفــى المتهم كافة التهــم المتابع فيها 
مؤكــدا انه لجــا إلى نشــر المكالمة 
التي تمت بينه وبينه العقيد من اجل 
لفت انتباه السلطات العليا للباد إلى 
الضغوطــات التي كان يتعرض لها 
بســبب نشــره لمقال حول البرلمان 
بالموقــع الفرنســي للمؤسســة التي 
يملكها. ومــن المقرر أن يتم النطق 
بالحكــم فــي هذه القضية األســبوع 

القادم.

الســيد  الصناعــة،  وزيــر  nأكــد 
فرحــات آيــت علــي براهــم خال 
زيــارة عمــل و تفقد لواقــع قطاعه 
بواليــة قالمــة، علــى المرافقــة و 
النظــر في إعادة بعث المؤسســات 
العموميــة، و كذا إبرام اتفاقيات مع 
الجامعــة و االســتفادة مــن خبرات 
البحــث العلمي، لتطويــر و إحداث 
تغيير وعصرنة الجانب الميكانيكي 
و التكنولوجي بما يتماشى و السوق 

الحالي. 
الدراجات  وخال زيارته لمصنــع 
 )CYCMA( النارية و الدراجات 
التابــع للمجمع العمومــي للميكانيك 
علــى  الوزيــر  شــدد   ،)AGM(
ضرورة بعث المؤسسات العمومية 
بجعلها منفتحة أكثــر على الجامعة 
علميــة  بحــوث  مــن  لاســتفادة 
حديثــة ترتكــز علــى العصرنــة و 
التكنولوجيــا، موضحــا أن زيارته 

للوالية تهدف إلى معاينة المشاريع 
الصناعيــة و بحــث إمكانيــة إعادة 
بعث االستثمار المنتج بها وذلك بعد 
إطاعه علــى وضعية االســتثمار 

وقطاع الصناعة عامة بالوالية. 
وعايــن الســيد وزيــر الصناعة و 
الوفد المرافق له، المنطقة الصناعية 
بذراع لحرش ببلدية بلخير و أشغال 
التهيئة التي تجري على مســتواها، 
المنطقــة  هــذه  مســاحة  تقــدر  إذ 
الصناعية ب 45 هكتار تم استغال 
80 ٪ مــن مســاحتها اإلجماليــة، 
وتعتبر المنطقــة الصناعية الوحيدة 
المتواجــدة بالواليــة فــي انتظــار 
اســتكمال أشــغال تهيئــة المنطقــة 
الصناعيــة الجديــدة بعيــن رقــادة 
مســاحتها 140 هكتار، كما تتربع 
الوالية على 10 مناطق نشــاطات 

بمساحة إجمالية 115 هكتار.

 مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية من جيجل

 قانون الجمعيات الدينية عىل طاولة الحكومة للبت فيه

n  وفــي لقــاء جمعــه بالســادة أئمــة المســاجد 
ورؤســاء الجمعيــات الدينية على مســتوى قاعة 
المحاضــرات بالحي اإلداري بلديــة جيجل رفقة 
السيد والي الوالية و السيد رئيس المجلس الشعبي 
الوالئــي وبحضور الســلطات األمنيــة ، أعضاء 
البرلمــان بغرفتيــه ، األســرة الثورية ورؤســاء 
الدوائــر، أكــد على ضــرورة مواجهــة كل دعاة 
الفتنة من خال التمسك بديننا اإلسامي و توعية 
المواطن بالتصدي لكل التيارات التي تبث التفرقة 
في المجتمع و الشــروع في إرساء أسس الجزائر 

الجديدة.
و أضــاف الســيد المستشــار أن الســيد رئيــس 
الجمهوريــة أولى اهتماما كبيرا للجمعيات الدينية 
و الزوايــا حتــى ال تنقطع المرجعيــة الدينية وال 
تتشــتت األفكار لدورها البارز فــي الحفاظ على 
مقومات األمة و الهوية الوطنية ، مضيفا أن لهذه 
الجمعيــات دور في مســار التنمية والتي تســاهم 

بشــكل كبيــر بالدفع بمســيرة التجديد الســتكمال 
المسار التنموي من خال تصحيح المفاهيم.

وقد تخلل اللقاء تدخات الســادة األئمة ورؤســاء 
الجمعيات الدينية والقرآنية طرح فيها انشــغاالتهم 
واقتراحاتهــم التــي تنــدرج فــي إطار المســعى 
الرامــي لترقيتهــا للقيــام بالدور المنــوط بها في 
المجتمع على أكمل وجه. وفي تدخله أسدى السيد 
الوالي تعليمات للسادة رؤساء الدوائر بتخصيص 
يــوم الخميس من كل أســبوع الســتقبال رؤســاء 
الجمعيات لاستماع النشــغاالتهم قصد معالجتها 
مباشــرة أو رفعهــا للمصالــح المعنيــة للبث فيها 

فورا.
مــن جهتــه، كشــف الســيد المستشــار أن قانون 
الجمعيــات على طاولة الحكومــة للفصل فيه في 
أقرب اآلجال ، وفي ســياق متصل أشــاد الســيد 
المستشــار بالهبــة التضامنيــة للجمعيــات الدينية 
فــي مجابهــة جائحة كورونا ودورهــا في تطبيق 
البروتوكــول الصحــي بالمســاجد ، مؤكــدا أن 
الجزائــر الجديدة تبنــى بتضافــر وتكاثف جهود 

الجميع.

ومواصلــة لزيارته قام الســيد المستشــار بزيارة 
المدرســة القرآنية أحمد بوسماحة ببلدية الطاهير 
حيث أشــاد فيها بهذا الصــرح الديني الذي يعتبر 
نموذجــا حيــا لما ينبغــي أن تكون عليــه الباد ، 
مضيفا أنه يجــب الحرص على تصحيح المفاهيم 
بين شــبابنا ومختلف المؤسسات إلعادة التواصل 
بينهم، ال ســيما أن المجتمــع له رصيده التاريخي 

و العلمي.
وهذا كان للســيد المستشار زيارة لمعاينة المسجد 
العتيق الشــيخ محمد الطاهر ساحلي بوسط مدينة 

جيجل.
ليختتــم الســيد المستشــار زيارته بتنشــيط حصة 
إذاعية عبر أثير إذاعة جيجل الجهوية حول دور 
اإلذاعــة في تســيير األزمة الصحية والمســاهمة 
فــي التنميــة المحلية وهذا بمناســبة اليوم العالمي 
لاذاعة،كمــا كان لــه أيضــا حــوار حــول دور 
الجمعيــات الدينية والخطاب الديني و الفكري في 
الحفاظ على مقومــات المجتمع و الهوية الوطنية 
، وكذا التحســيس باألخطار التي تواجه المجتمع 

جراء التطورات الحاصلة إقليميا و دوليا.

 اعتبر السيناتور السابق و الخبير االقتصادي و المختص في المالية، أحمد طرطار، أن توجه البنك المركزي 
إلــى تخفيــض االحتياطات اإلجبارية للبنوك في كل مرة، هو إجراء عادي و ال يشــكل خطورة على االقتصاد 
الوطنــي ويدخــل في إطار السياســيات المالية و النقديــة للبنك و التي ينتهجها حســب الظروف االقتصادية 
للبالد،  غير أنه قال  في حوار مع ”عين الجزائر”، إنه يعتقد أن هذا اإلجراء مقرون بالسياســيات المالية 
لهذه المؤسســة المالية أكثر مما هو مقرون بمشــكل الســيولة الذي طال أمده، و يرى أن حل مشــكل نقص 
الســيولة يكمــن في تشــجيع المواطنين و صغار التجــار و المتعاملين االقتصاديين علــى ادخار أموالهم في 
البنوك لالســتفادة منها بدال من ادخارها في البيوت، و اعتبر أنه ال يمكن العودة لطبع النقود كونه ســيخلق 

مشكل تضخم كبير و يضر باالقتصاد الوطني. 

 أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، السيد عيسى بلخضر أن الجمعيات الدينية هي أساس المنطلق 
االجتماعي وهي التي تحافظ على القيم والهوية الوطنية.

حاورته: سناء- م 

قالمة : أسماء ـ ب 

الجزائر: ربيع ـ م  

جيجل :نصرالدين دربال

الثالثاء  16 فيفري  2021
الموافق لـ 4  رجب 1442

ّ



n وحســب ذات المصــدر فان هذا المشــروع 
المشــترك يوجد حاليــا قيد اإلعــداد، مذكرا بأن 
وزيــر الصناعــات الصيدالنية لطفــي بن باحمد 
كان قــد أكــد قبل أيــام أن الجزائر تســير بثبات 
نحــو تحقيــق االكتفــاء الذاتي في مجــال تصنيع 

االنسولين.
كمــا تضمنت الوثيقــة جملة من المشــاريع التي 
تــم تدشــينها فــي 2020 فــي مجــال الصناعة 
الصيدالنية و من ضمنها تدشين سبتمبر الماضي 
 ) VARENOX( خــط إنتاج دواء فارينوكــس
كمســتحضر بيو-عالجــي جنيــس مماثــل لدواء 
للحقــن  القابــل   )Enoxapari( انوكســابارين 
بقــدرة إنتاجية تصل الــى 75.000 وحدة/يوم ، 
»مما يســمح باالستغناء عن اســتيراد هذا الدواء 

الذي تمثل تكلفته أكثر من 60 مليون دوالر«.
كما تــم التوقيع في نوفمبر من نفس الســنة على 
اتفاقيــة شــراكة بيــن مخابر ”صيدال” وشــركة 
”فايزر” لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية 
محليا، الســيما االدوية المضادة للسرطان فضال 
عــن توقيع مذكــرة تفاهــم بين صيدال وشــركة 
CKD OTTO الكورية الجنوبية في ديســمبر 
2020 إلنتاج ســتة أصناف من األدوية مضادة 

للسرطان كمرحلة أولى.
كما يتم دعم ومرافقة الشــركات المصنعة للمواد 
المستخدمة في مجابهة وباء كوفيد19-، ما سمح 
من زيادة عدد مصنعي األقنعة الطبية الواقية من 
4 إلــى 12 منتجــا لتصل طاقة اإلنتــاج اليومية 
790.000 قنــاع جراحــي و 130.000 قناع 

.KN95 من نوع
  نحو إنشاء الوكالة االفريقية لألدوية و 

العمل على اختيار الجزائر كمقر لها
 إضافــة إلــى ذلك بلغ عــدد مصنعــي الكمامات 
البديلــة 1.635 مصنعــا بطاقــة إنتاجيــة يومية 

تناهز 7ر3 مليون كمامة.
كمــا لوحظ - حســب حصيلــة الــوزارة - زيادة 

عدد مصنعي األوكســجين الطبــي من 2 إلى 4 
مصنعين لبلوغ طاقة إنتاجية قدرها 340.000 
لتر/ يوم و تم ايضا تأمين التموين بالمواد االولية 
لتصنيــع االدويــة المســتخدمة فــي البروتوكول 

العالجي.
إلــى جانب ذلــك تم تعزيــز القــدرات اإلنتاجية 
المحليــة للهــالم المائــي الكحولي المعقــم و كذا 
التحــول إلــى اإلنتــاج المحلي لوســائل المعايرة 
والتشــخيص لفيــروس كورونــا ممــا أدى إلــى 

ضمان وفرتها وخفض أسعارها.
وفي إطار المساعي الرامية الى تطوير الصناعة 
الصيدالنية، يتم التنسيق حاليا مع وزارة الشؤون 
الخارجية ”لإلسراع في تفعيل إجراءات التصديق 
على معاهدة إنشاء الوكالة اإلفريقية لألدوية، مع 
العمــل على اختيــار الجزائر كمقــر لها”، حيث 
ستشــكل هذه المبادرة، حسب وزارة الصناعات 
الصيدالنية ، عامل أساسي لتسهيل ولوج اإلنتاج 

الصيدالني الوطني إلى السوق اإلفريقية .

وبخصوص تشــخيص نقائص القطاع المســجلة 
خالل الســنوات الســابقة، ذكرت الوثيقة ان 40 
وحــدة إنتاجيــة معطلــة منذ عــام 2017 مع ما 
يقــارب 700 دواء فــي انتظار التســويق و ذلك 
بســبب ”غيــاب إطــار تنظيمــي يســمح للوكالة 
الوطنية للمواد الصيدالنية بتسجيل هذه الوحدات 

و المنتجات التي تصنعها”.
كمــا تــم رصــد ظاهــرة احتــكار لـــ 29 دواء 
استشفائي تم تحديد أصنافها حيث أكدت الوزارة 
أن اإلســراع في تســجيل األدويــة البيو-عالجية 
المماثلــة )الجنيســة(  يمكــن مــن تجــاوز هــذه 

الظاهرة و اقتصاد أموال كبيرة.
عــالوة عــن ذلك، يضيــف المصدر ذاتــه، بات 
مــن الضــروري التوجــه نحــو تعزيــز اإلنتاج 
الوطني والســيما فــي مجاالت إنتــاج مضادات 
األورام السرطانية والسكري ”التي تصل فاتورة 

وارداتها  ما يقارب مليار يورو سنويا”.
ق ـ إ

التركيــة  الليــرة  المســت   n
مســتوى 7 ليرات مقابــل الدوالر 
للمــرة األولى منذ أوائل أغســطس 
الماضــي، أمس االثنيــن، لتواصل 
صعــودا بــدأ منذ 3 أشــهر بفضل 

توقعات بتشديد السياسة النقدية.
ليــرة  وبلغت العملــة 7.0085 
للــدوالر، بحلول الســاعة 07:04 
بتوقيت غرينتش، لتصل بمكاســبها 
منذ بداية العام الجاري إلى ما يزيد 

عن ستة بالمئة.
وفــي وقت ســابق، بلغت مســتوى 

ســبع ليرات وهو أقوى مســتوياتها 
منذ الخامس من أغسطس 2020.

وصعدت العملــة بما يزيد عن 20 
بالمئــة منــذ تعييــن محافــظ للبنك 
المركــزي ووزير للماليــة جديدين 
فــي أوائــل نوفمبر الماضــي، مما 
عزز التوقعات لتبني سياسة تقليدية 

بدرجة أكبر.
ورفع البنك أســعار الفائدة منذ ذلك 
بالمئــة مــن 10.25  الحيــن 17 

بالمئة.
ق ـ إ/ وكاالت

البالتيــن  أســعار  واصلــت   n
االرتفــاع، أمــس االثنين، مســجلة 
أعلــى مســتوى فــي أكثــر من 6 
ســنوات بفضــل تعــزز توقعــات 
المســتثمرين فــي أن يدعــم تعافي 
االقتصــاد الطلــب علــى المعــدن 

المستخدم في صناعة السيارات.
وبحلــول الســاعة 06:33 بتوقيت 
الذي  البالتيــن،  غرينيتش، ارتفــع 
تســتخدمه صناعة السيارات لتنقية 
عوادم المحــركات من االنبعاثات، 
إلــى أعلــى مســتوى منــذ ينايــر 
2015 مسجال 1285.17 دوالر 
نســبته 2.1  بارتفــاع  لألونصــة، 

بالمئة.
فــي  تراجــع  فقــد  الذهــب  أمــا 

المعامــالت الفوريــة 0.2 بالمئــة 
إلــى 1820.16 دوالر لألونصة، 
إذ قفــزت عائدات ســندات الخزانة 
األمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا 

يوم الجمعة.
األمريكيــة  العقــود  واســتقرت 
اآلجلــة للذهب خالل التــداول عند 

1823.30 دوالر لألونصة.
كبيــر  مكارثــي  مايــكل  وقــال 
اســتراتيجي الســوق لدى ”ســي إم 
ســي ماركتس« إن »وضع الذهب 
كمــالذ آمن ال يحمل نفس القدر من 
البريق كما كان يوما، بينما يحدونا 
الكثيــر مــن التفــاؤل حيــال النمو 

االقتصادي«.
ق ـ إ/ وكاالت

n قالــت مديريــة الجمــارك فــي 
األورال، إنه تــم تنظيم وألول مرة 
وثيقة إدخال مؤقــت لثالث ناقالت 
غاز كاسحة للجليد، الستخدامها في 
نقل الغاز من ميناء سابيتا في يامال 

عبر الطريق البحري الشمالي.
وأشارت المديرية، إلى أن حصول 
الناقــالت علــى الصفــة المذكورة، 
النشــاط  فــي  للمشــاركين  يســمح 
االقتصــادي الخارجي، باالســتفادة 
من التسهيالت خالل تسديد الرسوم 
الجمركيــة والضرائب. وسيســمح 
ذلــك للناقــالت الثــالث، خــالل 3 
سنوات، بنقل الغاز من ميناء سابيتا 
بشــر حر عبــر الطريــق البحري 

الشمالي.
ووفقا لبيانات الجمارك، يبلغ طول 
كل ناقلة 300 متر، وسعتها 172 
ألف متــر مكعب، وهي قادرة على 
نقل الغاز الطبيعي إلى المستهلكين، 
بــدون مرافقــة كاســحات الجليــد. 
ويمكنها العمــل في درجات حرارة 
منخفضة )تصــل إلى ناقص درجة 
مئويــة( وخالل ســماكة جليد تزيد 

على مترين.
وتدل هذه البيانات، على أن الســفن 
المذكورة، مسجلة في موانئ هونغ 
كونــغ، وقبــرص، وهــي مملوكة 

لشركة مسجلة في سنغافورة.
ق ـ إ/ وكاالت

n وصعــد خــام ”برنت« بنســبة 
إلــى 63.45 دوالر  بالمئــة   1.6
للبرميــل، بحلول الســاعة 08:06 
بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى 
مستوى خالل الجلسة عند 63.76 
دوالر وهو األعلــى منذ 22 يناير 

.2020
لخــام  اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
”غرب تكساس الوسيط” األمريكي 
بنســبة 2.2 بالمئــة إلــى 60.75 
دوالر للبرميل. والمســت 60.95 
دوالر وهــو أعلى مســتوياتها منذ 
الثامن من يناير في وقت سابق من 

الجلسة.
وكســبت أســعار النفط نحو خمسة 

بالمئة األسبوع الماضي.
كبيــر  ســايتو  كازوهيكــو  وقــال 
المحللين لدى فوجيتومي للوســاطة 
في السلع األولية ”االرتفاع السريع 
المبكر في أســواق النفط كان بفعل 

الخبر«.
أيضــا  الصعــود  ”لكــن  وأضــاف 
مدفوع بتنامي اآلمــال بأن التحفيز 
األمريكي وتخفيف إجراءات العزل 
العام ســيعززان االقتصاد والطلب 
علــى الوقود. وقــال إن خام غرب 
تكســاس ربمــا يتراجــع بفعل جني 
األربــاح بعــد أن بلغ مســتوى 60 

دوالرا المهم«.
ق ـ إ

n وانخفض مؤشــر الــدوالر 0.1 فــي المئة، 
ليســتقر عند 90.336، قرب أدنى مســتوى في 
األسبوع الماضي عند 90.249 وهو مستوى لم 

يشهده منذ 27 جانفي، بحسب رويترز.
وبلــغ المؤشــر ذروة شــهرين عنــد 91.6 فــي 
الخامــس من فيفــري الجــاري، مدفوعــا بآمال 
بــأن االنتعــاش االقتصــادي األميركي ســيفوق 
بقية االقتصادات الكبيــرة، لكنه انخفض منذ ذلك 

الحين في ظل بيانات مخيبة للتوقعات.
وقــال كبير إســتراتيجي العمالت لــدى باركليز 
كابيتــال في طوكيــو، شينشــيرو كادوتــا ”اآلن 
الســوق تتطلــع لبرهان فعلي علــى أن االقتصاد 
ســائر  عــن  متفوقــا”  أداء  األميركي يســجل 

االقتصــادات، مضيفــا أن ”البيانــات االقتصادية 
بحاجة للتحسن«.

أما اليورو، فقد ارتفع بمقدار هبوط الدوالر، أي 
0.1 في المئة، ليســتقر عند 1.21315 دوالر، 
وبذلــك واصلت العملة األوروبية مكاســبها التي 

بلغت 0.6 في المئة األسبوع الماضي.
اليابانــي، ارتفــع الدوالر بالنســبة ذاتهــا، 0.1 
بالمئة، وبلغ ســعر الدوالر 105.04 ين ياباني، 
وبذلك يحقق تعافيا من بعض خســائر األســبوع 

السابق البالغة 0.4 في المئة.
وتظل الكثير من األســواق في آســيا مغلقة اليوم 
بســبب عطلــة الســنة القمريــة الجديــدة، بينمــا 
الواليــات المتحــدة في عطلة أيضا بمناســبة يوم 

الرؤساء.
وربحت العمالت العاليــة المخاطر مقابل العملة 
األميركيــة، إذ أضاف الدوالر األســترالي 0.3 
فــي المئة إلــى 77.795 ســنت أميركي بعد أن 
المس في وقت ســابق أعلى مســتوى في شــهر 

عند 77.85.
وارتفع الجنيــه اإلســترليني 0.3 فــي المئة إلى 
1.3895 دوالر بعــد أن ســجل مجــددا أعلــى 
مستوى في نحو 3 سنوات عند 1.3901 دوالر.
وبلــغ اليوان الصيني أقوى مســتوياته منذ جوان 
2018 عنــد 6.4012 للــدوالر فــي تعامالت 

السوق الخارجية.
ق ـ إ/ وكاالت

الثالثاء 16 فيفري  2021
الموافق لـ 4 رجب 1442

مشروع شراكة لصيدال مع الرائد العالمي 
”نوفونورديسك« إلنتاج األنسولين محليا

اللرية الرتكية تسجل ارتفاعا 
ملحوظا مقابل الدوالر

المعدن المستخدم يف صناعة السيارات

أول ناقالت كاسحة للجليد تبارش بنقل 
غاز يامال عرب الطريق البحري الشمايل

البالتني عند ذروة أكرث من 6 سنوات

مخاوف من توتر يف الخليج تقفز بأسعار النفط

تراجع الدوالر مدفوعا بمخاوف بشأن وترية التعايف األمريكي

عين على االقتصاد 6

يتم التحضير حاليا لمشروع شراكة جديد بين المجمع العمومي للصناعات الصيدالنية »صيدال« والشركة 
الدنماركية  »نوفونورديسك« لتصنيع حقن النسولين محليا اعتبارا من 2022-2021 ، حسبما أفادت به 

وزارة الصناعة الصيدالنية في ملخص حصيلة انجازات القطاع بعنوان سنة 2020.

ارتفعت أسعار النفط، خالل تعامالت أمس االثنين، إلى أعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا، إذ حفز تصاعد التوتر في منطقة 
الخليج عمليات شراء جديدة.

كذلك تلقت أسواق النفط الدعم من آمال بأن التحفيز األمريكي، وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.

تراجع سعر صرف الدوالر وبدأ قابعا قرب أدنى مستوى له في أسبوعين، أمس االثنين، حيث يشكك متعاملون في أسواق 
العمالت فيما إذا كان التعافي من الجائحة في الواليات المتحدة سيكون سريعا كما هو متوقع.

توّجه النتاج مضادات األورام الرسطانية والسكري التي يكّلف استريادها مليار يورو سنويا
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n وذلــك بإنجــاز محــول علــى 
مستوى كل بلدية و قال بعض سكان 
البلديتين في تصريحاتهم أنهم علقوا 
الكثير من اآلمال على هذا المشروع 
إلخراجهــم من حيــاة الجحيــم التي 
يقاســونها وخصوصــا فــي فصــل 
لتلــك  عبورهــم  لصعوبــة  الشــتاء 
بوعورتها  المتميزة  المسالك الجبلية 
وخاصة وأن الوزير السابق لألشغال 
العموميــة قــد وعدهــم بعــد زيارة 
المنطقــة واطالعــه علــى الوضــع 
المأساوي الذي يعيشه السكان بإقامة 
محول علــى مســتوى كال البلديتين 
لفك غيــر أن كل تلك اآلمال تبددت 

بعــد أن علمــوا بأن هذا المشــروع 
منطقتيهمــا  اســتفادة  دون  ســينجز 
مــن أي محــول وهــو األمــر الذي 
اعتبــره قاطنــوا المنطقتيــن إجحافا 

في حقهم بعــد أن حرموا من هاذين 
اللذان كانا سيخلصهم من  المحولين 
حصــار العزلــة المضــروب عليهم 
مند سنوات االســتقالل مطالبين في 

هذا الســياق بضــرورة انجــاز هذا 
المحــول على غرار بلديــات والية 
جيجــل و نظيراتها بوالية ســطيف 
والتي يمتــد الطريق على مســتوى 
تراب هده األخيرة على مســافة 45 
كلم ويشــمل علــى 6 محوالت بينما 
يمتــد الطريق على مســافة 15 كلم 
بتراب والية ميلة من دون االستفادة 
من أي محول وهو ما يجعل التنمية 
متوقفة بالمنطقتين ومرهونة بإنجاز 
هادين المحولين ولهذا يناشــد سكان 
حــدادة  تســدان  و  زارزة  مينــار 
بضرورة التفات الســلطات و وزير 
القطــاع إليهم إلنصافهم و إقامة هذه 
المحــوالت لتحريــك عجلــة التنمية 

بالمنطقتين

n  يطالــب ســكان حــي 400 
واليــة  بالتالغمــة  عــدل  ســكن 
ميلــة من الســلطات المعنية علي 
ضــرورة االســراع فــي ازالــة 
النقائص المسجلة في المشروع .

وفــي رســالة وجهت إلــى مدير 
وكالــة عــدل بميلة تلقــت جريدة 
) عيــن الجزيــر( نســخة منهــا 
تمحــورت حــوال التحفظات التي 
خلفتها المقاولة المكلفة بالمشروع 
فبيــن ما تم انجــازه وهو موجود 
فــي دفتــر الشــروط الــذي يحدد 
المســاحة  معاييــر   - حســبهم   -
والرفاهية المطبقة علي المســاكن 
المخصصة للبيع باإليجار وتتمثل 
هذه النقائص حســب  الرسالة في  
عدم اســتكمال التهيئة الخارجية، 
الســيما فــي مــا يخص العشــب 
الفضــاءات  وغيــاب  الطبعــي 

االجتماعية لألعمــار الثالث الى 
جانب غياب مســتودعات القمامة 
المنزلية وفق ما تنص عليه المادة 
30 كمــا تنعدم االنــارة العمومية 
واالنــارة الخاصــة ببهــو مداخل 
الســكنات ،وكــذا عــدم مطابقــة 
طــالء االجزاء المشــتركة داخل 
العمــارات طبقــا لدفتر الشــروط 
يكــون  أن  علــى  ينــص  الــذي 
الطــالء مضاد لألوســاخ والتلف 
حســب المادة65 من ذات الدفتر 
اضافة الى ذلك يقول الســكان انه 
تــم تركيب جهاز قفــل الكتروني 
عكس مــا تنص عليــه المادة59 
والتــي تحتــوي علــى ضــرورة 
تخصيــص هاتــف داخلــي على 

مستوى جميع العمارات .
أبو نوفل

n نظم سائقو ســيارات األجرة 
وقفــة احتجاجية أمس أمام محطة 
المســافرين محمــد بوضياف في 
مطالبهــم  مجدديــن   ، ســكيكدة 
المتكــررة التي لم تجــد حال من 
طــرف الســلطات ، كمــا أكــدوا 
رفضهم اســتئناف العمل في ظل 
البرتوكــوالت الصحية الصارمة 

التي فرضتها السلطات .
رفــض ســائقو ســيارات األجرة 
قرار الســلطات المعنية  القاضي 
وقوبــل  نشــاطاتهم  باســتئناف 
بموجة غضب واســتهجان بسبب 
مــا فرضته الــوزارة األولى من 
شــروط صحية صارمــة ألزمت 

الســائق تنفيذها بغــرض ضمان 
عدم انتقال عــدوى الفيروس بين 

الزبائن.
وشــدد ســائقو ســيارات األجرة 
على ضــرورة مراجعة الجهات 
الوصيــة لمطالبهــم المتمثلــة في 
إعــادة ركــوب الشــخص الثالث 
عــوض اثنــان ،محاربــة النقــل 
غير شــرعي ألصحاب سيارات 
الخواص ، هي مطالب مشروعة 
لسائقي سيارات األجرة عسى ان 
تتحرك الجهات المعنية وااللتفات 

لمطالبهم .
كريم يوسف

n جنب، أمس، الخروج السريع 
لعــدد من العائــالت الموت تحت 
ردوم ،عقب أنهار السريع لسقف 
بنايــة قديمــة على مســتوى حي 
حومــة الطليــان ”قــدور بليزيدية 
” فــي قلــب عاصمــة الوالية، و 
هــي الحادثــة الثانية فــي أقل من 
أســبوعين علــى مســتوى الحي 

العتيق.
حيــث تدخلــت مصالــح الحماية 
المدنية في حدود الســاعة الواحدة 
و الربع، مــن أجل إحاطة المكان 

بشــريط الصــق و تأمينــه، مــع 
الفضولييــن  و  المواطنيــن  منــع 
االقتــراب منه بحضــور مصالح 
األهالــي  و  المختصــة  األمــن 
الديــن ســارعوا إلــى إخــراج ما 
يمكن إخراجــه من تحت الردوم، 
بينمــا طالب أصحــاب البناية من 
العائالت المتضررة والي الوالية 
التعجيــل بإعــادة إســكانهم فورا 
علــى اعتبارهم منكوبين باتوا بال 

مأوى.
نورالدين ب

n ممثــل عــن ســكان القريــة كشــف ل ”عين 
الجزائر”، بأنهم يعانون من غياب شــبكة اإلنارة 
العموميــة منــد ســنوات طويلة، حيث ســبق لهم 
و أن رفعــوا صراخهم الى البلدية الســابقة غير 
أنها أدارت ظهرها لهم، وهذا بالرغم من سلســلة 
الوعود التي لم تتحقق و حتى الدراســة و اللجان 
المعاينــة التــي أوفدتهــا البلدية الســابقة في أخر 
أيامهــا و التــي أتضح بأنها اســتغلتها فقط لحملة 
انتخابية للمير الســابق لســرقة أصواتهم ال غير، 
و أكد بأن ســكان القرية في جزئها السفلي بأزيد 
مــن 50 بيــت ال يزال يتزود باإلنــارة العمومية 
مــن البيوت المجاورة و بطرق غير قانونية تفتقد 
لكل الشــروط الوقائية، كما انهم يفتقدون لشــبكة 
الغــاز الطبيعي التي يحلمون بهــا، حيث طالبوا 
مصالــح الوالية التدخل العاجــل، قصد تزويدهم 
بالكهرباء و كذا شــبكات الصرف الصحي، فيما 
طالب البعض بضــرورة فتح تحقيق قضائي في 
مشــروع تزويد القرية ككل بمياه الشرب التي لم 

يشربوا منها مند ستة سنوات و التي كلفت الدولة 
أكثر من مليار ســنتيم، غير أنها أتضح بأنها بها 
عيوب و شــكوك كثيرة لم يتســنى للقائمين عليه 

وضعه تحت الخدمة.
وكانــت رئيس البلديــة، قد طمئن ســكان القرية 

بإنهاء وضعيتهم، بخصوص اإلنارة العمومية و 
باقي المطالب الشــرعية، غير أنه اشترط عليهم 
تجديــد الثقة فيه في االنتخابــات البلدية من أجل 

تجسيد هدا المشروع.

n وقام المستفيدون من سكنات عدل في المجمع 
04 مــن الرتبــة بغلق مقــر المديريــة الجهوية، 
مطالبيــن بمقابلة مدير وكالة عدل واإليفاء بوعد 
تســليم الســكنات بتاريخ 21 فيفــري القادم، مع 

النظر في التحفظات التي قدموها.
وأوضح السكان أنهم صدموا من اإلهمال الكبير 
والــرداءة فــي إلنجاز، إذ وصفوا حالت الشــقق 
التي وثقوها بالصور في نوافذ وأبواب مكســورة 
البعــض منهــا لم يتــم تركيبه، وطــالء وجدران 
نخرتهــا الرطوبة وأرضيات مهترئــة، ونفايات 
بنــاء لم يتم جمعها مــن العمارات، وعــم انتهاء 
أشغال السباكة وتركيب المراحيض واألحواض، 
إضافــة إلــى غيــاب لعــدادات الميــاه وانقطاع 

الكهرباء والغاز. 
وصــرح المحتجون أنهم تعبوا بعد 08 ســنوات 
من االنتظار، متســائلين عن مصير سكناتهم فهم 
يقفــون اليوم أمام المجهول في غياب رد شــاف 

من المسؤولين.
في حين يطالب المستفيدون من سكنات بالمجمع 
23 من ذات الموقع باإلســراع في وتيرة أشغال 
التهيئة الخارجية باعتبار المجمع من ضمن الدفة 

األولى للسكنات التي تقرر تسليمها.
كما يتســاءلون عــن تعطل ربــط العمارات 01 

و02 و03 و04 بالكهرباء والغاز.
أمــا أصحاب ســكنات في المجمــع 15 من ذات 
الموقــع فيطالبون بإعادة برمجة توزيع مفاتيحهم 

التــي كانــت ستســلم هــذا األســبوع واســتبدلت 
بمجمعات أخرى، حســب ما صــرح به ممثلون 

عن المحتجين.
وأكد محدثونا أنهم قاموا بتســديد الشــطر الرابع 
مع األوائل في شــهر أكتوبر الفارط، وبدل نشر 
القائمة بعد شهر ونصف تأخرت ألكثر من ثالثة 
أشــهر أيــن تم وضعهم يــوم الســبت الفارط في 
برنامــج التوزيــع ليتم حذفهم بعد بضع ســاعات 

من القائمة.
وأضافوا أنهم يبتغون جوابا عن ســبب إقصائهم 

مع أن األشغال منتهية بالمجمع.
واحتــج مكتتبــو 1500 ســكن للضغــط علــى 

المســؤولين لتركيب عــدادات الكهربــاء والغاز 
التــي تأخرت لشــهر ونصــف من تاريخ تســليم 
المفاتيح.وطالبوا بالتســريع في وتيرة العمل على 
التهيئــة الخارجية الخاصــة بالمجمعات رقم 04 
و05 و06 و07 و08، التي وصفوها بالبطيئة.
مــن جهة أخرى أغلق محتجــون الطريق الرابط 
بين عين الســمارة وقسنطينة للتنديد بالتماطل في 
توزيع 400 سكن للمرقي العقاري »دمبري«.

ومــا دفعهــم لالحتجاج، حســب تصريح أحدهم، 
هــو تلقيهــم معلومة تفيد بأن الســكنات ســتحول 
إلى ســكن وظيفي للشــرطة، وهو ما فنده رئيس 
المجلس الشعبي البلدي حينما تنقل لعين المكان.

مكتتبو عدل 02 يغلقون مقر الوكالة 
نظم، يوم أمس، مكتتبو عدل وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بقسنطينة، في حين أغلق محتجون الطريق 

الرابط بين عين السمارة وقسنطينة للمطالبة بتوزيع 400 سكن اجتماعي للمرقي »دمبري«.

تشتكي، أزيد من 50 عائلة، من سكان قرية بني سعيد ببلدية القل غربي والية سكيكدة، من غياب اإلنارة العمومية و هذا 
مند سنوات طويلة، دفعت بالسكان في العيد من المرات إلى اإلحتجاج و التهديد بغلق مقر البلدية، غير ان الوعود المعسولة 
للمنتخبين السابقين حال دون دالك و أطال من عمر انتظارهم، حيث يجدون اليوم أنفسهم من جديد يوجهون رسالتهم الى 

البلدية الجديدة على أمل أن تسمع أصواتهم.

طالب المواطنون القاطنون ببلديتي مينار زارزة و تسدان حدادة و الواقعتين بمحاذاة الطريق السيار المنجز حديثا ،والذي 
سيكون بمثابة جسر رابط بين شمال البالد وجنوبها انطالقا من ميناء جن جن  بجيجل نحو مدينة سطيف و منها الصحراء 
بضرورة تدخل الجهات المعنية لفك العزلة عنهم وهذا من خالل ربط البلديتين بالطريق السيار .

أكرث من 50 عائلة بال كهرباء و ال غاز بالقل يف سكيكدة

لربطهم بالطريق السيار وفك العزلة عنهم.
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متفرقات
سكان حي400 مسكن عدل

  بالتالغمة يف ميلة يشتكون   

سائقو سيارات األجرة ينظمون وقفة 
احتجاجية بمحطة محمد بوضياف سكيكدة

انهيار سقف بناية يف حي حومة الطليان 

سكان بلديتي مينار زارزة و تسدان حدادة بميلة يطالبون بمحوالت 

قسنطينة: آالء مزياني

سكيكدة : نورالدين .ب

ميلة : محمد. ب

المستفيدون من 400 سكن اجتمايع ينتفضون
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أكذوبة االستثمار في سطيف
 كشفت مصادر موثوقة لـ«عين الجزائر« عن إحصاء العشرات من القضايا الثقيلة، التي مازالت قيد التحقيق من طرف العدالة ومصالح 
األمن بسطيف، وغالبيتها تتعلّق بتبديد المال العام واستغالل المناصب ألعراض شخصية، من طرف مسؤولين عاثوا فسادا وتسببوا 
في تعطيل حلم التنمية في والية منح لها كل شيء إال الرجال المناسبون في األماكن المناسبة، وسجلت مرحلة الوالة الثالثة السابقون 
»زوخ، دربالي، ومعسكري« بحسب مصادرنا االستثناء حيث بلغت فيها مؤشرات الفساد أّوجها بعدما تحكموا في كل كبيرة وصغيرة.

هكذا عبث والة سابقون بمقومات عاصمة الهضاب

باســم  بالعقــار  العبــث   n
االستثمار

ذات  والية سطيف بحســب  تنــام 
المصــادر علــى ملفات ثقيلة تشــكل 
فضائــح مدّوية، خاصة عندما يتعلق 
بأغلى شيء وهو العقار، الذي أسال 
لعــاب الكثيــر مــن المتربصين، ما 
جعــل الــوالة الســابقون يّركز على 
رجال المــال واألعمال في عالقاتهم 
مع وزيــر الداخلية ورئيس الحكومة 
الســابق، نور الدين بدوي، وضعف 
المنتخبين المحليين وتعطيل المجلس 
الشعبي الوالئي، الذي لم ينصب لحد 
كتابة هذه األسطر، لبلوغ كل مراميه 
حتــى أصبــح يتحكم فــي كل كبيرة 
وصغيــرة، وكشــفت ذات المصادر 
بعض القضايا التي لم تدفن بعد على 
غرار وعاء عقاري هام بحي المنظر 
الجميــل، والــذي كان محل منافســة 
شرســة بين رجال أعمال معروفين، 
خاصــة وأن هذا الوعــاء كان محل 
طلــب مديرية التربية قصد توســعة 
متوســطة »عميــرة« التــي تواجــه 
ظاهــرة االكتظــاظ، إال أن أطرافــا 
فــي الوالية تصــّدت للطلــب بحجة 
أن ال حاجة للتوســعة المطلوبة وأن 
االكتظــاظ ظرفي فقــط، فيما أكدت 
نفــس المصادر أن الوعــاء العقاري 
الــذي ال يقــدر بثمــن كان مرشــحا 
الحتضان ترقية عقارية باسم أكذوبة 
دعــم االســتثمار، ورغــم تحركات 
ســكان الحي وتكثيف اتصاالتهم في 
ذلك الوقت مــن أجل إعداد عريضة 
تتصدى لمشــروع الترقيــة العقارية 
ســيما وأن ظروف تمــدرس أبناءهم 
أصبحت ال تطــاق، وبالتالــي فإنهم 

يرفضون المشروع جملة وتفصيال، 
حتــى وأن محاولة أحد الطامعين في 
الظفر بالوعاء من خالل مساهمة ذر 
الرماد في العيون ببعض التحسينات 
علــى مســتوى المدرســة المحاذيــة 
للمتوســطة وأصبح كل شــيء على 
المكشــوف، وقــد ســبق وأن حــذر 
الكثير من الســكان مــن إمكانية منح 
العقــاري  الوعــاء  الســابق  الوالــي 
تحــت الطاولــة ،وهــو مــا يشــكل 
خطــرا علــى اســتقرار الحــي الذي 
تكــون تداعياته وخيمــة، ذات األمر 
بالنســبة للقصة الطويلــة التي بطلها 
المسبح األولمبي بجانب ملعب 500 
مســكن بقلب مدينة ســطيف، والذي 
تحّول بقدرة قــادر إلى عمارات في 
وضح النهار، وتبخرت آمال الفئات 
الشــبانية وانتهت القصة في صمت، 
األمر نفسه بالنســبة لمنح قطعة بين 
الدائرة والســيكتور لمســتثمر خاص 
بطريقــة غيــر مفهومــة، رغــم أن 

القطعــة موقعها اســتراتيجي وكثير 
من اإلدارات تعانــي الضيق، وكان 
من المفروض أن توجه القطعة لبناء 
مرفــق إداري أو توســعة الدائرة أو 
شــيء من هــدا القبيل وليــس فندق، 
وقــد وصــل االســتهتار بعواطــف 
الناس وعقار »البايلك« حد التالعب 
بأرضــي باســتغالل المرافق الدنية، 
علــى المكان الذي خصص لتجســيد 
مسجد أمام جامعة الهضاب، وحّول 
لوجهــة أخــرى بعــد تحريره باســم 
مســجد من خــالل قــرار الترخيص 
لذلك، هذا فيض من غيض كما يقال 

والقضايا كثيرة.
كذبــة التطــوّع، ورعايــة بؤر 

الفساد
تســببت فتــرة الـــ 30 شــهرا التي 

ناصــر  الســابق  الوالــي  قضاهــا 
معســكري علــى رأس الواليــة في 
عطش ســكانها لتســتره على مقاولة 
أحد عناصر العصابــة »كونيناف« 
ولــم يقدر على تقديم إعــذارا واحد، 
وهو نفس الحــال للمقاول الذي حاز 
على صفقة انجــاز الطريق الوطني 
رقم 75 الرابط بين سطيف والجهة 
الشــمالية الغربيــة، ورعــى بامتياز 
مــدراء أكبر بؤر فســاد على غرار 
و«إيكوسات« ومديرية  »اوبيجي« 
أمــالك الدولــة والــّري واألشــغال 
العمومية والبناء والتعمير والســكن، 
كما قدم وعودا كثيرة دون تجسيدها، 
وتجاهــل وانتقــم من مناطــق كثيرة 
ولم يكلف نفســه عناء زيارتها على 
غــرار بلديات معاوية، بني عزيز و 
عين الســبت، التي تبقى وصمة عار 

يحتفظ بها التاريخ خالل هذه المدة.
إن مّدة 30 شهرا التي قضاها ناصر 

معســكري على رأس ثاني والية من 
حيــث الكثافة الســكانية واألولى من 
حيــث مظاهر الفســاد، كانت كارثية 
بســكوته علــى إفــالس الكثيــر من 
أعضــاء جهــازه التنفيــذي، الذي تم 
تعيينهم علــى رأس مديريات بطلب 
منه حتى يتسنى له نيل ما يصبو إليه 
برمشــة عين على حســاب القانون، 
وألن الكثيــر مــن الصفقــات ألغيت 
بالمزاج ونزوال عند رغبة األحباب، 
وأخــرى منحــت بالتراضــي مقابل 
انجاز مرافق خدماتية بكذبة اســمها 
»التطوع«، خطة أكســبته شهرة في 
الظاهــر وعّجلت بإنهــاء مهامه ألنه 
ال يؤمــن بالحياد، بعدمــا انحاز إلى 
جنــاح المــال واألعمــال وأفرط في 
منح العقار الصناعي وغض الطرف 
علــى اغتصــاب العقــار الفالحــي، 

ولبّــى  ســكنية،  بأنمــاط  وتالعــب 
طلبات  نــواب البرلمان وكان مكتبه 

مزارا للكثير من أفراد العصابة.
الويل ملن قال ال

وألن الــوالة المذكوريــن مــن قبــل 
ال يؤمنــون باالختــالف وال يقبلــون 
ســماع كلمة »ال ال« نّكلــوا برئيس 
بلدية عموشــة في غياهب التحقيقات 
وأدخلــوه أروقة العدالة بتهم شــتّى، 
ألنه رفض وقال »ال« لنهب العقار، 
بعدمــا تحّصل مســتثمر على قطعة 
أرضيــة دون علــم البلديــة بطريقة 
تعســفية كباقــي الطــرق المذكورة، 
وبعدمــا رفض »الميــر ذلك، والذي 
هــو فــي األصــل إطــار فــي قطاع 
أنــواع  ألبشــع  العدالة،  تعــّرض 
التنكيل، حيث رفضت استقالته وحتى 
التحاقه بمنصــب عمله األصلي إلى 
غايــة انتهاء المتابعــة القضائية، في 
سابقة أولى قصد تجويع أوالده وهز 

اســتقرار عائلته أمام مــرأى أعيان 
الوالية، وكانت حكاية هذا »المير« 
عبرة لمن يعتبــر، وبات »األميار« 
ال يســتطيعون حتى مناقشــة هؤالء 
المســؤولين فــي القضايــا التنمويــة 
والخــوف حتى من رفع انشــغاالت 

المواطنين.
سابقة يف تاريخ سطيف

فــي ســابقة أولــى ومنــذ اســتقالل 
الجزائر، لم يسبق لوالية سطيف أن 
ســيّرت بدون مجلس شعبي والئي، 
فــي تســيير  أفلــس  ببســاطة  ألنــه 
االنتخابات المحلية، فمن أجل عيون 
بعــض الوجــوه الفاســدة تــم الــزج 
بالمجلــس فــي نفــق مظلــم بتواطؤ 
الجميــع وإطالة عمر االنســداد الذي 
طالــه، وفي ســابقة أولى لــم يكلّف 
هؤالء الوالة أنفســهم ولــو مرة عقد 
نــدوة صحفيــة مــع ممثلي وســائل 
اإلعــالم، وظلــوا مكتفيــن بالبيانات 
رســائل  شــكل  علــى  اإلعالميــة 
بوتفليقة، وهو ما جعل غالبية ممثلي 
الوسائل اإلعالمية يقاطعون حضور 
مختلــف الخرجــات التي يقــوم بها 
هؤالء الوالة والنشاطات التي تنظم، 
حيث ال يحضرها سوى القلة القليلة.
مــن لم يقدر على إســكان 22 عائلة 
تســكن بيوتا كانت إســطبالت تعود 
إلــى الحقبة االســتعمارية، وال تبعد 
عــن مقــر الواليــة بـ 1 كــم، فكيف 
ســكان  بانشــغاالت  يهتــم  أن  لــه 
الحامــة وأقصــى بوعنــداس وآيت 
تيــزي وبوســالم وآيث نــوال مزاد 
أو بمعاوية، لكــن التبجيل بأصحاب 

المال أولوية.
وأمــل يف غد  صفحة جديــدة 

أفضل
اليــوم طّوت ســطيف صفحة ناصر 
معسكري ومن قبله الحالكة، وفتحت 
صفحــة جديــدة ينتظر منهــا الكثير 
لتقويــم الوضــع وتصحيــح بعــض 
المســارات ودفــن األحقــاد وتصفية 
المعارضين وطريقة تســيير الشــأن 
العــام، الصفحــة المطويــة حملــت 
الكثيــر من خيبــات األمل من جانب 
الذيــن اصطفــوا جميعا  المنتخبيــن 
لتوديعهــا، فــي وقــت أخــّل هؤالء 
الوالة كثيرا باألعراف البروتوكولية 
بعــدم توجيه حتى دعــوة إلى رئيس 
المجلس الشــعبي الوالئــي في قصة 
بــات محفــورة على جــدران تاريخ 
والية ســطيف، الذي كان شــخصيا 
وراء تعطيلــه منــذ انتخابه لغاية في 
نفس يعقوب، وهي اإلهانة والصفعة 
القاسية لكل سكان ســطيف، وكأنها 
شــيفرة تركها هــؤالء الــوالة الذين 
يريدون أن يقولوا سنرحل لكن نقسم 
أنــه لن ينصــب »أبيوي« ســطيف 
إلــى غاية نهاية العهدة وهو ما حدث 

n ســكان قريــة الحــراش بلدية 
بــن داود بوالية بــرج لبوعريرج  
عبروا عن معاناتهم المتواصلة مع 
الظــروف المعيشــية الصعبة التي 
يعيشــونها ، و طالبــوا بضــرورة 
العمــل على ارســال لجنــة تحقيق 
تشــرف على مراقبة عملية التزود 
بالميــاه الصالحــة للشــرب التــي 
تعــرف تذبذب ونقص فــي التزود 
بالرغم من توفر سبل ايصاله، كما 
طالبوا بضــرورة العمل على ربط 
القريــة بقنوات الصــرف الصحي 
التــي يفتقد لها مقر ســكنهم كونهم 
مازالــوا يعتمــدون علــى الطــرق 
التقليديــة مــن أجــل التخلــص من 
فضالتهــم البيولوجيــة والمنزليــة 
وما ينجر منها من مخاطر  تساهم 
في انتشــار األمراض واألوبئة في 
أوســاطهم وفي أوســاط ، مؤكدين 
على اســتفادة كل قــرى البلدية من 
الربط بقنوات الصرف الصحي ما 
عــدا قرية »الحــراش« التي تبقى 
شــاهدة علــى معاناة ســكانها، كما 
طالــب هــؤالء بالربــط بالكهرباء 

الريفية وباألخص المنازل التي تم 
تشــييدها حديثا في اطار استفادات 
البناء الريفي، وكذا الربط باالنارة 
العموميــة وتعميمهــا علــى كامل 
أرجاء القرية والقضاء على الظالم 
الدامــس الــذي يخيم علــى بعض 
أرجائها وتســهيل عملية التواصل 
فيمــا بينهم خــالل الفتــرة الليلية ، 
و طالب الســكان بإصالح الطرق 
التــي أصبحــت عبــارة عــن حفر 
متراميــة يعمها الوحــل في فصل 
الشتاء و الغبار في فصل الصيف. 
شــباب القريــة من جهتهم ناشــدوا 
السلطات الوصية بضرورة توفير 
المنشــآت الرياضية و الشبانية من 

اجل استغالل أوقات فراغهم. 
لإلشــارة فان االحتجاج على النقل 
المدرســي كان ســببا فقط لكشــف 
القاطنين على  المواطنيــن  مطالب 
مطالبهــم فــي كل المجــاالت على 
الرغــم من تخصيــص مبالغ هامة 
فــي اطار مناطق الظــل اال انها لم 
تــرى النور الــى غايــة كتابة هذه 

األسطر.

n احتــج صبيحــة أمــس، طلبة 
جامعة البشــير اإلبراهيمي بوالية 
برج بوعريريــج بجميع الكليات و 
الفروع على الظروف البيداغوجية 
و االجتماعيــة التــي بــات يتخبط 
فيها الطالــب الجامعي بالوالية من 
خالل االحتجاج مئــات الطلبة من 
أمام الباب الرئيس للجامعة رافعين 
شــعارات تتمثــل فــي مطالبهــم و 
انشــغاالتهم، و فــي بيــان لالتحاد 
العــام للطلبة الجزائرييــن المكتب 
الوالئــي برج بوعريريــج رافعين 
شــكراهم الى مدير الجامعة للنظر 
فيها و اعطاء الحل االســتعجالي، 
حيث اكــد بيان الوقفــة على عديد 
المشــاكل التي يتخبط فيها الطالب 
على غرار عــدم وجود العديد من 
الــدروس على االرضيــة الرقمية 
و عــدم اعطــاء السداســي األول 
حقــه، وكــذا امتحــان مادتيــن في 
اليــوم الواحد الذي يســبب الضغط 
للطالــب و عــدم التحضيــر الجيد 
لضيق الوقت، باإلضافة الى انعدام 
النقل الجامعي مما يتسبب في تأخر 

الكثيــر من الطلبة على االمتحان و 
اقصائهــم نهائيا، ضغط االســاتذة 
على الطلبة من خالل كثرة البحوث 
و التحليالت دون دراسة المادة. لم 
تتوقــف معاناة الطلبة الى هذا الحد 
فحســب بل تعدت الى عدم احترام 
الحجم الســاعي و غلق المكتبات و 
قاعات المطالعة في وجه الطلبة، و 
عدم إحتــرام البروتوكول الصحي 
المتخذ فــي بداية الدراســة مما قد 
يعــرض الطالب فــي دوامة انتقال 
العدوى »كوفيد 19« في الوســط 
الطالبــي. أضــاف البيــان ان هذا 
الوضع اســتنكره الطلبــة مطالبين 
من مدير الجامعة التدخل السريع و 
العاجل من أجل ايجاد حلول مناسبة 
مــن اجل الســير الحســن و توفير 
الظــروف للطالب بجامعة البشــير 
اإلبراهيمــي ببــرج بوعريريج، و 
فــي حال عدم االســتجابة التصعيد 
و الدخول في اضراب مفتوح حتى 
تتحقــق المطالــب و هــذا لضمان 

ادنى حقوق الطالب. 
مبروك .ب

قرية »الحراش« ببلدية نب داود  
بالربج ..متاعب الماء والنقل المدريس   

إحتجاج طلبة جامعة البشري االبراهيمي 
عىل الظروف البيداغوجية و االجتماعية 
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سطيف : سفيان خرفي 



متفرقات 

n   تــرأس مســاء أمس األميــن العــام لوالية 
خنشــلة اجتماعا ألشغال جلســة التحكيم إلدراج 
مشاريع ضمن برنامج المخططات البلدية للتنمية 

بعنوان سنة 2021.
و حضــر االجتماع كل من  رؤســاء الدوائر، مدير 
التخطيط والبرمجة ، رؤساء األقسام الفرعية التقنية 
للقطاعــات ذات الصلة علــى غرار قطاع : الموارد 

المائية ، األشــغال العموميــة ،التعمير و البناء. أين 
تم في هذه الجلســة مناقشــة العديد مــن االقتراحات 
المتعلقــة بالتكفل بمناطق الظل خاصة منها التي لها 
تأثير مباشر في تحسين اإلطار المعيشي لسكان هذه 
المناطــق كالربط بشــبكة الماء و الغــاز و الكهرباء 
و فــك العزلــة ، و التــي لــم تســجل بســبب نقص 
االعتمــادات المالية في ســنة 2020 والتي ســوف 

تســجل هذه الســنة في برامج التنميــة البلدية ، كما 
كانــت  األمين العام للوالية و في العديد من تدخالته 
مع الحاضرين توصيات بضرورة تســهيل وتبسيط 
االجراءات االدارية قصد المتابعة والتنســيق مابين 
القطاعــات من أجل تفادي التأخر في إنجازها و كذا 

من أجل تكفل أمثل وفي وقت مقبول.         
 عبد العزيز.م

n   وحســب ذات البيان فقد تم تســجيل تعويض 
284820 يومــا خــالل ســنة 2020، في حين 
تم تعويض 313584 يوما خالل ســنة 2019 
، مــع تســجيل انخفــاض أيضا في عــدد النفقات 
ويرجع ســبب االنخفــاض إلى الحجــر الصحي 

الذي فرضته جائحة كورونا .
وأحصى الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية 
للعمــال االجراء وكالــة قالمة 297 150 مؤمن 
له اجتماعيا، منهم 837 95 مؤمن ناشــط وذلك 
إلــى غاية 31 ديســمبر 2020 ، فــي حين بلغ 
عــدد ذوي الحقــوق 617 220 شــخص مــع 
إصدار 220496 بطاقة شــفاء تم تســليم 806 
217 منها. وأحصت كناس قالمة إلى غاية نهاية 
ســنة 2020 ، 4516 رب عمــل منخــرط في 
الصنــدوق منها 4135 رب عمــل تابع للقطاع 
االقتصادي الخــاص و145 القطاع االقتصادي 
العمومي ، مع تســجيل 68 فئــة خاصة بالقطاع 
العمومــي و 137 فئة خاصة بالقطاع االداري و 

31 فئة تابعة للجمعيات. 

n  انشغاالت بالجملة  بمنطقة 
زرايف والصمايــر وهي قرية 
تابعة لبلدية المعاضيد قلعة بني 
حمــاد مصنفــة  ضمن  مناطق 
الظــل ،توجد فيهــا عدة نقائص 
أبرزها غيــاب الكهرباء والماء 

والطرق المؤدية  إلى القرى. 
بيــت   30 حوالــي  وســجل  
بــدون كهربــاء وال إنــارة في 
الشــوارع ،وكذلــك غيــاب تام 

لرفــع النفايــات ونقــص الماء 
الشــروب ، ناهيك عن   نقص 
النقل و الصرف الصحي سكان 
القرية يطالبــون بزيارة الوالي 
عبد القادر جــالوي أن بزيارة 
المنطقــة والوقوف على  جميع 
النقائص فــي القريــة  واخذها 
باعين االعتبار الستياء ظروف 

المعيشة.
نجاة حرايز

n عرفــت واليــة تبســة في 
حركــة  األخيريــن،  اليوميــن 
فــي ســلك المــدراء التنفيذيين 
بالوالية، وينتظر أن تعطي هذه 
التعيينــات الجديــدة والتحوالت 

فعالية في بعض المديريات.
وفــي هذا الصدد أشــرف والي 
الواليــة محمــد البركــة داحاج 
أمــس، علــى تنصيــب مديــر 
الشؤون الدينية واألوقاف ”عبد 
الباقــي مبــارك” خلفا لألســتاذ 
”محمــد ســحوان” الــذي حول 
لشــغل ذات المنصــب بواليــة 
سوق أهراس، كما تم تنصيب” 
محمــد صــوان” فــي منصــب 
مكلف بتســيير شــؤون مديرية 
التخطيــط و البرمجــة ومتابعة 
الميزانيــة خلفا للراحل ” محمد 

ريزي” الذي وافته المنية نهاية 
الشهر المنقضي إثر أزمة قلبية.
وللتذكير فإن والية تبسة عرفت 
كذلك تعيينات أخرى على غرار 
والمواصالت  البريــد  مديريــة 
والالســلكية  الســلكية 
والتكنولوجيــات  والرقمنــة 
والذي عين على رأسها ”جمال 
بلفــار” خلفــا للدكتــور ”ميلود 
عريبــي”، وكذا مديريــة البيئة 
والتي عين األستاذ”صابر خلف 
هللا” خلفــا ل” األخضر عيواز، 
كذلــك مديرية التربيــة بالوالية 
والتي عين خلفا ل ”عبد المجيد 
منصر” األســتاذ ”األخضر بن 

مزوز”.
 منى .ب 

البرنامــج  إطــار  فــي    n
بإحيــاء  الخــاص  االحتفالــي 
بالواليــة   المعــارك  أمهــات 
تنقلــت أمس الســلطات المحلية 
لوالية خنشــلة وبرفقة األســرة 
الثورية  ،  ، الســلطات األمنية 
و العســكرية  ، األسرة الثورية 
إلى قرية الزاوية ببلدية ششــار 
، أيــن تم اســتقبالهم من طرف 
أهالي المنطقة من أمام النصب 
التــذكاري المخلد لمكان وقوع  
المعركــة في مثل هذا اليوم من 
عــام 1956 ، والذي احتضن 
اليوم المراسيم الرسمية المقامة 

بالمناسبة.  
المجلــس  و ألقى رئيــس 
الشــعبي البلــدي لبلدية ششــار 

كلمــة  لتليــه  ترحيبيــة   كلمــة 
الوالئــي  األميــن  بالمناســبة  
لمنظمــة المجاهديــن  وكلمــة  
والي الوالية حــول عظمة هذه 
الشــهيد  التــي قادها  المعركــة 
الرمــز عباس لغــرور ، وبهذا 
المــكان الذي أستشــهد فيه 22 
شــهيدا مــن أصــل 90 مجاهد 
الذيــن جابهــوا ترســانة قوات 
العدوالمقدرة ب1000عسكري 
تضحياتهــم  و  وببطوالتهــم   ،
و  ماديــة  خســائر  كبدوهــا 
 300 بمقتــل  تقــدر  بشــرية 
جندي فرنسي و إسقاط طائرة   
لتختتم المراســيم بشهادات حية 

لمجاهدين عايشوا المعركة. 
عبد العزيز.م

 إصدار 220496 بطاقة شفاء

 »كناس« قالمة يسجل انخفاضا في 
عدد العطل المرضية خالل سنة 2020 

عين على الشرق 
9

 سجل الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال االجراء وكالة قالمة، انخفاضا في عدد العطل المرضية 
المودعة لدى الوكالة خالل سنة 2020 ، أين تم تسجيل 15170 عطلة في حين تم في سنة 2019 تسجيل 
17166 عطلة حسب البيان الصحفي الصادر عن كناس قالمة و الذي تلقت جريدة ”عين الجزائر” نسخة 

منه.

دراسة مشاريع ضمن برنامج المخططات البلدية للتنمية بخنشلة 

 قالمة : أسماء .ب

انشغاالت سكان الزرايف 
بلدية المعاضيد بالمسيلة

 تعيينات وتنصيبات جديدة لبعض 
المديريات التنفيذية بتبسة 

إحياء معركة عصفور ببلدية 
ششار بخنشلة 

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

في الشكل : قبول الدعوى.
فــي الموضــوع : المصادقــة علــى تقرير الخبــرة المنجزة من قبــل الخبير »بن الشــيخ عبد 
 الحليــم« المودعــة لدى أمانة ضبــط المحكمة بتاريــخ : 06-12-2020 تحــت رقم فهرس
  20- 726، و بالنتيجة الحكم بالحجر على المدعى عليه »بوعكاز مبروك« المولود بتاريخ :
 10-05-1938 بتســامرت ألبيه ســعيد و أمه علوش حجيلة، و تعيين المدعية » بن حســين 
زينــب » مقدمــا عليه لرعاية المحجور عليه و إدارة شــؤونه الماليــة و اإلدارية و القانونية، 
مــع أمر المدعية بنشــر هذا الحكم بجريدة وطنية صــادرة باللغة العربية، و أمر ضابط الحالة 
المدنية لبلدية تسامرت بالتأشير بهذا الحجر على هامش شهادة ميالد المحجور عليه، و تحميل 
المدعية بالمصاريف القضائية بما فيها رسم تسجيل الدعوى المقدر بأربعمائة و خمسون دينار 
جزائــري )450 دج( و مصاريــف الخبــرة. بذا صدر الحكم و نطق به فــي التاريخ المذكور 

أعاله، و أمضي أصله من طرف الرئيسة وأمينة الضبط كالتالي :
الرئيس)ة(                                              أمين الضبط)ة(

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج / دائرة برج بوعريريج     بلدية برج 
بوعريرج /   مديرية التنظيم و الشؤون القانونية / مصلحة 

التنظيم والمنازعات /  رقم: 11 - 2021
وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير2012 المتعلق بالجمعيات و كذا المرسوم 
التنفيذي 16/ 241 المؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعدل و المتمم للمرســوم التنفيذي 15/ 74 المؤرخ في 
16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام و القانون األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي .  
 تــم هذا اليوم 02 فيفري 2021  اســتالم مذكرة التعديالت المؤرخــة في 07 نوفمبر 2020     

المتعلقة باضافة فقرة ضمن  المادة السادسة عشر المتضمنة مهام الجمعية العامة وذلك للجمعية
                        المسماة : جمعية    مبدعي الشباب  و حماية الطفولة  لبلدية برج بوعريريج 

المســجلة تحت رقــم 06/2018  بتاريخ 17/05/2018 .  الكائن مقــره بـ : نادي الحركة 
الجمعوية 10 شارع الشيخ بلحداد بلدية برج بوعريريج. 

 اسم الرئيس : مواسي مروان . تاريخ ومكان الميالد : 25/12/1981  بــ : برج بوعريج
رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج / دائرة برج بوعريريج     بلدية برج 
بوعريرج /   مديرية التنظيم و الشؤون القانونية / مصلحة 

التنظيم والمنازعات / رقم: 11 - 2021
وصل استالم بتعديل القانون االساسي

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

16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام و القانون األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي .
تم هذا اليوم 02 فيفري 2021  استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 07 نوفمبر 2020  
المتعلقــة باضافة فقرة ضمن  المادة السادســة عشــر المتضمنة مهــام الجمعية العامة وذلك 

للجمعية المسماة : جمعية مبدعي الشباب و حماية الطفولة  لبلدية برج بوعريريج.  
المســجلة تحــت رقــم 06/ 2018  بتاريــخ 2018/05/17 .  الكائن مقره بـ : نادي 
الحركة الجمعوية 10 شارع الشيخ بلحداد بلدية برج بوعريريج اسم الرئيس : مواسي 

مروان . تاريخ ومكان الميالد : 25/12/1981  بــ : برج بوعريج
رئيس المجلس الشعبي البلدي

إشهار إشهار إشهار إشهار إشهار 
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مكتب األستاذ دفـــاف البشيــر محضر قضائي لدى محكمة 
برج بوعريريج- حي 287 مسكن عمارة 01 الطابق األول 
مقابل مقر الوالية برج بوعريريج -  035.76.56.50 

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع 
لعقار بالمزاد العلني

بناءا على طلب: ســعد الســعود مختــار بن رابح 
. العنــوان: بلديــة بليمــور بــرج بوعريريــج . 
القائــم فــي حقــه األســتاذ)ة( : بوجــالل عمــار 
حليــم المحامي ضــــــد: شــرقي عيشــوش بنت 
الطاهــر  محمــد  الســعود)  ســعد   ، الشــوتري 
 ) لحســن   ، عائشــة   ، الدراجــي   ، لخضــر   ،
العنــوان : بلديــة بليمور والية بــرج بوعريريج                                                                                                                                         
الســيد)ة( : سعد السعود الصالح ، و سعد السعود 
عبــد الرحمــان – العنوان بلديــة العناصر و الية 

برج بوعريريج.
الســيد)ة( : سعد الســعود حليمة –العنوان : قرية 
لوازي بلدية عين تسرة والية برج بوعري ريج                                                      
الســيد)ة( : ســعد الســعود مباركــة – العنوان : 
بلدية اليشير .                                                                                               
ورثة المرحوم ســعد السعود احمد و هم : أرملته 
الســيد)ة( : سعد الســعود حورية – أبناءه : سعد 
السعود ) رابح ، هشام ، أكرم ، سمير ( الساكنون 
جميعا : بلدية بليمور والية برج بوعريريج .                                                                                                   
بمقتضى القرار الصــادر عن مجلس قضاء برج 
بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 09/09/ 
و   20 /00123 رقــم  فهــرس  تحــت   2020
رقم الجــدول 01344/ 19 والممهور بالصيغة 
التنفيذية المؤرخة في 2020/02/13 تحت رقم 
                                                2020 /195

التعييــن: العقــار عبارة عن قطعــة األرض معدة 
للبناء تقع بالمكان المســمى الشــانية  بلدية بليمور 
تحمل الرقم 50 مجموعة 60 من مخطط تجزئة 
116 قطعة مســاحتها 288 متــر مربع تقييد في 
2007/06/13 إيداع حجم 04 تربيعة 951                                                           
 (  : بـــ  حــدد   : لهــا    االفتتاحــي  الســعر 
و  مالييــن  ثمانيــة   ) دج   8.550.000.00
خمسمائة و خمسون ألف دينار جزائري                                     
نحن األســتاذ )ة(: دفاف البشــير محضر قضائي 
لــدى اختصــاص محكمــة ومجلس قضــاء برج 
بوعريريج، الكائن مكتبه بالعنوان أعاله والموقع 
أدناه.نعلــم عامــة الجمهــور بأنه تم إيــداع قائمة 
شــروط البيع بأمانة ضبط محكمــة رأس الوادي 
بتاريــخ: 2021/02/04  تحــت رقــم 13 /م 
أ.ق.ش.ب 2021  وأن جلسة نظر االعتراضات 
المحتملــة حــددت ليــوم: 2021/03/03  على 
الســاعة الواحــدة والنصــف ))13.30(( زواال 
بمحكمة رأس الوادي                                                                                                                                      
لمزيــد مــن المعلومــات ولالطــالع علــى دفتر 
الشــروط االتصــال بمكتــب المحضــر القضائي 
المذكــور أعاله أو كتابة ضبــط محكمة رأس ال
وادي                                                                    
المحضر القضائي  األستاذ دفاف البشير

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص 

مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –ف- حي 5 
جويلية برج بوعريريج

الهاتف 035.76.45.10 /0772.41.80.42 

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
بطلــب بالمتابعــة و الســعي مــن الســيد)ة( : بن زعزع 
فهيمــة بنــت العيــد  ، الســاكن بـــ :حــي 17 أكتوبــر 
شــارع قطاطــرة عبد القــادر رقم 43 بــرج بوعريريج                                                                                                                                  
ضــد : خليفــي مالك بن خليفة  ، الســاكن بـــ : حي 17 
أكتوبــر شــارع قطاطــرة عبــد القــادر رقــم 43 بــرج 

بوعريريج
بموجــب حكــم صــادر عن محكمــة بــرج بوعريريج ، 
القســم العقاري بتاريــخ :2019/04/29 فهرس رقم : 
02099 /19 .رقــم الجــدول 00695/ 19 الممهــور 

بالصيغة التنفيذية بتاريخ :2020/01/14
بناء على محضر إيداع قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط 
محكمة برج بوعريريــج المؤرخ في : 2020/02/06 

تحت رقم 09/ 20 .
بيــوم  حــددت  االعتراضــات  جلســة  أن  علــى  بنــاء 
2020/03/10 دون تســجيل أي اعتــراض على قائمة 

شروط البيع المذكورة
بناء على أمر تحديد جلســة البيع بالمزاد العلني الصادر 

بتاريخ : 2020/07/14 تحت رقم : 917/ 20 .
يعلــن األســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى 
اختصــاص مجلس قضاء بــرج بوعريريج الكائن مكتبه 
بالعنــوان المذكور أعاله  عن بيــع بالمزاد العلني ألعلى 

عرض و أخر مزايد للعقار التالي :
بناية سكنية حديثة تقع في منطقة عمرانية سكنية جيدة و 

ســهلة الوصول إليها غير بعيد عن وسط المدينة  تتكون 
مــن طابــق ارضي به أربع مرائــب ، مدخل ، درج ، و 
طابــق أول عبارة عن شــقة ســكنية تحتــوي على غرفة 
اســتقبال ، مطبخ ، 03 غرف ، حمام ، مرحاض ، فناء 
صغيــر و بهــو ، و طابــق ثاني و طابــق ثالث في طور 
االنجاز  األشــغال به غير منتهية ) بناء الجدران باألجر 
األحمر المثقوب ( . تقع ، العقار له واجهتان تطالن على 
الطريق العمومي  تقع بحي 17 أكتوبر شــارع  - أو – 
قطاطرة عبد القادر رقم 43 بلدية برج بوعريريج ينتمي 
إلى القســم 95 مجموعة ملكية 31 مســاحتها اإلجمالية  
181 متــر مربــع . و أن الحي الذي يقع به العقار يتوفر 

على جميع المرافق الضرورية ) شعبة الفار (
قــدره:  بمبلــغ  العقــار  لبيــع  االفتتاحــي  الســعر  حــدد 
)23.849.000.00 دج ( ثالثــة و عشــرون مليون و 

ثمانمائة و تسعة وأربعون ألف دينار جزائري 
الســاعة  علــى   2021-03-02  : يــوم  البيــع  يكــون 
الجلســات  بقاعــة   )10:00( صباحــا  العاشــرة 
                                                                                                                                                . بوعريريــج  بــرج  محكمــة  بمقــر   02 رقــم 
      فعلــى الجمهور الــر اغب في المزايدة و لمعلومات 
أكثر يرجى االطالع على قائمة شروط البيع بأمانة ضبط 
المحكمــة أو االتصال بمكتب المحضــر القضائي الكائن 

مكتبه بالعنوان المذكور أعاله
المحضر القضائي

aineldjazaircne2020@gmail.com

www.aineldjazaironline.com   

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

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
  

إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

ٍ



n وأعلنت رئاســة الحكومة أن المشيشــي قرر، 
وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري 
الذي نــال بمقتضاه الــوزراء الجــدد ثقة مجلس 
نواب الشــعب بتاريخ 26 ينايــر 2021، إعفاء 
كل من محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير 
وزيرة الصناعــة والطاقة والمناجم، كمال دقيش 
وزير الشــباب والرياضة واإلدماج المهني، ليلى 
جفال وزيــرة أمالك الدولة والشــؤون العقارية، 
عاقصة البحري وزيرة الفالحة والموارد المائية 
والصيــد البحــري، مــن مهامهــم وتكليف اآلتي 
األصليــة،  مهامهــم  إلــى  باإلضافــة  ذكرهــم، 
باإلشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة 
العــدل حســناء بــن ســليمان، وزارة الصناعــة 
والطاقة والمناجم، محّمد بوســعيد، وزارة أمالك 
الدولة والشــؤون العقارية، أحمد عّظوم، وزارة 
الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري، 
محمد الفاضل كريّم، وزارة الشــباب والرياضة 

واإلدماج المهني، سهام العيادي.
وأكدت رئاســة الحكومة على أنهــا تبقى منفتحة 
علــى كل الحلــول الكفيلــة باســتكمال إجراءات 
التحويــر الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشــرة 

مهامهم، في إطار الدستور
وكان المشيشي قد أعلن الجمعة، رفضه االستقالة 
من منصبه، على خلفية األزمة الدســتورية التي 
تشــهدها البالد بســبب التعديــالت الوزارية، في 
وقــت اعتبر الحــزب الدســتور الحر المعارض 
أن الحكومة مع التعديالت الجديدة لن تقدم شــيئا 

للشعب التونسي.
وأقصى المشيشــي وزير داخليته السابق، توفيق 
شــرف الديــن، المقــّرب من الرئيس ســعيّد، في 
مطلــع ينايــر الماضي، قبــل أن يجــري تعديال 
وزاريا على حكومته في الشــهر ذاته، حيث عيّن 
بموجبــه 12 وزيرا جديــدا، ”أمال في ضخ دماء 

جديــدة في الحكومــة”، رغم أنه لــم يمض على 
واليتها سوى عدة أشهر.

وأثــار هذا األمر غضب الرئيس ســعيّد، خاصة 
أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، 
معتبــرا األمر انتهاكا للدســتور، مشــيرا إلى أن 
هناك بعض شــبهات لتضارب المصالح للوزراء 
الجــدد، وقــال ذلــك صراحــة فــي اجتمــاع مع 

المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.
ويرفض سعيّد حتى اآلن التعديل الوزاري، ولذلك 
امتنع عن اســتقبال هؤالء الوزراء، ألداء اليمين 
الدســتورية، مما يعني تعثر عمــل الحكومة، في 
وقــت تغلي البالد على وقع االحتجاجات واألزمة 

االقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.
واعتبر المشيشــي أن رفض رئيــس الجمهورية 
استقبال الوزراء الجدد تسبب في تعطيل مصالح 

الدولــة، مؤكدا على انفتاحــه على الحوار مجددا 
طلبه لرئيس الدولــة لمعرفة الوزراء التي تتعلق 

بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيّد.
ومن جانبها، اعتبرت رئيســة الحزب الدستوري 
الحــر فــي تونس، عبيــر موســي، أن حكومــة 
المشيشي مع التعديل الوزاري، لن تقدم أي جديد 

للشعب التونسي.
وقالت موســي فــي مؤتمر صحفــي: ”ال ننتظر 
خيرا من الحكومة الجديدة ولن تقدم جديدا للشعب 

التونسي«.
وذكــرت فــي تصريحــات ســابقة أن التعديــل 
الــوزاري األخيــر ”طبخ في منزل الغنوشــي«، 

زعيم حركة النهضة اإلخوانية.
ق ـ د

n وأوضحــت ذات المصــادر أن قــوات االحتالل 
المغربي ، بزي مدني، ”اختطفت طفلين قاصرين من 
أطفال االنتفاضة ، زكرياء الركيبي واكرم الحنفي” ، 
مشيرة إلى أن ”المجموعة التي نفذت العملية يترأسها 
الجــالد علــي بوفــري حيــث تــم أخذهم إلــى وجهة 

مجهولة”.
وتعيــش المدن الصحراوي المحتلــة تصعيدا خطيرا 
العتداءات قــوات االحتالل المغربي بكافة أشــكالها 
علــى المواطنين والمناضليــن الصحراويين بمختلف 
فئاتهم لم يســلم منهم حتى األطفال وفي إطار الجرائم 

التــي يرتكبهــا المحتــل ضــد أبنــاء األرض المحتلة 
تعرضت منذ يومين ، الناشــطة الحقوقية الصحراوية 
ســلطانة ســيدابرهيم خيا وأختها الواعرة سيدابرهيم 
خيــا مجددا ، للتعنيف الجســدي المتمثل في الضرب 
المبرح والرشق بالحجارة ، من قبل شرطة االحتالل 
بمدينة بوجدور الصحراوية المحتلة مما خلف إصابة 
ســلطانة خيا اصابة بليغة على مستوى الوجه والعين 

وإصابة أختها على مستوى الفم .
وكانت ســلطانة خيا ،المحاصرة ببيتها، فقدت إحدى 
عينيهــا خالل هجوم للشــرطة المغربية قبل ســنوات 

قليلة وتعاني هي وأهلها من عنف االحتالل.
لإلشــارة تخضع ســلطانة خيا ، لإلقامــة الجبرية في 
منطقة بوجدور المحتلة منذ 11 أسبوعا، حيث منعت 

من مغادرة منزلها.
وكشفت تقارير حقوقية صحراوية ودولية عن تدهور 
خطير لوضعية حقوق اإلنسان في المدن الصحراوية 
المدنييــن  المغربــي علــى  العــدوان  المحتلــة منــذ 
الصحراوييــن في المنطقــة العازلــة بالكركرات في 
نوفمبــر الماضــي، فــي خــرق فاضح التفــاق وقف 

إطالق النار لعام 1991.
ق ـ د

عىل خلفية أزمة دستورية متواصلة بتونس

 المشيشي ينهي مهام خمسة وزراء 
ممن وافق عليهم البرلمان مؤخرا

 تّم اقتيادهم إىل وجهة مجهولة

 قوات االحتالل المغريب تختطف طفلني صحراويني من حي ”لرياك” بالعيون المحتلة

 فيما شهدت األسابيع الماضية مناوشات بني قوات البلني
إثيوبيا تنرش حشودا عسكرية عىل الحدود مع السودان

10  عين على العالم 

  أعلن رئيس الحكومة التونســية هشــام المشيشــي أمس االثنين، إعفاء 5 وزراء من مهامهم ممن وافق 
عليهم البرلمان مؤخرا.

 أفادت مصادر إعالمية صحراوية أمس االثنين أن قوات االحتالل المغربي، اختطفت طفلين قاصرين من حي ”ليراك” بالعيون 
المحتلة واقتادتهم الى وجهة مجهولة .

 أرضية حركات 14 جوان 2014 يف مايل

  ترحيب بنجاح اجتماع لجنة متابعة 
تنفيذ اتفاق السالم والمصالحة بكيدال

 n   أشــادت أرضيــة حــركات 
14 جــوان 2014 بنجاح اجتماع 
لجنــة متابعــة تنفيذ اتفاق الســالم 
والمصالحة في مالي، المنبثقة من 
مسار الجزائر، الذي انعقد بكيدال.
وفــي بيان لهــا، أعربــت أرضية 
 2014 جــوان   14 حــركات 
بالجزائــر عــن ســعادتها بنجــاح 
اجتمــاع لجنــة متابعة تنفيــذ اتفاق 
السالم و المصالحة بكيدال، مشيدة 
باالســتقبال الجيــد الــذي خص به 

سكان كيدال لمختلف الوفود”.
كمــا أشــادت ”بشــجاعة و مهنية 
قواتها المسلحة بالتعاون مع قوات 
لجنــة متابعة تنفيذ اتفاق الســالم و 
المصالحــة التي ســاهمت في رفع 
التحدي في مجــال األمن من اجل 

اجتماع اللجنة”.
”توجه األرضية شــكرها لكل من 
ساهم في انعقاد اجتماع لجنة متابعة 
تنفيــذ اتفــاق لســالم و المصالحة 
بكيدال، خصوصا الوساطة الدولية 
و وزارة المصالحــة بمالــي و كذا 

كل الشركاء التقنيين و الماليين”.
ومن جهة أخرى، دعت األرضية 
الشــركاء  و  االنتقاليــة  الحكومــة 
بمالــي إلى التعجيــل بتنفيذ االتفاق 
المنبثق من مسار الجزائر الضامن 
الوحيد للسالم و االستقرار بمنطقة 

الساحل.
وهنــأت منظمــة األمــم المتحــدة، 
يوم الســبت، الشــعب المالي عقب 
االجتمــاع التاريخــي للجنة متابعة 
تنفيــذ اتفــاق الســالم و المصالحة 
بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر، 
الذي انعقد ألول مرة بمدينة كيدال، 
حيث شكلت ”ديناميكية ايجابية” و 
خطوة هامة أكد من خاللها الشعب 
المالي على التزامهم بتحقيق السلم 

في بلدهم.
عــال  االجتمــاع  هــذا  وضــم 
المســتوى، الــذي ترأســه وزيــر 
الشؤون الخارجية صبري بوقدوم 
بكيدال، ستة وزراء ماليين و إدارة 
الحــركات الموقعة على االتفاق و 

الوساطة الدولية.
وشــدد المتحــدث باســم تنســيقية 
الســيد محمــد  حــركات األزواد، 
المولــود ، فــي تصريــح إلذاعــة 
الجزائر الدولية، أنه ”من الصعب 
اســتعادة األمــن و االســتقرار في 
المنطقــة، أو تحقيــق المصالحــة، 
أو عــودة الحكومــة والمؤسســات 
الماليــة إلــى أماكنهــا دون تطبيق 
اتفاق الجزائر الذي يعتبر الضامن 

الوحيد لالستقرار في مالي”.
ق ـ د

 n  نقلت ”بواية إفريقيا” اإلخبارية 
عن مصادر وصفــت بأنها مقربة 
من عائلــة الزعيــم الراحل معمر 
القذافــي، نفيهــا مــا يتــداول على 
صفحــات في ”فيســبوك” عن وفاة 
صفيــة فــركاش، زوجــة الزعيــم 

الليبي الراحل. 
ونســب لهذه المصادر تأكيدها أن 
هذه األخبار عاريــة عن الصحة، 
مشــددة على ضرورة تحري الدقة 
في نقل وتداول مثل هذه األخبار.

وكانت حسابات في موقع التواصل 
االجتماعــي قــد تناقلــت مؤخــرا 
خبرا عن وفــاة صفية فركاش بعد 
دخولهــا لغرفــة العنايــة المركزة 
في مستشفى الســلطان قابوس في 
سلطنة عمان، حيث تقيم وعدد من 

أفراد أسرتها منذ عام 2013. 
يشــار إلى أن زوجة القذافي صفية 
فــركاش لجأت في عام 2011 مع 
ابنتها عائشة وابنها هانيبل، ومحمد 
ابــن القذافي من زوجتــه األولى، 
حيــث  الجزائــر  إلــى  وأحفادهــا 
عاشت إلى أن انتقلت مع أفراد من 

عائلتها إلى سلطنة عمان.
الجديــر بالذكــر أن صفية فركاش 
ولدت في مدينة البيضاء في شرق 
البــالد عــام 1952، كانت تعمل 
في مجــال التمريض، وتعرف بها 
القذافــي أثنــاء دخوله المستشــفى 

للعالج في عام 1970.
وتــزوج القذافي بصفية فراش بعد 
أن انفصل عن فتحية نوري خالد، 
زوجتــه األولــى وأم ابنــه البكــر 
محمد، وأنجبت له ســيف اإلسالم 
والمعتصــم و الســاعدي وهانيبال 
وســيف العــرب وابنتــه الوحيــدة 

عائشة.
ولم يكــن لصفيــة فركاش نشــاط 
ملحــوظ في ليبيا خــالل فترة حكم 
القذافي، وظهــرت معه في بعض 
المناســبات خالل زيارات قام بها 
خــارج بــالده، فيما يطلــق عليها 
بعض أنصــار القذافي تحببا اســم 
”خنســاء ليبيا” وذلك بســبب مقتل 
زوجهــا و3 مــن أبنائها فــي عام 

.2011
ق ـ د/ وكاالت

 بعد تداول أخبار عىل ”فايسبوك” عن وفاة صفية 
فركاش زوجة الزعيم الليبي الراحل

مصادر مقربة من أرسة القذايف 
تنفي وفاة "خنساء ليبيا "

n  قالــت مصــادر عســكرية ســودانية، إن إثيوبيــا 
ارتكبت سلســلة من التجاوزات خالل الساعات واأليام 
الماضية، مشــيرة إلى أن السلطات السودانية رصدت 

حشودا إثيوبية على الحدود بين البلدين.
وكانت الخارجيــة الســودانية قد اســتنكرت فــي بيان 
مــا وصفتــه بـ ”التعديــات” بدخول قــوات إثيوبية إلى 
األراضي الســودانية، الفتة إلى أن الحادث من شــأنه 
أن تكــون له انعكاســات خطيرة على أمن واســتقرار 
المنطقــة، وحّملت أديس أبابا المســؤولية الكاملة عن 

التبعات.يشــار إلى أن حدود البلدين شــهدت مناوشات 
عدة خالل األســابيع الماضية، بعــد أن تقدمت القوات 
السودانية وبسطت سيطرتها على غالب منطقة الفشقة.
ويتهم السودان منذ مطلع ديسمبر ”القوات والميليشيات 
اإلثيوبيــة” بنصب كمين للقوات الســودانية على طول 
الحدود، في حين تتهم إثيوبيا السودان بقتل ”العديد من 

المدنيين” في هجمات باستخدام ”الرشاشات الثقيلة«.
وأجــرى الجانبــان محادثــات حدوديــة نهايــة العــام 
الماضــي، وقــال الســودان في 31 ديســمبر إّن قواته 

استعادت السيطرة على جميع األراضي الحدودية التي 
يسيطر عليها مزارعون إثيوبيون.

وتقول الخارجيــة اإلثيوبية إنها ملتزمة بحل ”ســلمي” 
لألزمة لكنها تريد من السودان االنسحاب.

يشــار إلى أنه في عام 1902، تم إبرام اتفاق لترســيم 
الحدود بين بريطانيا، القوة االســتعمارية في السودان 
في ذلك الوقت، وإثيوبيا، لكن الترســيم بقي يفتقر إلى 

خطوط واضحة.
ق ـ د/ وكاالت
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يتألق بشكل الفت مع فريقه 
فالفيك وأجاكس يسعى لضمه 
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املنافسات االفريقية
 األندية الجزائرية لم تخيب 

اآلمال خارج الديار

حسب رئيس مولودية الجزائر 
 الكاف ترفض تغري موعد مباراة مولودية الجزائر والرتجي التونسي

بسبب مخاطر تنقل عدوى ساللة 
الفريوس التي ظهرت بجنوب افريقيا

الدكتور بقاط بركاني يطالب 
 بتغيري مكان إجراء لقاء

 ش. بلوزداد-م. صاندونس
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البياسجي يحل ضيفا عىل البارصا اليوم الثالثاء يف ذهاب 
دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

 غياب نيمار وتألق 
ميسي يرجح كفة 

برشلونة أمام 
باريس

ص13



n فــي رابطة األبطال االفريقية، حقق شــباب 
بلــوزداد حامــل لقب البطولــة الوطنيــة والعائد 
إلى المنافســة القارية بعد 20 ســنة من الغياب، 
تعادال ثمينا بنتيجة 0-0، يوم السبت بلوبومباشي 
أمــام تي بــي مازمبي مــن جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطية لحساب المجموعة الثانية. وأضحى 
‘’الشــباب’’ ثانــي فريــق جزائري يحقــق نتيجة 
إيجابية بلوبومباشي بعد وفاق سطيف )2-2( في 

سنة 2010.
وســيطمح ‘’أبنــاء العقيبــة’’ إلى مواصلــة الحلم 
القــاري والفــوز داخــل الديــار خــال الجولــة 

الثانية في ال23 من شــهر فبراير عندما يستقبل 
ماميلودي ســونداونز مــن جنــوب افريقيا الذي 
ســجل فوزا ثمينا في الجولــة األولى أمام الهال 

السوداني )2-0(.
من جهته عادت مولوديــة الجزائر  بنقطة ثمينة 
من األراضــي المصرية يــوم الجمعة الماضي، 
عندمــا تعادلت أمام مضيفهــا الزمالك المصري 
بنتيجة ســلبية 0-0 ضمن فعاليات الجولة األولى 

عن المجموعة الرابعة.
واعتمــد نادي العاصمــة خال هــذا اللقاء على 
الدفــاع للتصدي  لخط هجوم نائــب بطل افريقيا 

الــذي فشــل في هز شــباك الحارس عبــد القادر 
صالحي.

ولحســاب الجولة الثانية، تستقبل المولودية -التي 
يقودهــا المــدرب الجديــد عبد القــادر عمراني- 
الضيف الترجي التونســي الــذي تغلب بصعوبة 
خال الجولة األولى على نظيره الســنغالي نادي 
تونغيــث بنتيجــة 1-2 والذي يخوض المنافســة 

القارية للمرة األولى في تاريخه.
أما في منافسة الكونفدرالية االفريقية، حقق  وفاق 
ســطيف فوزا ثمينا على حســاب مضيفه أشانتي 
كوتوكــو الغانــي بنتيجة 1-2 أمــس األحد بأكرا 

برسم ذهاب الدور السادس عشر »مكرر«.
ووقــع ثنائيــة الوفــاق كل مــن عمــورة )73( 
وقندوســي )80(، فيمــا كان المحليــون أول من 
وصل الى الشــباك عن طريــق المهاجم أوبوكو 
)68(. وتمكن حارس الوفاق خضايرية من صد 

ضربة جزاء في الدقيقة ال85.
أما شــبيبة القبائل، فانهزمت فــي الرمق األخير 
من اللقاء الــذي جمعها بالمضيف الملعب المالي 

بنتيجة )2-1( أمس األحد بالعاصمة باماكو.
وســجل أهداف اللقــاء كل مــن التنزاني أغيري 
نغودا )28( و مامادو كوليبالي )4+90 ض.ج( 

للمحليين وبدر الدين سويعد )50( للشبيبة.
وتجرى مباراة االياب بين التشــكيلتين يوم االحد 
المقبل )21 فبراير( بملعــب أول نوفمبر بتيزي 

وزو.
وأج 

المنافسات االفريقية:

 األندية الجزائرية لم تخيب 
اآلمال خارج الديار

بسبب مخاطر تنقل عدوى ساللة الفريوس التي ظهرت بجنوب افريقيا
 الدكتور بقاط بركاين يطالب بتغيري مكان إجراء لقاء

 ش. بلوزداد-م. صاندونس
 n

حسب رئيس مولودية الجزائر 
 الكاف ترفض تغري موعد مباراة مولودية الجزائر والرتجي التونيس
أكد رئيس مولودية الجزائر،عبد الناصر ألماس، االتحاد األفريقي لكرة القدم، متمسك بإقامة مباراة مولودية الجزائر 

وضيفه الترجي التونسي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمنافسة رابطة األبطال اإلفريقية في موعدها.
n وقــرر كاف إقامــة المباراة يوم الثالثاء 23 فيفــري الجاري، على أرضية ملعب 
5 جويلية األولمبي وفي نفس اليوم وعلى نفس الملعب يواجه شباب بلوزداد ضيفه 
صــن داونــز فــي المجموعة الثانيــة مــن ذات البطولة.واوضح ألمــاس في تصريح 
لإلذاعــة الوطنيــة أنه »ال نية لــدى الكاف لتغيير موعد مباراة فريقه، وأنه متمســك 
بإقامتها في تاريخها المعلن، رغم أن ملعب 5 جويلية األولمبي ســيحتضن مباراتين 
فــي نفس اليوم«.مضيفا أنه »يتمنى أن ال تتدهور أرضية الملعب خاصة وأن الكاف 
برمجت مباراة شــباب بلوزداد بداية من الســاعة 14:30 أما مباراة العميد فستلعب 
على الســاعة 20:00 مســاء«.  يشــار إلى أن الترجي التونسي يتصدر المجموعة 
الرابعة بـ3 نقاط بفارق نقطتين عن مولودية الجزائر والزمالك المصري، فيما يتذيل 

تونغيت السنغالي الترتيب بال رصيد.
تاج الدين 

عين على الرياضة 
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يتألق بشكل الفت مع فريقه فالفيك وأجاكس يسعى لضمه 
 المدافع أحمد طوبة

 عىل رادار بلمايض

 
n وضع نادي أجاكس أمســتردام الهولندي، المدافع الجزائري، أحمد 
طوبة، ضمن اهتماماته تحســبا لضمه إلى النادي الموســم المقبل عقب 
تألقه الافت منذ بداية الموســم الجاري في الدوري الهولندي مع فريق 
فالفيك، وتقديمه مســتويات كبيرة جعلته محــل أنظار العديد من األندية 

الهولندية.
ويقدم المدافع الشاب عروضا مميزة مع فالفيك في مركز محور الدفاع، 
وهو المنصب الذي يســعى الناخب الوطنــي، جمال بلماضي، لتدعيمه 
مســتقبا، في ظل محدودية الخيارات في الفتــرة الحالية واألزمة التي 
يعانــي منها المدافــع القوي، جمال بن العمري، الــذي ال يلعب بانتظام 
مع نادي ليون الفرنســي، علما أن توبة يلعب بالقدم اليســرى وبإمكانه 
حتــى اللعب كظهير أيســر، وهــو المنصب الذي لعب فيــه مع منتخب 

بلجيكا لآلمال.
وقال، أول أمس، موقع “فوتبال نيوز” البلجيكي الناطق باللغة الهولندية، 
إن إدارة نادي أجاكس أمســتردام مهتمة بالمدافع الجزائري الواعد، ال 
ســيما في ظل المســتويات الثابتــة التي قدمها هذا الموســم في الدوري 
الهولنــدي، ورغم أن فريقه فالفيك يحتل المراكز األخيرة، إال أن طوبة 
يقدم مستويات جيدة وسجل ثاثة أهداف منذ بداية الموسم، آخرها منح 
النقاط الثاث لفريقه الســبت الماضي في لقاء إيمن، الذي انتهى بهدف 
دون رد، ويشــبّه الهولنديون توبــة بالمدافع البلجيكــي فرتونغن، الذي 
يلعب حاليا لتوتنهام االنجليزي، حيث ســبق لقائد منتخب بلجيكا اللعب 

مع فالفيك قبل التألق مع أجاكس أمستردام بعدها.
إلى ذلك، كان المدافع المولود بفرنســا والبلجيكي النشأة قد أنهى السبت 
الماضي إجراءات الحصول على جواز ســفره الجزائري تمهيدا لتغيير 
جنســيته الكروية، والتمهيد للعب مع المنتخب الجزائري، حيث سيكون 
حاضــرا بنســبة كبيرة جــدا في تربص شــهر مارس المقبل اســتعدادا 
لمواجهتــي زامبيــا وبوتســوانا فــي الجولتين األخيرتين مــن تصفيات 
كأس أمــم إفريقيا المقبلة بالكاميرون، والتي تأهل إليها أشــبال بلماضي 
مبكرا، وسيسعى األخير لتجريب بعض األسماء ومنح الفرصة لاعبين 
االحتياطيين ألخذ نظرة كاملة عن التعداد قبل انطاق تصفيات مونديال 

قطر 2022 شهر جوان المقبل.
يجدر الذكر، أن طوبة )22 ســنة( شارك في 21 مباراة من أصل 22 
جولــة فــي الدوري الهولندي هذا الموســم، كلها كانت بصفة أساســية، 

وسجل خالها ثاثة أهداف، لكنه لم يصنع أي هدف.

 غزال يوقه أول أهدافه 
مع بشكتاش الرتكي 

 

n افتتح الاعب الدولي الجزائري الّسابق رشيد غزال، االثنين، عّداد 
التهديف مع فريقه بشــكتاش في البطولة التركية. وســّجل رشيد غزال 
أّول هــدف فــي هذه المباراة، عنــد الدقيقة الـ 4، وهــو أول أهدافه مع 

النادي التركي 
فاز فريق بشكتاش ِبثاثية نظيفة خارج القواعد أمام نادي جنشلربرليجي، 

لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة التركية.
وبات المهاجم غزال يحمل رصيد أّول هدف ِبزي نادي بشــكتاش، في 
بطولة تركيا للنّســخة الحالية. فضــا عن حيازته رصيد 10 تمريرات 

حاسمة، وتصّدره لائحة أفضل ُموّزع.
وغادر غزال الملعب في الدقيقة ال62 بعد أن شعر ببعض اآلالم ، إال 

أنه أكد أن اصابته ال تدعو للقلق .
تاج الدين 
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تمكنت األندية الجزائرية المشاركة في مسابقتي رابطة األبطال االفريقية والكونفدرالية االفريقية لكرة 
القدم من تحقيق األهم خارج الديار بمناسبة الجولة األولى من دور المجموعات والدور ال16 مكرر الذي 

جرت وقائعهما أيام الجمعة، السبت واألحد.

n دعا الدكتور محمد بقاط بركاني, عضو باللجنة الوطنية لرصد ومتابعة 
فيــروس كورونــا, يوم االثنين, إلــى تغيير مكان إقامة لقــاء رابطة أبطال 
إفريقيا بين شــباب بلــوزداد و ماميلودي صاندونــس )المجموعة الثانية(, 
المقــررة يــوم 23 فبراير بالجزائر العاصمة, بســبب مخاطر تنقل عدوى 

سالة الفيروس التي ظهرت بجنوب افريقيا.
وصــرح الطبيــب بقــاط بركانــي ل«وأج« قائــا: »إجراء هــذه المقابلة 
بالجزائر يمثل خطرا حقيقيا. الوضعية في جنوب إفريقيا خارج الســيطرة 
بســبب ســالة فيروس كورونا الجديدة. يجب نقل المقابلة لتفادي انتشــار 

الوباء«.
وتم اكتشــاف هذه الســالة الجديدة لفيروس كورونا للمرة األولى في شهر 
أكتوبــر الفارط بجنوب إفريقيا, لتنتشــر العدوى بســرعة أكبر عبر كامل 
البــاد منــذ عدة أســابيع, مخلفــة عدة وفيات فــي األحياء الفقيــرة التي ال 

يستطيع سكانها احترام التدابير االحترازية لمجابهة الوباء.
و أضــاف الدكتــور بقاط بركاني : »األمر الــذي نتخوف منه في مثل هذه 
الحــاالت هو نتائج التحاليــل المغلوطة التي يمكــن أن تقدمها بعثة الفريق 
الجنــوب إفريقي عند وصولها إلى الجزائــر. األكيد أن الخطر يبقى قائما, 
فســالة فيــروس كورونا هذه يمكنهــا أن تقاوم اللقاح. وبهذا األحســن هو 

تغيير مكان إجراء اللقاء«.
 وخال الجولة األولى, التي لعبت الســبت الماضي, فرض شباب بلوزداد 

نتيجة التعادل على مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي )0-0(, بينما تفوق 
ماميلودي صاندونس على ضيفه الهال السوداني )2-0(.

للتذكيــر, فإن لقاء الوداد البيضاوي و كايزر شــيفس, الــذي كان مبرمجا 
السبت الماضي في إطار الجولة األولى )المجموعة الثالثة( لرابطة أبطال 
إفريقيا, تم نقله إلى ملعب »السام« بالقاهرة )مصر(, بتاريخ 19 فبراير, 
جراء رفض الســلطات المغربيــة الترخيص للفريق الجنوب إفريقي ولوج 

أراضيها.



n    يعود باريس سان جيرمان إلى ملعب ”كامب 
نو” بطموحات كبيرة في الثأر من برشلونة، بعد 
نحو أربع سنوات على الملحمة التي قدمها النادي 
الكاتالوني في مواجهة الناي الفرنسي بدور الستة 
عشــر لدوري أبطال أوروبا في موســم 2016 
2017-، ويحــل ســان جيرمــان ضيفــا علــى 
برشلونة اليوم الثالثاء في ذهاب دور الستة عشر 
لــدوري األبطال األوروبي لكرة القدم، وكان من 
المفتــرض أن يعود البرازيلي نيمــار إلى ملعب 
”كامب نو” بعد أربع ســنوات من العرض الرائع 
الذي قدمه في صفوف برشلونة ليقود الفريق إلى 
الفوز الكاســح 6 - 1 إيابا وقلب نتيجة المواجهة 
لصالح الفريق الكتالوني رغم فوز سان جيرمان 

4 - صفر على ملعبه ذهابا.
الربازيلي سيضطر للغياب بسبب 

اإلصابة
واآلن، ينشــط نيمــار في صفوف ســان جيرمان 
وكان مــن المفترض أن يمثل خطرا كبيرا يزعج 
برشلونة وجماهيره خاصة وأن الفريق الكتالوني 
كان مهــددا بافتقاد جهود مدافعــه الكبير جيرارد 
بيكــي بســبب اإلصابة قبــل أن يصبــح الالعب 
مرشــحا للعــودة إلــى صفــوف الفريــق، ولكن 
اإلصابة ســتحرم ســان جيرمان أيضا من جهود 
نيمار في هذه المباراة التي كان من المفترض أن 
تصبح األولى لنيمــار في ”كامب نو” منذ رحيله 
عن صفوف برشــلونة في نهاية موسم 2016 - 
2017، كما ستعيد المباراة إلى الفريقين ذكريات 
المواجهة المثيرة بينهمــا في نفس الدور بدوري 
األبطال فــي 2017، التي كان نيمار هو أفضل 
العــب فيها، ولكن صورته لم تتصدر الصفحات 
األولى للصحف اإلســبانية في اليوم التالي حيث 
كانت الصدارة لصورة زميله األرجنتيني ميسي 

وهو يحتفل مع الجماهير بالفوز الثمين.
يخوض ميسي اللقاء وهو يف أفضل 

حاالته هذا املوسم

وفيمــا يعانــي نيمــار مــن اإلصابة حاليــا وتأكد 
غيابــه عن المباراة ، يخوض ميســي اللقاء وهو 
في أفضل حاالته هذا الموســم حيث سجل ثمانية 
أهــداف في آخــر خمــس مباريــات خاضها مع 
برشــلونة بالدوري اإلســباني، وكان من الممكن 
أن يزيــد هــذا الرصيد مــن األهــداف، ويتفوق 
برشــلونة على جميع منافسيه بالدوري اإلسباني 
من حيث الحصيلة التهديفية بعدما ســجل العبوه 
49 هدفا في المســابقة حتــى اآلن، ولكن الفريق 
يواجه مشــاكل كبيرة على مستوى الدفاع، حيث 
اســتقبلت شباكه 21 هدفا في المسابقة حتى اآلن 
وهــو ما يفوق ما اســتقبلته شــباك أي فريق من 
أصحاب المراكز الخمســة األولى في المســابقة، 
كمــا يعاني الفريق بالفعل مــن األخطاء الدفاعية 

العديدة لالعبيه.
آمال الكتاالن معلقة بشدة على 

خط الهجوم
وســتكون آمال برشــلونة معلقة بشــدة على خط 
الهجوم بقيادة ميســي وأيضا عثمان ديمبلي الذي 
يقدم حاليا أفضل مســتوياته منذ انتقاله لبرشلونة 
علما بأن الالعب كان مرشحا لالنضمام لباريس 
ســان جيرمــان فــي الفتــرة الماضيــة، وبــدت 
المواجهة مع ســان جيرمان من العقبات الصعبة 
التي تعترض طريق برشــلونة نحو تحقيق هدف 
الفوز بلقــب دوري األبطال هذا الموســم، ولكن 
هــذا كان فــي ديســمبر الماضي عندمــا أجريت 
قرعة دور الســتة عشر للبطولة حيث كان نيمار 
سليما في ذلك الوقت وكان بيكيه مصابا ولم يكن 
مرشــحا للعــودة إلى صفوف برشــلونة قبل هذه 
المباراة ، كما كان ميســي في أدنى مستوياته في 

ذلك الوقت.
 الوكاالت

البياسجي يحل ضيفا عىل البارصا اليوم الثالثاء يف ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

غياب نيمار وتألق ميسي يرجح 
كفة برشلونة أمام باريس 

 أرتيتا: ”آرسنال افتقد أوباميانغ”

مدرب اليزبيغ يحذر من 
االستهانة بليفربول

فولهام يعلن إصابة 
ميرتوفيتش بفريوس كورونا

عين على الرياضة 
13

n أنهى يورغــن كلوب مدرب ليفربول أمس االثنين تكهنات 
بشأن احتمال رحيله عن بطل الدوري االنجليزي الممتاز لكرة 
القــدم بســبب تراجع المســتوى مؤخرا قائال إنــه عازم على 
تحســين حظوظ الفريق، وخســر ليفربول 1-3 يوم الســبت 
أمام مضيفه ليســتر ســيتي ليحتل المركز الرابع بفارق 13 
نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر كما لعب ليفربول مباراة 
أكثر من سيتي مما أثار تكهنات عن احتمال رحيل كلوب عن 
النادي، وأظهر مشــجعون مســاندتهم للمدرب األلماني البالغ 

من العمر ”53 عاما” برفع شعار ”لن تسير وحدك أبدا” خارج 
ملعــب آنفيلد، وقــال كلوب للصحفيين قبــل مواجهة رازن 

بال شــبورت اليبزيغ األلماني في ذهاب دور الســتة 
عشــر لدوري األبطال الثالثاء: ”أنا ممتن جدا 

لهذه المساندة. أدعوكم لعدم القلق. الشائعات 
عن استقالتي أو التوقف لفترة عن التدريب 
كلها غير صحيحة. ال أحتاج لفترة راحة. 
الكل يعرف مدى صعوبة الظروف التي 
نمر بها لكنها لم تكن مجرد ثالثة أسابيع. 
كانــت أطــول من ذلك. أعمــل منذ 30 
عامــا في كرة القــدم. ال داعــي للقلق. 

اللحية تزداد شيبا وال أنام كثيرا لكني مفعم بالطاقة”.
 سبب تراجع نتائج النادي مؤخرا 

األخطاء الفردية
وأرجع كلوب ســبب تراجع نتائج ليفربول مؤخرا إلى 
األخطــاء الفرديــة أكثر منهــا تراجــع األداء الجماعي 
وقــال إن الفريــق مفعم بالثقة قبل مواجهــة اليبزيغ في 
مبــاراة نقلــت إلى المجر بســبب قيود الســفر بين ألمانيا 
وبريطانيــا الحتواء انتشــار فيــروس كورونا، وأضاف: 
”الحالــة المزاجيــة جيدة. نحــن مســتعدون للمواجهة. 
بالطبع ال نشعر بالســعادة لوجودنا في المركز 
الرابــع في الــدوري الممتــاز وبحصولنا 
علــى 40 نقطة فقط. لكننا ســنجد حال 
لهذا الموقف”، وقال كلوب إن العب 
الوســط نابي كيتا عاد إلى التدريبات 
بعــد تعافيه من إصابة فــي الكاحل 
لكنــه لن يســافر مــع الفريــق إلى 

المجر.

 كلوب ينفي خرب استقالته من نادي ليفربول

ماركو روزه يرتك مونشنغالدباخ 
لتدريب دورتموند

n  أعلــن بروســيا مونشــنغالدباخ المنتمي 
لــدوري الدرجة األولــى األلماني لكرة القدم 
أمس االثنين أن مدربه ماركو روزه سيرحل 
عن النــادي ليتولى تدريب منافســه المحلي 
بروســيا دورتموند بدءا من الموسم المقبل، 
وقام روزه، الذي قاد مونشــنغالدباخ للتأهل 
إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، 
بتفعيل شــرط في عقده يتيــح له الرحيل قبل 
عام مــن النهاية، وقال ماكــس إبرل المدير 
الرياضــي فــي مونشــنغالدباخ فــي بيــان: 
”لألســف، قرر تفعيل شــرط في عقده الذي 
ينتهي في جــوان 2022 واالنتقال الصيف 
المقبــل إلى بروســيا دورتمونــد”، وتراجع 
دورتموند، الذي يتولى تدريبه إيدن ترزيتش 
بشــكل مؤقت بعــد إقالة لوســيان فافر، إلى 
المركز الســادس بعدما انتصــر مرة واحدة 

في آخر ست مباريات في الدوري.

n أعلــن جوفنتــوس بطل دوري الدرجة األولــى اإليطالي لكرة 
القــدم أمــس االثنيــن أن الكولومبي خــوان كوادرادو ســيغيب 
عــن ثالث مباريــات قادمة للفريق بعــد إصابته في عضالت 
الفخــذ الخلفية، وخــرج الالعب البالغ مــن العمر 32 عاما 
مصابا بين الشوطين خالل هزيمة جوفنتوس -1صفر أمام 
نابولي مطلع األسبوع، وأظهرت فحوص إصابة الجناح، 
الــذي يلعب في مركز الظهير األيمن هذا الموســم، في 
عضالت الفخذ الخلفية، وسيغيب كوادرادو عن مباراة 
ذهــاب دور الســتة عشــر فــي دوري األبطــال أمام 
مضيفه بورتو غدا األربعاء وكذلك عن مباراتين في 
الــدوري اإليطالي أمام كروتونــي وفيرونا، وقال 
جوفنتــوس في بيــان: ”خضع خوان كــوادرادو 
لفحــوص صبــاح اليــوم كشــفت عــن إصابــة 
منخفضــة الدرجة في عضــالت الفخذ األيمن 
الخلفية، وسيتم إعادة تقييم حالته في غضون 
عشــرة أيام”، ويتأخــر جظوفنتوس بثماني 
نقــاط عن إنتر ميــالن المتصــدر، بعدما 
لعب 21 مباراة مقابل 22 لمنافسه إنتر 

ميالن.

 اإلصابة تحرم جوفنتوس من خدمات كوادرادو

nأكــد ميكل أرتيتا مدرب أرســنال 
إنــه كان مــن الرائــع عــودة بيير-
إمريــك أوباميانــغ إلــى التشــكيلة 
مهاجــم  ســجل  بعدمــا  األساســية 
الغابــون ثالثــة أهداف فــي الفوز 
2-4 على ليدز يونايتد في الدوري 
اإلنجليزي الممتاز لكــرة القدم يوم 
األحد، ودخــل أوباميانغ التشــكيلة 
ســت  فــي  مــرة  ألول  األساســية 
مباريــات بعدمــا قضــى فتــرة من 
الوقــت بجــوار والدتــه المريضة، 
وســجل هدفين فــي أول شــوط ثم 
أكمل الثالثية بعد االستراحة لتصبح 

النتيجــة -4صفر، وقال أرتيتا الذي 
تعافى من خسارتين متتاليتين: ”كنا 
نفتقــد أهدافــه ووجوده فــي أفضل 
مســتوياته. إنــه يتــدرب معنــا بعد 
فترة صعبة بســبب مشــكلة عائلية 
ونحن كنا نشعر أنه يمكن أن يكون 
حاســما، لقد رفع مستوى الفريق”، 
وبــدا أن أوباميانغ كان يعرج قرب 
النهاية لكــن أرتيتا قال إنه يأمل أن 
يكون القائد جاهــزا لمواجهة بنفيكا 
في روما ضمن منافســات دور 32 

بالدوري األوروبي هذا األسبوع.

n  أكــد جوليان ناغلزمــان المدير 
األلمانــي  لفريــق اليبزيــغ  الفنــي 
أمس االثنين أنه ال يجب االســتهانة 
اإلنجليــزي  ليفربــول  بمواجهــة 
فــي دوري أبطــال أوروبــا، رغم 
تلقــي األخيــر ثالث هزائــم متتالية 
فــي الــدوري اإلنجليــزي الممتاز، 
وأضــاف ناغلزمــان قبــل مواجهة 
الفريقين المقــررة اليوم الثالثاء في 
ذهــاب دور الســتة عشــر بدوري 
األبطــال: ”ال يعانــون مــن أزمــة 
األبطــال،  بــدوري  النتائــج  فــي 
وإنمــا يواجهون ذلك فــي الدوري 

اإلنجليزي، واآلن تركيزهم منصب 
األبطــال،  دوري  علــى  بالكامــل 
وســيحاولون التخلــص من األمور 
الســلبية”، وتقــام مبــاراة اليوم في 
العاصمــة المجرية بودابســت بدال 
من إقامتهــا على ملعب اليبزيغ في 
ألمانيــا، إذ حالت القيود المفروضة 
فــي ألمانيا بســبب جائحــة فيروس 
دخــول  دون  المســتجد،  كورونــا 
ليفربــول، وســيفتقد اليبزيغ جهود 
صانع األلعاب إميل فورسبيرغ، إذ 
مــا زال الالعب يعاني من مشــكلة 

في الركبة.

n أعلــن نادي فولهــام المنافس في 
الــدوري اإلنجليــزي الممتاز لكرة 
القــدم فــي وقــت متأخــر مــن يوم 
الســبت أن ألكســندر ميتروفيتــش 
أصيــب بفيروس كورونا المســتجد 
االنتشــار،  ســريع  ”كوفيــد19-” 
إصابــة  عــن  فولهــام  وكشــف 
ميتروفيتــش بالعــدوى عبــر موقع 
تويتــر قبــل مباراته أمــام إيفرتون 
والتي انتهت بفــوزه -2صفر وهو 
انتصــاره األول بعــد 12 مباراة لم 

يعــرف خاللها طعم الفــوز، وكان 
ميتروفيتــش وهــو صربــي ضمن 
الالعبين الذين خالفــوا اإلجراءات 
الوقائيــة واالحترازيــة للحــد مــن 
انتشــار العــدوى بالفيــروس لــدى 
ظهــوره فــي تجمــع عشــية العــام 
الجديــد، ويحتــل فولهــام المركــز 
18 بيــن فرق الــدوري االنجليزي 
الممتاز العشرين برصيد 18 نقطة 
من 23 مباراة ويتخلف بفارق سبع 

نقاط عن منطقة األمان.
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برشلونة يتوج بكأس إسبانيا لكرة 
السلة على حساب غريمه ريال مدريد

نادال يواصل زحفه نحو نهايئ بطولة أسرتاليا

ألونسو ضحية حادث سري عىل دراجته
n تعّرض اإلسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في سباقات الفورموال 1 إلى حادث 

سير على دراجته مساء الخميس في سويسرا بحسب ما أعلن فريقه ألبين )رينو سابق(
 وأصدر فريق ألبين بيانا جاء فيه »تســتطيع حظيرة ألبين أن تؤكد أن فرناندو ألونســو كان 
ضحيــة حادث ســير خالل ممارســته رياضة الدراجات في سويســرا. فرنانــدو بكامل وعيه 
وبحالــة جيــدة وهو ينتظر نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها« مشــيرا إلى أن معلومات 

إضافية عن حالته ستٌعطى الجمعة.
أما صحيفة »غازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، فقالت إن الحادث وقع في مدينة لوغانو حيث 
يســكن ألونسو مشــيرة إلى أن سيارة صدمته وهو يعاني من كسور على مستوى الفك وفي 

األسنان.

n واصل اإلســباني رافايــل نادال المصنف 
ثانياً زحفه نحو المباراة النهائية بسجل مثالي 
بفوزه علــى االيطالي فابيــو فونييني بثالث 
مجموعــات 3-6 و4-6 و2-6 ليبلــغ الدور 
ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة 
المضــرب، أولى البطــوالت األربع الكبرى 

في الغراند سالم االثنين.
وهــي المرة الثالثة واألربعون التي يبلغ فيها 
اإلســباني المخضرم الــدور ربع النهائي في 
البطوالت الكبرى وهو الســاعي إلى احراز 
لقبــه األول فــي بطولــة أســتراليا منــذ عام 

.2009
وفــي حــال قدر له ذلــك، فإنّه ســيحرز لقبه 
الحادي والعشــرين الكبير وســينفرد بالرقم 
القياسي الذي يتقاسمها حالياً مع فيدرر )20 

لقب لكل منهما(.

كمــا أنهــا المــرة الثالثة عشــرة التــي يبلغ 
فيهــا نادال ربع النهائي في بطولة أســتراليا 
علمــاً بأّن العبيــن اثنين يتفوقــان عليه هما 
مــرة(   15( فيــدرر  روجيــه  السويســري 

واألسترالي جون نيوكومب  )14(.
 وقال نادال

 »أنا سعيد لبلوغ الدور ربع 
النهائي، إنها بداية إيجابية«.

وأضــاف: »عندمــا تلعب في ثمــن النهائي 
في مواجهــة منافس مثل فابيــو فإنك تواجه 
معركة حقيقية، ال تنتظر أن تخوض المباراة 
من دون مشــاكل فــي مواجهة هذا النوع من 

الالعبين«.
وعلى الرغم من معاناته من أوجاع في أسفل 

الظهر، لم يخســر نــادال أي مجموعة حتى 
اآلن.

ويلتقــي نــادال في هــذا الدور مــع اليوناني 
ستيفانوس تسيتســيباس الفائز دون أن يلعب 
على اإليطالي ماتيو بيريتيني عقب انسحاب 

األخير.
في المقابل، رفع الروســي دانييل ميدفيديف 
سلســلة انتصاراتــه إلــى 18 واحتــاج إلى 
89 دقيقــة فقط لتخطــي األميركي ماكينزي 

ماكدونالد 4-6 و2-6 و6-3.
وحــذا حذوه مواطنه أنــدري روبليف بفوزه 
على النروجي كاسبر رود 2-6 و7-6 )-7
3( ثــم بانســحاب األخير بداعــي اإلصابة.
وســيلتقي روبليف مــع ميدفيديــف في ربع 

النهائي.

عين على الرياضة 
14

nتوج برشلونة بكأس ملك إسبانيا 
لكرة الســلة بعد فوزه على غريمه 
التقليــدي لاير مدريــد بفــارق 15 
نقطة بنتيجة 88 73- في المباراة 
التــي جمعتهــا اليــوم األحــد فــي 
نهائــي المســابقة. وواصل الفريق 
الفريــق  علــى  الكتالوني تفوقــه 
الملكي في نهائي المســابقة للمرة 
الثالثــة، بعد أن اقتنــص اللقب في 
آخــر مواجهتيــن جمعتهمــا عامي 

2018 و2019.
وأضــاف برشــلونة اللقــب الـ26 
الفــارق  الملك مقلصــا  كأس  فــي 
إلــى لقبين مع غريمــه لاير مدريد 
صاحب الرقم القياسي بالتتويج في 

28 مناسبة.

ســقوط ليكــرز ونجمــه ديفيس 
يصاب مجددًا
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n تعــرض لــوس أنجليس ليكرز 
حامــل اللقــب الموســم الماضــي 
لضربــة مزدوجــة بســقوطه أمام 
دنفــر ناغتــس 122-105 ضمن 
األميركــي  الســلة  كــرة  دوري 
للمحترفيــن في مباراة خســر فيها 

جهود نجمه أنتوني ديفيس.
وثــأر ناغتس بالتالي مــن الفريق 
الــذي أوقف زحفه في البالي أوف 
الموســم الماضــي فــي مواجهــة 
مثيــرة ال ســيما في الشــوط األول 
قبل أن يبســط الفائز سيطرته على 
مجريات اللعب ال ســيما بعد إصابة 
ديفيس الذي كان متألقاً في المباراة 
بتســجيله 15 نقطة في 14 دقيقة 

قبل أن يترك ارضية الملعب.
وســيخضع ديفيس لفحص بأشعة 
الرنين المغناطيســي لمعرفة مدى 

خطورة اصابته.
وعانــى ديفيس من أوجاع في وتر 
آخيــل في اآلونة األخيرة ويبدو أّن 
إصابتــه تفاقمت ضــد ناغتس مع 
أن األطبــاء طمأنــوا الالعــب بأّنه 
ال يتعّيــن عليه أن يقلق وخضوعه 
لفحص بالرنين المغناطيسي مجرد 
محاولــة للتأكــد من أن كل شــيء 

على ما يرام.
وكانــت المبــاراة مواجهــة علــى 
أرضيــة الملعــب بين نجــم ليكرز 
ليبرون جيمس ومنافســه الصربي 
نيكــوال يوكيتــش فتفــوق األخيــر 
بنســبة ضئيلــة بتحقيقــه »تريبل 
دبــل« مع 23 نقطــة و16 متابعة 
و10 تمريرات حاســمة، في حين 
جــاراه األول مــع 22 نقطة و10 

متابعات و9 تمريرات حاسمة.
وأهــدر ميلووكــي باكــس فرصــة 
االقتــراب مــن فيالدلفيــا ســفنتي 
سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية 
بســقوطه أمــام أوكالهوما ســيتي 
ثانــدر 114-109 على الرغم من 
المســاهمة الكبيرة لنجمه اليوناني 
يانيس انتيكونمبو صاحب »تريبل 
دبــل« مع 24 نقطــة و17 متابعة 

و10 تمريرات حاسمة.
وهــي المــرة الرابعة التي يســجل 
فيهــا يانيــس »تريبــل دبــل« هذا 

الموسم.
تألق ليالرد 

ومــرة جديــدة قــاد نجــم بورتالند 
ترايل باليزرز داميان ليالرد فريقه 
إلــى الفــوز فــي الثوانــي األخيرة 
على داالس مافريكس 121-118 
بتســجيله 34 نقطــة بينهــا 7 في 
الثواني التسعين األخيرة كما نجح 

في 11 تمريرة حاسمة.
فــي المقابل لم تنفــع النقاط الـ44 
لــوكا  الســلوفيني  ســجلها  التــي 
دونتشــيتش إلبعــاد الخســارة عن 
مافركيــس علماً بأّنه حقق أيضاً 9 
تمريرات حاســمة و7 متابعات كما 
أهدر رمية ثالثية في الرمق األخير 

كانت كفيلة بفرض وقت إضافي.
مــدرب  ســكوت  تيــري  وأشــاد 
بورتالنــد بليالرد بقولــه: »ندرك 
]أّنه يتخــذ دائماً القرارات الصائبة 
ويجيــد التســجيل، هو يقــوم بهذا 
األمــر منذ فترة طويلــة، األهم في 

بعض األحيان أن نعطيه الكرة«.
وتخطــى ســان أنتونيــو تخلفه في 
 17-33 بنتيجــة  األول  الربــع 
تشــارلوت  علــى  فائــزاً  ليخــرج 

هورنتس 122-110.
وكان ديجورنــاي كــوراي وديريك 
وايت أفضل مســجلين في صفوف 
الفائز ولــكل منهما 25 نقطة، في 
حين كان تيري روزييه األفضل في 

صفوف الخاسر مع 33 نقطة.
وقــاد هــداف الــدوري برادلي بيل 
فريقه واشنطن ويزادرز إلى الفوز 
على بوســطن سلتيكس 104-91 

بتسجيله 35 نقطة.
فــاز  األخــرى،  المباريــات  وفــي 
ممفيس غريزليز على ســاكرامنتو 
ولــوس   ،124-110 كينغــز 
أنجليــس كليبــرز علــى كليفالنــد 
وفينيكس   ،128-111 كافالييــرز 
صنز على أورالندو ماجيك -109
90، ومينيســوتا تمبروولفز على 
 ،116-112 رابتــورز  تورونتــو 
وديترويــت بيســتونز علــى نيــو 

أورليانز بيليكانز 123-112



متفرقات

n كل المراكــز التجارية تشــهد هــذه الظاهرة 
على مدار الســنة تقريبا و ال ترتبط بموسم معيّن 
كمــا هو الحال في الخــارج، فالملصقات المعلنة 
عن »الصولــد« ال تكاد تفارق واجهات محالت 
بيع األلبسة ، ســواء الخاصة بالكبار أو الصغار 
، أو المختصــة فــي بيع األحذيــة العادية منها و 
الخاصة بالسهرات و حقائب اليد و السفر و حتى 
الماكياج و األواني، لدرجة أنها تحّولت إلى طعم 
يلتهمه الزبائن باستمرار رغم إدراكهم و تأكدهم 

من عدم وجود تخفيضات حقيقية.
مــن خــالل تجولنــا في ســوق الدقســي الحظنا 
محــالت تجاريــة علّقــت عليهــا الفتــات حملت 
عبارة » صولد » أو شــطب األســعار القديمة و 
تعويضها بأســعار جديدة تبيّنــه عبارة »صولد« 
مرفوقة  بأرقــام مغرية تتراوح بين  50 بالمائة 
إلــى 70 بالمائــة   تّزين بها واجهــات محالتهم 
إلبراز عروض التخفيضات التي تبنوها من أجل 

استقطاب الزبائن خاصة في جائحة كورونا.
هــذا النــوع مــن اإلغــراءات ي لعــاب الزبائن  
فتجدهــم يتهافتــون على هذه المحــالت و يقبلون 
على مختلف الســلع المعروضة خاصة تلك التي 

تحمل  ماركات عالمية .
يقول نبيل صاحب محل األلبســة النسوية »نمبر 
وان » بسوق الدقسي أن هذه التخفيضات المغرية 
المعتمدة للزبائن ســببها ضعف القدرة الشــرائية 
لدى المواطن وكذلــك تأثير جائحة كورونا على 
الوضــع. و أردف بأن تّوقف االســتيراد و ركود 
الســلع دفعهم إلى التخفيض ، مؤكدا بأنه اضطر 
لتخفيض أسعار معظم سلعه  المستوردة من تركيا 
وذات الجــودة العالية بنســبة 30  إلى 50بالمئة 

حسب الكمية و النوعية ،لتفادي الخسارة .
و من جهته  ذكر صاحب محل لبيع مواد التجميل 

بذات السوق أن أغلبية الزبائن ينتمون إلى الطبقة 
محــدودة الدخــل، مما حتم عليه إعــالن الصولد 
» كل شــئ« ب 120دج من ماســكرا و أحمر 
شــفاه وغيرها من مواد التجميــل ، وذكر لنا أن 
نســبة الصولد في محله بلغت 50 بالمائة و لقيت 
إقبــاال كبيرا من طرف النســاء و الفتيات خاصة 
المقبالت على الزواج الالئي اعتبرنها فرصة ال 

تعّوض القتناء كل حاجياتهم بأسعار معقولة .
و فــي ذات المحل قالت لنا يســرى أنها اختارت 
لنفســها مجموعة من مــواد التجميل و العطور ،  
واســتغلت فترة الصولد لتحضير جهاز عرســها 
أو » التروســو« على حد تعبيرها، و ما يفرضه 
مــن  قائمة طويلة وعريضة مــن المقتنيات التي 
تحتاجهــا كل مقبلة على الــزواج و أمام اللوازم 

الكثيــرة تغتنم الفرصة القتنــاء أغراض متنوعة 
حتــى ولــو كان ذلــك بتخفيض بســيط فهي أمام 
اللــوازم الكثيــرة التــي تنتظرهــا تــرى في كل 

تخفيض فائدة كما قالت .
األمر نفســه وقفنا عليه بأحــد المحالت بالمركز 
التجــاري »ريتاج مــول« بالمدينة الجديدة  علي 
منجلــي ، الــذي اختــص فــي بيــع المعاطف و 
البــدالت الكالســيكية التــي بلغت أســعارها بعد 
التخفيــض 2000 دينــار جزائري و هو ســعر 
لم يكــن الكثيرون يحلمون به مــن قبل لمثل هذه 
السع الحاملة  لماركات عالمية ، مما جعل تهافت 
الزبونات كبيرا و يشبه الغزو سيّما و أن مساحة 
المحــل ضيّقــة  و ال يمكنهــا اســتيعاب كل ذلك 

االزدحام.

قافلة طبية ب 8 إختصاصات تحط رحالها 
بالمزارة الحدودية بتبسة 

 
n أشــرفت مديرية الصحة والســكان بوالية تبســة نهاية األســبوع 
وبالتنسيق مع المؤسستين العموميتين االستشفائية والصحة الجوارية 
بئــر العاتر، على تنظيم قافلة طبيــة متعددة التخصصات الطبية لفائدة 
منطقــة المــزارة الحدودية التابعــة لبلدية صفصاف الوســرى جنوب 
الوالية، وذلك في إطار البرنامج المسطر للتكفل بساكنة مناطق الظل، 
وتضــم هاتــه القافلــة تخصصات هي طــب األطفال،  جراحــة عامة، 
أمــراض الكلى، جراحة المســالك البولية، األمراض العقلية،  التخدير 
واإلنعــاش، أمــراض المعــدة والجهــاز الهضمــي ، أمراض النســاء 
والتوليد، حيث أســفرت هاته العملية على فحص 187 شخصا، منهم 
56 فحصــا في جراحــة العظام، 32 فحصا فــي تخصص الكلى، 25 
فحصا في تخصص أمراض النساء والتوليد، 27 فحصا لطب األطفال، 
و24 فحصــا في جراحة المســالك البوليــة، و10 جراحة عامة، و 5 

أمراض عقلية، و 8 فحوصات تتعلق بـ التخدير واإلنعاش.

إيداع شاب ووضع قارص بمركز الخدمات 
لتورطهما يف المتاجرة بالمهلوسات 

n تمكنت قوات الشرطة التابعة لألمن الحضري الخامس من معالجة 
قضيــة تتعلــق بترويج المخــدرات والمؤثــرات العقليــة بطريقة غير 
شرعية تورط فيها شخصين أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة.

تعــود وقائع القضية إلى مباشــرة ذات المصلحــة لتحقيق مفتوح في 
اطــار محاربة ظاهــرة عصابات االحيــاء وما ترتب عنهــا من تهديد 
للمواطنيــن وممتلكاتهــم ،حيث تم في هذا االطار تفتيش مســكن أحد 
المتورطيــن فــي عمليــات تتعلق بالمســاس باألمــن العام فــي اطار 
مجموعــة اجرامية، والــذي عثر بحوزته رفقة شــقيقه القاصر خالل 
عمليــة التفتيش على 30 قرص مهلوس شــديد التأثير باإلضافة الى 
مبلــغ مالــي قــدره 3200دج يفتــرض انــه عائدات مــن ترويج هذه 
الســموم ،ليتم بناء على ذلك توقيف المشــتبه فيهما وتحويلهما رفقة 
المحجــوزات الى مقر االمن الحضري وفتح تحقيق في القضية ليقدما  
امــام العدالة لدى محكمة تبســة، التي أصدرت في حق المشــتبه فيه 
األول امرا يقضــي باإليداع فــي حين وضع القاصــر بالمركز المتعدد 

الخدمات لوقاية الشبيبة ببكارية .
                        منى .ب

هبة تضامنيــة لمناطق الظل لدائرةأوالد 
دراج بالمسيلة

n انطلقــت ،صبيحة أمس ،  مــن أمام مقر دائرة أوالد دراج بوالية 
المســيلة ،تحت اشــراف الســلطات المحلية  قافلــة تضامنية في هبة 
لمساعدة سكان قرى و مناطق الظل،  بالجهة الشمالية ، كقرية أوالد 
قســمية الشرفة وقرية الطلبة المجاهدة ...وهذا بالتنسيق مع الجمعية 
الوطنية للعناية بالمرض وذوي االحتياجات الخاصة مكتب بلدية أوالد 

دراج وعدة جمعيات ناشطة  .
و سجل ارتياح عدد كبير  من سكان  القرى لمثل هذه المبادرات التي 
تقوم بها الســلطات المحلية لدائرة اوالد دراج ، حيث طرح  الســكان  
انشــغاالتهم واخذهــا بعين االعتبار في اقرب اآلجال كما  استحســنوا 
مثل هذه القوافل التضامنية و الطبية ان تكون  بشكل دوري خصوصا 
وان هــذه المناطق معزولة وتعاني من عــدة نقائص يجب النظر فيها 

من طرف السلطات .
                     نجاة حرايز

أمن جيجل يطلق حملة تحسيسية لفائدة 
سائقي حافالت نقل المسافرني 

n أطلق أمن والية جيجل صبيحة أمس ،ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا، حملة تحسيسية توعوية لفائدة سائقي حافالت النقل العمومي 
للمسافرين على مستوى محطة نقل المسافرين الشرقية بمدينة جيجل 
أشــرف عليها إطارات وأعــوان من خلية االتصــال والعالقات العامة 
،و كــذا المصلحــة الوالئيــة لألمــن العمومي، و عن طريــق االتصال 
المباشــر بالســائقين تم تقديم  لهم شــروحات وافية حول اإلجراءات 
و التدابيــر الوقائية بهــدف تدليل كل الصعاب أمامهــم و تمكينهم من 
مزاولة نشــاطهم بطريقة صحية و سليمة، ال سيما تطبيق البرتوكول 
الصحــي  وااللتزام بالعــدد المحدد للزبائن المســموح بهم على أن ال 
يتجــاوز %50 من طاقة اســتيعاب الحافلة، كما تم في ذات الســياق 
توزيع مطويات إرشادية تضمنت نصائح و توجيهات في هذا الشأن.
نصرالدين - د
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يلقى اهتماما مزتايدا يف الجزائر
  التسوّق اإللكتروني بين ربح الوقت و خطر 

النصب و االحتيال 

العبارة ال تفارق واجهات المحالت عىل مدار السنة

"الصولد" تخفيضات وهمية تسيل لعاب مدمني التسوق

15  عين على المجتمع

nيعتبر التســّوق عبر شــبكة اإلنترنــت من بين 
أهــم العمليات التجاريــة االلكترونية التي وجدت 
لتســهيل الحيــاة اليوميــة للمســتهلك، و لربــح 
الوقــت و الجهــد، و تعتبر الجزائر مــن الناحية 
اإلحصائيــة ســوق الكترونية متوســطة الحجم ، 
نسبة مستعمليها تفوق %45 ، ذات نمو متسارع 
في العامين األخيريــن لكنها ال تزال متخلّفة عن 

كثير األسواق األخرى في شمال إفريقيا .
و باعتبــار المجتمع الجزائري مجتمع مســتهلك 
بالدرجــة األولــى ، فقد وجــد الجزائري في هذه 
العمليــة ضالته ، أين ال يضطر للتنقل أو الســفر 
للحصول على ما يريد بل يكفيه باســتعمال هاتفه 
الذكــي أو جهــاز كمبيوتــره و مــن خــالل نقرة 

بسيطة يتحّصل على منتوج أحالمه.
و رغــم إيجابيــة الفكــرة إال أنهــا ال تخلــو مــن 
السلبيات لذا وجب إخضاعها لعدة شروط منطقية 
لتتكلــل بالنجــاح و لتجنــب الوقوع فــي عمليات 
النصــب و االحتيــال و التي تحصد يوميا المئات 
من المســتهلكين، خاصــة عندما يــالزم العملية 
نــوع من الغمــوض حــول المنتــج المعروض، 
حيــث يتعّمد الموقع أو البائــع عدم تزويد العميل 
بالمعلومــات الكافية حول الســلعة ، أو عن كيفية 
الدفع، تاريخ اســتالم المنتج و كيفية التواصل مع 
الموقع في حالة حدوث مشــكلة، حيث تروي لنا 
إحدى السيدات تجربتها فتقول :« أجبرتنا األزمة 
الصحيــة على مالزمــة البيوت ، مــا إضطرني 
للتســوق عبر أحد المواقع المعروفــة، و النتيجة 
جهــاز كهرومنزلــي توقف عن العمــل بعد 24 
ســاعة مــن اســتالمه، لم أتمكــن مــن إعادته و 
اســترجاع أموالــي أو حتى اســتبداله بآخر. إنها 

فعال فكرة سيئة.«

و تقول شابة في مقتبل العمر عن نفس التجربة : 
» تعّودت التســّوق عبر االنترنت و كل عملياتي 
الســابقة كانت ناجحة، لكنــي تعّرضت لالحتيال 
فــي المرة األخيــرة حيث دفعت مبلــغ كبير من 
المال مقابل رموش اصطناعية ذات جودة عالية 
ألفاجــئ الحقــا بأن مــا تحصلت عليه ال يشــبه 
إطالقا مــا كان معروضا ، و عنــد تواصلي مع 
الصفحة على الفايســبوك  و من سلمني المنتج ، 

أنكر الجميع عالقته بالموضوع.«
و يعتبر التسليم و االستالم من أصعب المشكالت 
التي يعاني منها المستهلك ، حيث يتأخر توصيل 
المنتجــات فــي الكثير من األحيــان ،خاصة تلك 
القادمة من أماكن بعيدة ما يعرضها للتلف أحيانا، 

و قد تذهب المنتجات في غير وجهتها الصحيحة 
، و عدم القدرة على التأكد من جودتها و كل هذا 
بأسعار خيالية في بعض األحيان زائد مصاريف 
الشــحن و التوصيــل ، مــا يكلّــف المســتهلك 3 

أضعاف سعر المنتج في السوق العادية .
لهذا وجب التحلي ببعض العقالنية أثناء التســوق 
االلكتروني و فحــص المنتجات جيدا و معاينتها 
أثناء االستالم، و اختيار المواقع الجديرة بالثقة و 
استخدام شــبكة األنترنات للمقارنة بين المنتجات 
و األســعار إلتمــام العمليــة و الوصــول للراحة 
المرجوة من التســوق عن بعد دون تكبد خســائر 

فادحة.

تأخير في تسليم الطلبيات ، منتوجات غير مطابقة للمواصفات، و أخرى ال تطابق حتى الصور المعروضة 
على المواقع ، أسعار باهظة ، نصب و احتيال و تالعبات و كثير الحوادث تطبع محاوالت التسّوق عن بعد 
في الجزائر في ظل عدم وجود ضمانات فعلية من قبل المسّوقين أو قانون واضح ينظم هذا المجال المفتوح.

تعرف األسواق بقسنطينة حركة غير عادية هذه األيام بسبب اإلقبال الكبير على المحالت التجارية المعلنة للتخفيضات أو ما 
يعرف بـ«الصولد« .

قسنطينة : المشطة أمال 

فسنطينة : سرور بومزبر 
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شــركة  مؤســس  ســلّط   n
»مايكروســوفت« األميركية، بيل 
غيتس، الضوء على التحديات التي 
سيواجهها العالم، بعد القضاء على 
وبــاء كورونا الذي أثر على أعداد 

كبيرة من البشر حول العالم.
تحدييــن  وكشــف غيتس عن 
علــى  ســيتوجب  رئيســيين 
البشــر مواجهتهمــا بعــد التعافــي 
نهائــي،  من كوفيد19- بشــكل 
المناخي والحــروب  وهما التغيــر 

البيولوجية.
وأشــار المليارديــر األميركي إلى 
تنامــي حجم الغــازات الدفيئة التي 
تؤثر على الغالف الجوي ســنويا، 
الفتــا إلــى ضــرورة إيقــاف تلك 
االنبعاثــات، للحيلولــة دون هالك 
األرض بســبب ظاهرة االحتبــاس 

الحراري.
ودعا غيتس في مقابلة مع صحيفة 
»ذا غارديــان« البريطانية، للعمل 
علــى الوصــول بهــذه االنبعاثات 
إلى الصفر، الفتا إلى صعوبة هذه 

المهمة.وأضاف قائال:
بســبب كورونا تراجعت   «
النشــاطات الصناعية حول العالم، 
األمر الذي سبب انخفاضا في حجم 
الغازات بنســبة 5 في المائة، وهي 
نســبة منخفضة جدا مقارنة بما هو 

مطلوب لحماية كوكبنا«.
وردا علــى ســؤال حــول الواجب 
عملــه بعــد القضاء علــى فيروس 
كورونــا وما قــد يرافــق ذلك من 
عودة االنبعاثات الضارة إلى حالها 

قبل الوباء، أوضح غيتس:
علــى  التركيــز  البشــر  »علــى 
التقنيات والسياســات والنشــاطات 
التي ســتضعنا على طريق القضاء 
علــى غازات الدفيئــة بحلول العام 

.»2050
وختــم حديثــه بالقــول: »علينا أن 
نكّرس أنفســنا في السنوات القادمة 
لخدمة هدف القضاء على الغازات 
المسببة لالحتباس الحراري بشكل 

نهائي«.

n قالت الفنانة السورية، أصالة 
نصــري، إن لديهــا ما قــد يدخلها 
لألرقــام  »غينيــس«  موســوعة 
القياســية، وهي »امتالكها لطاولة 
تضــم عــددا كبيــرا من الشــموع 
التــي تحبهــا، مــن كافــة األحجام 

واألشكال«.
فــي  نصــري  أصالــة  وأشــارت 
المذاع على  برنامج »سهرانين«، 
فضائية »أون إي« المصرية، إلى 
أنها تحب الشمع كثيرا وتعتبره من 

»رفاهيتها«.

وكشــفت أن لديهــا طاولــة تضــم 
الكثيــر مــن الشــموع التــي تحبها 
مــن كافــة األحجــام واألشــكال، 
وأنها أبلغت شــقيقها بأنها تفكر في 
الدخول بها لموسوعة »غينيس«.

وأضافت أنها تســتخدم هذا الشمع 
في خلــق الـ«مود« الــذي تريده، 
بحســب كل يوم، وأنهــا تحــرص 
علــى إضــاءة فــي المنــزل عندما 
تكــون برفقــة أبنائهــا، الفتــة إلى 
أن أجمــل هديــة مــن الممكــن أن 
خاصــة  الشــموع،  هــي  تتلقاهــا 

»الغالي منها«.

n أفــادت وســائل إعــالم هنديــة باختطــاف 
مجموعــة من القردة لتوأم رضيع يبلغ من العمر 
ثمانية أيام من منزلهما، ونجاح الســكان المحليين 

بإنقاذ رضيعة واحدة فقط.
وألقــت مجموعــة من القردة الرضيعة الصغيرة 
بعــد اختطافهــا من ســريرها في مجــرى مائي، 

األمر الذي تسبب بوفاتها.
ولحقــت مجموعة من الســكان المحليين في ميال 
أالنغــام الواقعة بوالية تاميل نــادو، بالقردة التي 
حملت التوأم وســارعت بالهرب فــوق المنازل، 
حيــث نجحوا فــي إنقــاذ إحــدى الفتيــات بعدما 

تركتها الحيوانات على أحد األسطح.
وعقــب عمليــات بحث، عــن الطفلــة الثانية، تم 

العثور على جثتها قرب مجرى مائي.
أخبار ذات صلة

وتحدثت والــدة التوأم لموقع »تايمز أوف إنديا« 
قائلــة، إنهــا صدمــت لرؤية القرود على ســطح 
منزلهــا، واكتشــفت الحقا اختطافهــا للتوأم الذي 

كان نائما في الداخل.
وأضافت الوالدة المكلومــة أنها بدأت بالصراخ، 
األمر الــذي جعــل جيرانها يســارعون باللحاق 
وراء القردة، إال أن محاولتهم لم تفلح ســوى في 

إنقاذ طفلة واحدة.
مــن جانبه قالت شــرطة الواليــة الهنديــة، إنها 

سارعت إلى الوصول لموقع الحادثة، حيث عثر 
علــى الطفلــة المتوفاة، والتي نقلــت جثتها الحقا 

ألحد المستشفيات الجامعية في الوالية.
وتشــير تقديــرات إلــى وجــود 50 مليــون قرد 
في الهند، في حين تعتبر هذه الحيوانات مسؤولة 

عن 13 وفاة في السنوات الست الماضية.

n  ُقِتل والد مغنية الراب األميركية الشهيرة 
نيكي مينــاج في حادث مــرور بالقرب من 
نيويــورك، إذ دهســته ســيارة الذ ســائقها 

بالفرار، على ما أفادت الشرطة، األحد.
وأوضحت شــرطة نيويورك فــي بيان، أن 
روبــرت ماراج )64 عاماً( كان يســير في 
أحد شــوارع مينوال فــي جزيرة لونغ آيالند 
قرابة الساعة 6,15 مساء الجمعة )11,15 

مســاء بتوقيــت غرينتــش( عندمــا صدمته 
سيارة.

كمــا أشــار المصدر نفســه إلى أن الســائق 
فــّر، فيما نقل مــراج إلى المستشــفى حيث 
فارق الحياة الســبت. وأضافت الشــرطة أن 

»التحقيق جاٍر«.
وكانــت المغنية البالغة 38 عامــا المولودة 
فــي ترينيداد وتوباغــو والتي ترعرعت في 

حي كوينز في نيويورك، القريب من المكان 
الذي ُقتل فيــه والدها، فاجأت جمهورها في 
سبتمبر 2019 بإعالنها عزمها االبتعاد عن 

الساحة الفنية للتركيز على حياتها العائلية.
غيــر أنها عادت عن هــذا اإلعالن ووعدت 
بإصــدار أغنيات جديدة تضاف إلى سلســلة 
نجاحاتها بينها »ستارشيبس« و«بانغ بانغ« 

و«سوبر باس«.

بيل غيتس يكشف أبرز التحديات 
التي سيواجهها العالم بعد  كورونا

أصالة نرصي تفكر بدخول 
»غينيس«

»عصابة« قردة تختطف توأما رضيعا وتقتل طفلة

مقتل والد نجمة الراب نيكي ميناج دهسا

n لو تصفحنا ســير الناجحين من حولنا لوجدنا 
أن كل واحد منهم لديه قصة حبلى بالمعاناة رافقت 
بدايته وســاهمت في صنع النجاح الذي يعيش فيه 

اإلخفاقات وقودا دافع للمثابرة
هذا ما عاشــته و المســته متوســطة عبــد الحميد 
قربوعــة الموجــودة على مســتوى بلدية الخروب 
و المنتسبة إلى شــبكة مدارس اليونسكو الذي ذاع 
صيتها خارج الوطن نظير مشاركتها المشرفة في 
المحافل الدولية و الوطنية مما مكنها من استقطاب 
ألمع األسماء في جميع المجاالت العلمية واألدبية.

تعب كّلل بالتميّز
عيــن الجزائــر زارت المتّوســطة ودخلنــا عبــر 
بابهــا الكبيــر أيــن قابلتنــا العديد مــن الجوائز و 
الميداليات و صور الفائزين و إنجازاتهم المشرفة 
المطبوعة على الجــداران لنتجه بعدها إلى مكتب 
المدير«كحيلي أحمد« الذي ســرد لنا بداية رحلته 
التي كانت بالنســبة له تحــٍد كبير كونها كانت مثل 
مخلفــات حرب، إلى غاية تلقيهــم الدعم المادي و 
المعنــوي من قبل مديــر التربية و وزيــر التعليم 

آنــذاك، ممــا منحهــم القــوة و الثقة و 
حفّزهم لمواصلة دربهم بكل عزيمة 

تجســيد حلــم أثمــر بجلــب الرأي 
وقــع  لكــن  لصفهــم،  المحلــي 

الصدى الحقيقي أتى من خالل 
التوأمة الوطنية مع خنشــلة 
و تيــزي وزو و العديــد من 

الــذي بدورها  الواليــات، و 
فتحــت نافذة أخرى مع مصالح 

التربيــة الوطنيــة و مــع التعاون 
الجزائــري البريطاني، حيث قامت 

و  بالمؤسســة  باالتصــال  الــوزارة 
اختيار ممثل منها للتّربص في بريطانيا.

علماء نازا تركوا بصمتهم بها
 بفضــل هذه المبادرات المهمة التي أجاد القائمون 
على مؤسســة قربوعة عبد الحميد اســتغاللها في 
تطوير التكوين و النشــاطات العلميــة و الفكرية، 
نجحت المتوســطة في التميّز محليــا و وطنيا من 

خالل اســتقطابها ألسماء شــخصيات مرموقة في 
المجاالت العلمية و بشكل خاص في علم الفضاء، 
نذكــر منهم  رائد الفضاء الماليزي مظفر شــاكر، 
الباحــث الجزائري لدى وكالــة نازا عبد الرحمان 
زغني، الســيد حكيم عالم أمريكــي في الفيزياء و 
الفلســفة، الدكتور الفلســطيني بركي الذي يشــغل 
منصب المدير باســم العرب باليونيسكو 
و غيرهــا مــن الشــخصيات مما فتح 
آفاقــا عالمية وتم ترشــيحها من قبل 
الــوزارة من بين 300 مؤسســة 
تربويــة للظفــر باالعتــراف و 
االنتساب لليونيسكو و ذلك من 
خــالل التركيز علــى الجانب 
و  أوال  واألخالقــي  اإلنســاني 
التفاصيــل الجزئيــة و التحصيل 
العلمــي و الخضــوع الختبار لمدة 
سنتين 2017،2018،2019 ألجل 
التتويــج بتقرير أو وثيقة أو فيديو. و قد 
تحقق ذلــك في  2019  حيث تمكنت المؤسســة 
من الظفر بالختم و االنتســاب إلى شبكة المدارس 

المنتسبة لليونسكو.
أســاس النجاح في اإلدارة هو أن تستفيد أقصى ما 
يمكن من قوة اآلخرين، وأقل ما يمكن من ضعف 
اآلخرين. وهذا ما ســعت له المؤسسة التي تتكون 
مــن العديد من النــوادي كل حســب اختصاصه، 

فنادي الفيزياء يهتم كثيرا بعلم الفلك حيث شاركوا 
في العديد من الملتقيات الوطنية و الدولية ونســقوا 
مع جمعية الشــعرى للفلــك، أين تمكنت تلميذة من 
المتوســطة بالظفر بمقعد في مســابقة قاموا بها و 

السفر إلى إسبانيا ورؤية أكبر مسبار فلكي . 
و بخصوص المشــاريع فقد شارك مدير المدرسة 
الســيد »كحيلي أحمد« إلى اختبار و تحصل على 
المرتبة األولى وطنيا وبذلك سيمثلون الجزائر في 

تحدي القراءة العربي سنة2021. 
وفيمــا يخص نــادي الرياضيات حــاز340 تلميذ 
علــى المراتب األولى على المســتوى الوطني في 
مســابقة الدولية اسمها القندس تعتمد على الحساب 
الخوارزمي، والمرتبة األولى عربيا كما تم اختيار 
العبين لكرة السلة و ضمهم إلى الفريق الوطني.

أخبرنا مدير المتوســطة كحيلي أحمد بأنه في حالة 
لم يتمكن أي تلميذ من تحصيل النتائج التي تضمن 
له االســتمرار في الدراســة و كانت لديه ميوالت 
أخــرى فإنهــم يولونه اهتماما خاصا و بشــجعونه 
علــى خــوض تجربة جديدة في الوســط المهني و 
ذلــك من خــالل مرافقتهم مــع مستشــار التكوين 
المهنــي، و قد أعطت التجربــة ثمارها و نجاعتها 
فــي دخول الطفل عالم الشــغل بــدل الخروج إلى 
الشــارع ، وهذه الفكرة كانت وليدة تأمل في حياة 
الرحــل القادميــن من الواد و طولقــة و بقائهم في  

المزرعة الكتساب الخبرة .

ستمثل الجزائر يف تحدي القراءة العريب 2021

تواصل متوسطة قربوعة عبد الحميد الواقعة بالخروب إحراز التمّيز كعادتها، حيث ستمثل الجزائر في التصفيات النهائية لمنافسة 
تحدي القراءة العربي في طبعتها الخامسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، لتبقى تتّربع على عرش التفّرد و الريادة في ميدان 

المبادرة ألجل تحقيق التقّدم في مجال التعليم و النشاط العلمي و الفكري  الرياضي.

متوّسطة عبد الحميد قربوعة 
مثال المبادرة و التميز

بن جامع. مريم
تصوير: يوسف
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17عين على الثقافة والفن

n و كان ابن الراحل الشاعر تميم البرغوثي 
قد نعى عبر صفحته الموثقة بفيســبوك،والده 
األديب الفذ مريد، بنشــر صورة ســوداء مع 
كتابة اســمه، في إشارة لوفاته والحداد عليه، 
قبل أن تتهاطل رسائل التعازي على منصات 

التواصل االجتماعي. 
ولــد مريد البرغوثــي في قرية دير غســانة 
القريبة من مدينة رام هللا بفلسطين في الثامن 
من جويلية 1944، وتلقى تعليمه في مدرسة 
رام هللا الثانويــة، وعــام 1963 ســافر إلى 
مصــر لاللتحاق بجامعة القاهرة، التي درس 
فيها اللغــة اإلنجليزية، وتخّرج عام 1967، 
أي فــي العام الذي احتلت فيه إســرائيل باقي 

األراضي الفلسطينية.
ولــم يتمكــن البرغوثــي مــن العــودة إلــى 
فلســطين إال بعــد 30 عاما مــن ذلك، حيث 
كتب إثــر ذلك روايته الشــهيرة »رأيُت رام 
هللا«، التي قــال فيها »ال غائب يعود كاماًل، 
ال شــيء يُســتعاد كما هــو«. و التي وصف 
زميله الكاتب الفلسطيني، إدوارد سعيد، هذه 
المذكــرات بأنها واحدة مــن أفضل الروايات 

الوجودية عن تهجير الفلسطينيين
. وحصلــت هذه الرواية علــى جائزة نجيب 
محفوظ لإلبداع األدبي عام 1997. وتناولت 
ســيرة البرغوثــي الذاتيــة التــي مثلت رحلة 
العــودة إلى وطنه بعــد 30 عاًما من الغربة. 

وترجمــت الكاتبة المصرية أهداف ســويف 
»رأيت رام هللا« إلى اللغة اإلنجليزية.

فــي عام 2009، صــدرت لمريد البرغوثي 
روايــة » ُولــدت هنــاك، ولدت هنــا« التي 
اعتبرت امتــدادا لروايته األولى عن زيارته 
لفلسطين، وفيها يصف رحلة عودته مع ابنه 
الوحيد إلى موطنه األم. وترجمت هذه أيضا 

إلى اإلنجليزية عام 2012.
وفيهــا كتب »بوســعنا اآلن أن نقول ألطفالنا 
إن النعــاس لن يظل نصيبهــم إلى األبد، وال 
إلى بعــض األبد. لكن علينــا أن نعترف لهم 
وألنفســنا قبلهم بأننا مســؤولون أيًضا. جهلنا 
مســؤول. قصــر نظرنا التاريخي مســؤول، 
وكذلــك صراعاتنا الداخليــة، وخذالن عمقنا 
العربي المكّون من دول معجبة بمستعمريها 

حد الفضيحة«.
صــدرت  النثريــة،  أعمالــه  جانــب  وإلــى 
للبرغوثــي 12 مجموعــة شــعرية، أقدمهــا 
»الطوفــان وإعادة التكويــن« عام 1972، 
و«فلســطيني فــي الشــمس« عــام 1974، 
 ،1976 عــام  المســلح«  للفقــر  و«نشــيد 
و«سعيد القروي وحلوة النبع« عام 1978، 
و«األرض تنشــر أســرارها« عام 1987، 
و«قصائــد الرصيف« عام 1980، و«طال 
الشتات« عام 1987، و«عندما نلتقي« عام 
1990، و«رنة اإلبرة« 1993، و«منطق 

الكائنــات« عام 1996، و«منتصف الليل« 
عام 2005.

فــي أواخــر الســتينيات، تعــّرف البرغوثي 
إلى الرسام الفلســطيني الراحل ناجي العلي، 
واســتمرت صداقتهما العميقــة بعد ذلك حتى 
اغتيال العلي في لندن عام 1987، وقد كتب 
عن شــجاعة ناجي وعن استشــهاده بإسهاب 
في كتابه »رأيت رام هللا«، ورثاه شعرا بعد 
زيارة قبره قرب لنــدن بقصيدة أخذ عنوانها 

من إحدى رسومات ناجي »أكله الذئب«.
شــارك مريــد البرغوثي في عــدد كبير من 
اللقاءات الشــعرية ومعارض الكتاب الكبرى 
فــي العالــم، وقــّدم محاضرات عن الشــعر 
الفلســطيني والعربــي في جامعــات القاهرة 
وفاس وأكسفورد ومانشستر وأوسلو ومدريد 
وغيرهــا، وتم اختياره رئيســا للجنة التحكيم 

لجائزة الرواية العربية عام 2015.
وكان الراحل احتفى بصدور ديوانه الشعري 
»مملكتي من هذا العالم« باللغة اإلسبانية في 

أكتوبر الماضي.
وُعرف مريــد البرغوثي بتأييده ثورة جانفي 
المصرية، ومعارضته اتفاقية أوسلو والنظام 
الفلسطيني الناشــئ عنها، كما هاجم اتفاقيات 

التطبيع العربية األخيرة مع إسرائيل.
وفي نهاية الســبعينيات، عبّر البرغوثي عن 
رفضه اتفاقية كامب ديفيد للســالم بين مصر 

وإســرائيل، ودفع ثمن ذلك بمنعه من دخول 
مصــر ســنوات طويلة بأمر مــن نظام أنور 

السادات.
والبرغوثــي هــو زوج األديبــة المصريــة 
الراحلــة رضوى عاشــور التــي توفيت في 
نوفمبــر 2014، وكانــا تعرفــا علــى درج 

جامعة القاهرة، كما كتبت.
ونشــر البرغوثــي بعــد وفاتهــا العديــد من 
المقطوعــات والنصوص األدبيــة الحزينة، 

وقــرأ في نــدوة لتأبينها أقامتهــا كلية اآلداب 
بجامعة عين شــمس »افتحوا األبواب لتدخل 
الســيدة«، »مــن ينشــغل بحزنــه علــى فقد 
المحبوب ينشــغل عن المحبوب، اآلن أطلب 
من حزني أن يتجــه إلى أقرب بوابة ويغادر 
هادئا كما أشــاء أو هادرا كما يشاء لكن دون 

أن يلفت األنظار«
ق.ث

نعاه شعراء من مختلف بلدان المعمورة 

انطالق الدورة الـ12 للملتقى 
األورو- مغاريب لألدباء و الكتاب 

نبيلة عبودي رئيسة لمكتب المنظمة 
العالمية لإلبداع من أجل السالم 

مرص.. إصدار إعالن فيلم »الرسب« حول واقعة ذبح 21 قبطيا يف ليبيا

نانيس صالح تخوض حربا ضد »قلة الذوق« بعد إعالن خطوبتها من سامح عبد العزيز

نعى عدد كبير من الشعراء في مختلف دول العالم الشاعر و األديب الفلسطيني الكبير مريد البرغوثي الذي غّيبه 
الموت أمس األول األحد عن عمر ناهز 77سنة.  

رحيل الشاعر الفلسطيني 
مريد البرغوثي
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n  يناقش أدباء و كتاب من دول منطقة 
المتوســط، منهم الجزائــر، مواضيع ذات 
صلــة بالشــعر و األدب فــي زمــن الوباء 
بمناســبة الــدورة ال12 للملتقــى األورو- 
مغاربي لألدباء و الكتاب الذي من المقرر 
أن يتم تنظيمه عبر تقنية التواصل المرئي 
عــن بعــد بيــن 16 فيفــري و 16 مارس 

حسبما أكده المنظمون.
و ستجرى دورة 2021، التي نظمت من 

طــرف وفد االتحــاد األوروبــي بالجزائر 
بالشــراكة مع المتعامــل الثقافي الجزائري 
»فيفاريوم« و التي حملت شــعار »الحياة 
غدا«، حصريا عبر تقنية التواصل المرئي 
عن بعد بسبب الظروف الصحية الخاصة، 

حسبما أفاد به بيان للمنظمين.
و سيشــارك في هذه اللقاءات كل من سعاد 
لبيــز و لميس ســعيدي و أكرم الكبير، إلى 
جانب كلوديا فوســي )مالطا( و اليســاندرا 
فاجيولــي )ايطاليــا( و ناتالي ســكوفرونك 
لســنة  األدب  بجائــزة  الفائــزة  )بلجيــكا( 

2020 لالتحاد األوروبي.
الواقــع  تقنيــة  مــع  التكيــف  بهــدف  و 
االفتراضــي, لجــأ المنظمون إلــى لقاءات 
منفصلــة بيــن كاتــب جزائــري و آخــر 
أوروبي الذين سيتناقشــان حول الشــعر و 
األدب في زمن وباء فيروس كورونا و كذا 

نتائج األزمة الصحية على الكتابة.
و ســيتم نقل الدورة ال12 من هذا الملتقى 
عبر حسابات الرسمية فايسبوك و انستغرام 

لوفد االتحاد األوروبي بالجزائر.

n تــم تعييــن الروائيــة و القاصــة  
الدكتورة نبيلة عبودي رئيســة لمكتب 
المنظمــة العالميــة لإلبــداع مــن أجل 

السالم بالجزائر مدينة قسنطينة.
و لإلشــارة فإن المنظمــة التي يتواجد 
مقّرهــا بلنــدن، هي هيئــة ثقافية تعنى 
باإلبــداع والســالم حول العالــم و لها 
عدة مكاتب فــي الهند واليابان والدول 
العربيــة. وقــد تــم تعييــن الدكتــورة 
عبودي ممثلة للجزائر عموما ولمدينة 
قســنطينة علــى وجــه خــاص بفضل 
النشــاطات التــي قدمتهــا مــن خالل 
جمعية الوثبة الثقافية و كذا مشــاركتها 
فــي مختلــف النــدوات والملتقيــات.. 
فضال عن تقديمها لقراءات تســاهم في 
إثراء المشهد الثقافي مثلما ذكرت لعين 

الجزائر. 
م/ب

نشــرت شــركة اإلنتــاج   n
للمنتج  المصرية »ســينرغي«، 
فيلــم  إعــالن  مرســي،  تامــر 
»الســرب«، الذي مــن المقرر 
عرضه في قاعات السينما خالل 

الفترة المقبلة.
وعلق تامر مرسي ناشرا إعالن 
الفيلــم فــي »تويتــر«، وقــال: 
»عملنا االختيــار )فيلم( وخافوا 
الســرب..  عامليــن  منه...قمنــا 

وهيخافوا منه«.
وأضــاف: »رئيــس مصر، عبد 
بالقصاص  السيسي، وعد  الفتاح 
فأوفى...الســرب قريبا في دور 
للشــعب  المتحدة  العرض..هدية 
للشــهداء..  المصــري ..المجــد 
رجــال صدقــوا ما عاهــدوا هللا 

عليه..مصر العظمى«.
فيلــم  وأحــداث  قصــة  وتعتبــر 
»السرب« مســتوحاة عن وقائع 
حقيقية، وأحــداث متعلقة بطبيعة 
عمــل المؤسســات األمنيــة في 
مصر، مع المؤامرات والكيانات 

اإلرهابية والــدول الممولة لهم، 
منهــا واقعة ذبــح 21 قبطيا في 
ليبيا، قبل ســنوات، بحسب موقع 

»الوطن«.
فــي  البطولــة  دور  ويلعــب 

هــذا الفيلــم العديــد مــن النجوم 
المصرييــن والعــرب، من بينهم 
ياســين،  وآســر  الســقا،  أحمــد 
وهند صبري، وغســان مسعود، 
وقصــي خولــي، باإلضافة إلى 

عدد كبير من ضيوف الشــرف، 
ونجوم عالميين، وهو من تأليف 
عمــر عبد الحليم، وإخراج أحمد 
نادر جالل، وإنتاج تامر مرسي.
روسيا اليوم

n حاولت النجمة المصرية الشابة نانسي صالح استغالل أجواء 
يوم الحب، إلعالن خطوبتها رسميا على المخرج سامح عبد العزيز 
الزوج السابق للنجمة روبي، وقامت بنشر أول صورة لهما، ولكنها 
فوجئــت بتعليقات مســيئة بحقهــا اتهمتها بمحاولة اســتغالل مكانة 
المخرج لتحقيق حلمها الفني وألمح البعض لطمعها في ثروته، وهو 

ما دفع نانســي للرد على كل االســاءات رغم تلقيها نصائح متكررة 
من المقربين لها بتجنب خوض المعارك.

انســي صالح نشــرت عبر حســابها بموقع الفيس بوك أول صورة 
لها برفقة المخرج ســامح عبد العزيز بعد إعالن خطبتهما قبل عّدة 
أســابيع، وعلقت عليها قائلة: عيد حب ســعيد.. أو بمعنى أدق ربنا 

يحمينا وخالص.
التنمــر االلكترونــي علــى مواقع التواصــل االجتماعــي لم يرحم 
نانســي أو يترك لها فرصة االحتفال بيــوم الحب، فعايرها البعض 
أوال بفارق الســن الكبير بينها وبيــن المخرج، وردت قائلة إنها في 
الثالثينيــات من عمرها وخطيبها في االربعينيات من العمر وفارق 

السن ليس كبيرا كما يتخيل البعض.
عدها تم اتهام نانســي بخطف سامح عبد العزيز من زوجته النجمة 
روبــي، رغــم أن االنفصال بيــن االثنين حدث منذ ســنوات طويلة 
وقبل تعرف سامح على نانسي من األساس، ثم تم تكرار االتهامات 
المعتادة في مثل هذه المناسبات ومنها أنها ارتبطت به لمنحها أدوار 
البطولة ويفتح أمامها أبوابا أوســع على الوســط الفني، وأنها تطمع 
فــي ثروته، وردت انســني على كل هذه االتهامــات قائلة: هي قلة 

الذوق نازل عليها offer؟؟
وســبق أن أكــدت الفنانة الشــابة نانســي صالح ارتباطها رســميا 
بالمخــرج ســامح عبــد العزيز الــزوج األول للنجمــة روبي ووالد 
طفلتها الوحيدة »طيبة«، وطلبت نانسي صالح من الجميع مراعاة 

خصوصية حياتها الشخصية، وعدم التطرق لمشروع الزواج.
ق.ث

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
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n النــدوة األدبية التــي خصصت للرواية الحداثية 
– قراءات في الرواية الجديدة نّسقها و قّدمها األستاذ 
عــادل لخليدي – رئيس اللجنــة األدبية للوثبة الثقافية 
لإلبداع و نشطها روائيون من بوسعادة منهم سليم بن 

عمارة، أنور عباسي، عبد الحميد قادري.
و قــد  أختيــرت األعمــال الروائية لضيــوف الوثبة 
مــن روائيين كنماذج ُوضعت تحــت المجهر لتقصي 
جمالياتهــا، كما كانت  القراءة النقدية لألســتاذ عادل 
لخليــدي، حيث وردت القراءات كاآلتي: * العنف في 
رواية » شــاهد على شــفرة الكنيف » للروائي سليم 
بــن عمارة، و خالصة ما جاء فيها : » إّن تســليطنا 
الضــوء على اإليديولوجية الدينية ) الخطاب الديني ( 
كمحفز أساســي للعنف لم يكن من فراغ تماما كما لم 
يكن مــن فراغ رجوع المؤلف و كاتــب هذه الرواية 
إلى تلك األفكار التي مت اإلشــارة إليها و التي كانت 
ســببا في حالة االرتباك الفكــري عند عياش و غيره 
و هــذا األمر راجع إلى كيفية تعامل المؤلف مع هكذا 
موضوع )العنف ( ليس إثباتا له بقدر ما هو بحث في 
محّفزاتــه. فضال عن * شــخصنة المعنوي في رواية 
» وحــي الروح » للروائي أنور عباســي و مما جاء 
فيهــا : » إن كانت هذه الــّروح طرفا ثان في الحوار 
الــذي هو في األصل حديث بين شــخصين، تقع عليه 
مســؤولية نقــل الحدث من نقطة ألخــرى، و اعتباره 
وســيلة للنّفــاذ إلى جوهــر األشــياء. كان المؤلف قد 
جعلهــا فكرة الّرواية و مضمونها العميق. و هو حين 
يشخصن الّروح فإنّه يشير إلى مثولها أمامه يحاورها 
و تحاوره، يســمعها في خشــوع و إصغاء ال متناهي 

ال يكون إاّل بالبوح الذي به يكتمل عنوان الّرواية.
و قد أفرد لهذه العالقة فصال عنونه بـ ) الّروح تؤنس 
الضمير في وحشــته ( و استهّل هذا الفصل بقوله : ) 
الّروح ال تمّل من وحيها ( في إشــارة منه إلى أنّه لم 

يجد ال قريبا و ال حبيبا و ال صديقا غيرها ».
كما تخلل الندوة دراســة فنية في رواية » شــاء القدر 
» للروائي عبد الحميد قادري و من جملة ما ورد في 
تحليلهــا : » و أنــت تقرأ رواية » شــاء القدر » تجد 
نفسك أمام لون أدبي مغاير يُعنى في جانب منه بأدب 
الطفــل ... و أّن مواضــع الجمال فيهــا أنها مرنة في 
التسمية إذ نراها أحيانا تُعنى بسرد الحادثة و قد تُعنى 
أكثــر بعنصر الشــخصية و قد يكــون اهتمامها أكثر 
بالفكرة لتســمى بأحد هــذه العناصر ». أُحيلت الكلمة 
مباشــرة للروائي عبد القادر شرابة  )ضيف الشرف 
( حيــث أشــار إلى عدة نقاط منها الســؤال المطروح 
هــذه األيام : لماذا تقرأ ؟ و في هذا الصدد ذكر مقولة 

لفولتير و التي قال فيها : »دعونا نقرأ دعونا نرقص 
فهاتــان المتعتــان لن يؤذيــا العالم » و هــذا ما يجر 
للحديث عن الكتابة، فهي دعوة للكتابة، فكثرة الُكتّاب 
لن تــؤذي العالم كذلــك، هذه النقطة بالــذات من بين 
جملة النقاط التي ذكرها الروائي عبد القادر شرابة و 
التي  أثارت النقــاش في الندوة من خالل المداخالت 
المتنوعة و الثريّة من طرف الحضور الكريم، لتختتم 
التظاهرة بتكريم ضيف الشــرف الروائي عبد القادر 
شرابة و كذا الروائيين سليم بن عمارة، أنور عباسي، 
عبد الحميد قادري  و توزيع شهادات تقديرية عرفانا 

لهم على مساهمتهم في إنجاح هذه اللقاء األدبي.
ق/ث

n تنظــم المحافظــة الســامية لألمازيغيــة يومــي 20 
و21 فيفــري الجاري بوالية الشــلف ملتقــى حول اللغة 
األمازيغيــة ومكانتهــا فــي منظومتي التعليــم واالتصال 
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة األم، حسب ما أعلنه 

بيان للمحافظة يوم أول أمس .
وســيتمحور موضوع هذا الملتقى حــول »مكانة« اللغة 
األمازيغيــة في منظومتــي التعليم واالتصــال من خالل 
محــوري »الطفولــة المبكــرة« و«االتصــال في شــقه 
اإلذاعي« باإلضافــة إلى »جهود الحركة الجمعوية عبر 
الواليــات فــي جمع وحمايــة والبحث في مجــال التراث 

)األمازيغي( المادي والالمادي«.
وسيشارك في هذا الملتقى أكاديميون وناشطون جمعويون 
إلى جانب أســاتذة اللغة األمازيغية المعنيين بتدريس هذه 
المادة في بعض مناطق والية الشــلف كما في بني حوى 

وزبوجة ومدينة الشلف.
وبرمــج المنظمــون فــي هــذا اإلطــار معــارض للكتب 
والوســائط الســمعية البصرية وكذا الصناعــات التقليدية 

باإلضافة إلى نشاطات موجهة لفئة الطفولة المبكرة.
ويعــد هذا الملتقــى بمثابة »فرصة للحــوار وفتح النقاش 
ســيّما في مجال التواصل عبر اإلذاعة من خالل البرامج التربية الوطنية واالتصال المؤسساتي وتعزيز مكانتها ال من أجــل التأكيد علــى إدراج األمازيغية فــي منظومتي 

الناطقــة باألمازيغية التي تبثها مختلــف القنوات المحلية 
والوطنية«.

وذكرت المحافظة في هذا السياق بأن تكريس األمازيغية 
لغــة وطنيــة ورســمية فــي الدســتور يعنــي »تفحــص 
ودراســة سبل ووســائل التعميم التدريجي الستعمال هذه 
اللغة وتدريســها والتعريف بها من خــالل البث اإلذاعي 

باألمازيغية .. ».
وأضافــت من جهة أخرى أن التعــدد اللغوي في الطفولة 
المبكرة يشــجع بدوره على »التنــوع« و«إدراج اللغات 
المســتعملة في الجزائــر في المنظومــة التربوية والحياة 
االجتماعيــة عموما ما ينمي التضامــن الذي يرتكز على 
فهم اآلخر والحوار والتسامح ويعزز التعايش السلمي«.

وكانــت منظمــة األمــم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة 
)يونســكو( قد رسمت منذ عام 2000 تاريخ 21 فبراير 
مــن كل عام يوما عالميــا للغة األم بهــدف ترقية التنوع 
اللغوي والثقافي باعتباره دعامة أساسية للتنمية المستدامة 

والسالم.
وتحتفي بلدان العالم كل عام بهذه المناســبة بتنظيم ندوات 
وتظاهــرات تصــب في إطــار تعزيز تعليــم اللغات األم 

والتعرف على ثقافاتها.

الرواية الحداثية، قراءات يف الرواية الجديدة  

اليوم العالمي للغة األم: 

الشباب يتحدى التجاهل ..
 و الوثبة تبدّد الجفاء و قّلة التشجيع

n عندما تحّول لكوســيوس 
إلى مســخ .. .إلى حمار كنت 
أخلــد للحلــم ، وأنــا أتصفــح 
جلدي وانغمس أكثر في أسئلة 
التيــه المطلــق، كيــف يخرج 
اإلنســان من فوهــة المغامرة 
دون أن يفقــده.؟ وكيف يكبر 
في خضم البشاعة الالمتناهية 
؟ أحيانــا يفــر اإلنســان منــا 
قــد  الخــوف..  مــن  عاريــا 
نســتيقظ بعد رحلة نوم طويلة 
لنجــد أنفســنا قــد تحولنا إلى 
وحوش ، إلى مسوخ نخوض 
مغامــرة ســيزيفية محفوفــة 
بالشراسة والتناقضات. علينا 
أن نقتل أنفسنا ...كلما شعرنا 
يترعرع  والالإنسان  بالضياع 
فــي دمنا، نحتــاج إلى الموت 
المدبــر لنســتردنا كمــا يليق 
بكائن مفعــم بالخير والجمال. 
الفضفضة التي تليق بصامت 
ال يتنازل عن حقه في العزلة ، 
ألنها مالذه الشرعي ،قوقعته 
التــي يعلن فيهــا الحرب على 
آهاتــه الخالــدة ، علــى أنينه 

وحنينه للخلود في النص.  
اللغــة  كل يــوم نخــرج مــن 
لنراقــب ما يحصــل عن كذب 
. هكــذا يفعــل المفعم بالضوء 
موســيقى  علــى  المتصنــت 
الــروح ، وهــو يــدون حيــاة 

 ، األمنيــات  كمــا  يريدهــا 
بــه  وينتهــي  واألغنيــات.  
المطــاف كطائر البجــع الذي 
يطلق العنــان لصوته ،لموته 
فــي كنــف وداع مؤثر كنقش 
محفــور في البقــاء. . الكاتب 
رغــم وحدته يصنــع مجتمعا 
حولــه  تحــوم  الشــوق  مــن 
جمــوع مــن األفــكار البعيدة 
والســعيدة ،التعاسة أن تكون 
بينهــم تجــوع مثلهــم ، تبكي 
مثلهم ،أما الفرح المنتقى هو 
أن تذهــب بدونهــم إلى كهفك 
المظلم لتقتــل خفاش الوهم . 
البسيكوباتي  الجوكر  استطاع 
أن يعلــل مشــهد الطفولة ،أن 
يعطينا تصورا آخر لإلنســان. 
أمــراض النفــس ، تشــعبات 
الروح المهشمة ، العودة إلى 
البدايــات للفصل في النهايات 
. الكتابــة هــي تطليــق الفرح 
لتأثيــث نص جديــر بالقراءة 
يمنحنــا  مــن  الوجــع  ،يظــل 
فضاءا كارثيا لنفهم ما يحصل 
لنــا فــي زمــن تتســاقط فيــه 
أســنان اللغة كلما وجدت من 
يضحكهــا ،أو يمنحها فرصة 
لتحتضــن بشــاعة ما نعيشــه 

من عطب .
بقلم لطيفة حرباوي

جوانيات

مسخ

على وتر الشعر 

على ثقوب العام املتغول..
النهار يعلن صخب النتوءات 

السنوية بلسان ثقيل
 المساء يقنن جفافه 
على نظرات الذهول

 لوعات قد تتكثف في مجالها 
المثبت على جدار مهترئ 

تبدو الحكاية قطعة ليل
 فوالذي

التــي  المدينــة  ذات  مــن   
تحترس 

من ثعابينها المزركشة 
معادن وثروات في عرس

 اللئام 
ألوان غير واضحة من
سيرة كهوف األعوام 

المكدسة
 والقدس تتحاشى موتاها 

ومن وجدانها الجليدي تبحث 
األميرة المتعبة عن زاوية

 البــرد المتجــدد مــن فــراغ 
مبسط 

في ترك انطباعها عن ال 
جدواها حتى في هامش 
التعداد . .. غثاء أزرق 

اإلفتراض .. يستوجب الحلم 
الرخيص . .. عواصم ومدن 

ترقص ليل ذئابها
دائرة هي الطالسم . التي 

يرسمها خبير الحظ المتشظي 
قبائل ومماليك مسرطنة الدم

 .. تتقاذفها الصدف على 
أعمدة دخانهم العربي غرائب

 السطو والدهاء القومي
 المعقد السلوك 

تتصدع الصخور المالحة 
على رؤوسهم الثقيلة بهم

 كما تتفاهم ألسنتهم النارية 
على مشترك الفتك 
يغتربون في شتاتهم

 . الجنــون  أخمــص  حتــى   
يتيهون 

في ريحهم العربية البهلوانية 
غربان تتهيج برغبة جامحة 
للسحق واالنقراض المتصلب 

القلوب 
بكاء ومكاء ب

ترميز الرعايا الحائرة 
والمزاد ماحق يتصيد كل 

حبو مشبوه 

يسقط او يتعاظم سليل القناع
 فأجراسنا يقرعها سيد بطش 

من الف حرب
 فكم تضاعف حجم النبوغ 

قبعات ونياشين من شدة
 السديم 

وقالعنا ضجيج وصداع 
يتملكنا رمل التضاريس

 المهيمنة على زخم الرؤوس 
المسوسة

 فنأتمر بلقلق 
يبادر فينا الرعاع 

معادلة الهشيم بما لذ فينا من 
موت وانصياع

الشاعر :محمد محجوبي 
/ الجزائر

شــكلت الرواية الجديدة محور الندوة األدبية التي بادرت بتنظيمها مطلع األســبوع الجاري »الوثبة الثقافية لإلبداع« 
ببوسعادة بمشاركة نخبة من األدباء و الروائيين. 
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عين على اإلقتصاد

»كلمــا شــعروا ببرد القبر أكثر كلمــا طلبوا دفء 
العالقات اإلنسانية«،  فـ«الشيوخ يرجعون بالفكر 
إلــى أيــام شــبابهم رجــوع الغريب المشــتاق إلى 
مســقط رأســه، ويميل إلى ســرد حكايات الصبا، 
ميل الشــاعر إلى تنغيم أبلغ قصائده، فهم يعيشون 
بالــروح في زوايا الماضي الغابــر، ألن الحاضر 
ال يمــر بهم وال يلتفت، والمســتقبل يبــدو ألعينهم 
متشــحاً بضباب الزوال وظلمــة القبر«، تلك هي 
الشيخوخة، بكل ما تحمله من وهن وفناء وانزواء، 
ومشاعر بأن لحظات العمر لم يبقى فيها إال القليل، 
ناهيك عن أمراض الشــيخوخة التي ال شفاء منها، 

وأوجاعها التي ال راحة معها.
شيخوخة العالم

العالم يشــهد شــيخوخة كبيرة لــم يعرفها من قبل، 
فنســبة كبــار الســن تتزايــد، والهرم الســكاني لم 
يعد المواليــد يحتلون قاعدته، تشــير االحصاءات 
العالميــة أن من تزيــد أعمارهم عــن )65( عاما 
تزيد نســبتهم عن %16 من ســكان العالم، وتزيد 
هذه النســبة في البالد المتقدمة، وتؤكد إحصاءات 
األمــم المتحــدة أن هناك أكثر مــن )700( مليون 
شخص تزيد أعمارهم عن ستين عاما، وأنه بحلول 
عام 2050 ستقترب من البليونين، أي %20 من 
ســكان العالم، ومن المتوقــع أن من تزيد أعمارهم 
عن الثمانين عاما ستزيد ثالثة أضعاف لتصل إلى 
)426( مليــون شــخص عام 2050، وأشــارت 
منظمة الصحة العالمية أن البشر أصبحو يعيشون 
أطول، وأن العالم مقبل على شــيخوخة ســكانية لم 

يعرفها تاريخه من قبل.
تحوالت على املستوى الصحي 

والحياتي واالقتصادي
يرتبــط بتلك الشــيخوخة تحوالت على المســتوى 
الصحــي والحياتــي واالقتصــادي، إذ يتغير نمط 
االســتهالك، وينمــو القطــاع الصحــي فــي طب 
الشــيخوخة، وتكثر دور المســنين، ويــزداد أعداد 
المتقاعديــن، إضافة إلى تحوالت على المســتوى 
االعتقادي والديني، فتؤكد دراســة أمريكية نشرت 
عام 2019 بعنوان “الدين والروحانيات عند كبار 
الســن” أن %90 مــن كبار الســن فــي الواليات 
أن  كمــا  متدينــون،  أنفســهم  يعتبــرون  المتحــدة 
غالبية كبار الســن يلتزمــون بالحضور إلى أماكن 
العبادة، ويشــاركون في الشــعائر الدينية، ويلعب 
الدين دورا أساســيا في حياتهم، وأشارت الدراسة 

أن تحســن الصحة الجســدية والعقلية لكبار الســن 
يرتبــط بالدين، فالتدين يؤدي إلى التعافي الســريع 
للمســنين، بــل أكدت الدراســة أن مفهــوم اإلعاقة 
نفسه يتغير حسب درجة التدين، كما أن األشخاص 
الذيــن يلجئون للدين يكونون أقل عرضة لالكتئاب 
والقلق، وكثير من المســنين لديهم سلوكيات تعزز 

صحتهم، خاصة تجنب الخمور والتدخين.
البحث عن الطمأنينة

ولكــن ما عالقــة اإلســالم بذلك الحديــث الطويل 
عن تأثيــرات التدين على الشــيخوخة؟ الحقيقة أن 
اإلســالم مرتبط ارتباطــا وثيقا باإلنســان، فالدين 
مــا جاء إال لســعادة اإلنســان فــي الدارين، وخلق 
طمأنينــة واســعة في قلبــه، وهنا البد مــن إبراز 
عطــاء اإلســالم لإلنســان فــي شــيخوخته، على 
مســتويين: األول: هــو خلــق الطمأنينــة فــي تلك 
المرحلة المتأخرة من العمر، تبشــر اإلنســان بأن 
الحياة القادمة ســتكون أفضل، وأن الخالق-سبحانه 
وتعالى- ال يُعد له الشر والعذاب، مادام يعترف له 
بوحدانيتــه ويقدم التوبة على ما ســبق من أفعاله، 
ويبــدي الندم على ما فاته من أعمال صالحة.. هذه 
الطمأنينة التي يبثها اإلســالم في نفس هذا الشــيخ 
الفانــي، تجعله ال يغمض عينيه على خوف الموت 
المفاجــئ، أو المصير المخيــف، بل يغمض عينيه 
على شــوق دفين بأن الحياة القادمة ســتخلصه من 
آالم الشــيخوخة الحالية، وســتعطيه شــبابا وعافية 

ونعيما، ففي األثر الذي رواه اإلمام أحمد في كتاب 
“الزهد” أن النبي –صلى هللا عليه وســلم-قال:” إن 
هللا ليســتحي أن يعذب ذا شــيبة في اإلسالم”، وفي 
ِعُم َعلَى َعًصا لَُه،  حديث آخر، جاء َشــْيٌخ َكِبيــٌر َيدَّ
إلــى النَِّبِيّ صلى هللا عليه وســلم- َفَقاَل: َيا َرُســوَل 
َراٍت َوَفَجــَراٍت، َفَهــْل يُْغَفُر لِي؟  هللاِ، إِنَّ لِــي َغــدَ
َقاَل: “أَلَْســَت َتْشــَهُد أَْن اَل إِلَــَه إاِلَّ هللاُ؟” َقاَل: َبلَى، 
َوأَْشــَهُد أَنََّك َرُسوُل هللاِ، َقاَل: “َقْد ُغِفَر لََك َغَدَراتَُك 
َوَفَجَراتُــَك” ، وفي حديــث الترمذي قال-صلى هللا 
عليه وســلم-:” الشيب نور المؤمن, ال يشيب رجل 
شــيبة في اإلســالم إال كانت له بكل شــيبة حسنة، 

ورفع بها درجة”.
كانوا يعفون من دفع الجزية

الثانــي: مســتوى الرعايــة لكبــار الســن، وتقديم 
االحترام لهــم، واألحاديث هنا كثيــرة للغاية، كما 
حــث اإلســالم على احتــرام كبار الســن من غير 
المســلمين، وتشــير روائــع الحضارة اإلســالمية 
أن هــؤالء كانوا يُعفون من دفــع الجزية، بل كان 
يخصــص للمحتاجين منهم ما يكفيهم ويعينهم على 
مواجهــة الحيــاة من أمــوال المســلمين، فقد نص 
صلــح “خالد بن الوليد ” مع أهل الحيرة: “وجعلت 
لهم: أيما شــيخ ضعف عن العمــل، أو أصابته آفة 
مــن اآلفــات، أو كان غنياً فافتقر وســار أهل دينه 
يتصدقــون عليه، طرحت جزيتــه، وعيل من بيت 

مال المسلمين وعياله”.

هكذا تضمن الحضارة اإلسالمية أحسن 
رعاية ممكنة للشيخوخة

n كان عبــد هللا بــن المبارك عابــدا مجتهدا، وعالمــا بالقرآن 
والســنة، يحضر مجلســه كثير مــن الناس؛ ليتعلمــوا من علمه 
الغزير.وفــي يــوم من األيام، كان يســير مع رجل فــي الطريق، 
فعطس الرجل، ولكنه لم يحمد هللا. فنظر إليه ابن المباوك، ليلفت 
نظره إلى أن حمد هللا بعد العطس ســنة على كل مسلم أن يحافظ 
عليهــا، ولكن الرجل لم ينتبه.فــأراد ابن المبارك أن يجعله يعمل 
بهذه الســنة دون أن يحرجه، فســأله:أي شــىء يقــول العاطس 
إذا عطس؟فقــال الرجــل: الحمد هلل!عندئذ قال لــه ابن المبارك: 

يرحمك هللا.

درس وعبرة
n قــررت بنغــالدش نقل ما بين ثالثة آالف 
إلى أربعة آالف الجئ من مســلمي الروهينغا 
إلــى جزيــرة نائية فــي خليج البنغــال خالل 
اليوميــن المقبلين على الرغــم من المخاوف 
المتعلقــة بمخاطــر العواصــف والفيضانات 
التــي تجتاح تلــك الجزيرة، وتصر بنغالدش 
علــى أن عمليــة نقل الروهينغــا طوعية لكن 
البعــض من المجموعة األولــى التي تم نقلها 
تحدثــوا عــن إجبارهــم على ذلــك، وأعلنت 
ســلطات بنغالدش األحد أنها ســتبدأ في نقل 
ما بيــن ثالثة آالف وأربعــة آالف الجئ من 
مســلمي الروهينغا إلى جزيرة نائية في خليج 
البنغال خــالل اليومين المقبليــن على الرغم 
من المخــاوف المتعلقة بمخاطــر العواصف 
والفيضانات التي تجتاح تلك الجزيرة، ونقلت 
دكا نحــو ســبعة آالف شــخص إلــى جزيرة 
بهاســان شار منذ ديسمبر من المخيمات على 
الحــدود مع ميانمار المجــاورة ذات األغلبية 
البوذية حيث يعيش أكثر من مليون الجئ في 

أكواخ متداعية على سفوح التالل.
لم تتشاور مع مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني
وقــال الكومودور البحري راشــد ســتار من 
الجزيرة إنه سيتم نقل الالجئين الروهينغا إلى 
بهاســان شــار بحرا يومي االثنين والثالثاء، 
وتقــول بنغــالدش إن عملية نقــل الروهينغا 
طوعية لكــن البعض مــن المجموعة األولى 
التــي تــم نقلهــا تحدثوا عــن إجبارهــم على 

ذلــك، ورفضــت الحكومــة مخــاوف بشــأن 
ســالمة الالجئين في هذه الجزيرة وأشــارت 
إلــى قيامها ببناء تحصينــات ضد الفيضانات 
باإلضافة إلى تسكين 100 ألف شخص وبناء 
مستشفيات ومراكز لألعاصير، وتقول أيضا 

إن االكتظاظ الشــديد في مخيمــات الالجئين 
يــؤدي إلــى جرائــم، وتعرضــت بنغــالدش 
النتقادات بسبب عدم تشــاورها مع مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين وهيئات إغاثة 

أخرى بشأن نقل الالجئين.
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إسالميات

دعاء اليوم

ِش اْلَعِظيِم، َربََّنا َوَربَّ  َواِت َوَربَّ اأْلَْرِض َوَربَّ اْلَعــرْ ــمَ n اللَُّهــمَّ َربَّ السَّ
ُكّلِ َشــْيٍء، َفالَِق اْلَحّبِ َوالنََّوى َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َواْلِْنِجيِل َواْلُفْرَقاِن، أَُعوُذ 
ُل َفلَيْس َقْبلََك  مَّ أَنــْت اأْلوَّ ِبــَك ِمْن َشــّرِ ُكّلِ َشــْيء أَنْت آِخٌذ بِناَِصيَتــِه، اللهَّ
اِهُر َفلَْيَس َفْوَقَك َشْيٌء،  َشــْيٌء، َوأَْنَت اْلِخُر َفلَْيَس َبْعَدَك َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّ
ْيَن َوأَْغِنَنا ِمــَن اْلَفْقِر..  َوأَْنــَت اْلَباِطــُن َفلَْيَس ُدوَنَك َشــْيٌء، اْقِض َعنَّــا الدَّ
َواِت َواأَلْرِض، َعالَِم  ــمَ اِفيَل، َفاِطَر السَّ اللَُّهمَّ َربَّ َجْبَراِئيَل َوِميَكاِئيَل َوإِْســرَ
ــَهاَدِة، أَْنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَبــاِدَك ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتلُِفوَن، اْهِدِني  اْلَغْيِب َوالشَّ
لَِما اْخُتلَِف ِفيِه ِمَن اْلَحّقِ ِبإِْذِنَك، إِنََّك َتْهِدي َمْن َتَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم.

نورني محمد صديق.. جمالية الفن األفريقي يف كلما شعروا ببرد القبر أكثر كلما طلبوا دفء العالقات اإلنسانية
تالوة القرآن

n أتاحت وســائل التواصل 
أنمــاط  إحيــاء  االجتماعــي 
تــالوة  فــي  فريــدة  أفريقيــة 
القــرآن، التي هيمنــت عليها 
ذات يوم تقاليد التالوة الشرق 
أوســطية، وكما أفاد إسماعيل 
ُكشُكش في تقريره، فإن صوتا 
من السودان قد جسد ما يجب 
أن تقدمــه القــارة الســمراء، 
وعندمــا قــام نوريــن محمــد 
صديق بتــالوة القرآن وصف 
النــاس في جميع أنحــاء العالم نبرته بأنها حزينة وعاطفية وتتســم 
بالكآبة،وقــد جعله صوته الفريد من أشــهر قراء العالم اإلســالمي، 
ونتيجة لذلك، فإن وفاته عن عمر يناهز 38 عاما في حادث ســير 
في الســودان في نوفمبر الماضي كان حدثا حزينا من باكستان إلى 
الواليــات المتحــدة، فقد غرد اإلمام عمر ســليمان من تكســاس في 
حسابه بموقع التواصل االجتماعي تويتر قائال: »لقد فقد العالم أحد 

أجمل األصوات في عصرنا«.

مســجد كندي يتحول مؤقتا لمركز 
تطعيم ضد كورونا

 Jamia« ل مســجُد تحــوَّ  n
Masjid Madni« فــي مدينة 
»هاليفاكــس« عاصمــة مقاطعة 
»نوفــا سكوشــا« الكنديــة - إلى 
ضــد  للتطعيــم  مؤقَّــت  مركــز 
 ،19-COVID فيروس كورونا
وذلك لتشــجيع المزيد من الناس 
للتطعيــم مــن الســاعة الواحــدة 
ظهًرا حتــى الرابعة مســاًء أول 
أمــس األحــد، وأشــار أعضــاء 

المســجد إلــى أن التطعيــم متاح ألي شــخص، ســواء كان مســلًما أم غيَر 
مســلم، وأن األولوية بالطبع لكبار الســن، والعاملين في الرعاية الصحية، 
والخطــوط األمامية لمحاربة فيروس كورونــا، وذلك من خالل الحضور 
إلى المســجد مباشــرة، دون الحاجة لتحديد موعد للحصول على التطعيم، 
وقال »Nadeem Akhtar« مدير شــبكة الرعاية األولية المركزية في 
مدينة هاليفاكس،: »بالتأكيد المســجد سيُســاعدنا في تحقيق هدفنا لتحصين 
دتهــا اللجنة المشــتركة للتطعيم«،  كل األشــخاص ذات األولويــة التي حدَّ
وتابع قائاًل: »لقد أثَّر فيروس كورونا Covid-19 فينا جميًعا، لكن بمزيٍد 
 Jamia« من المســاعدة والتكاتف ســنتغلَّب عليه، وهذا ما يفعله مســجد
د أن الناس قد يشعرون  Masjid Madni« لتشجيع الناس للتطعيم«، وأكَّ
براحــة أكبر في تلقي التطعيم في األماكن المألوفة لهم بالقرب من المنزل، 
 »Jamia Masjid Madni« وهذا ما يتوفر في المســجد، ويقع مسجد
 Jamia Masjid« فــي قلب مدينــة هاليفاكس، وبصفتــه رئيس مســجد
Madni« قال محمد سلطان: »يُسعدنا التعاون مع الشركاء لتقديم المسجد 
التطعيمات والمســاعدات«، وأضاف محمد ســلطان: »الحفاظ على النفس 
البشــرية في اإلســالم هو أمٌر في غاية األهمية، نريــد أن نقوم بدورنا في 
دعم جهود مكافحة وباء كورونا، ونريد جميًعا العودة إلى حياتنا الطبيعية.

بنغالدش تنقل دفعة جديدة من المسلمين 
الروهينغا إلى جزيرة نائية رغم االنتقادات



ســبحانه وتعالــى جعــل من االبتســامة 
فــي وجــه أخيك صدقه ألن الفم يشــكل 
أهمية كبرى في حياة اإلنســان ،غير أن 
اآلثــار الجميلة لهاته االبتســامة يتطلب 
عضالت وجه ســليمة وأســنان بيضاء 
مرصوصة بشكل جيد ولثة نظيفة وثغر 
زكــي ال تنبعث منه روائح كريهة ،فكم 
فتاة بارعة الحســن والجمال انما تخفي 

ابتسامتها وتجد حرج وانكسار 
 بســبب اهتراء اســنانها ،كذلــك الحالة 
لرجــل مصاب بشــلل نصفي في وجهه 
لســبب او آلخــر مهمــا حــاول تنميــق 
ابتسامته فهي ال تصل لغيره ،فباإلضافة 
الــى ظالل تلك المســاحة الجمالية التي 
يشكلها الثغر في الوجه وكما عبر عنها 
الشاعر الكبير نزار قباني فمها مرسوم 
كالعنقــود ضحكتهــا موســيقى )انغام( 

وورود وللفم دوران اساسيان: 

1 -الكالم
 الخاصيــة التي يتميز بها اإلنســان عن 
باقــي المخلوقات وحتــى تكون مخارج 
األلفاظ ســليمة من جملة ما يســاهم في 
ذلك األســنان ، ومن ليس له اســنان أو 
اســنان ناقصة خاصــه االماميه يصبح 

كالمه كما يقال بالعاميه لسلوس 

2 -طحن الغذاء
فــي الواقع هضــم الغذاء يبــدأ من الفم 
والــذي يتطلب واســنان  قوية وســليمه 
ممــا يجعل الفــرد يتلذذ بطعــم مختلف 
المأكوالت والكثير من الناس محرومين 
من هذه اللذة جزئيا بســبب اسنانه حيث 
ال يســتطيع المضغ لمدة أطول علما اننا 
كلما قمنــا بالمضغ بشــكل جيد واطول 
نشــعر بلذة المأكوالت وكما يقول المثل 
كي يروحوا لألســنان تروح البنة رحلة 

األسنان 
تبــدأ األســنان في التخلق في االســبوع 
السادس والســابع من عمر الجنين وهو 
فــي بطن االم وطولــه ال يتجاوز واحد 
ســنتيمتر وهي االســنان لغيــر الدائمه 
ويكــون عددها 20 بشــكل براعم وفي 
االســبوع الســادس عشــر مــن الحمل 
تتكــون تحتها براعم اخــرى وهي التي 
تشــكل األســنان الدائمه مســتقبال  يولد 
االنســان بال أسنان لذى يسمى الرضيع 
وما ان يبلغ الشــهر الســادس حتى تبدأ 
أســنان الفــك الســفلي بشــق طريقهــا 
للخــروج وينجــم عــن ذلــك تغيــر في 
مــزاج الرضيــع ليصبح كثيــر العض 
ويزداد ســيالن لعابه ،بــل وقد يصحب 

ذلك ارتفاعا في حرارته وربما اســهال 
بســيط مما يجعل األم تهرع بقرة عينها 
خاصــة الطفــل األول ليبشــرها بدايــة 
بــزوغ األســنان مما يجعل األم ســعيدة 
بهذا الحدث .توالى األيام وتوالي بروز 
األسنان   انظر الجدول رقم واحد واآلن 
أصبــح هذا الرضيع طفال لتبدأ المرحلة 
األخــرى وهي تســاقط األســنان اللبنية 
لتخلفها األسنان الدائمة وما تلك الدعابة 
الشــائعه عندنا -تعبر عن مرحلة جديدة 
لإلنســان-وهي عنــد ســقوط االســنان 
اللبنية االمامية  للطفل كلما صادفه أحد 
الكبار يسخر منه مازحا اين أسنانك لقد 
أكلها لك الفأرو انت  نائم ...وأنا ال أحبذ 
ها طبيا ا لما تشــكله من الهواجس عند 
الطفل. ان اصعب االســنان بروزا هي 
األنيــاب عند معظم االطفــال كما ان قد 
يأتي المولود ولديه ســنه او ســنتين في 
فمه وهي حالة نادرة أو قد يتأخر ظهور 
االســنان ألكثر من ســنه وهذا ال يدعو 

للخوف و القلق على الرضيع  

اصفرار األسنان 
يقسم الى/أ اصفرار دائم 

 اصفرار االسنان  يمتد حتى قبل الوالدة  

فتناول األم لبعض األدوية ـوهي حامل 
ينجــم عنهــا اصفــرار األســنان الدائم 
عندما يكبر المولود و يصبح شــابا كما 
أن شــرب الماء الغني بالفلور أو الشاي 
االخضر يســبب اصفــرار دائمــا لدى 
الكبــار والصغار على حد ســواء بدليل 
ســكان المناطــق الصحراويــة وبعض 
المناطــق في بالدنا تجد اســنادهم على 
رغم ســالمتها  وصحتها تبــدو وكأنها 
أصابهــا الصــدأ وعــادة  ال يفلح طبيب 
األســنان في تبييضهــا  مما يخيب آمال 

المريض . 
ب/اصفرار االسنان المكتسب

 يحــدث عنــد شــخص كانــت أســنانه 
بيضــاء ناصعة ثــم اصفرت ألســباب 
كثيــرة ومنهــا 1/التقــدم في الســن 2/
التدخين والشمة 3/ عدم غسل الفم على 
األقل بالماء بعد األكل 4/ كثرة شــرب 
القهوة وما يحز في نفســي كطبيب كثير 
من الشــباب وحتى الكبــار تراه متجوال 
حامــال كأس القهوة اينما رحل وارتحل 
في الشارع وهذا ظلم اليشرف  اشرف 
مشــروب على األرض وهنا يخطر لي 
لو أن أشــهر قبائل اليمن المصدرة للبن 
العربي رات هذا المشــهد المشين ربما 
توقفــت عن غرس نبتة البن كما اشــير 
ان كثيــر من الناس لو ســألته ما الفرق 
بين البن والقهوه ال يعرف اإلجابة و من 
جهة أخرى كثير مــن موظفي المكاتب 
يأخــذ كاس القهوة صباحا  وال ينهيه إال 
فــي  الظهيرة ثم يعيد كأســا آخر ينهيه 
حتى المســاء وكذلك ســائقي الحافالت 

والشاحنات وسيارات األجرة

تسوس االسنان
 أسبابها كثيره ومتعدده 

-1فكثرة تنــاول الحلويــات وعلى عدة 
فترات ،مما يجعل نمــو البكتيريا داخل 

جوف الفم سريعا 

 -2اإلكثــار مــن شــرب المشــروبات 
الغازيــة التــي تحتوي نســبة عالية من 

السكر 
-3تعدد تناول الوجبات الخفيفة

 -4 اضافه الســكر للقهــوة في المقاهي 
العامــة ربما نحن البلد الوحيد في العالم 
الذي تجد فيــه الزبون في المقهى يضع 
الســكر فــي كاس القهــوه )بالبالــه( أي 
الملعقة الكبيرة وليس بالملعقة الصغيرة 
،كمــا يقــول المثل يشــرب القهوة على 
وجه الســكر ، أما اذا حاولــت  أن تقلد  
اليمنييــن وتشــرب القهــوة مــرة بدون 
ســكركثير من النــاس يظنونك مريض 

بالداء السكري .
-5 فلــورة المــاء كمــا قلنا ســابقا الماء 
الــذي يحتــوي على نســبة فلــور عالية 
يؤدي الــى اصفرار األســنان أما الماء 
الفقير لمــادة الفلور يؤدي الى تســوس 
االســنان لدى نجد شــركة توزيع الماء 
تضيــف وبتركيــز متفــق عليــه عالميا 
الفلور للماء الشروب وعلى ذلك انصح 
أولئك الذين يتهافتون على شــراء الماء 
من الصهاريــج المتجولة أو جلب الماء 
مــن  الينابيع الغير مراقبة مخبريا  ذلك 

يشكل  خطرا على صحهم.

 نصائح عامة
1/غســل الفم ) علــى األقل(مرتين في 
اليــوم وكل يوم وخاصــة ليال قبل النوم 
ألن الجراثيــم تجــد مبتغاهــا فــي بقايا 

الطعام والفم مغلق 
2/اســتعمال فرشاة مناســبة لطيفة على 
اللثة واألســنان ويجب تغييرها مرة كل 

03 أشهر
3/دعك اللثة باستعمال اإلبهام والسبابة 
،كمــا هو متبع عند الضــوء فهو عبارة 

عن مساج للثة ومفيد جدا لها
4/ غسل اللسان وانصحك ان ال تقترب 
وال تلمــس المنطقــة الخلفيــة منــه واال 

ستثير لنفسك القيء ان لم تتقيأ 
4/المــدة الزمنيــة المتفق عليهــا عالميا 

لفرش االسنان هي دقيقتين
5/اســتعمال معجــون أســنان متعارف 
عليه ومناســب للثة واالسنان وتحضير 
هــذا المعجــون أصبــح علم قائــم بذاته 

وتنافس شرس بين المخابر  العالمية
6/اإلكثــار مــن الحليــب خاصــة عند 
الصغار والمرأة في سن اليأس والرجل 
بعد 50 ســنة ويوميا يحتــاج الفرد الى 
03 أكــواب حليب  أو ما يعادلها) كأس 
حليــب +كأس لبن+ قطعة جبن أو علبة 

ياغورت...ولك االختيار(
7/اإلســراع ثم االســراع فــي اصالح 
اي ضرس أو ســن بدت عليه عالمات 
التســوس قبــل أن يمتــد الــى الســن او 
الضــرس المجــاور كمــا أن التأخر في 
عالج التهاب اللثة قد يؤدي إلى تســاقط 

األسنان
8/اســتعمال الخيــط لتنظيــف مــا بين 
االســنان لمــن اســتطاع اليه ســبيال أو 
)dent cure(استعمال نكاش األسنان

9/ تنــاول الفواكــه بعد األكل سيســاهم 
بشــكل كبير في ازالة بقايــا الطعام من 
األسنان هذا وأياك ان تباهى نفسك أمام 
الناس بقطع االشــياء القاســية باألسنان 

االمامية . 
وانصح الخيــاط أو الخايطة حيث غالبا 
مــا تلجــأ الخياطــة بقطــع الخيــوط أو 
القمــاش أو بعــض العقد باســنانها)اللي 
عقدهــا بيديــه يحلها بســنيه( على قول 
ــفهذا يشــكل عبأ على  المثــل الشــعبيـ 

األسنان.
أخيرا أشــير أن االنســان ال ينتبه لنفسه 
ـــفهو يســتعمل دائما  جهــة واحدة من 
الفــم للمضــغ دون أن ديــري وتســمى 
الجهة الغلبة سببها فعل انعكاسي اما اذا 
كانت أســنان الفك مريضة ومؤلمة فهو 

مضطر الستعمال الجهة السليمة.
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n هــو التفاعــل الســليم الــذي يعبر 
على مدى قــدرة الفرد للتكيف والبحث 
عــن الحــل الصائــب لما تعــرض له 
مــن المشــاكل اليومية والتغلــب عليها 
لــذا يســمى علميــا  المتالزمــة العامة 
 syndrome général(للتكيــف
dadaptation( اذن هــذا الت  وتر 
الفيزيولوجــي   الجســم  اســتجابة  هــو 
والنفســي للدفاع.وهاته العملية تتطلب 
بعــض الهرمونــات مثــل االدرينالين  
وجهاز القلب واالوعية الدموية والرئة  
والعضالت وقد تكون)االســتجابة(  إما 
ســريعة وآنيــة فمثال عندمــا يتعرض 
االنســان لهجوم  خاطف من حيوان أو 
مجنون متشرد هنا التوتر يزول بزوال 
الخطــر أو تطــول فترة التوتــر ،مثلما 
يحــدث أثناء العمل اليومــي المجهد أو 
فــي االختناقــات المروريــة الصباحية 
والمســائية المتكــررة أو مــع الجيران 
والمحيط الغير الالئق بشــخصية الفرد 
أو في البيت لمحاولة ارضاء والتوفيق 
بيــن األوالد ،وهــذا التوتر طبيعي وال 
نعتبره حالة مرضية ويزول تلقائيا بحل 
المشكلة ـــغير أنه يصبح حالة مرضية 

إذا كان حادا
فــي الــدول التــي تحترم الوقــت ودقة 
اإلنجــاز  التوتــر الحــاد يشــكل عبء 
اقتصــادي للدولــة ،ممــا يــؤدي الــى 
تباطــؤ العمــال والموظفين فــي إنجاز 
أعمالهم ،لذلك تجد معظم المؤسســات 
والشركات تحفز العمال ماديا ومعنويا  

وهي الرابحة.

أعراض التوتر الحاد
1*ارق واضطراب في النوم

2*الميــل الــى هــز أحــد الرجليــن او 
كليهمــا .كثــرة فــرك اليديــن وعــدم 
الجلوس)حاملتــو  فــي  االســتقرار 

العضمة(كما يقول المثل
أو  الــرأس  شــعر  3*تســاقط 

الذقن)الثعلبة(
4*اضطــراب العــادة الشــهرية لــدى 

المرأة
5*قلة الرغبة الجنسية

6*اإلفراط في التدخين والكحول 
7*زيادة في الوزن بســبب االفراط في 

األكل او العكس 
8*آالم في المعدة والكولون 

9*ارتفاع في الضغط الدموي وصداع
10*الميــل لالنعزال وســرعة الغضب 

والتهيج ألسباب تافهة
العالج

1*الذهــاب للطبيــب العــام يغنيك عن 
طبيب النفسي

2*ممارســة الرياضــة فــي األماكــن 
المفتوحة 

3*مجالسة األصدقاء الطيبين
4*السفر وتغيير الجو 

صحة نفسية   
)stress(التوتر العصبي

صفحة أسبوعية تعنى بالصحة  ومستجدات الطب 

أعرف جسمك

n عــدد االســنان 
البالغ  عند االنسان 
32سنا أي 16 في 
كل فك وتقسم الى 

عددها  -1القوطع: 
عنــوان  هــي   08
ألنهــا  االبتســامة 
تقع في مقدمة الفم 
دورها تقطيع االكل

2_ االنياب: عددها 
الشــكل  مدببة   04
أقوى واطول ســن 
فــي الفــم تســاعد 
القواطــع في شــق 
المأكوالت  وتمزيق 

خاصة القاسية
الضواحــك:   3-
عددها 08 ســميت 
كذلك ألنها ال تبدوا 
مرئيــة اال اذا كانت 
نابعــة  الضحكــة 
مــن القلــب وعليه 
الصفراء  فالضحكة 

ال تبــرز للعيــان هاته االضــراس ووظيفتهــا تزيد من 
تقطيع الطعام وتدفعه الى الطواحن. 

-4 الطواحن: عددها 08 هي التي تقوم بسحق وطحن 
مختلف االطعمة وتفتيتها وتهيئتها للبلع وهي الساعد 

االيمن للمعدة
-5 اضــراس العقل:عددهــا أربــع ،ســميت هكــذا ألن 

يكــون  ال  بروزهــا 
ســن  بعــد  إال 
وبديــة  الرشــد 
العقــل فــي  تحكــم 
العواطف  الجياشة 
للمراهــق ليس لها 
طحن  دوركبيرفــي 
الطعــام خاصة في 
المتحضرة  الــدول 
اصبحــت  حيــث 
مختلــف المأكوالت 

طرية .
لهاتــه  كان 
دور  االضــراس 
كبير عند االنســان 
التاريــخ  ماقبــل 
حجم  كبــر  بســبب 
الفك لديه وقســاوة 
تشــير  و ، ته قو
ان  الدراســات  
حجــم الفكين والفم 
حاليــا  لإلنســان 
مما  اصغــر  اصبح 
االنســان  عليه  كان  
القديــم وعليــه اصبحت ضرس العقل تشــكل عبأ على 
الفم واالسنان مما يستلزم في كثير من األحيان خلعها 
رغم ســالمتها لنفح المجال لبقية االسنان النمو بشكل 

سليم واقوم.
اخيرا اتمنى لكل انســان بعد طول العمر ان يذهب الى 

قبره حامال في فمه كل اسنانه  التي انعمها هللا له

األســـــــــــــــنان
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استراحة

 موريس مريلو بونتي.. 
مالزم جان بول سارتر 

فــي  بونتــي  ميرلــو  موريــس  ولــد      n
روشــيفورتور في 14 مارس 1908، توفي 
والــده عــام 1913،  عندمــا كان موريس ال 
يزال طفًل في الخامســة من عمره، ونشأ هو 
وأخته في كنف والدتهما في باريس، وأمضى 
طفولًة رائعة، وحافظ بونتي على مر الســنين 
علــى علقة رائعة مع والدته ، درس موريس 
ميرلوبونتــي المرحلــة الثانويــة في مدرســة 
لويس لو غراند في باريس، في عام 1929، 
حصل بونتي على دبلوم الدراســات العليا من 

جامعة باريس.
في عــام 1945، تــم تعيينه أســتاًذا مســاعًدا 

للفلســفة مــع جان بول ســارتر فــي جامعة ليــون، وفي عــام 1950، تم 
اســتدعاؤه للتدريس كأســتاذ علم النفس والتربية في السوربون في باريس، 
وبعــد ذلك بعامين تم انتخابه لعضوية كوليــج دو فرانس لمنصب الرئيس، 
الذي كان يشــغله في السابق هنري بيرجسون، وبذلك كان أصغر فيلسوف 

يشغل هذا المنصب على اإلطلق، واحتفظ به حتى وفاته.
بيــن عامي 1945و1952، شــغل منصــب رئيس تحرير مــع جان بول 
ســارتر فــي مجلة العصر الحديــث. وأهم أعمال بونتي في الفلســفة التقنية 
كانت هيكل السلوك وظاهرة التصور، على الرغم من تأثره الكبير بأعمال 
إدمونــد هوســرل، إال أن بونتــي رفــض نظريته حول معرفة األشــخاص 
اآلخرين، وأسس نظريته الخاصة حول السلوك الجسدي واإلدراك، بالنسبة 

له كان اإلدراك هو مصدر المعرفة ويجب دراسته قبل العلوم التقليدية.

حول اهتمامه بالمسائل االجتماعية والسياسية، 
نشــر ميرلو بونتــي عــام 1947، مجموعة 
مــن المقــاالت الماركســية مثل اللإنســانية 
واإلرهــاب، وكانــت تنص علــى الدفاع عن 
الشيوعية السوفييتية، فقد طالب بإيقاف الحكم 
على ما يســمى اإلرهاب الســوفييتي، وهاجم 
مــا اعتبره نفاًقا غربًيا، كمــا أصابت الحرب 
الكورية بونتي وســارتر بخيبة أمل كبيرة بعد 

أن دافعا بشدة عن الكوريين الشماليين.
فــي عــام 1955، عــاد ونشــر المزيــد من 
المقــاالت الماركســية مثــل مقالــة مغامــرة 
الديالكتيك.تظهر جميــع أعمال بونتي اإللمام 
بالبحــث العلمــي الحالــي وتاريــخ الفلســفة، 
األمر الــذي أضفى طابًعا أكثــر توازًنا وقوة 
من أعمال الوجودييــن اآلخرين، كتب العديد 
مــن المقــاالت فــي الصحف حــول األحداث 
والمشاكل المعاصرة، وقد جمعت مقاالته عن 
النظرية الماركسية والسياسية اليسارية في مؤلفين، األول بعنوان اإلنسانية 
واإلرهاب ونشر عام 1947، والثاني مغامرات الجدال ونشر عام 1951، 
يحتوي العمل األخير على نقد قوي للحزب الشيوعي الفرنسي، والذي كان 
متعاطًفــا معــه في وقت تــزوج موريس ميرلوبونتي من طبيبة نفســية من 
باريس، وأنجبــا طفلة واحدة فقط ، توفي موريس ميرلوبونتي وفاة مفاجئة 
نتيجة ســكتة دماغية  في 3 مايو 1961، عن عمر ناهز الـ 53 عاًما، تم 

دفنه في مقبرة بير الشيز في باريس.
من اشهر اقواله 

اجسادنا هي الوسيط العام المتلك العالم .
نحن ال نكتسب المعرفة من خلل عقولنا ، وانما من تجاربنا .

n   صلــى بعــض االعــراب خلف بعــض األئمة في الصــف األول وكان 
اســم االعرابي مجرما ، فقرأ االمام و المرســلت إلى قوله ألم نهلك األولين 
، فتأخــر البدوي إلــى الصف االخر. فقــال ثم نتبعهم اآلخريــن ،فرجع إلى 
الصف االوسط  فقال كذلك نفعل بالمجرمين ،فولى فارا .وهو يقول ما أرى 

المطلوب غيري . 

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

 ابن سبعني.. الفيلسوف الزاهد
يف رحاب العلم واإلميان  

n    هو اإلمام شــيخ اإلســلم القطب 
الــوارث المحمــدي : أبــو محمد عبد 
الحــق بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن 
نصر بن فتح بن ســبعين ، اإلشــبيلي 
المرسي، الرقوطي األصل، الصوفي 

المشهور على قواعد الفلسفة.
ُولَِد في مرسية باألندلس سنة 614هـ، 
واشــتُِهر بابن سبعين؛ ألنه كان يطلق 

على نفسه ابن دارة،.
وهو من أســرة نبيلة وافرة الغنى هي 
أســرة ابن ســبعين التــي تذكر بعض 
المصــادر أنها تصعد في نســبها إلى 
النبــي صلى هللا عليه وســلم، وقضى 
مطلع شــبابه فــي األندلس،  وفي هذا 
الســياق؛ قــال أحمد أميــن في “ظهر 
اإلســلم” عن ابن ســبعين: “نشأ تِرفاً 
موقَّــراً، وقــد كان وســيماً جميــًل، 
ة، عزيــز النَّفس، درس  ملوكي البــزَّ
العربيــة واألدب باألندلس، ثم ارتحل 
إلــى ســبتة، وانتحل التصــوف على 
قاعدة زهــد الحكماء وتصوفهم، وجد 
واجتهــد، وجــال في بــلد المغرب، 
وهو دون العشــرين من عمره.وأخذ 
التصــوف عــن أبي إســحاق إبراهيم 
بن يوســف بن محمد بــن الدهاق.ليُل 
التََّصنُّــع، آية من اآليــاِت في اإليثار 
والُجوِد ِبَما وحينما نزل ســبتة؛ عَكف 
ســها،  ف، ودَرســها ودرَّ على التصوُّ
ووجــد قبواًل لدى العامــة التي تدفقت 
ج  إلى مجلسه، وفي المدينة ذاتها؛ تزوَّ
من امــرأة غنية أُعِجَبت به وشــيَّدت 
لــه بيتاً أقام فيه وأنشــأ زاوية للعبادة، 
وُرِزَق بابنــه محمد والذي حمل لقبّي 
شــهاب الديــن أو نور الديــن. قضى 
الفتــرة الخصبــة من حياتــه الروحية 
في المغــرب، وفيها أيضاً ألف معظم 
رسائله، وجرت له المناظرات العنيفة 
مع فقهاء المغرب من أعداء الفلســفة 
والتصــوف، فظهــرت عليهــم حجته 
وخصمهــم بمتانــة اســتدالله وســعة 
اطلعــه حتــى إن أحــد تلميــذ ابن 

ســبعين، ولعلــه يحيى بــن محمد بن 
أحمد بن ســليمان قال في رسالة دافع 
فيها عن أســتاذه، وســماها: “الوراثة 

المحمدية والفصول الذاتية
اد الفلسفة القائلين بوحدة  يعتبر من زهَّ
الوجود، له أتبــاع ومريدون يعرفون 
العربيــة  درس  وقــد  بالســبعينية، 
واآلداب باألندلس، ثم انتقل إلى سبتة 
وانتحــل التصــوف علــى قاعدة زهد 
فهــم، وعكــف على  الفلســفة وتصرُّ
مطالعة كتبه، وجدَّ واجتهد، وجال في 
بلد المغرب، ثم رحل إلى المشــرق، 
وحــجَّ حججاً كثيــرة، وشــاع ذكره، 
وعظم صيته، وكثــرت أتباعه، على 
رأي أهــل الوحــدة المطلقــة، وأملى 
عليهــم كلماً في العرفــان على رأي 
االتحاديــة، وصًنّف في ذلك أوضاعا 
كثيرة، وتلًقّوها عنه وبثُّوها في البلد 
شــرقاً وغرباً.قال الذهبــي: “كان من 
اد الفلســفة، ومن القائلين بوحدة  زهَّ
الوجــود ، قال ابن حبيــب: “صوفي 
ف، يتكلم  د متعبِّد متقشِّ متفلســف متزهِّ

على طريق أصحابــه، ويدخل البيت 
لكــن مــن غيــر أبوابه، شــاع أمره، 
واشتهر ذكره، وله تصانيف، وأتباع، 
وأقــوال، تميــل إليها بعــض القلوب 
األســماع”.حاول  بعــض  وينكرهــا 
ابن ســبعين وضــع منطق إشــراقي 
على شــاكلة ســابقه يحيى بــن َحَبِش 
ــْهَرَوْرِديُّ  بن أَِمْيَرَك، أبو الفتوح السُّ

الفيلسوف المقتول ) 587 هـ)
هذا المنطق -الذي أســماه ابن سبعين 
“المحقق”- وهو منطق ليس من جنس 
ا من قبيل  ما يكتب بالنََّظر العقلي، إنمَّ
النفحــات اإللهيــة التــي يبصــر بها 
اإلنسان ما لم يبصر ويعلم ما لم يعلم، 
فهــو بمثابة منطق ذوقي إو إشــراقي 
ال يرتكز على التجربة واالســتقراء، 
ــا يقــوم علــى أســاس الفطــرة  وإنمَّ
والمشــاهدة ، هــذا ويخصــص ابــن 
ســبعين لهذا الغرض قسماً طويًل من 
كتابه “بد العارف” على شاكلة ما قام 
الســهروردي في “حكمة اإلشراق”، 
حيــث يتضح جلياً تأثــر األول بمنهج 

الثانــي ، ومباحث هذا المنطق الجديد 
-بحســب ما وصفه ابن ســبعين-،” ال 
تصورها بالمرشــد وال تنالها النُّفوس 
ـد، بــل بالنَّفحــات  بالجهــد وال بالتجلّـُ
اإللهيــة، حتــى يبصر )اإلنســان( ما 
لــم يبصر، ويعلم مــا ال يعلم، وتظهر 

أشياء ال من جنس ما يكتسب”.
رح يوازيه لدى الســهروردي  هذا الطَّ
قوله:” إنه لــم يحصل لي أوال بالفكر 
بــل كان حصوله بأمٍر آخر، ثم طلبُت 
ة عليه حتى لو قطعت النََّظر عن  الُحجَّ
ة ما كان يُشككني فيه مشكك”. ،  الحجَّ
وعلــى الرغم من اعتداد ابن ســبعين 
بنفسه وتأكيده على عدم تأثره بأٍي من 
سابقيه؛ بيد أن الدارسين والمختصين 
ة تأثر واضح في منهجه بما  يرون ثمَّ
قدَّمــه الســهروردي، خصوصــاً في 
مسألة محاولتهما التملُّص من المنطق 
األرسطي، وبناء أسس منطقية جديدة 
قائمــة على الــذَّوق والمشــاهدة، إلى 
جانب بحثهما فــي الُخْلد قبل التصور 
والتصديــق ال بعدهما، فمــن المعلوم 
بأن الســهروردي كان أول من حاول 
التحــرر مــن قبضة منطق أرســطو، 
وقيامه بوضــع منطق جديد قائم على 

م. أساس علمي منظَّ
من كتبه الكلم على المســألة الصقلية 
، رســالة النصيحة النورية، عهد ابن 

سبعين ، اإلحاطة.
مــات ابــن ســبعين فــي مكة ســنة ) 
669هـــ1272-م( على الراجح من 
أقوال أصحاب التراجم، وقد قيل : إنه 
مات مسموماً رحمه هللا بفعل خصومه 
الذين حنقوا عليه وتميزوا منه غيظاً، 
لما كان يتمتع به من حظوة عند أمير 
مكة ويد طولى في توجيه دفة الحكم، 
فأوغروا الصدر عليه، وتم قتله بأمر 
مــن “الملك المظفــر” صاحب اليمن، 
الذي  وبتحريض “وزيره الحشــوي” 

كان يكره ابن سبعين.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن غروب الشمس 
من على سطح المريخ يبدو أزرق 

اللون.
- هل تعلم أن في العام 1440م، 

اخترع األلماني يوهانس جوتبرغ آلة 
الطباعة.

- هل تعلم أّن األفعى تستطيع الرؤية حتى بعد إغالق 
جفونها.

- 1994 ميالد فيديريكو بيرنارديسكي، 
العب كرة قدم إيطالي.

-  2009   وفاة ستيفان كيم سو هوان، 
كاردينال كاثوليكي كوري جنوبي ورئيس 

أساقفه سيول الشرفي.
 -  2011انطالق أولى المظاهرات الفعلية إلسقاط نظام معمر 
القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا، وسقوط أولى شهداء ثورة 

17 فبراير بالمدينة ذاتها.
- 16   فيفري عيد االستقالل في لتوانيا .

مرة واحد أحول استقبل أبوه في 
المطار وهو عائد من فرنسا فبدل 

أن يهز الكابة هز باباه وسلم على الكابة .  

الشجاعة هي االستعداد لمواجهة المصائب التي ال مهرب 
منها برباطة جاش  .   

 عزت بيجوفيتش 

 يرقد بعني وحدة كي الذئب..

 يضرب هذا المثل للشخص الفطن جدا ال يأمن غره ولو 
لحظة .

       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.

الثالثاء  16 فيفري  2021
الموافق لـ 4  رجب 1442



n و بحســب مصادرنــا، فان وزارة 
الفالحــة كانــت قــد اوفدت قبــل اام 
لجنــة تحقيق رفيعة الى المؤسســة و 
تم مباشــرة تحقيق دقيــق بخصوص 
العثــور على تلك الكميــة من اللحوم 
البيضــاء المخزنة بصورة مشــبوهة 
إلــى  أدت  المؤسســة  مخــازن  فــي 
فسادها، حيث تم طالئها بمادة حافظة 
تســتعمل في حفظ الجثــث، حيث تم 
وقتهــا اتخــاذ كل التدابيــر القانونية 
القضيــة  ملــف  بتحويــل  الالزمــة 
علــى نيابة محكمة ســكيكدة التي من 
جهتها باشــرت فتح تحقيــق قضائي 
فــي القضية، في الوقــت الدي علمنا 

بــان وزارة الفالحة قامت على الفور 
بتوقيف عدد من اطارات المؤسسة و 

توقيف تحفظي للمدير المؤسســة مع 
تحويل الملف على الجهات القضائية.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 17/ 0
الجزائر : 19/ 7
وهران : 22/ 5 

    عىل خلفية اكتشاف أزيد من  قنطار من اللحوم الفاسدة يف مخازن المؤسسة  
إنهاء مهام مدير مذابح الشرق بحمادي كرومة في سكيكدة

n تمكنــت الفرقــة اإلقليميــة للــدرك الوطني 
بباتنــة من إحبــاط عملية نقل كميــة معتبرة من 

المفرقعات أجنبية الصنع.
حيثيات القضية تعــود لتاريخ 08/02/2021 
وبنــاء على بنــاء على معلومات ســابقة تمكنت 
الفرقــة اإلقليمية من إلقاء القبض على شــخص 
يبلــغ من العمر 45 ســنة على متن ســيارة من 
نوع بيجو إكســبار على مســتوى طريق الوزن 
الثقيــل بتامشــيط أين عثــر بداخلهــا على كمية 
معتبرة المفرقعات متمثلة في 20 كيس بمجموع 
 roman 2000 وحدة من المفرقعات من نوع
candle ليتم حجزها و استصدار اذن بالتفتيش 
أين عثــر بمنزله على كيس آخــر يحتوي على 
99 وحــدة من المفرقعات، وبعد اســتفاء كامل 
اإلجــراءات القانونيــة تم تســليم المتهم للجهات 
القضائيــة التابعة لدائرة االختصاص في انتظار 

محاكمته.
فوزي .ب

n وصلــت العمليــة إلــى مرحلــة 
رقمنة الدفاتر العقارية وهو ما سيحل 
مشــكل طالبــي الســكن، فبفضلها تم 
التحقيــق فــي 82098 شــخص من 
طالبي ســكنات عــدل 02 و5463 
ملفا سكنات ترقوية مدعمة و7213 

ملفات سكن اجتماعي.
وصــرح أمــس المديــر الوالئي أنهم 
بلغــوا ذروة العمليــة أين تمت رقمنة 
كل أرشــيف المحافظــة العقارية منذ 
الفاتــح من مارس ســنة 1961 إلى 
يومنــا هذا، بمــا فيها مختلــف أنواع 

البطاقة العقارية والعقود.
العمليــة التــي بــدأت ســنة 2019 
وتدخــل في إطــار عصرنــة القطاع 
ســجلت مرحلــة جديــدة فــي تاريخ 
المحافظة التي أنجزت سنة 1849، 
حســب ما صرح به ذات المســؤول، 
وهي محــل متابعة مــن المدير العام 

ألمالك الدولة منذ بدايتها.
وأوضــح ذات المتحــدث أن العملية 
مــرت علــى ثالثــة مراحــل، أولها 
التعريــف بالمــالك وثانيهــا تعريف 
األمالك، أما المرحلــة الثالثة فتتعلق 
بالمســح الضوئي للوثائــق الموجودة 
علــى مســتوى المحافظــة العقاريــة 
وفهرســتها، أي الربط بين المعلومة 

والبطاقية.
وتــم مســح 87706 ملــف ضوئيا 
أمــا  منهــا،   87599 وفهرســة 
البطاقات األبجدية فتم مسح وفهرسة 
194904 بطاقيــة، وبطاقــات قطع 
تــم   37335 أحصيــت  األراضــي 

مسها وفهرستها كليا.
للعقــار  العامــة  للبطاقــة  وبالنســبة 
أحصيــت علــى مســتوى المديريــة 
الوالئيــة 45302 شــملتها العمليــة 
كاملــة، وتمــت فهرســة البطاقــات 
الخاصــة للعقــار التــي بلــغ عددها 
84335 والعقــود 234068 عقــد 

تمت رقمنتها.
وأكــد أن الرقمنــة ســتمكن اليوم من 
الحصول علــى المعلومــة والوثائق 
والعقــود  الشــخص  ومعلومــات 
المرتبطة به، وتمكين أي جهة كانت 
من المعلومة المتعلقة باألشخاص في 

الحال.
أما بخصــوص ما تبقى مــن العملية 
فصــرح المديــر أنــه لــم تبــق  إال 
بعض الرتوشات في انتظار وصول 

اإلشارة من المديرية العامة لألمالك 
الوطنيــة ليتــم ربــط هــذه المعلومة 
بالمديريــة العامة للتمكين من تمركز 

المعلومة على مستوى أعلى.
وعن ســيرورة العملية كشــف مدير 
المحافظــة الوالئيــة أنهــم عانوا من 

نقص المستخدمين 
ضــرورة  علــى  الوالــي  وشــدد 
والتعجيــل  العمليــة  اســتمرارية 
بإتمامهــا مــع الحفاظ على ســيرورة 
النظــام وتفــادي الوقوع فــي حاالت 
األعطــاب المتكــررة التــي تعرفهــا 
 األنظمة اآللية فــي بعض اإلدارات.
وصــرح ذات المســؤول أن الرقمنة 
كل  لتــدارك  الوحيــد  الســبيل  هــي 
األخطــاء والتالعبات التي يمارســها 

البعض من موظفين ومواطنين.

 باقة األخبار 
وفاة ثالثة أشخاص

 يف حادث مرور ببجاية

n خلّــف حادث مــرور أليم وقع صبيحــة أمس، على 
مســتوى الطريق الســيار شــرق والية بجاية في منطقة 
بوجليــل مقتل ثالثة أشــخاص وتعــرض آخر إلصابات 
خطيرة، وبحسب المصادر التي أوردت إلينا الخبر، فإن 
هــذا الحادث يعــد مجزرة أول مجــزرة مرورية تحدث 
علــى مســتوى الشــطر الذي تــم فتحه مؤخــرا للطريق 
الســيار الرابــط بين منطق أحنيــف بأقبو إلــى الطريق 
الرابــط بين البويــرة والعاصمة، حيث تمثل هذا الحادث 
في اصطدام عنيف وقوي بين سيارتين سياحيتين، حيث 
توفي سائقيهما وشاب آخر في عين المكان، وكلهم شباب 
ال تتجاوز أعمارهم 28 ســنة، في حين تعرض شخص 
ثالث في الثالثينات من عمره إلصابات خطيرة جدا، وقد 
تدخل عناصــر الحماية المدينة بنقل هؤالء الضحايا إلى 
مستشــفى أقبو، في حين فتحت مصالح األمن تحقيقا في 

مالبسات هذا الحادث األليم.
سفيان. خ

 إيداع أستاذ الثانوية الحبس 
بعد اإلعتداء عىل زميله بتبسة

n تمكنت قوات الشرطة التابعة ألمن دائرة الشريعة من 
معالجــة قضية تتعلــق بجناية محاولة القتــل العمدي مع 
ســبق اإلصرار والترصد والتي راح ضحيتها مشــرف 
تربوي عامل على مســتوى احدى المؤسســات التربوية 
أثنــاء مزاولة مهامــه داخل ذات المؤسســة، حيث تعود 
وقائع القضية الى تلقى قاعة االرســال ألمن الدائرة نداء 
اســتغاثة مفاده وقوع شــجار بأحد المؤسســات التربوية 
للتعليم الثانوي بمدينة الشــريعة، ليتم فور تلقى االرسال 
التنقل إلى عين المكان اين تم إيجاد الضحية مصاب بأداة 
حادة في اماكن مختلفة من جسمه ،مما استوجب نقله على 
جناح  السرعة الى قســم االستعجاالت الطبية بمستشفى 
الشــريعة ،وعليه وبناء على ذلك تم توقيف المشــتبه فيه 
الذي عثر بحوزته على ســالح الجريمة)ســالح ابيض( 
وتحويلــه الى مقر أمــن الدائرة و فتح تحقيق في القضية 
، وبعد إتمــام كافة اإلجراءات القانونية الالزمة تم تقديم 
المتورط أمام العدالة لدى محكمة الشريعة التي أصدرت 
في حقــه أمرا يقضي باإليداع في قضيــة جناية محاولة 

القتل العمدي مع سبق اإلصرار والترصد.
 منى .ب 

وضع حد لنشاط عصابة أرشار 
مختصة يف اإلجهاض بالعاصمة 

n وضعــت مصالح أمن المقاطعــة اإلدارية الدرارية 
التابعة ألمن والية الجزائر حدا لجماعة أشــرار مختصة 
في اإلجهاض, حســب ما أفاد بــه  االثنين بيان للمديرية 

العامة لألمن الوطني.
و أوضــح البيــان أن حيثيات القضية تعود الى تســجيل 
عناصر األمن الحضري السادس لحي السبالة )درارية( 
تواجد قاصر بالمستشفى الجامعي بني مسوس تعرضت 
لإلجهاض و تم تحويلها إلى مستشفى باب الوادي بسبب 
تدهــور حالتهــا الصحيــة ،و أضــاف المصــدر أنه بعد 
عملية التحري مع والدة القاصر من قبل فرقة الشــرطة 
القضائيــة و بعد إخضــاع القاصر للفحوصــات الطبية, 
تبين أنها تعرضت لنزيف داخلي نتيجة اإلجهاض, حيث 
بينت التحريات المكثفة أن القاصر تعرفت على شــخص 
عبر صفحة الفايســبوك تطورت إلى عالقة غير شرعية 
نتج عنها حمل. وبعد اعالم الضحية للمشــتبه فيه لطلب 

المساعدة أصبح يتهرب منها.
 و أوضــح البيان أن  القاصــر اضطرت للتواصل عبر 
الفايســبوك مع أحد الصيادلة بزرالدة عرفها على طبيبة 
تقــوم باإلجهــاض بالبليدة التي اتصلت بهــا واتفقتا على 
اجهاضهــا مقابــل مبلــغ مالــي 55.000 دج زائد مبلغ 
كــراء الشــقة ب 4000 دج, لتتوجــه المعنية إلى والية 
البليــدة أين قامت بالعملية و اســتنادا لذات المصدر, فان 
مصالح الشــرطة تمكنت بالتنســيق مع المتعامل الهاتفي 
للمعني من تحديد هوية المشــتبه فيه من خالل رقم هاتفه 
وتحديد مكان تواجد المشتبه بها و توقيفها بناء على إذن 
بالتفتيــش في وســط مدينة بوفاريك و هــي تقود مركبة 
حيث تم العثور على معدات طبية تســتعمل في عمليات 
اإلجهــاض و أوضــح ذات البيــان أن التحقيــق بين أن 
المشــتبه بها متعودة على القيام بهذه العمليات بالتنســيق 
مع شــريكها الذي يعمــل كممرض بعيــادة تصفية الدم, 
إذ تقوم بإرســال فتيات لغرض اجهاضهــن مقابل مبالغ 
مالية, مشيرا الى أنه و بعد اذن بالتفتيش طال منزلها, تم 
حجــز علب من دواء ليتم تقديم المشــتبه فيهم أمام وكيل 

الجمهورية المختص إقليميا
ر.م

 n مجلــس النــواب أو مجلــس الشــعب أو 
البرلمان هو هيئة تشــريعية ومؤسســة دستورية 
، تختص في األصل بجميع ممارســات الســلطة 
التشــريعية ،وفقــا لمبــدأ الفصل بين الســلطات. 
ويتكــون مــن مجموعة من األفــراد يطلق عليهم 
اســم النواب أو ممثلي الشعب ، بيد أن هذه الهيئة 
فقدت هيبتها ومصداقيتها في الســنوات األخيرة ، 
خاصة خالل حكم النظام الســابق الذي فتح الباب 
على مصرعيه للفساد حتى كاد أن يكون ثقافة في 
المجتمــع ، فتحول البرلمان إلــى مهزلة وأصبح 
كل مــن هــّب ودب يســعى ألن يكــون برلمانيــا 
ونائبا وممثال للشــعب ، والنتيجة برلمان ضعيف 
بنواب وجودهم يقتصر فقط على التصفيق ورفع 
األيدي ومواالة الســلطة والتصويــت والقليل من 
يصنع االســتثناء، فيجد نفســه محاصرا بين قول 
كلمــة حق أو التهميش واإلقصاء وحتى الطرد و 
”سبيسيفيك” النائب المسكين خير مثال عن ذلك .
نــواب نعرف جيــدا الكثيــر منهم ، وجالســناهم 
ووقفنــا علــى رداءتهــم ،ومهازلهــم ،وتفكيرهم 
المحــدود ،وســعيهم للنهــب والســلب دون حياء 
نواب بمســتويات هابطة ، فصار البرلمان يجمع 
الحالقة ،وهذا شــائع وبارون األورو  ، وأباطرة 
المــال ،والمقــاول ، نائــب يدفــع الماليير ليظفر 
بمقعــد يعيد له ما صرف ويزيــده ثراًء ويرفض 
مبارحته ،فيبحث بشــتى الطرق والمسالك للبقاء 
في كرســيه ، نواب يربطون عالقات مع وزراء 
ووالة وال يوظفون ســوى مصطلح ”ليزفار” هم 
هكــذا مثل الوحوش البرية ،وال يفكرون البتة في 

الشعب الذي يفترض أنه سيد وهم خّدامه.
كــوارث لم تحدث إال فــي الجزائر،عندما يصبح 
النائب رمزا للفساد و”كبرانت الكرش” وللشكارة 
بمدلولهــا الممقوت الجامــع للمــال الحرام،واقع 
لألســف فــرض نفســه لعهــدات ،فــكان التــأزم 

والمأزق وبرلمان فاقد للمصداقية ..
آخر الــكالم ..اليــوم وبعــد تــداول أخبارعن 
نية رئيــس الجمهورية في وقــف المهزلة ،وحّل 
البرلمان ،وتنظيم انتخابات نيابية ومحلية مسبقة ، 
يعود األمل في إمكانية رؤية برلمان بنواب أكفاء 
يخافون هللا ويخدمون الشعب وينتمون حقا للوطن 
، الســيما وأن قانون االنتخابــات الجديد ال مكان 
فيه للمال الفاســد ولسياسة الشكارة ..وهو ما من 
شــأنه أن ينهي وجود نواب ”الحفافات وأصحاب 

الكروش”. 
                          يزيد سلطان

كاريكاتور 
اليوم العاملي للسرطان

برلمان كفاءات  
آخر الكالم 

الصبح  : 05.53
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.51
املغرب  : 18.20
العشاء : 19.37

مواقيت الصالة 

الثالثاء 16 فيفري  2021/الموافق لـ 4 رجب 1442

قررت، أمس، وزارة التجارة إنهاء مهام مدير مؤسسة مذابح الشرق وحدة حمادي كرومة في سكيكدة، و هذا على خلفية 
اكتشاف ازيد من 100 كلغ من مادة اللحوم الحمراء الفاسدة و المنتهية الصالحية الت تم رشها بمادة حفظ الجثث قبل أيام.

بلغت نسبة تقدم عملية رقمنة أرشيف المحافظات العقارية على مستوى المحافظة الوالئية لقسنطينة نسبة 99.88 
بالمئة من مجموع 684052 وثيقة محصاة.

مدير املحافظة الوالئية يشتكي  نقص املستخدمني

رقمنة أرشيف املحافظة العقارية يبلغ 99 باملئة بقسنطينة 

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

حجز أزيد من 2000 وحدة 
من المفرقعات بباتنة

سكيكدة: نورالدين .ب

قسنطينة: آالء مزياني
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