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 وضع رئيس بلدية ع أزال بسطيف تحت الرقابة القضائية وضع رئيس بلدية ع أزال بسطيف تحت الرقابة القضائية

حرية و مسؤولية حرية و مسؤولية 

قضية “جي � فارما“ وتمويل حملة بوتفليقةقضية “جي � فارما“ وتمويل حملة بوتفليقة

التماس التماس 1010 سنوات سجن  سنوات سجن 
لسالل وأويحيى لسالل وأويحيى 

وو33 سنوات لزعالن سنوات لزعالن
  

 جيجل 
 -  - تشغيل وحدة االخ+ال تشغيل وحدة االخ+ال 

المبا; بطاقة المبا; بطاقة 2.52.5 مليون طن 
سنويا  بمركب بالرةسنويا  بمركب بالرة

- وفاة امرأة اختناقا بالغاز.. - وفاة امرأة اختناقا بالغاز.. 
A ونجاة زوجها وابنهاA ونجاة زوجها وابنها

 أوالد يحي خدروش
سكيكدة 

- عائالت بحار باخرة يونس “- عائالت بحار باخرة يونس “22“ “ 
المفقودI يناشدون رئيس المفقودI يناشدون رئيس 

الجمهورية التدخل   
سطيف

الطلبة يغلقون مقر مديرية الطلبة يغلقون مقر مديرية 
الخدمات الجامعية سطيف 22

تبسة
إيداع شقيقM الحبس 

قاما بقتل شاب    

ص 24

ص 24

“المU“ السابق منتظر 
بمحكمة بوقاعة بمحكمة بوقاعة 

ر ر 

ص 5

 حقق وفاق سطیف فوزا ثمینا في العاصمة الغانیة أكرا ( حقق وفاق سطیف فوزا ثمینا في العاصمة الغانیة أكرا (1-12-2) أمام آشانتي ) أمام آشانتي 
كوتوكو الغاني أمس  األحد في إطار ذھاب الدور السادس عشر “مكرر“. كوتوكو الغاني أمس  األحد في إطار ذھاب الدور السادس عشر “مكرر“. 
وبعد أن كان الوفاق منھزما قلب الطاولة على اصحاب األرض في الربع وبعد أن كان الوفاق منھزما قلب الطاولة على اصحاب األرض في الربع 

ساعة األخیر .ساعة األخیر .

ص  2

ص  9

ص  24/7 

ص 24

  تخفيف تدابير 
الحجر الصحي.. 

فتح أسواق السيارات،    
استئناف جميع 

األنشطة الفندقية
ومنع التجمعات
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ص12

 وفاق سطيف يطيح  بآشانتي  وفاق سطيف يطيح  بآشانتي 
كوتوكو  و يعود بفوز ثم من أكراكوتوكو  و يعود بفوز ثم من أكرا  

ص12

بوداوي ظهر كبا أمام بوداوي ظهر كبا أمام 
باريس سان جمانباريس سان جمان
فريقه فاز على فريقه فاز على 
ليون ..ديلور ليون ..ديلور 
يبدع ويصاب يبدع ويصاب 

مجددامجددا

نgوا التآلف و اإلخاء بينهم نgوا التآلف و اإلخاء بينهم 
 بني عداس، السوريون  بني عداس، السوريون 

و النازحون األفارقة و النازحون األفارقة 
يتشاركون مواقع يتشاركون مواقع 

ص 15التسول التسول 

 كان منهزما وعاد بقوة َّـ الربع ساعة األخ كان منهزما وعاد بقوة َّـ الربع ساعة األخ

إقدام  بإمكانية  السياسية  الساحة   mع المستجدة  المؤ;ات  كل  توحي 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عm حل الpلمان الحاo خالل أيام قليلة 
قانون  ظل   A  ستجر ومحلية  مسبقة،  برلمانية  النتخابات  تحضUا  وذلك 
جديدة  جزائر  بناء   uمسا إطار   A  وذلك جديد  ودستور  جديد،  انتخابات 

تستجيب لمطالب الحراك الشعبي A ذكراه السنوية الثانية. 

حل الpلمان خالل أيامحل الpلمان خالل أيام

أيام نواب الشكارة أيام نواب الشكارة 
صارت معدودةصارت معدودة

ص 3

ّّ

ّّ



حليب أخرض اللون!.. هكذا أّثر كورونا عىل هذه األم

n تفاجأت أم مكسيكية بتحول 
لــون حليبهــا إلــى األخضــر، 
وذلك عقــب إصابتهــا وطفلتها 
كورونــا  بفيــروس  الرضيعــة 

المستجد.
وقالــت آنــا كورتيــز، إن لون 
أثنــاء  يتغيــر  أصبــح  حليبهــا 
محاربتها للوباء، وقد أخذ يعود 
للونــه الطبيعــي بعد فتــرة من 
إجرائهــا الختبار أثبــت تعافيها 

من كورونا الحقا.
»ميــرور«  صحيفــة  ونقلــت 
آنــا  طبيــب  عــن  البريطانيــة 
قولــه، إن تغيّــر لــون الحليــب 
قــد يكــون ناتجا عن أجســامها 

المضادة التي تقاوم العدوى.
وأشارت آنا إلى طبيبة األطفال 
التي تتواصل معها أعلمتها بعد 
اكتشــافها اإلصابة بكوفيد19-، 
تواصــل إرضــاع طفلتهــا  أن 

»طبيعيــا«، مشــيرة إلــى أنها 
ســيمنح  الحليــب  أن  أخبرتهــا 
الطفلة كل مــا تحتاجه، كما أنه 
سيدعمها إن كانت هي األخرى 

مصابة بالمرض.
ووفــق خبــراء بريطانيين فإنه 
المرضعــات  علــى  يتوجــب 

المصابات بكوفيد19- 
مواصلــة الرضاعــة الطبيعيــة 
كونها ستحمي األطفال الرّضع، 
الفيــروس  أن  إلــى  مشــيرين 
التاجــي ال يدخــل إلــى حليــب 

األمهات.
وتعليقــا علــى حالــة آنــا قالت 
الدكتــورة ناتالــي شــنكر مــن 
كوليــدج  إمبريــال  مركــز 
لنــدن، إن النســاء المصابــات 
بكورونا يولّدن أجســاما مضادة 
لكوفيــد19-، تدخل إلى الحليب 
لــدى أكثر من 90 في المئة من 

النساء.

قضية وليد نقيش يف الواجهة

اإلعالن عن إنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب 

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية 
رقم 5 تحصيص رقم137 المدينة علي 

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

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

التحرير :
هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

aineldjazairpub@gmail.com
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وفاة امــرأة اختناقا بالغاز.. ونجــاة زوجها وابنها يف 
اوالد يحي خدروش بجيجل

 

n تلقــت عائلــة )ل – ع (القاطنــة ببلديــة أوالد يحي خدروش 80 
كلم شــرقي الوالية جيجــل ضربة موجعة،إثر تعرضهــا الختناق بغاز 
أحادي أكسيد الكاربون ، حيث توفيت الزوجة التي ال تتعدى األربعين 
من عمرها في العيادة المتعددة الخدمات بســيدي معروف،فيما تم نقل 
األب وإبنه الى مستشــفى منتوري بشــير بالميلية في حالة حرجة،إذ 
تم اســعافهما وقد تحســنت حالتهما وقد تقرر ابقاءهمــا تحت الرقابة 
الطبيــة الى غاية شفاءهما.يشــار الى أن الوالية جيجل شــهدت خالل 
فصل الشتاء الجاري عدة حاالت وفاة  بسبب االختناق بالغاز ،كما تعد 
هذه الحالة التي عرفتها مشــتة أيدال الثانية في إقليم بلدية اوالد يحي 

خدروش خالل الفصل ذاته.
نصرالدين.د

  إيداع شقيقني الحبس قاما بقتل شاب بتبسة 
قــوات  تمكنــت   n
التابعة  الفرقــة  الشــرطة 
الوالئيــة  الجنائية بالمصلحــة 
للشــرطة القضائية بأمــن والية 
تبســة من معالجة قضية تتعلق  
بالقتل العمدي مع سبق اإلصرار 
و الترصــد  ،والتي تــورط فيها  
شــقيقان تتــراوح اعمارهما بين 
21 و 19 سنة ،وراح  ضحيتها 
شــاب يبلغ من العمر 24 سنة ، 
حيثيــات القضية تعــود الى تلقى 
قاعــة اإلرســال بأمــن الواليــة 
لنداء مــن طرف العنصر المكلف 

بالحراســة الى مستوى مؤسسة االستعجاالت بمدينة تبسة يتعلق باستقبال ذات 
المؤسســة لشــخص  في حالة حرجة بعد إصابته بسالح ابيض ،ليتم فور تلقي 
االرســال توجيــه القــوة الالزمة الى عين المــكان مع تكثيف األبحــاث و تفعيل 
مخطــط امني مســتعجل لتحديد هويــة المتورطين وتوقيفهم ،خاصــة بعد وفاة 
الضحيــة متأثرا باإلصابة المباشــرة التــي تلقاها بعد مدة قصيــرة من وصوله 
الــى المؤسســة االستشــفائية.التحريات واألبحــاث التي أجرتهــا ذات الفرقة و 
بعد اســتغالل المعلومات المســتقاة اثبتت تورط شــقيقين كانا على عالقة وثيقة 
بالمعني،ليتــم بنــاء على ذلك توقيف أحدهما ،في حين بقي الثاني في حالة فرار 
والــذي تــم توقيفه فيما بعد على مســتوى احد محطات نقل المســافرين بمدينة 
تبســة وهو يحاول مغــادرة  إقليم الوالية مــع اســترجاع أداة الجريمة ، وذلك 
مع توقيف شــخص اخر)ثالث( كان برفقته أثناء محاولته المغادرة ،والذي بعد 
إخضاعــه لعمليــة التلمس الجســدي عثر بحوزته هو اآلخر على ســالح أبيض 
محظــور ليتم  بناء على ذلك توقيــف المعنيين وتحويلهم رفقة المحجوزات الى 
مقــر أمــن الواليــة  قبــل تقديمهم أمــام العدالة التــي أصدرت في حقهــم  امرا 
يقضي باإليداع حول قضية القتل العمدي مع ســبق اإلصرار والترصد في حين 
حكــم على الشــخص الثالث بعام حبس نافذة وغرامة ماليــة حول قضية حيازة 

سالح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي.      
                                                                   منى بوعكاز

اإلثنين 15 فيفري  2021
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

تعود لعرص ما قبل التاريخ
اكتشاف آثار قديمة 
بتاكسالنت يف باتنة 

nتــم ، أمــس 
ف  كتشــا ا
قديمــة  آثــار 
تعــود  جــدا 
إلــى مــا قبــل 
بجبل  التاريــخ 
بوغيول ببلدية 
نت  كســال تا
ب  جنــو
غــرب باتنــة ، وتحتوي هذه اآلثــار علي حفريات 
ومنحوتــات ومغــارات قديمــة ونقــوش جداريــة  
وبقايــا اثرية عريقة .ويعتقــد أن هذه االثار ترجع 
الــي عصور قديمة جدا وقد اتخذت مديرية الثقافة 
تدابير استعجالية تمثلت في تسييج الموقع ووضع 
حراسة دائمة عليه الي حين ايفاد فرقة من خبراء 
متخصصيــن فــي عليم االثــار مــن وزارة الثقافة 
للتقرير في شان هدا االكتشاف من الناحية العلمية 

ومن حيث اهميته كتراث تاريخي 
محمد غناي

وفاة الفنان البدوي الشيخ 
الطاهر ولد مرحوم

n ســيدي بلعباس - توفي ليلة الســبت إلى 
األحد المغني في الطابع البدوي الفنان الطاهر 
ســي ســاني المعــروف بالشــيخ الطاهر ولد 
مرحــوم عن عمر ناهز 69 ســنة بعد صراع 
مع مرض عضال وذلك ببلدية مرحوم )جنوب 

والية سيدي بلعباس(، 
ويعتبــر الراحل أحــد أعمدة األغنيــة البدوية 
الــذي ذاع صيتــه داخــل وخــارج الوطــن، 
تتنــاول مواضيــع  التــي  بأغانيــه  واشــتهر 
اجتماعيــة وعاطفيــة أداهــا بطريقــة مميزة 
وبطابع بدوي يمزج بين األصالة والحداثة ما 

شّد إليه اهتمام الشباب.
وقد عرف الفقيــد بخصاله الحميدة واهتمامه 
الكبيــر بالفن و باألغنيــة البدوية التي أحياها 
وشــجع علــى تثمينهــا وترقيتهــا مــن خالل 
الحــرص على نقــل تــراث األغانــي البدوية 

خارج الوطن.
ووري جثمــان الشــيخ الطاهــر ولــد مرحوم 
الثرى بمقبــرة بلدية مرحــوم بحضور رفاقه 

من الساحة الفنية وجمع من المواطنين.

وقفة احتجاجية لطبيب مختص بميلة
n نظــم نهــار امس طبيب.  مختص بمستشــفي االخوة 
مداحــي بفرجيوة  وقفــة احتجاجية  أمــام مديرية الصحة 
واسكان ا لوالية ميلة و حسب تصريح الطبيب فان   األمر 

له عالقة
بسبب التوزيع التعسفي للسكنات من طرف مصالح الصحة 

فرجيوة و الممنوحة من طرف والي الوالية 
و صرح الطبيب المحتج بأن  والي الوالية خصص السكنات 
لألطباء المختصيــن اال أن مصالح الصحة قامت بتوزيعها 
إلداريين وطبيب عام حسب تصريح الطبيب المحتج السيد: 
لحمــام الــذي طالب والــي الوالية  بالتدخل و منحه ســكنا 
وظيفيــا علي غرار باقي األطباء عبر واليات الوطن موكدا 
استمرار وقفته االحتجاجية الي غاية حصوله علي سكن.
محمد ب

بدون تعليق

2
نحلة

n عقدت أول  أمس الســبت 13 فيفري ، هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي ،بمقر » أس أو أس ديســبارو« بالعاصمة ، ندوة صحفية للحديث عن حيثيات قضية المعتقل الســابق الطالب  
وليد نقيش و تعرضه حســبه للتعذيب و لإلعالن عن إنشــاء اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب و ذلك بحضور عدة شــخصيات سياســية و حقوقية و مناضلين و معتقلين سابقين إضافة إلى 
الصحفيين.الندوة التي دعت إليها اللجنة الوطنية من أجل تحرير المعتقلين »ســي أن أل دي« ، و التنســيقية الوطنية للطلبة الجزائريين من أجل التغيير إضافة إلى عدة محامين أعضاء 
في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي على غرار األستاذة ليلي جرجر و األستاذ عبد المؤمن شادي، انطلقت حوالي الساعة 10.45 دقيقة من خالل محاولة طرح قضية التعذيب في السجون 
وصوال إلى قضية الطالب وليد نقيش ، و التي أكدت األستاذة جرجر أنها ليست الوحيدة بل هناك العديد من قضايا التعذيب و االعتداءات لم يملك ضحاياها جرأة الحديث عنها، عكس وليد 
نقيش الذي فجرها يوم محاكمته حيث صرح لقاضي الجلســة أنه تعرض لتعذيب نفســي و جســدي وصل حتى لالعتداء الجنســي ، أثناء اســتجوابه عندما كان موقوفا تحت النظر و قبل أن 
يتم عرضه الحقا على قاضي التحقيق. كما قدم بعض المعتقلين السابقين بسجن الحراش شهادات عن ظروف سجنهم وصفينها بالمزرية و التي تمس بكرامة اإلنسان.  وقد أمرت النيابة 
العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر راد رايس بفتح تحقيق ابتدائي في قضية تعرضه للتعذيب و االعتداء الجنســي بمركز األمن الداخلي , ليتم فيما بعد 
سرور .ب تحويل التحقيق إلى المحكمة العسكرية بالبليدة .            

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



n و قــال بلعيــد، أمــس، فــي تصريــح تلفزيوني، أنه 
وخالل اســتقباله من قبل رئيــس الجمهورية عبد المجيد 
تبــون أول أمــس، لمس مــن كالمه أنه ســوف يتجه في 
األيــام القليلة القادمة إلى حــل البرلمان، و توقع بلعيد أن 
يكون ذلــك قبل االحتفال باليوم الوطني للشــهيد الموافق 
ب18 فيفري، كما توقع أن يتم إجراء انتخابات تشريعية 
مسبقة، إذا ما حل البرلمان نهاية شهر ماي أو بداية شهر 

جوان المقبل. 
و فــي رده علــى ســؤال إن كان الرئيــس خاللــه لقائــه 
باألحــزاب السياســية أول أمس، قد حــدد تاريخا للتوقيع 
علــى القانون العضوي لالنتخابــات، قال بلعيد« لم يحدد 
لكــن كيفيــة إصدار هــذا القانون معروفــة وعادية، فبعد 
االستشارة ، اللجنة المكلفة بالقانون تعيد مراجعته و تقدم 
الخالصة للرئيــس وإذا الرئيس لم يعترض على القانون 
يعرض علــى مجلس الــوزراء و بعدها  إما  يمرر عن 
طريــق البرلمان ، وإذا حل هذا األخير عن طريق أمرية 

رئاسية«. 
وعن الحديث الــذي دار بينه و بين الرئيس، قال  رئيس 
الجبهة، إنه تم التطرق إلى كل  القضايا الوطنية اقتصادية 
سياسية اجتماعية، كما التطرق إلى  الملفات الكبرى التي 
قــال أنه »ال بد مــن فتحها اليوم ومنهــا االنتخابات«، و 
أضاف أن الرئيس باشر  بمجرد عودته إلى أرض الوطن 
وبســرعة في لقاءات مع األحزاب السياســية ألن الوضع 
السياســي االقتصــادي يدعو إلى ذلــك... فجزائر ما بعد 
الحراك، و جائحة كورونا و بعدها مرض الرئيس،  فهي 
تراكمات جعلت عجلة النمو و الســيرورة العمل لسياسي 
تتعطل وكان البد من العودة السريعة  ولهذا الرئيس بادر 
بمجرد دخوله ألرض الوطن بلقاء األحزاب السياســية ، 
و الرئيــس كان يتابع كل صغيــرة وكبيرة عندما كان في 

رحلة العالج«. 
مســودة قانون االنتخابات تضم ايجابيات و الحزب 

تحفظ على مسائل أخرى

وبخصوص مقترحات الحزب الخاصة بالقانون العضوي 
لالنتخابات،  قال بلعيد« نحن في الحزب كنا ناقشنا قانون 
االنتخابــات و قدمنــا مقترحاتنا... القانون  ضــم أشــياء 
ايجابيــة منها نظام االقتراع بالقائمة المفتوحة الذي انتقده 
الكثيــر لكننا نعتبــره أنه يعطي تقييما حقيقيا لألشــخاص 
و لألحزاب، فالقائمة المفتوحة تســمح للمواطنين باختيار 
األشــخاص و الحــزب باريــا حيــة و لــن تكــون هناك 
مقايضة«، غير انه قال أن مســودة القانون تضم مســائل 
تحفظ عليها الحزب، و قال إنه« تكلمنا مع الرئيس حول 
قانون االنتخابات و رفعنا آراءنا للجنة  و مواقفنا مكتوبة 

و نظر بالمنظور العام و ليس الضيق كحزب«. 
أمــا عــن رؤيتــه للتغيــرات و آليــات إحداثهــا، فاعتبر 
أن  التغيير الحقيقي هو تغيير الممارســات و الدهنيات و 
وأســاليب الحكم، و ليس حل البرلمان وتغيير وزير فقط، 
» فقــد تضــع وزيرا في قمة التفاني فــي العمل  لكن في 
نظام  مهلهــل فلن ينجح » وشــدد على ضرورة  إحداث 
إصــالح شــامل و كامــل، و تغييــر القوانيــن بمــا فيها 
منهــا قوانيــن األحزاب-يقــول- للوصول إلــى بناء دولة 

المؤسسات«  
نقلت للرئيس معاناة املواطنني

وعــن تقييم األداء الحكومي، و إن كان  في الحديث الذي 
جمع األحزاب السياسية مع رئيس الجمهورية أول أمس، 
نقاش حــول هذا الموضــوع، قال بلعيــد« نقلت للرئيس 
معاناة العامة والمشــاكل اليومية للناس من بطالة ســكن، 
بيروقراطية...أمــا عــن أداء الطاقــم الحكومي فأرى أن 
التقييــم بهذه الســرعة ألي جهاز في فتــرة صعبة كالتي 
مــرت بها البالد جراء الجائحة قد ال يكون فيه إنصاف.. 
لكــن تصريحات وممارســات البعض يمكــن الحكم  من 
خاللها أن هناك نقص لدى البعض«، و أضاف« التعديل 
الوزاري ال يهم بقدر ما يهم بناء المؤسسات… أرى  أنهم 
كلهم حكومات انتقالية«، أما عن تشكيل الحكومة القادمة 
التي تأتي بعد التشــريعيات، فقال بلعيد« من المنطقي أن 
تكون من األغلبية البرلمانية وتكون تحت غطاء سياســي 

و ليس من تكنوقراط«. 
الجزائر مستهدفة من الجميع

من جانــب آخر، انتقــد رئيس الحزب بعــض األطراف 
الجزائرية في الداخل و الخارج و التي تدعو إلى الخروج 
إلــى الشــارع، وقال » نســمع من بعــض الكتل  الدعوة 
للخــروج... إلى أيــن .. ..الجزائر تحتاج  إلى اســتقرار 
سياســي حتى نحل المشاكل االقتصادية و االجتماعية أما 
إذا لم نحلها فسندخل في صراعات«، و أضاف«  بعض 
الجهات في الخارج  التــي تروج لبعض األفكار، هؤالء 
ال يعيشــون بالجزائر وهم غير قادريــن على فهم الواقع 
على حقيقته »، و أضاف« الجزائر مستهدفة من الجميع، 
ونحــن في حاجة  إلى بناء جدار وطني، فالجزائر تحتاج 

إلى تكاثف جهود الجميع ». 
الجزائر بحاجة إىل بناء جدار وطني

وفي رده على سؤال حول إمكانية إقامة حزبه لتحالف مع 
تشكيالت سياسية، قال« أنا ال أؤمن بفكرة التحالف، ألنه 
مجموعة ضد مجموعة و يمهد لخلق فجوة بين األحزاب 
وأنا أفضل بناء جدار وطني«. و أكد أن حزبه ليس لديه 
أية مشــكلة مع أي حزب آخر، و أنه- أي حزبه- مســتعد 
لالنتخابات و بتحمل المسؤولية إذا ما شارك في الحكومة 

التي سوف تأتي بعد التشريعيات. 

n و قــال ســلطاني، أمــس، فــي 
بيان نشــره عبر صفحته على موقع 
التواصــل االجتماعي«فايســبوك«، 
بــأن برنامــج الرئيس بدأه باســتقبال 
بعــض رؤســاء األحزاب وســينهيه 
بإنفاذ أهم ما وعد به شــعبه من رسم 
معالم » الجزائر الجديدة« في ضوء 
دستور جديد وقانون انتخابي واعد. 

و أضــاف قائال«فقبل حلول الذكرى 
الثانيــة للحــراك الوطنــي الســلمي 
المبارك الذي تم ترســيمه بمرســوم 
رئاســي رقــم -47 20 صــادر في 
19 فيفري 2020 تضمن »ترســيم 
تاريخ 22 فيفري يوما وطنيا لألخوة 
والتالحــم بين الشــعب وجيشــه من 
أجــل الديمقراطية«. قبل االحتفاالت 
المخلــدة لهــذا اليوم األغــر يبدو أن 

الرئيس عازم على استدراك ما فات 
من فرص بســبب وباء كورونا، في 
عمليــة واســعة غايتهــا رد االعتبار 
للطبقة السياســية والمجتمــع المدني 
وتالحــم القــوى الوطنيــة لتصحيح 
االختــالالت الهيكليــة فــي كثير من 
القطاعــات تمهيــدا لبناء مؤسســات 
دســتورية منتخبة ذات تمثيل حقيقي 

إلرادة الشعب وسيادته«. 
وأضــاف البيان:«هنيئــا لكم الســيد 
الرئيــس بالشــفاء التام إن شــاء هللا، 
و  الوطــن.  أرض  إلــى  والعــودة 
وفقكــم هللا لخدمــة الجزائر وضمان 
وحدتهــا الوطنيــة وســالمة حدودها 
وترابها وثوابتها واستقاللها الوطني، 
العســكرية  مؤسســاتها  وانســجام 
واألمنيــة والمدنيــة وتالحــم أبنائها 
في خدمــة الوطن ورفاهية الشــعب 
الصامــد الــذي يســتحق كل التقدير 

واالحترام«. 

3عين على الحدث

حّل البرلمان  والتحضير لتشريعيات 
مسبقة وارد جدا خالل أيام

قال إنه يف حال تم الحّل سيتم تنظيم ترشيعيات مسبقة نهاية ماي المقبل

أبو جرة سلطاين:

بلعيد: الرئيس قد يتوّجه لحل الربلمان قبل 18 فيفري

الرئيس تبون عاد بربنامج 
عمل مكثف وطموح

توحي كل المؤشــرات المســتجدة على الســاحة السياســية بإمكانية إقدام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حل البرلمان 
الحالي خالل أيام قليلة وذلك تحضيرا النتخابات برلمانية ومحلية  مسبقة، ستجرى في ظل قانون انتخابات جديد، ودستور جديد 

وذلك  في إطار مساعي بناء جزائر جديدة تستجيب لمطالب الحراك الشعبي في ذكراه السنوية الثانية. 

كشــف رئيس حزب جبهة المســتقبل عبد العزيز بلعيد، أن رئيس الجمهورية قد يتجه إلى حل البرلمان نهاية األســبوع، و توقع في حال تم حله، الذهاب لتنظيم انتخابات تشــريعية مسبقة قد تكون 
نهاية شهر ماي المقبل بداية شهر جوان،  وأشار إلى أن الرئيس لم يحدد تاريخا إلمضاء القانون العضوي لالنتخابات الذي توقع بلعيد أنه قد يمرره بأمرية رئاسية. 

اعتبــر رئيــس منتدى الوســطية أبو جرة ســلطاني بأن رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون عاد ببرنامج عمل مكثف وطموح 
تحدوه إرادة سياســية عازمة علــى التغيير، ولم يعد هذه المرة 
من مشفاه ليســتريح في بيته، وأن هذا البرنامج بدأه باستقبال 

بعض رؤساء األحزاب و سينهيه برسم معالم الجديدة. 

يف ظل مؤرشات سياسية جديدة ظهرت بعد عودة الرئيس تبون

n ســاعات بعــد عــودة رئيــس 
الجمهوريــة عبــد المجيــد تبون من 
رحلتــه العالجية بألمانيــا التي كللت 
بعمليــة جراحيــة ناجحــة على قدمه 
اليمنى واســتئنافه لنشــاطه الرسمي 
باستقبال رؤســاء األحزاب السياسية 
وهم رئيس حركة البناء الوطني عبد 
القــادر بن قرينة، ورئيس جيل جديد 
جياللــي ســفيان، إلى جانــب رئيس 
جبهة المســتقبل عبد العزيــز بلعيد، 
السياســية  المؤشــرات  كل  توحــي 
رئيــس  إقــدام  بإمكانيــة  الجديــدة 
الجمهوريــة عبد المجيــد تبون على 
حل البرلمان الحالي وذلك اســتجابة 
لمطالــب الحراك الشــعبي في ذكراه 
الســنوية الثانيــة، وتلبيــة لمطالــب 
السياســية  الطبقــة  أيضــا  رفعتهــا 
منهــا ضعــف  االعتبــارات  لعديــد 
شــرعية البرلمان الحالي خاصة بعد 
تصريحات خطيــرة أدلى بها النائب 
عن واليــة عنابة بهــاء الدين طليبة 
خالل محاكمته بمحكمة سيدي امحمد 
حول ترتيب قوائم حزب األغلبية في 
الغرفة التشــريعية ونقصد به حزب 
جبهــة التحريــر الوطني الــذي كان 
يبيــع رؤوس القوائــم بمبالــغ خيالية 
وصلت أحيانا إلى 7 ماليير ســنتيم، 
إضافة إلى عجز ومحدودية البرلمان 
الحالي فيما يتعلق بالتكفل بانشغاالت 
ومطالب الشــعب خاصة االجتماعية 

منها .
حّل البرلمان أصبح وارد جدا خاصة 
عقــب التصريحــات التــي أدلى بها 

مســؤولو األحــزاب السياســية التي 
حظيــت باســتقبال مــن قبــل رئيس 
الجمهورية 24 ســاعة بعــد عودته 
مــن ألمانيــا والتــي حرصــت على 
نقل انشــغالها بحــل البرلمان الحالي 
وإجراء انتخابات تشــريعية ومحلية 
مســبقة للرئيس تبون. وستكون هذه 
االنتخابات في ظل دســتور وقانون 
انتخابات جديدين من شــأنهما إنهاء 
ســيطرة المال الفاسد وشــراء الذمم 
في االنتخابات الذي حرم المؤسســة 

التشــريعية من كفاءات قــادرة على 
تلبيــة طموحــات المجتمــع بمختلف 

شرائحه.
وتتأكد فرضيــة حل البرلمان الحالي 
والتحضير النتخابات تشريعية وتليها 
المحليــة بالعــودة إلــى تصريحــات 
ســابقة أدلــى بها رئيــس الجمهورية 
اإلعالميــة  منــذ  خرجاتــه  فــي 
قرابــة ســنة أي أيــام بعد اســتالمه 
باالنتخابــات  فــوزه  اثــر  الســلطة 
ديســمبر  فــي  المنظمــة  الرئاســية 

2019 حيــث قــال الرئيــس يومها 
صراحة بأن حل البرلمان ليــس من 
أولوياته لكنه قد يقدم على هذه الخطوة 
فيمــا بعــد أي بعد تعديل الدســتور ، 
خاصــة وان العديــد مــن األصوات 
فــي مقدمتهــا الحراك الشــعبي كان 
بحل البرلمان التــي  طالــب  قــد 
تمــت تشــكيلته بطريقــة عرجاء في 
لـــ2017  التشــريعية  االنتخابــات 
األحــزاب  فيهــا  اســتعملت  والتــي 
الحاكمة آنذاك  المال القذر في شراء 

الجزائر: ربيع ـ م

الجزائر:سناء- م

الجزائر:سناء- م 
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أمني عقال األهقار يهنئ رئيس 
الجمهورية لتماثله للشفاء

n قــدم أمــس األحد أحمد إيدابير أمين العقــال باألهقار تهانيه الخالصة 
باســمه وباســم رؤســاء القبائل وأعيان وســكان األهقار )تمنراســت(، 

لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمناسبة تماثله للشفاء.
وقال الســيد إيدابير في تصريح لوأج أن ســكان وأعيان األهقار يعبرون 
عن »سعادتهم الغامرة بعودة الرئيس الى أرض الوطن الحبيبة من أجل 
مواصلة برنامجه االنتخابي« مضيفا أنهم »كلهم أمل في شخص الرئيس 

لتحقيق المزيد من المكتسبات على المستوى الوطني والمحلي«.
وأضاف أن سكان و أعيان األهقار »يرفعون أكف الضراعة إلى المولى 
عز وجل ليمد في عمره ويحيطه بالصحة والعافية لمواصلة العمل لبناء 

الجزائر والمحافظة على أمنها من المخاطر«.
وأج

بوقدوم يبحث هاتفيا مع يان 
كوبيش  سبل حل األزمة الليبية  

n تحادث وزير الشــؤون الخارجية الســيد صبري بوقــدوم في مكالمة 
هاتفيــة أمس األحد مع يان كوبيش الممثل الخاص لألمين العام في ليبيا 

حول المسار السياسي األممي لحل األزمة الليبية.
وأوضــح الســيد بوقــدوم في تغريدة على حســابه الرســمي فــي موقع 
»تويتر«, أن » ســبل الدفع بالمسار السياسي األممي لحل األزمة الليبية 
ودور الجزائر ودول الجوار في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وسيادة 
هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخالت األجنبية, شكلت المحاور األساسية 
للمكالمــة الهاتفيــة التــي تلقيتها اليوم من الســيد يان كوبيشــن الممثل 

الخاص لألمين العام في ليبيا«.
ق ـ و

إرهايب يسلم نفسه للسلطات 
العسكرية بربج باجي مختار

 
n سلم إرهابي نفسه، أول أمس السبت، للسلطات العسكرية ببرج باجي 
مختار وبحوزته مســدس رشاش من نوع كالشــنيكوف ومخزني )02( 

ذخيرة، حسب ما أفاد به أمس األحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح البيان ذاته أنه »في إطار مكافحة اإلرهاب وبفضل جهود قوات 
الجيش الوطني الشــعبي ومصالح األمن، سلم إرهابي نفسه، يوم السبت 
13 فيفري 2021، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بإقليم الناحية 

العسكرية السادسة.
ويتعلــق األمــر بالمســمى أبــدوكل محفــوظ المكنــى أحمد الــذي التحق 

بالجماعات اإلرهابية سنة 2012«.
وأشــار البيان الى أن »اإلرهابي كان بحوزته مسدس )01( رشاش من 

نوع كالشنيكوف ومخزني )02( ذخيرة«.
وخلص البيان الى أن هذه النتائج »تؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة 
التــي تنتهجهــا القيــادة العليــا للجيش الوطني الشــعبي وعلــى الجهود 
المبذولــة في الميــدان قصد تطهير بالدنا من آفة اإلرهاب وبســط األمن 

والسكينة عبر كافة ربوع الوطن«.
ق ـ و

n وأوضحــت الرئاســة فــي بيان لها 
على صفحتها في موقع »فايســبوك«، 
أمــس، أن الرئيــس اســتقبل كال مــن 
رئيس حركة مجتمع الســلم عبد الرزاق 
مقــري، واألمين الوطنــي األول لجبهة 
القــوى االشــتراكية يوســف أوشــيش 
مرفوقا بعضو الهيئة الرئاســية للحزب 
حكيم بلحسل، ورئيس حركة اإلصالح 

الوطني فياللي غويني. 
مــن جانبــه، أوضــح األميــن الوطني 
لإلعــالم واالتصــال بحركــة مجتمــع 
الســلم، ناصــر حمــدادوش، فــي بيان 
صحفي، نشــره عقب لقاء الرئيس تبون 
برئيــس الحزب مقــري، على الصفحة 
الرســمية للحزب على »الفاســيبوك«، 
أن »رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيد 
تبــون اســتقبل  رئيس الحركــة د. عبد 
الــرزاق مقــري فــي إطــار اتصاالته 
رئيــس  تطــرق  وقــد  باألحــزاب، 
الجمهوريــة أثناء المقابلة إلى األوضاع 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
التي  والخارجيــة، وعــن اإلجــراءات 
يعتــزم القيــام بها، ومــن جهته عرض 
رئيس الحركــة وجهات نظــر الحركة 
في مختلف الملفات بما يحقق اســتقرار 
البلد ويحقق اإلقالع االقتصادي ويجسد 
كرامــة المواطن وبما يحســن معيشــة 
المواطنيــن، ويحفظ البالد من المخاطر 

اإلقليمية والدولية«.  
اإلصالح  الوطنــي  حركــة  أمــا 
فأوضحــت في تصريــح إعالمي عقب 
اللقــاء مــع الرئيس،  أنــه لقاء  يدخــل 
السياســية  إطار  المشــاورات  فــي 
الجمهوريــة  يجريها  رئيــس  التــي 

الطبقــة  مــع  المجيد  تبــون  عبــد 
ورشــات  للحوار  حــول  السياســية 
االقتصــادي  و  السياســي  اإلصــالح 
فــي  و  البــالد.  االجتماعي  فــي  و 
مقدمتهــا تجديــد و تقويــة المؤسســات 
مؤسســات  إلــى  المنتخبة  للوصــول 
تحظــى بشــرعية قوية و شــعبية صلبة 
و  تعبــر عن طموحات كل الجزائريين 
و الجزائريــات و تدافع عن مطالبهم و 
تحقق التنميــة العادلة فــي جميع انحاء 

الوطن . 
وأضافت الحركة أن  رئيســها، تطرق 
مع  رئيــس الجمهورية إلــى عدة نقاط 
تتمثل في، تهنئة  الرئيس على إثر تعافيه 
بعــد إتمام فترة العالج و اســتعادة قوته 
الصحية. وأشــارت إلى إلمام كبير لدى 
الرئيس بمختلف األحداث و التطورات 
علــى الســاحة الوطنيــة و فــي مختلف 
الملفــات مــا يبعــث عــن الطمأنينة  و 
يدفع  للتفاءل بمســتقبل أفضل للجزائر 

و للجزائرييــن في ظل الجزائر الجديدة 
، إضافــة إلى  اعتزام  الرئيس معالجة 
مختلف االختالالت المسجلة في مختلف 
القطاعات تدريجيا و في أقرب اآلجال . 
والذهاب إلــى انتخابات شــفافة و ذات 
مصداقيــة بدء مــن انتخابــات أعضاء 

المجلس الشعبي الوطني . 
اإلطــار  تحســين  علــى   والتركيــز 
المعيشــي للمواطن البسيط و  الحرص 
على  تــوازن القــدرة المعيشــية لعموم 

المواطنين . 
إضافــة إلــى التطــرق إلــى ضــرورة 
تجديد المؤسســات المنتخبة على أساس 
متين من الشــرعية و الشــفافية و تكافؤ 
الفرص بين مختلف الفاعلين في الساحة 

السياسية . 
كمــا قّدم رئيس الحركــة بعض األفكار 
و المقترحــات المتعلقــة برؤية الحركة 

لتحقيق التغيير المنشود. 
مــن جانبهــا، أوضحــت جبهــة القوى 

االشــتراكية، في بيان لها، أمس، عقب 
اللقاء مع رئيــس الجمهورية،  أن  وفد 
الحــزب المكــون مــن حكيم بلحســل، 
عضو الهيئة الرئاسية و يوسف أوشيش 
األميــن الوطنــي األول،  التقــى » مع 
رئيس الدولة  عبــد المجيد تبون بطلب 
منــه«. وأضاف  البيــان أنــه »خــالل 
هــذه المحادثات دعــا الوفد الرئيس إلى 
ضــرورة اتخــاذ تدابيــر سياســية قوية 
من شــأنها إعــادة الثقــة للجزائريات و 
إرادة سياســية  توفيــر  و  الجزائرييــن 
حقيقية إلرســاء التغيير المنشــود. ومن 
بيــن هذه التدابيــر المســتعجلة. إطالق 
ســراح معتقلي الــرأي، فتــح المجالين 
السياســي و اإلعالمي و رفع كل القيود 
علــى ممارســة الحريــات األساســية، 
الفرديــة منهــا و الجماعيــة، و حمايــة 
حقــوق اإلنســان و إلغــاء المضايقــات 
ضد المناضلين و النشــطاء السياسيين، 

الجمعويين و النقابيين«.  
الوفــد أعــرب  البيــان أن    وأضــاف 
للرئيــس عن قناعته بــأن وحده الحوار 
السياســي الجاد، المســؤول و الشــفاف 
الرامــي لبنــاء إجماع وطني سيســمح 
بتقويــة الجبهــة الداخليــة إلفشــال أي 
محاولة خارجيــة كانت أو داخلية تمس 
بالسيادة الوطنية للبالد و بوحدة الشعب 
الجزائري و كذلك لمواجهة الصعوبات 
و التحديــات االقتصادية، اإلجتماعية و 

المالية الكبيرة الماثلة أمامنا. 
 وأشــار  البيان، إلــى أن وفد األفافاس 
لمبادرة  العريضــة  عــرض الخطــوط 
الحــزب السياســية المتمثلة فــي تنظيم 
اتفاقية وطنية التي ترمي إلى جمع كافة 
القوى الحية لألمة بغية إرســاء القواعد 
األخالقية و السياسية إلرساء التغيير و 

لبناء دولة القانون و الديمقراطية. 

رئيــس  مستشــار  أكشــف   n

الجمهوريــة المكلــف بمناطق الظل، 
إبراهيم مراد، عن تجسيد 41 بالمائة 
من المشــاريع التي تــم تمويلها ألزيد 
من 13 ألف منطقة ظل، مشــيرا إلى 
أن ميزانيــة المشــاريع تــم اقتطاعها 
مــن البطاقــات التنمويــة للواليــات.
وقال   مستشــار رئيــس الجمهورية 
المكلــف مناطق الظــل، أمس األحد، 
إن رئيس الجمهورية » أولى مناطق 
الظــل اهتمامــا كبيــرا وألــزم الوالة 
بحصرها وتحســين ظروف معيشتها 
بمشــاريع تنموية حقيقية، وذلك تنفيذا 
اللتزاماتــه األربعة والخمســين التي 
قطعهــا أمام الشــعب«، مشــيرا  إلى 
أن » تمويــل هذه المشــاريع تم عبر 
تســيير البطاقات التنمويــة الموجودة 
تحــت تصرفهــم وتصفيتهــا إلنجاز 
هذه المشاريع التنموية الهامة للساكنة 
التــي تــم تهميشــها لســبب أو آلخر 
وكانــوا ضحايــا«.    و بالتفاصيل، 
أوضــح إبراهيــم مــراد عن تســجيل 
نحــو 15044 منطقة ظل في البداية 
قبــل أن يتم، بعد التدقيق والتمحيص، 
خفض العدد إلى 13587 منطقة ظل 
يقطن بها أزيد مــن 8 مليون مواطن 

بعيدون –لألسف- عن مراكز الحياة 
الحقيقية.وقــال إنه تــم إلزام كل والي 
وحصــر  الظــل  مناطــق  بإحصــاء 
حاجيــات ســاكنتها ليتــم فــي النهاية 
تســجيل 32700  مشــروعا  رصد 
لــه مبلــغ 480 ألــف مليــار دينار ، 
مشــيرا إلــى أن العمليــة مكنــت من 
بمبلــغ  مشــروعا   13391 تمويــل 
193 مليار دينار أغلبها تم استقطابها 
– كما قال- من بطاقات تنموية سابقة 
على مستوى الواليات ما عدا مشاريع 
الطاقة. وأبــرز ضيــف القناة األولى 
أن العمليــة مكنت من تجســيد نســبة 

41 بالمائــة من هذه المشــاريع التي 
تــم تمويلها بمبلــغ 193 مليار دينار 
، مضيفــا أن » العمليــة ســتتواصل 
وســنكون هذه الســنة في أريحية ألن 
المبالغ متوفرة وســتخصص حصريا 
لمناطق الظل«.و نــوه إبراهيم مراد 
أن » هذه السياسة الرشيدة سمحت لنا 
بإنجاز 1323 كلم من الطرق الجديدة 
وأعيد تأهيل 2800 كلم. كما تم فتح 
مســالك ريفيــة بالمناطــق المعزولة 
بـ884 كلم . و بالنســبة للتزود بالماء 
الصالح للشرب تم إنجاز 2700 كلم 
من الشــبكات الجديدة وإعادة التأهيل 

لـ495 من الشبكات القديمة ليتم ربط 
173 ألــف منــزل لفائــدة 870 ألف 
ســاكن.وفي جانــب تحســين ظروف 
التمــدرس، أشــار مستشــار رئيــس 
الجمهوريــة المكلــف مناطــق الظل 
إلى إنجاز 375 قســما جديدا وإعادة 
تأهيــل 298 مدرســة، وكــذا إنجاز 
84 مطعمــا مدرســيا وإعــادة تأهيل 
51 مطعمــا آخر. كما تم دعم حظيرة 
النقل المدرســي بـ471 حافلة جديدة 
مع الســماح لرؤســاء بعض البلديات 
باســتئجار حافالت الخواص لتغطية 
العجــز في حــال وجــود مناطق ظل 
كثيرة.وفي مجــال الرعاية الصحية، 
تم –يضيــف- إنجاز 32 قاعة جديدة 
وإعــادة تأهيــل 175 قاعــة أخــرى 
بالمراكــز الصحية.كما تــم إنجاز –
حســبه- أزيــد مــن 1000 كلــم من 
شــبكات الصرف الصحــي وتم ربط 
79 ألــف منزل، وتــم إنجاز 2180 
كلم من شــبكة الكهربــاء تم ربط 33 
ألــف منزل وتجهيــز 2531 بالطاقة 
الشمسية. و تم إنجاز 2055 كلم من 
شــبكة الغاز الطبيعي وربط 56 ألف 

منزل لفائدة 284 ألف مواطن.
ق ـ و
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الرئيس تبون يستقبل قادة  حمس، 
اإلصالح و األفافاس

تجسيد 41 بالمائة من المشاريع الموجهة ألزيد 
من 13 ألف منطقة ظل

عين على الحدث
4

استقبل، أمس، رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، كال من رئيس حركة 
مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، و رئيس حركة اإلصالح الوطني فياللي غويني، و السكرتير األول 

لجبهة القوى االشتراكية يوسف أوشيش الذي كان مرفوقا بعضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلحسل. 

يف إطار اللقاءات التي بارشها مع التشكيالت السياسية عقب عودته ألرض الوطن

فيما تّم تسجيل 32700  مرشوع  رصد له مبلغ 480 ألف مليار دينار

الجزائر: سناء- م



الجزائيــة  الغرفــة  أجلــت   n
لمجلــس قضــاء الجزائــر  األحد، 
العقــار  نهــب  اســتئناف  قضيــة 
الســياحي بوالية ســكيكدة المتورط 
فيها الوزيــر  األول الســابق أحمد 
الــوزراء  أويحيــى  والعديــد مــن 
السابقين في حكومتهم ووالة سابقين 
الى  تاريــخ 28 فيفــري الجاري، 

بطلــب من دفــاع المتهمين في هذه 
القضية

وكانــت المحكمة االبتدائية بســيدي 
أمحمــد قــد  أصدرت شــهر جانفي 
الفــارط أحكامــا تتراوح مــا بين 7 
و 3 ســنوات حبسا في حق الوزير 
األول الســابق  أحمــد أويحيــى و 
الوزيريــن الســابقين كما تــم ادانة 

المتهم الرئيســي المستثمر بن فسيح 
ب 4 ســنوات  ســجنا نافذا ومليون 
دج غرامة ماليــة الى جانب عقوبة 
بعاميــن حبســا نافــذا ومليــون دج 
غرامة مالية في حق الوالة السابقين 
لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف 
حجــري فيمــا أدين الوالي الســابق 
محمد بودربالي ب 5 سنوات سجنا 

نافذا , وفيما يتعلق بباقي المتهمين، 
فقد أدين كل من علوان كمال بعامين 
حبســا نافــذا ومدير أمــاك الدولة، 
عمارة رشــيد، بعامين حبســا منها 
عام غيــر نافذ فيما أدين بن فيســح 
ســيف الدين نجــل رجــل األعمال 
محمد بن فسيح بعامين حبسا نافذا.
 ربيع م

n أعلن وزير األشــغال العمومية ووزير النقل بالنيابة 
فاروق شــيعلي عن اســتام الطريق العابر للصحراء في 
جوان  القادم بعد االســتكمال التام للمشــروع الرابط بين 
الجزائر العاصمة و مدينة الغاوس النيجيرية  على طول 

4000 كلم.
وفــي تصريح إذاعي, صرح الوزير  شــيعلي أنه ســيتم 
تنظيــم حفــا فــي النيجــر لإلعان عــن اســتكمال هذا 
المشروع اإلفريقي الرابط بين الجزائر والغوس, مشيرا 
إلى أن مؤسسة جزائرية تشرف حاليا على انجاز األشغال 
األخيرة  فــي هــذا الســياق, أوضح الوزير أن االشــطر 

األخيرة المتبقية توجد بالنيجر وستســتكمل بحلول شــهر 
ماي أو يونيو القادمين  مضيفا أن هذا المشروع المهيكل 
يتضمــن أيضا أجــزاء تربط بلدانا أخــرى بالمنطقة على 
غرار تونس ومالي مشــيرا  أن األشغال جارية من أجل 
تحويــل الطريق العابر للصحراء الى طريق ســيار على 
مســتوى الجزائر كما استرســل يقول ان جميع مشــاريع 
الطرقات بالجنوب تعد أولوية ألن تنمية البلد ستوجه نحو 
بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء, مشيرا الى تعزيز 
الطريق الرابــط بين أدرار-رقان-برج باجي مختار على 
طــول 550 كلم و كــذا طريقي تمنراســت-عين قزام و 
تمنراســت-عين الصالح وتم ادماج الطريق الوطني رقم 

1 في مشــروع الطريق العابر للصحراء حســب الوزير 
الذي تطرق في هذا الخصوص الى االشــغال التي شرع 
فيها من أجل تحويل الطريق الى طريق ســيار في بعض 
المناطق وكشــف الوزير أنه تم يوم 28 أكتوبر الماضي 
حركة المرور بالشــطر الرابط بين شــفة-البرواقية على 
طول 52 كلــم و تحويــل الطريــق الوطني رقــم 1 الى 
طريق سيار في بعض األماكن مما سمح بالحصول على 
550 كلــم من الطريق الســيار بيــن الجزائر-غرداية و 
يبقى لنا فقط 7 كلم يجب اســتكمالها«. كما تطرق الســيد 
شيعلي الى المشاريع الجاري انجازها في بعض الواليات 
الشــمالية ويتعلق األمر بمشروع الطريق السيار تيارت-

غليــزان )52 كلم( الذي اســتكملت الدراســة الخاصة به 
وكذا مشــروع الطريق الســيار تنس-تيسمســيلت-تيارت 

)220 كلم(.
وحســب الوزيــر فان مشــروع تنس-تيسمســيلت يجري 
انجــازه على مســتوى والية الشــلف فيما يتمثــل الهدف 
المســطر في اســتكماله خال األشــهر القادمــة أما على 
مستوى تيسمسيلت-عين الدفلى فإن الطريق مزدوجة على 
حد قوله، مثــل الملف اآلخر الذي يركز عليه القطاع في 

انجاز طرق على مستوى مناطق الظل حسب  شيعلي.
ق ـ و

5عين على الحدث

التماس 10 سنوات سجنًا لسالل 
وأويحيى و3 سنوات لزعالن

مجلس قضاء الجزائر يؤجل استئناف قضية نهب العقار بسكيكدة

استالم الطرق العابر للصحراء بني الجزائر ونيجرييا يف جوان القادم

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أمس األحد عقوبة الســجن 10 ســنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق 
الوزيرين األولين الســابقين احمد أويحيى وعبد المالك ســال، و3 ســنوات في حق وزير األشــغال العمومية السابق عبد الغاني 
زعان لتورطهما في تهم ذات صلة بالفساد في قضية »جي بي فارما« التي تملكها عائلة وزير البريد السابق موسى بن حمادي، 

وكذا التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .

قضية »جي يب فارما« وتمويل حملة بوتفليقة

يواجه فيها أويحيى حكما بـ 7 سنوات و3 سنوات لزعالن وغول

وزير األشغال العمومية والنقل بالنيابة يكشف

n وكانــت محكمة ســيدي أمحمــد قد أصدرت 
شــهر نوفمبــر الماضــي أحكامــا تقضــي بعقوبة 
خمــس ســنوات ســجنا نافذا فــي حــق الوزيرين 
أويحيى وسال بينما اســتفاد الوزير السابق للنقل 
واألشغال العمومية عبد الغني زعان من البراءة 
فــي هذه القضية وتوبع أويحيى وســال بتهم منح 
امتيازات غيــر مبررة لمجمع كونــدور وفروعه 
منها تســهيات إلنجاز مصنــع لألدوية »جي بي 
فارما«. واستفاد مجمع »كوندور« من تسهيات 
اعتبــرت غير قانونية من طرف أويحيى وســال 
إلنجــاز مركز للحــروق بوالية ســكيكدة من قبل 
شــركة »ترافوكوفيا« وهي إحــدى فروع مجمع 
»كوندور« إضافة إلى اســتغال النفوذ في إبرام 
صفقــات مــع متعامــل الهاتــف النقــال العمومي 
»موبيليــس« بغــرض اقتنــاء هواتــف ولوحات 
توبــع  مجمع »كوندور«. كمــا  مــن  إلكترونيــة 
اإلخــوة بــن حمادي بتهمة المســاهمة فــي تمويل 
الحملــة االنتخابيــة للرئيس الســابق عبــد العزيز 
بوتفليقــة عبر حســاب بنكــي تم فتحــه خصيصا 
لتلقي مســاهمات ماليــة من جهــات ال عاقة لها 

باالنتخابات
وقــد نفــي المتهم احمــد أويحيى خال اســتجوابه 
مــن طــرف هيئــة المحكمة تهم ســوء اســتغال 
الوظيفــة ومنح امتيــازات غير مبــررة لصاحب 
مشــروع مصنــع األدويــة جيبي فارمــا الذي هو 
فــرع مــن فــروع مجمــع بن حمــادي الــذي هو 
صاحــب رأس مــال المشــروع. وجدد القول أن 
المجلس الوطني لاســتثمار هو من منح االعتماد 

فــي 2011 والتحفيزات طبقا لقانون 
االســتثمار  مبرزا أن الدولة كانت 

تسعى إلى تشجيع تصنيع األدوية 
االســتيراد  فاتــورة  لتقليــص 

التــي كانــت تكلــف الخزينة 
العموميــة أكثر مــن مليار 

دج سنويا.
كما صرح أويحيى  أن 

البريــد  وزيــر 
ت  جيــا لو تكنو و

اإلعــام واالتصــال 
الراحــل  موســى بــن 

حمــادي  تولــى رئاســة 
مــن  ابتــداء  المشــروع 

مغادرتــه  بعــد  أي   2013
أوضــح  الحكومة كمــا 

أويحيى  ان أكثــر من 17 ملف 

مشــروع لتصنيــع األدويــة اســتفاد أصحابها من 
امتيازات في نفس الفترة وبخصوص اكتفاء جيبي 
فارما فيما بعد باستيراد األدوية بدل التصنيع، قال 
أويحيى أنه لم يتبقى أي تقرير بخصوص المســألة 
وان الوكالــة الوطنية لتطوير االســتثمار هي التي 

تملــك صاحيــة متابعة المشــاريع 
و توقيــف اي مشــروع في حال 

تســجيل أي خلل. وبدوره، نفى 
الوزيــر األول الســابق عبــد 

المالك سال التهم الموجهة 
له في هذه القضية مشيرا 

إلــى أن منح صاحب 
مشروع جي بي فارما 
قطعة أرض بسيدي عبد 
هللا كان فــي جوان 2012 
وتوليه حقيبة الوزارة األولى 

كان فــي ســبتمبر من نفــس الســنة. وبخصوص 
التهمــة المتعلقــة بمســاهمة مجمــع كونــدور في 
للمترشــح  االنتخابيــة  للحملــة  الخفــي  التمويــل 
الرئيس الســابق عبــد العزيز بوتفليقة لرئاســيات 
أفريــل الملغاة ، أكد المتهم ســال الذي عين على 
رأس مديريــة الحملــة ان دوره 
كان اداريــا بحتــا وان مهمته 
تنحصــر في شــرح برنامج 
أن  فتحه  المترشح مبرزا 
لحســابين بنكيين للحملة 
المرحوم  تكليــف  تــم 
شــايد حمود بتسيير 
الحملــة  أمــوال 

االنتخابية
نفــى  كما  
الســابق  الوزيــر 
عبد الغنــي زعان 
ســال  خلــف  الــذي 
على رأس مديرية حملة 
المترشح بوتفليقة،اطاعه 
البنكييــن  الحســابين  علــى 
مهمتــه  ان  بــدوره  مؤكــدا 
الرئيســية هــو تطبيــق برنامج 
الحملــة عبــى الوطن وأشــار إلــى أنه بعــد تولي 
المهمــة لــم يتبقى أي هبة مالية مــن أي جهة ما و 
ال يعــرف مصير  31مليار ســنتيم الذي تبقى من 
الحســابين الذيــن تم غلقهما بعد إلغــاء االنتخابات 

واستقالة المترشح بوتفليقة.

ربيع ـ محيوت
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n تشرع وزارة الصحة والسكان 
وإصاح المستشفيات بداية من هذا 
األسبوع في تعميم المنصة الرقمية 
الخاصة بتســيير وتنظيم اللقاحات 
ضــد فيــروس كورونا علــى باقي 
الواليات، بعد أن شملت في البداية 
واليتيــن نموذجيتين وهمــا البليدة 

والجزائر العاصمة.
الرقميــة  المنصــة  وتهــدف هــذه 
لتســيير وتنظيــم جيد لألشــخاص 
المــراد تلقيحهــم في إطــار الحملة 
الوطنية للتلقيح ضــد كوفيد19- ، 
وقد اعرب المواطنون ع ارتياحهم 
العتماد هذه الطريقــة الرقمية من 
أجــل تفادي انتشــار أوســع لوباء 
كورونا وكــذا تخفيــف العناء عن 

كبار السن .
وأوضــح عضــو اللجنــة العلميــة 
لتفشــي وباء كورونــا الدكتورعبد 

الكريم طواهرية أنه قد تم تســخير 
طاقم طبي لدراسة ملفات المسجلين  
في هذه المنصة  واالســتجابة لكل 

استفسارات المواطنين
وســتكون هذه األرضيــة مفتوحة 
للجمهــور العريــض مما ســيمكن 
الراغبيــن في االســتفادة من اللقاح 
من الفئات المستهدفة وفق الكميات 
المســتلمة، التسجيل بهذه األرضية 
حســب المنطقة والمؤسسة القريبة 
من الشــخص قصد الحصول على 
موعــد ســواء كان ذلــك بالنســبة 

للجرعة األولى أو الثانية.
كما ستســمح هذه المنصة من جمع 
المعطيــات حــول حملــة التلقيــح 
فــي وقــت وجيز ســيتم دراســتها 
ومتابعتهــا وتقييمهــا مــن طــرف 

الوزارة الوصية.
 ق ـ و

تعميم األرضية الرقمية للقاح 
كوفيد 19 عىل باقي الواليات قريبا

n يتــم اليوم االثنيــن, اإلطاق 
طلــب  خدمــة  آلليــة  الرســمي 
واســتخراج النســخة اإللكترونيــة 
لصحيفــة الســوابق القضائيــة عن 
بعــد, وذلك بمقــر المديرية العامة 
لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس, 
حســب ما أفاد به أمس األحد, بيان 

لوزارة العدل
 وأوضــح بيــان الــوزارة  أنه في 
إطــار تجســيد عصرنــة الخدمات 
القضائيــة التــي انتهجتهــا وزارة 
العدل في مجال تبســيط إجراءات 
الحصــول على الوثائــق القضائية 
عن بعد, ســيتم اإلطاق الرســمي 
آلليــة خدمــة طلــب واســتخراج 
لصحيفــة  اإللكترونيــة  النســخة 
)القســيمة  القضائيــة  الســوابق 
رقــم 03( عــن بعــد, وذلــك يوم 

االثنيــن 15 فيفــري ابتــداء مــن 
المديرية  العاشــرة, بمقر  الســاعة 
العامــة لعصرنة العدالــة بئر مراد 
رايس  وأضــاف البيــان  أن هــذه 
الخدمــة التي أصبحــت إلكترونية 
كليــة, تأتي ليســتفيد منها المواطن 
الجهــة  إلــى  التنقــل  عنــاء  دون 
القضائيــة, ضمــن برنامــج رقمنة 
وعصرنــة مرفــق الحالــة المدنية 
وتحســين الخدمــة العموميــة فــي 
قطــاع العدالــة كمــا تهــدف إلــى 
تقريــب  ميكانيزمــات  تعزيــز 
اإلدارة مــن المواطن التــي تعتبر 
مــن أهــم المحــاور ذات األولوية 
التــي التزمــت بهــا الحكومــة في 
مجال تجســيد الحكامة اإللكترونية 

ومحاربة البيروقراطية
 رـ م

اإلطالق الرسمي لخدمة استخراج شهادة 
السوابق القضائية بداية من اليوم



n     رجحت خبيــرة فــي أســواق النفط مســألة 
ارتفــاع ســعر برميــل النفط إلى مســتوى 100 
دوالر العــام المقبــل، علــى الرغم مــن تعرض 
أســواق النفــط لضغوطات بســبب أزمة فيروس 

كورونا.
وقالــت أمريتــا ســين، كبيــرة محللــي النفط في 
فــي مقابلــة مــع وكالــة  ”إنرغــي أســبكتس« 
»بلومبرغ«، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 
دوالر للبرميل العام المقبل على خلفية »السياسة 

النقدية السهلة للغاية«.
بــدوره قال غينادي شــمال رئيس رابطة منتجي 
النفط والغاز في روسيا إن صول سعر النفط إلى 
عالمة 100 دوالر للبرميل في المستقبل القريب 
هــو خيال، كما أن ســعر برميــل النفط عند 60 

دوالرا مسألة مريحية للميزانية الروسية.
وأوضح أن السعر المريح إلنتاج النفط الصخري 
للشــركات األمريكيــة يبلــغ حوالــي 45 دوالرا 
للبرميــل، وعندمــا يتجــاوز الســعر عالمة 60 
دوالرا، يتــم طــرح نفط إضافي في الســوق مما 
يتســبب في انخفاض الســعر. ويتجــه الخام نحو 
تسجيل أطول موجة مكاسب منذ جانفي 2019.
 ق ـ إ 

 هل يكسر برميل النفط حاجز 

الـ100 دوالر العام المقبل؟
يف ظل غياب تام للرقابة

   انهيار متواصل و خطري 
للجنيه السوداين

 حقق زيادة بـ 2ر10 بالمئة مقارنة بشهر ديسمرب

 النفط الجزائري ارتفع بــ 09 ,5 دوالر دوالر يف جانفي

 "روس نفط" تحقق ربحا صافيا بملياري دوالر رغم أزمة كورونا

عين على االقتصاد 
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n   لــم تفلح الحمالت التي شــنتها 
الجهــات األمنية علــى تجار العملة 
في الخرطــوم، في وقــف االنهيار 
المتواصل للجنيه الســوداني، الذي 
أســرع،  بوتيــرة  وانخفــض  عــاد 
الســبت، إذ جــرى تــداول الدوالر 
الواحــد عند 380 جنيهــا، مقارنة 

بـ330 جنيها.
للجنيــه  الكبيــر  االنهيــار  وأثــار 
الفتــرة األخيرة  الســوداني خــالل 
موجة من التساؤالت حول الجهات 
التــي تضارب فــي ســوق العملة، 
المدمــرة  أنشــطتها  تديــر  وكيــف 
لالقتصاد، في ظل غياب تام للدور 
الرقابي، فما هــي تلك الجهات وما 

اآلليات التي تتبعها؟
وبعــد أن فقــدت العملة الســودانية 
أكثــر مــن 80 بالمئــة مــن قيمتها 
خــالل الشــهرين األخيرين، تكثفت 
األسبوع الماضي الحمالت األمنية 
في األســواق والشــوارع الرئيسية 
التي ينتشر فيها صغار المضاربين، 

وجرى اعتقال العشرات منهم.
لكــن علــى الرغــم مــن التحســن 
النسبي في ســعر الجنيه، الخميس، 
إذ جرى تداولــه بنحو 330 جنيها 
الســوق  مقابل الدوالر الواحــد في 
الموازي، مقارنة بـ405 جنيهات، 
االثنيــن، إال أنــه انخفــض مجددا، 
الســبت، وخســر نحــو 15 بالمئة 
مــن قيمته خالل ســاعات محدودة، 
وجــرى تداولــه فــوق 380 جنيه 

للدوالر الواحد.
حــدوث  المتوقــع  غيــر  ومــن 
المــدى  علــى  ملمــوس  اســتقرار 
القريب في ظل اســتمرار أنشــطة 
الصــادرات  المضاربين وضعــف 
وغياب الرقابة والسياســات النقدية 

الالزمة لدعم الجنيه.
وتنشــط شــبكات المضاربــة فــي 
الــدول التــي يوجد فيها عــدد كبير 
مــن المغتربيــن الســودانيين، فــي 
تجميع المبالــغ المراد تحويلها ويتم 
إيداعها في حســابات وهمية ينشئها 
رجال أعمال محليين بأســماء عدد 
من الكيانات التجارية الوهمية التي 

تسجل باسمه.
وتقوم تلك الشــبكات التي تنتشر في 
عدد من عواصــم ومدن االغتراب 
اليوميــة والتي  بتحويــل حصيلتهم 
تقدر ما بين 4 إلى 5 ماليين دوالر 
إلى حســابات في الخــارج لصالح 
تجــار أو مصدريــن أو أشــخاص 
يريدون تحويــل أموالهم إلى خارج 
المالحقــة،  مــن  خوفــا  الســودان 
ويدفعــون مقابلهــا بالجنيــه داخــل 
الســودان ويتم توزيعها لألشخاص 
المحولة لهم المبالغ إما باإليداع في 
حســاباتهم أو عن طريق االســتالم 
محلييــن.  وكالء  عبــر  المباشــر 
وتعتمد الكثير من األســر السودانية 
علــى التحويــالت التــي تأتــي من 
معيليهــم أو أبنائهــم المغتربين في 
مختلــف بلدان العالــم، وتقدر حجم 
تحويالتهم السنوية بنحو 9 مليارات 

دوالر.

هجمة شرسة
ويعتقــد على نطاق واســع أن هناك 
شــركة واحــدة علــى األقــل مــن 
شــركات االتصــاالت العاملــة في 
البلد تنشــط بشكل واســع في سوق 

مضاربات العملة بشكل يومي.
وقبــل بضعــة أشــهر اتهــم نائــب 
محافــظ بنــك الســودان صراحــة 
بعض شــركات االتصاالت بتأجيج 

المضاربات في سوق العملة.
وتعمــل 3 شــركات رئيســية فــي 
مجــال تقديــم خدمــات االتصاالت 
في الســودان وتتوافر لديها ســيولة 
نقدية يومية ضخمــة من خالل بيع 
قسائم تعبئة الرصيد حيث يقدر عدد 
شرائح الهاتف المحمول النشطة في 
الســودان بنحو 30 مليون شريحة 
بحســب إحصاءات رسمية صدرت 

في 2020.
مضاربون أفراد

وينقســم المضاربــون األفــراد إلى 
الســوق  يدخــل  فالبعــض  فئتيــن، 
للمضاربــة لصالــح نفســه، حيــث 
يشــتري ويبيــع علــى مــدار اليوم 
ويحــاول التخلــص أوال بــأول من 
مشترياته التي عادة تكون محدودة.

أمــا الفئــة الثانيــة فهي التــي تعمل 
بشــكل فردي لكن لصالح شــخص 
ما، لديه ســيولة يريــد تحويلها إلى 
عمــالت صعبة بعمولــة محددة يتم 

االتفاق عليها في بداية اليوم.
يتركــز  الــذي  )م.س.ع(  ويقــول 
نشــاطه في منطقــة شــارع البلدية 
فــي وســط الخرطــوم إنــه يفضل 
هــذه الطريقة ألنها تتيــح له تدوير 
رأســماله المحدود عــدة مرات في 
اليوم الواحد، مما يزيد من أرباحه.

الرقابة المصرفية
ويســتغرب الكثيــر مــن المراقبين 
مــن الحرية الكبيــرة التي تعمل من 
خاللها شبكات االتجار بالعملة رغم 
أن مســألة تتبــع حركة الحســابات 
المصرفية اصبحــت أمرا في غاية 
الســهولة وال يحتاج إلــى أكثر من 

ضغط زر.
ووفقا للخبير المصرفي عبد اللطيف 
محمــد صالــح فإن محاربــة تجارة 
العملة عبر القنوات غير الشــرعية 
تتطلــب اتخــاذ عدد مــن الخطوات 

االقتصادية والفنية واألمنية.
ويقول صالــح إنه وعلى الرغم من 
ضعــف البنيــة التقنية لــدى بعض 
المصــارف إال انه من الســهل تتبع 
اي عمليات مريبة او غير اعتيادية 
اليوميــة  الحســابات  حركــة  فــي 

للعمالء.
وأكد أن تفعيــل أدوات الرقابة لدى 
البنك المركزي وشــبكة المصارف 
المنتشــرة فــي البــالد مــن األمور 
الجوهريــة والمهمــة فــي الجهــود 
الرامية لمحاربة اإلتجار في العملة 

في السوق الموازي.
ق ـ إ

nو حسب أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول 
)أوبيــب( التــي نشــرت فــي تقريرها الشــهري 
األخير فإن ســعر الخــام الجزائري بلغ 55،08 
دوالر للبرميل في جانفي 2021 مقابل 49،99 

دوالر في ديسمبر 2020 .
وقد ســمح هــذا االرتفاع باحتالل خــام صحراء 
بالند المركــز الثاني من مجمــوع أغلى خامات 
ســلة أوبيب لشــهر جانفي بعد الخــام األنغولي، 
جيراسول ) 55،84 دوالر للبرميل في حين أنه 
كان يحتل المركز الثالث شهر ديسمبر المنصرم.
و يحدد سعر الخام الجزائري على أساس أسعار 
البرانت الخام المرجعي لبحر الشــمال و المسعر 
ببورصة لندن مع منحة إضافية نظير خصائصه 
الفيزيائيــة و الكيماويــة التــي تحبذهــا مصانــع 

التكرير.
ويأتــي هذا االرتفاع في ظرف تميز بزيادة عامة 
في أسعار الخام بسبب ” تحسن أسس السوق سيما 
آفــاق تعزز عرض الخــام و تراجع االحتياطات 
العالميــة الخاصــة بالبترول و التفــاؤل بانتعاش 
الطلب على البتــرول في حين تصادق بلدان من 
العالم أكثر فأكثر على اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونا و بداية حمالت التلقيح”، حسب التقرير.

كما ”تعززت ” ثقة السوق بالمعطيات التي تشير 
إلى مســتوى مطابقة ” مرتفع” في شهر ديسمبر 
2020 للحصــص المحــددة فــي اطــار اتفــاق 
التخفيــض ألوبيــب+ و بالقرار أحــادي الطرف 
للعربية الســعودية في تقليص انتاجها بـ 1 مليون 
برميل/يوميــا اضافيــة خــالل شــهري فبراير و 

مارس يضيف نفس المصدر.
مــن جهــة أخــرى، أشــار التقرير الى أن ســلة 
األوبيب بلغت في يناير المنصرم أعلى مســتوى 
لها منذ مــارس 2020 أي بزيادة 5،21 دوالر 
) +10،6 بالمئــة( لتســتقر في معــدل 54،38 

دوالر للبرميل.
و بخصــوص اإلنتــاج الجزائري، أشــار تقرير 

األوبيــب الى أنــه بلــغ 874000 برميل يوميا 
في ينايــر 2021 مقابــل 863000 برميل في 

ديسمبر 2020 )+11000 برميل(.
و قد انخفض متوســط اإلنتاج للجزائر في ســنة 
2020 ليســتقر فــي حــدود 899000 برميــل 
يوميا مقابل 1،023 مليون برميل يوميا في سنة 

. 2019
و فيما يتعلق بالطلب العالمي على البترول، ترى 
األوبيــب أنــه ” قد يرتفــع ب 5،8 مليون برميل 
يوميا و عليه تمت مراجعة توقعات األوبيب نحو 
االنخفــاض ب 0،1 مليــون برميل يوميا مقارنة 
بالشهر المنصرم ليستقر في حدود 96،1 مليون 

برميل يوميا.
مــن جهة أخرى، أوضحت األوبيب أن التطورات 
االيجابية على الجبهــة االقتصادية مدعمة ببرامج 

انعاش مكثفة من شــأنها تشجيع الطلب في مختلف 
القطاعات خالل السداسي الثاني من سنة 2021 .
و بخصــوص التمويــن العالمــي بالبتــرول، تم 
تخفيــض التوقعــات الخاصــة بارتفــاع العرض 
خارج األوبيــب في 2021 بحوالي 0،2 مليون 
برميــل يوميا.أما إنتــاج البلدان غيــر األعضاء 
فسيرتفع بــ 0،7 مليون برميل يوميا ليبلغ معدل 

63،3 مليون برميل يوميا.
كما أشــار التقريــر إلى زيادة الطلــب أكثر على 
خامات األوبيب في ســنة 2021 مما هو متوقع 
حيــث تمت مراجعة الزيادة على هذا الطلب نحو 
االرتفــاع بــــ 0،3 مليــون برميــل يوميا خالل 
الشهر الماضي لتستقر في مستوى 27،5 مليون 

برميل يوميا.
ق ـ إ 

ارتفعت أسعار بترول صحراء بالند، الخام المرجعي الجزائري، بــ 09ر5 دوالر خالل شهر جانفي الماضي أي بزيادة نسبتها 
2ر10 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر مدعمة بانتعاش الطلب العالمي و جهود بلدان أوبيب+ الرامية إلى تحديد انتاج البترول 

من أجل استقرار السوق.
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 n    أفــاد تقريــر لشــركة النفــط ”روس نفــط” 
الروســية، بأن الشركة التي تعد أكبر منتج للنفط 
في روســيا، حققت ربحــا صافيا وفقــا لمعايير 
المحاســبة الدولية فــي 2020 عند 147 مليار 

روبل )نحو ملياري دوالر(.
ووفقا لبيانات الشركة الروسية فقد تراجع الربح 
الصافــي فــي 2020 بنســبة 79.1 % مقارنة 

بالعام 2019.
وانخفضــت األرباح قبل خضــم الضرائب 
واالســتهالم والفوائــد فــي 2020 بنســبة 
إلــى   2019 بالعــام  مقارنــة   %  42.6

1.209 تريليون روبل.

وتضرر قطــاع النفــط العالمــي خــالل العــام 
الماضي بســبب تهاوي أســعار الذهب األســود 
في ظــل انخفاض الطلب العالمي على الخام مع 

اندالع أزمة فيروس كورونا المستجد.
تراجع الربــح  نفــط”  ”روس  وعــزت 
الصافي إلى زيــادة فــي العــبء الضريبي إلى 
جانــب انخفاض اإليرادات مع تراجع األســعار 

والطلب.
وعلى صعيد التداوالت ارتفع سعر سهم الشركة 
الروســية فــي تمــام الســاعة 11:10 بتوقيــت 

غرينيتش بنسبة 0.33 %.
ق ـ إ / وكاالت



n أشــرف أمــس والــي واليــة 
سكيكدة،عبد القادر بن سعيد على 
عمليــة ترحيــل عشــرة عائالت 
تقطــن في بيــوت هشــة و مهدد 
باالنهيــار و هــذا على مســتوى 

بلدية عين الزويت المعزولة.
إطــار  فــي  تدخــل  العمليــة 
الفضــاء علــى البيوت الهشــة و 
لهــا  ســخرت  القصديرية،أيــن 
الواليــة كل اإلمكانيــات الماديــة 
و البشرية،وســط فرحــة عارمة 
المســتفيدين بعــد أزيــد مــن 35 
ســنة من االنتظار و المعاناة...و 

في هــذا اإلطار قــال والي والية 
سكيكدة في تصريح لعين الجزائر 
،بــأن العمليــة ســتتواصل لتمس 
كل اصحــاب البيوت العشــة في 
البلديــة على دفعات، و طمأن في 
هذا الخصوص كل طالبي السكن 
بالوالبة عن شــروع  االجتماعي 
مصالحــه فــي اإلفــراج عن كل 
الحصــص الســكنية على مراحل 
و دعاهــم الــى الصبــر و التزام 
الهدوء على اعتبار أن الحصص 

السكنية المتوفرة تكفي الجميع .
نورالدين .ب

n أقــدم، أمــس، العشــرات من 
ســكان قرية أحمد ســالم في بلدية 
كركــرة غربــي والية ســكيكدة، 
علــى غلق الطريــق الوطني رقم 
85 الرابط بين القل و ســكيكدة، 
ناحية واليات الشرق الجزائري، 
و هــذا احتجاجا منهم على تماطل 
السلطات المحلية في تجديد جملة 
من الوعود الســابقة التــي تتعلق 
ابرزهــا بشــبكة الغــاز و المــاء 

الشروب.
المحتجــون، أضرمــوا النــار في 
العجــاالت المطاطيــة مبكــرا و 
قاموا بوضع الحجارة و المتاريس 
على طرفــي الطريق لمنع حركة 
المركبات منو الــى مصيف القل 
مطالبيــن حضــور والــي الوالية 
الــى عني المكان و محاســبة من 
الشــارع....كما  الــى  دفعوهــم 
رفضــوا اي حوار مع الســلطات 
المحليــة لبلديــة كركــرة و دائرة 

تمالوس التي ينتمــون اليها...قبل 
أن يتدخــل رئيــس فرقــة الدرك 
الوطنــي و بمعية عدد من العقالء 
الديــن نجحوا في إقناع المحتجين 
بتشــكيل ممثلين عنهــم تنقلوا إلى 
مقر دائرة تمالوس و فتحوا حوار 
جــاد مــع الغاضبين أســفر على 
إقناعهــم بالعدول عــن قرار غلق 
الطريــق أمــام المــارة، فيما جدد 
لهم رئيس الدائــرة التزامه بتنفيذ 
مطالبهم المشروعة خاصة شبكة 
الغــاز التي هي قيــد اإلنجاز من 
المقــاول حي ســيتم ربــط القرية 
قبل نهاية الثالثي األول من السنة 
الجاريــة، بينمــا باقــي المطالب 
هي قيد التجســيد منها شبكة الماء 
الشــروب و التطهير، الى جانب 
الريفــي  الســكن  حصــة  تعميــم 

للجميع.
نوالدين ب

n اكــد امــس والي باتنة الســيد 
توفيــق مزهــود ان مناطق الظل 
فــي والية باتنة تعــد االكبر علي 
الصعيــد الوطنــي وانها ســتصل 
عند انتهاء عمليــات الجرد الكلي 
الــي ســتمائة منطقة فــي حين تم 
احصاء خمسمائة وستة وخمسين 
فــي البدايــة واوضــح فــي هــدا 
االطار ان الف وثالثمائة مشروع 
المناطــق  لهــده  خصصــت  قــد 
وتم تشــكيل لجنة والئيــة لمتابعة 
التنموية  البرامــج  عمليات انجاز 
المخصصة لها والتي تتركز عيل 
محاور اساسية من بينها الطرقات 
والمياه الصالحة للشــرب والغاز 
والكهرباء والمياه الموجهة للسقي 
الفالحي ويصل عدد المســتفيدين 
مــن هــده المشــاريغ المدرجيــن 
ضمن مناطق الظل الي خمسمائة 

الف نسمة 
واشــارالي ان االعتمادات المالية 
المخصصة النجــاز هده البرامج 
تاتــي مــن الدولــة وكدلــك مــن 
البرامــج التي لم تنجــز في اطار 
المخططــات البلديــة للتنمية ومن 

ميزانيــة الواليــة  ومــن البرامج 
الســابقة التــي لــم تنطلــق اصال 
مبــرزا الــدور الــدي تقــوم بــه 
الشرطة الوطنية للغاز والكهرباء 
البرامــج  تنفيــد  فــي  ســونالغاز 
الموكلــة لها واثني علــي دورها  

في هدا الميدان 
وحــث الوالــي روســاء البلديات 
والدوائــر علــي التحــرك لتثمين 
البلديــات واســترجاع  ممتلــكات 
االموال التابعة للضرائب المحلية 
وادخالهــا فــي الميزانيــة المحلية 
واعــادة احصــاء الممتلكات ىغير 
الخاضعة للضريبة المحلية وهده 
كدلــك مصــادر تمويــل لمناطق 
الظل وشــدد مسوول الوالية علي 
ضــرورة  منــح اولويــة للســقي 
الفالحــي باعتبــار باتنــة واليــة 
كبيرة منتجــة للخضــر والفواكه 
المشــمش والتفــاح وغيرها  مثل 
وقد تضــررت الصائفة الماضية 
مــن الجفــاف اد قضــت اشــجار 
كثيرة للمشمشم في نقاوس لنقص 

مياه السقي 
محمد غناي

n و في هذا الســياق، قال ممثل عن المحتجين،  
بــأن عــدد مــن أبنائهم يجبــرون علــى مقاطعة 
الدراســة و آخر يجبر بناتــه على إنهاء مرحلتهم 
التعليمية مبكرا، و هذا بسبب غياب وسائل النقل 
و حالــة الفقر المدقع التي توجــد عليها العائالت 
الريفيــة الفقيــرة، خاصة في مناطــق بعيدة عن 

عيون المسؤولين.
وأضــاف محدثنا،بــأن أبنائهم التالميــذ الصغار 
خاصة فــي التجمعــات الســكانية المعزولة عن 
مركــز البلديــة و منها، بئر عواشــر ، الفيالج ، 
جبــل بوطيــب و رأس الســوق و كل التجمعات 
التي هي بعيدة عن أعين المســئولين و المنتخبين 
المحلييــن، حيث يجبر أبناء الفقراء على الســير 
لمسافات طويلة و منهم حتى من يحمل أبنه على 
كتفيه إلى غاية المدرســة و خاصة أثناء ســقوط 
المطــر و تــردي األحــوال الجوية فــي مناطق 
بــاردة و في مشــهد يندى له الجبيــن في جزائر 
العز و الكرامة و في بلدية أثبت مسئوليها فشلهم 
الذريــع و محدوديــة تفكيرهــم، و دفــع بالعديــد 
مــن المواطنين فــي تلك التجمعات الســكنية إلى 

التطــوع بجراراتهم التي يســتغلونها في الفالحة 
لنقل التالميذ مجانا، في ظروف قاهرة و خطيرة 
و حتــى شــاحنات القمامــة يركب فيهــا األطفال 
الصغــار الدين يصلــون إلى المدرســة مرهقين 
ثــم يعودون إلى بيوتهــم متعبين، و هي الصورة 
التــي دفعــت باألولياء إلــى اإلحتجــاج، مطالبة 
والي الوالية التدخل العاجل لتوفير وســائل النقل 

المدرســي ألبنائهم خاصة و ان األولياء صاروا 
عاجزين عن دفع ثمن النقل.

فــي المقابل، رئيــس البلدية، قلل مــن حجم تلك 
األزمــة في وســائل النقــل المدرســية،موضحا 
بأن البلدية اســتفادة من حافــالت في إطار النقل 
المدرســي و هي تعمل بشــكل الئــق و محترم، 

رغم اعترافه بوجود إكتظاظ.

n كشــف رئيس المجلس الشــعبي البلدي لبني 
حميدان أن لديهم ثالثة مشــاريع لتســيير شــبكة 
المياه عالقة مع مؤسسة سياكو، حيث أن الشركة 
استلمت الشبكة لكل من مشتة السطارة وشبشوب 
لتزويد مايعادل 152 عائلة بالمياه الشروب لكن 
العملية عطلها عدم توفر عدادات المياه لدى هذه 

المؤسسة.
وأفادنــا ذات المســؤول أن البلديــة أخــذت على 
عاتقهــا تركيــب عــداد واحــد أمام خــزان الماء 
الرئيســي، ووظفــت عامال عن طريــق مديرية 
النشــاط االجتماعي يقف على العملية التي تزود 
المنطقتيــن كحــل مؤقــت، وســتقوم البلدية بدفع 
فاتورة استهالك 152 منزال للمياه من ميزانيتها 

إلى غاية إيجاد حل نهائي.
وصــرح أن المشــروع بدأ في شــهر جويلية من 
ســنة 2019 واســتلمته الشــركة، وبسبب تأخر 
اســتفادة السكان من المياه الشروب لجأت البلدية 

إلى هذا الحل مع نهاية السنة الفارطة.
وأشــار محدثنا أن المشــروع الثالــث الذي يزود 
مشتة الحويمة والذي تم تدشينه في شهر ديسمبر 
الفارط إال أن الســكان لم يصلهم الماء الشــروب 
لنفس السبب خاصة مع غلق الحدود نتيجة أزمة 
كورونا ما عطل استيراد العدادات حسبما أعلمته 

ذات الشركة.
ومــن جهــة أخــرى أوضــح المكلــف باإلعالم 
لشركة المياه والتطهير قسنطينة أن مشكل نقص 
العدادات لن يبقى مطروحا بعد أن تم اعداد دفتر 

شــروط لشراء 30 ألف عداد ستفتح لها مناقصة 
منتصف هذا األسبوع. 

وأكد أن هذه العملية ستسمح بتغطية حاجة موقف 
الرتبة ومناطق الظل التي تدخل ضمن األولوية، 
وأضــاف أنه تم تجاوز األمر في بعض المناطق 
فأعوان المؤسسة يقومون حاليا بتركيب 4000 
عــداد بكل من الســكنات االجتماعية بماسينيســا 

وبحي 2550 عدل بالمدينة الجديدة. 
وكشــف لنــا أن األزمة بــدأت مع تغيــر قوانين 
إلــى  بعدهــا  الشــركة  واتجهــت  االســتيراد، 
المصنعين المحليين الذين زودوا المؤسسة طيلة 
ســنوات بمنتوج وفــق المعاييــر المطلوبة، لكن 
شــح العدادات في السوق عاد للظهور في السنة 

الماضيــة مع أزمــة كورونا وتوقــف الكثير من 
المنتجين عن العمل.  

وبخصوص غياب تزويد المياه أوضح محدثنا أن 
الزبائن هم من يرفضون صيغة الفواتير الجزافية 
التــي تمثل حال مؤقتا يتــم اللجوء إليه عند غياب 

العدادات.  
وعــن مشــتتة الحويمــة أفــاد ذات المتحدث أن 
مشــروع التمويــن مــن النقب االرتــوازي بعين 
التين ببلدية ابن زياد سيســاهم في تقوية التوزيع 
فــي كل من بلدية الحامــة بوزيان وديدوش مراد 
وزيغود يوسف وسيزود مناطق ظل مجاورة لها 
بعد انتهاء األشغال وتسلم الشبكة لشركة ”سياكو” 

للبدأ باستغاللها. 

معاناه في بني حميدان 
ومناقصة لشراء 30 ألف عداد  
سجلت شركة المياه والتطهير قسنطينة نقصا في مخزون عدادت المياه عطل تركيبها في عديد المناطق 

على غرار بلدية بني حميدان، ومن المنتظر أن تفتح الشركة مناقصة هذا األسبوع لشراء 30 ألف عداد.

هدد ، أمس، عدد من أولياء التالميذ و ممثلي المجتمع المدني لعدد من القرى و المشاتي ببلدية السبت جنوبي والية سكيكدة، 
في اتصال مع ”عين الجزائر”، بالشروع في حركة إحتجاجية و شل جميع المدارس التعليمية على مستوى بلدية السبت، و 
هذا بسبب ما قالوا تماطل مصالح البلدية في توفير وسائل النقل المدرسي ألبنائهم الصغار خاصة لالبتدائي و المتوسط الدين 

يعاون الكثير في ظل غياب وسائل النقل.

تالميذ قرى و مشايت ينقلون يف الجرارة و الشاحنات و البلدية تتحجج 
 جمعيات أولياء التالميذ يحتجون يف بلدية السبت بسكيكدة
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متفرقات
ترحيل عرش عائالت اىل مساكن اجتماعية 

جديدة لبلدية عني الزويت بسكيكدة

سكان قرية احمد سالم يقطعون 
الطريق يف كركرة بسكيكدة

ستمائة منطقة ظل بباتنة

400 مستفيد من حصة 1000مسكن لدمربي يحتجون بعني السمارة 

قسنطينة: آالء مزياني

سكيكدة : نورالدين .ب

n نظم ، صبيحة   أمس 400مستفيد من حصة ألف مسكن 
لدمبري  بعين السمارة  تجمعا أمام ديوان والي قسنطينة ،للمطالبة 

بتحديد وقت تسديد المستحقات و تسليم المفاتيح . .
 وأفــادت مصــادر مطلعة أن  مدير ديوان الترقية و التســيير العقاري 
قابل  المتبقين ال 400 من حصة 1000 مسكن ،موضحا  أن السكنات 
ال تــزال عالقة ،بســبب بعض المشــاكل بين المقــاول و مديرية ديوان 
الترقية و التســيير العقاري و أكد لهم أنه  ليس بإمكانه تســليم السكنات 
ألصحابها حتى ينتهي هذا المشــكل العالق ، مشــيرا في ســياق حديثه 
انه ســيتم تزويدهم بالغاز و الكهرباء  في وقته  ، و انه ســيتم اســتبدال 
الســكنات 400 دمبري  بتجمع  5 ، و ذكر أن  األشــغال ستنتهي في 
شهر ماي المقبل من سنة 2021 ، وترك للمستفيدين الخيار في ذلك .

المشطة امال  

»سياكو«  وأزمة العدادات بقسنطينة  



متفرقات
تالميذ قريــة »الحراش« ببلديــة نب داود 

بالربج يغلقون الطريق 
n أقبــل صبيحة أمس، تالميذ قريــة الحراش ببلدية بن داود في الجهة 
الغربيــة لواليــة برج بوعريريــج و التي تبعد بحوالــي 30 كلم عن مقر 
الواليــة، على االحتجاج بغلــق الطريق الرابط بين القريــة ومقر البلدية 
بســبب غياب النقل المدرســي الذي دام 15 يوم بعد العطب الذي أصاب 
الحافلــة التــي تقلهــم الى مدارســهم، حيث عبــر التالميذ عــن معاناتهم 
المتواصلة في هذا الصدد بعدما أصبحت التأخرات المدرســية ، الشــيء 
الذي سينعكس على حد تعبيرهم بالسلب على نتائجهم المدرسية، و جاء 
هــذا االحتجاج على خلفيــة وعود رئيس البلدية الذي وعد بتصليحها في 
ظرف أسبوع على أقصى تقدير ،وهو الشيء الذي لم يحدث »بحسبهم« 

و هذا أرجعته المصالح البلدية الى عدم توفر قطع الغيار.
 رئيس دائرة المنصورة في رده على انشغال السكان أكد تعرض الحافلة 
الخاصــة بهم إلى عطب وأن المصالح المحلية قامت باقتناء الغيار الالزم 
بإصالحها، مؤكدا في السياق ذاته أنهم قاموا بإرسال حافلة احتياطية من 
أجل نقل التالميذ إلى مقاعد دراسة إال أنهم رفضوا ذلك مطالبين بإحضار 

حافلة النقل المدرسي الخاصة بهم.  
مبروك بن الطيب  

تحويل أراض  فالحية لتحصيصات وأصحابها 
يستنكرون القرار بالرشيعة يف تبسة 

n  أستنكر  ساكنة« هنشير عجلة« و »المعقب« ببلدية الشريعة قرارات 
تتعلــق بالبناء و العمران على حســاب أراضيهم الصالحة للزراعة، دون 
أدنــى مراعاة في اختيار األراضي التي ســتقام عليها هاته التحاصيص، 
أو تقديم بالغات كتابية للساكنة تفيد تطبيق هذا المرسوم.وحسب ماجاء 
على لسان ساكنة تلك المناطق أن أراضيهم هي مساحات فالحية بامتياز، 
ومنتجــة لشــتى أنواع الخضر والفواكه، حيث يهتــم ان العائالت القاطنة 
هناك تخدمها ومتمسكة بها رغم تخلي الدولة عن تقديم مساعدات فالحية 
لهم منذ أكثر من 30 ســنة.ويؤكد صاحب مستثمرة فالحية بالمنطقة أنه 
يمتلك هاته األرض ألكثر من 60 ســنة وهي تتربع على قدر 16 هكتار 
صالح للزراعة ويستغل في هذا الشأن، وأنه تحصل على دعم من الدولة 
تمثل في حفر بئرين وحوض لتجميع المياه، وقد أنتجت هاته األرض ما 
يقــارب 850 قنطار من الذرى وجهت لألعالف، لكن هذا األخير اصطدم 
بقرار شفهي بضرورة مغادرة أرضه وقلع األشجار المثمرة بها لتحويلها 
إلى منطقة عمرانية وتحصيصات إجتماعية، موجها ندائه للسلطات العليا 
بضرورة التدخل السريع إلنقاذ هذا الكنز الفالحي من التخريب واالندثار.
من جهته أكد مدير المصالح الفالحية »ســعيد ثامن« أنه ســيتم التحقيق 
فــي أراضي هنشــير عجلة و المعقب واتخاذ جميــع اإلجراءات القانونية 
مضيفا أنه يســتحيل التالعب بالعقار الفالحي باي شكل من األشكال، ألن 

القانون يمنع خرق إجراءات إعادة تصنيف األراضي الفالحية.
                 منى بوعكاز

n وأوضــح المديــر العام القطري 
،في ندوة صحفيــة عقدها بالمصنع 
،أنــه  » بتشــغيل وحــدة اإلختزال 
المباشــر نســتطيع القول بأننا كسبنا 
اليوم مركبا كبيرا يحتل المقدمة على 
مستوى افريقيا والعالم العربي ،وأنه 
لتشــغيل 2300  الفرصــة  ســيتيح 
مباشــرا و5000 فرصــة  عامــا 
عمل غير مباشرة » ، مضيفا »  أن 
تشــغيل وحدة اإلختزال يعني كذلك 
لنا توســيع المجال الحيوي للمصنع 
بغزو األسواق إقليميا ودوليا »،وفي 
سياق متصل ،أبرز المدير العام بان 
أســعار خام الحديد مربوطة بقانون 
العرض والطلب وقد شهدت ارتفاعا 
في الســوق العالمية بســبب مرض 
كورونا ،وســيتم تعويض الخســائر 
الى ارباح بتشــغيل  وحدة اإلختزال 
المباشــر التــي تعتمــد في تشــغيلها 
على الغاز الطبيعي، وقال المســير 
القطــري بأن هدف انتــاج 2 مليون 
طن سنويا تم تحقيقه ،ومجلس إدارة 
المصنع يســعى حاليا للوصول الى 
انتــاج  02 مليون طــن أخرى من 
الحديد بمختلــف األنواع مع مجيء 
عام 2022،هــذا وقد نوه في كلمته 
يبدلــون  ،الذيــن  المصنــع  بعمــال 
مجهودات جبارة من أجل المساهمة 

في تطوير اإلنتاج وتحسينه.
من جانبه ،نوه السيد بوسامة طارق  
الرئيس المدير العام لمجمع اميطال 
)الشركة األم( بالعاقات الجزائرية 
القطرية التاريخيــة والمتينة القائمة 
،حيــث  المتبــادل  اإلحتــرام  علــى 
الجزائريــة  الشــركة  ان  اعتبــر 
القطريــة للصلــب نمودجــا للعمــل 
العربــي الجدي المشــترك ،وتعبيرا 
عــن التعاون والتنســيق المحكم بين 
قيــادة البلدين الشــقيقين ،معتبرا بأن 
هــذا الصرح الصناعي الضخم بات 

يحتل مكانة مرموقة لمســاهمته في 
دعــم قطاعــات أخــرى والتخلص 
ودعــم  للمحروقــات  التبعيــة  مــن 
الصــادرات ،كمــا أكد أن الشــركة 
تعتمد على يد جزائرية شابة ،وسيتم 
تكوين إطارات إضافية قصد التحكم 

في التكنولوجيا.
وفي ســياق ذي صلة، أوضح السيد 
محمــد لمين لبو،رئيس مجلس إدارة 
الشــركة الجزائرية القطرية للصلب 
بــأن مــرض كورونا أثــر على كل 
العالميــة  االقتصاديــة  المؤسســات 
،وحتــم علــى إدارة المصنع تطبيق 
إجــراءات الوقاية بصرامة حســب 
المعاييــر التــي فرضتها الســلطات 
العليــا للدولة،مــع القيــام بعمليــات 
دورية لتطبيــق الحجر الصحي في 
كل وحداتــه ،مؤكــدا بــان ااإلدارة 
لم تســرح أي عامل بســبب جائحة 
كورونــا ،التــي كان لها اثرا ســلبيا 
المؤسســة،واعترف  ميزانيــة  على 
بأنه بتشــغيل هذه الوحدة األكبر في 
العالم  ســتتحول الخسائر الى أرباح 

.
وبإعان الشركة الجزائرية القطرية 
للصلب عن دخــول وحدة اإلختزال 
المباشــر  مرحلة االســتغال  وهذا 
بعــد االنتهاء من مراحــل التجارب 
األوليــة والنهائية، يكون المصنع قد 
دعم بالقلب النابض له بطاقة إنتاجية  
تقــدر بـ2.5 مليون طن ســنويا من 
الحديــد المختــزل بنوعيــه البــارد 
والساخن،وتأتي هذه الوحدة  لتدعيم  
باقــي وحــدات المصنــع التــي تــم 
اســتامها الواحدة بعد األخرى مند 
شــروع المركب في مرحلة اإلنتاج 

الفعلي خال شهر اكتوبر2017.
وتســمح هذه التقنية األمريكية فائقة 
التطــور )ميدركــس( الفريــدة مــن 
نوعها في العالم بإنتاج حديد مختزل 
ذو جــودة عالية بنســبة نقــاوة 94 
بالمائة،كمــا تســمح بخفــض تكلفة 
افتتــاح مــن خــال توفيــر الطاقــة 
والحفاظ على البيئــة ،وتقدر الطاقة 
 7500 الوحــدة  لهــذه  اإلنتاجيــة  
طــن يوميــا بمعــدل تشــغيل يقــدر 

ب8000ساعة  في السنة،كما تعتير 
المباشــر إضافة  وحــدة اإلختــزال 
هامــة لمختلف الوحــدات الصناعية  
المتواجــدة  األخــرى  العشــرة 
وحــدات  غــرار  علــى  بالمصنــع 
األفــران  الثاث،وحدتــي  الدرفلــة 
الجير،وحدة  انتاج  الكهربائية،وحدة 
الصناعية،وحــدة  الغــازات  انتــاج 
اســتقبال ونقــل مــواد الخام،وحــدة 
معالجة المياه ومحطة تحويل الطاقة 

الكهربائية.
للتذكير،فــإن مركــب بــارة للحديد 
الشــراكة  ثمــرة  هــو  والصلــب 
الجزائرية القطرية ،التي تم ابرامها 
49/51،وبإســتثمار  قاعــدة  وفــق 
دوالر،وتكمــن  مليــار   02 يفــوق 
تلبيــة  فــي  االســتراتيجية  أهميتــه 
حاجيات الباد من  حديد الخرســانة 
ولفائف الســاك الحديدية وتصدير 
الفائــض الــى الخــارج ،وبالتالــي 
المســاهمة فــي التقليل مــن فاتورة 
واردات الصلب ،التي تزيد عن 10 

مايير دوالر سابقا.

nاشتكى المستفيدين من السكنات 
االجتماعيــة ببلديــة عيــن تســرة 
الواقعة في الجهة الشــرقية لوالية 
بــرج بوعريريــج و التــي تبعــد 
بحوالي 30 كلم عن مقر الوالية، 
من عدم استامهم مفاتيح سكناتهم 
علــى الرغــم مــن نشــر القوائــم 
الســمية للمستفيدين منذ قرابة سنة 
و تمت دراسة الطعون و اصبحت 
القائمة نهاية، كما عبر هؤالء عن 
تذمرهم و ســخطهم من السلطات 
المحليــة التي لم تكمل اإلجراءات 
من أجــل اســتفادتهم مــن مفاتيح 
ســكناهم على الرغم من الشكاوى 
التــي قدمها هؤالء ، حيث أضاف 

البعض من المســتفيدين أن غاء 
الكــراء الــذي أرهــق كاهلهــم و 
فــي بعــض األحيــان لــم يجــدوا 
بيوت يســتأجرونها باإلضافة إلى 
المرحلــة العصيبة التــي تمر بها 
الباد جراء انتشــار وباء كورونا 
الســنة الفارطــة ممــا صعب من 
معيشــتهم، حيث طالب هؤالء من 
ألســلطات التدخل من أجل توزيع 
المفاتيح للمستفيدين و على رأسهم 
الســيد والي الوالية من أجل رفع 
الغبــن عنهــم و تحســين ظروفهم 
المعيشــية و ظفــر بســكن يــأوي 

أبناءهم . 
                   مبروك بن الطيب

طاقتها اإلنتاجية تصل اىل2.5 مليون طن سنويا
تشغيل وحدة اإلختزال المباشر بمركب بالرة 

للحديد والصلب بجيجل

عني ترسة بربج بوعريريج
المستفيدون من السكنات االجتماعية يشتكون عدم استالمهم المفاتيح

أكد ،صبيحة أمس، الســيد يوســف أحمد المهندي المدير العام للشــركة الجزائرية القطرية للصلب بمناسبة دخول وحدة 
االختزال المباشــر مرحلة اإلســتغالل،أنها تعد القلب النابض للمصنع وواحدة من أكبر وحدات اإلختزال في العالم ،حيث 
ستضمن لوحدها إنتاج 2.5 مليون طن بجودة عالية،مما سيسمح بتجسيد األهداف المسطرة المتمثلة في تحقيق اإلكتفاء 

الذاتي وخلق فرص للتصدير نحو الخارج .

ذكرى وترحم
في هذا اليوم تكون قد مرت أربعين يوم على رحيل األب الغالــي 

» مخلوف حسان« 
غبت وغابت معك ذكريات جميلة يصعب نسيانها ذفن شيب رأسك 
وتوقفت دقات قلبك وتالشت كلماتك، ذهبت روحك إلى خالقك ومع 
كل هذا ال تزال قلوبنا تنبض بحبك يا غالي.فبهذه الفاجعة األليمة 

تدعو الزوجة الكريمة كل من يعرفه أن يدعو له بالرحمة والمغفرة 
وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة شاكرة كل من واساها في 
هذه المحنة من الجيران واألحباب واألقارب كل من عائلة: مخلوف، 

داود، بوالزرد، بوالشعير،بهلول، مهناوي،بعزية.
رحمك هللا يا غالي وأدخلك فسيح جناته.

إن هلل وإن إليه راجعون

PENSÉE 
A mon très cher père

 MAKHLOUF Hacene 
 déjà 40 jours que tu nous as quittés à jamais, tu as été le père exemplaire

 durant toute ta vie, tu étais toujours là pour nous épauler et nous
 soutenir dans nos moments difficiles, ton absences est amère pour nous

 tous, tu as laissé un vide irremplaçable, repose en paix BRAVE HOMME.
 Je demande à tous ceux qui l’ont connu, aimé et respecté d’avoir une

 pieuse pensée en sa mémoire, que Dieu le Tout-Puissant l’accueille en Son
     .Vaste Paradis

 En remercient tous les voisins, proches et parents qui étaient
 Malheureux en cette épreuve :MAKHLOUF, DAOUD,

.BOUZERD, BOUCHAIR, BAHLOUL, MEHNAOUI, BAAZIA

إن هلل وإن إليه راجعون

PENSÉE
 En ce jour, quarante jours se sont écoulés depuis le départ

 du cher père

»MAKHLOUF Hacene«
 vous êtes absent et les beaux souvenirs sont absents, ,

.difficiles à oublier
 Avec cette tragédie douloureuse, la généreuse épouse

 invite tous ceux qui le connaissent à prier pour lui
 avec miséricorde et pardon, et à faire de sa tombe un

 jardin du jardin du paradis en remerciant tous les
 voisins, proches et parents, qui étaient malheureux

 en cette épreuve : MAKHLOUF, DAOUD, BOUZERD,
BOUCHAIR, BAHLOUL, MEHNAOUI, BAAZIA

تعزية   
ببالغ الحزن و األسى وبقلوب راضية بقضاء هللا وقدره تلقى 

الصحفي » مغني عبد العزيز«  وفاة 
والد »لزهر مرجان«  و جد الصديق »رامي«

 ،وأمام هذه الفاجعة األليمة يتقدم لهم الصحفي عبد العزيز بأصدق عبارات التعازي 
والمواساة  لهم ولكل العائلة راجين من هللا العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بالرحمة 
والمغفرة  ، ويرزق أهله عظيم األجر و جميل الصبر  والسلوان ويجعل قبره روضة 
من رياض الجنة . هلل ما أعطى وهلل ما أخذ » كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 

الجالل واإلكرام ».
 إنا هلل وإنا اليه راجعون

  عين على الشرق 
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متفرقات 

n  حيث 
كشف ممثل 
ســكان  عن 
القريــة فــي لقاء مع ”عيــن الجزائــر”، بأن أهم 
مشــكل يعانيه الســكان هو غياب التكفل الصحي 
بأزيد من 2500 نســمة في ”شــبه” قاعة العالج 
الوحيدة على مســتوى القرية، أين ال تتوفر على 
الخدمــات التي يطمح إليها المواطنين، في غياب 
الفريق الطبي المتخصص، و هو ما دفع السكان 
إلــى التعبير عن تذمرهم مــن الغياب المتواصل 
للممرضين و األطباء و لو مرين في األســبوع، 
حيث يجبــرون على التنقل إلى المراكز الصحية 
المجــاورة بكل من بلديتــي الزيتونة و القل، مما 
زاد من حجم ”التكاليف” على عاتق هذه العائالت 
المحدودة الدخل، و في كثير من األحيان يقومون 
بإيجار وســائل النقل بأكثر من600 دج من أجل 

حقنة واحدة.
ممثــل ســكان أضاف، عــن عميق تأســفوا لهذه 
الوضعية القاســية و التي أستمرت لعقود، و هذا 
بالرغم من العشــرات من الوعود من المسئولين 
، و هو ما دفع بهم إلى مراسلة السلطات الوالئية 
و مديــر الصحة علــى أمل التعجيــل على األقل 
بتوفيــر أدنى الشــروط الصحــي، خاصة طبيب 
األطفــال و لــو مرتيــن أو ثالثة في األســبوع، 

إلــى جانب ســيارة إســعاف تنهــي معاناتهم في 
مصاريف إيجــار المركبات و ســيارات الفرود 
و حتــى الجرارات...و كان مدير الصحة لوالية 
ســكيكدة، قد تمســك بضــرورة توفيــر المرفق 
الصحــي الضــروري من قبــل البلديــات مقابل 
توفير كل الدعم البشــري و المادي لتلك القاعات 
العالجيــة حيــث من غير المقبول إرســال فريق 

طبي إلــى قاعات عالج في وضــع كارثي تفتقد 
ألدنى شــروط العمل و الصحــة، و جدد دعوته 
بالمناســبة للبلديــات لتنســيق مــع مصالحــه في 
أي مشــروع قاعة عــالج مســتقبال ، بينما وعد 
بالتعجيل في إرســال فرق طبيــة متخصص في 
إطار العمــل التضامني مع ســكان تلك المناطق 

التي هي في ”الظل”.

n الدعوة كانت من طرف المكتب 
الوالئــي للحركــة الوطنيــة للطلبة 
الجزائريين، وهــو التنظيم الطالبي 
الذي رفع تقريرا أســودا للوصاية، 
كشف فيه المشاكل التي يعاني منها 
الشــق االجتماعي بجامعة ســطيف 
2، كما انتقد بشــدة ما أسماه ”غرق 
مديريــة الخدمــات الجامعيــة فــي 
دوامة من العراقيل والمشــاكل التي 
يدفع ثمنهــا الطالب المقيــم دوما”، 
وقــد تجمــع عدد مــن الطلبــة أمام 
البــاب الرئيســي للمديريــة رافعين 
الفتــات وشــعارات تنــدد بالوضع 
الكارثي في بعــض اإلقامات، وكذا 
ال مبــاالة المســؤولين، مؤكدين في 
تصريحاتهم أنهم سئموا من الحوادث 
األليمــة التــي أصبحــت الجامعــة 
الجزائريــة مصدرا لهــا، وتحّولت 
بعــض القصص إلى مــادة إعالمية 
عابرة للقــارات مثلما حدث مؤخرا 
فــي إقامــة جامعية فــي العاصمة، 
وبالتالــي حــّذر هــؤالء المحتجين 
مســؤولي القطاع بجامعة ســطيف 
2 من تكرار نفــس الحوادث، التي 
أثــرت كثيرا في معنويــات الطالب 
البيــان  الجامعــي، وقــد ورد فــي 
المذكــور، أن جل المصالح بالشــق 
االجتماعــي تعانــي مــن مشــاكل، 
علــى غرار مصلحــة اإليواء حيث 
لم يتــم تطبيق البرتوكــول الصحي 

ولو بنســبة 50 بالمائة، ناهيك عن 
غياب النظافة داخــل األجنحة وفي 
دورات الميــاه، واهتــراء االســرة 
واألفرشــة وأبــواب الغــرف التــي 
غالبا ما تتعرض للسرقة من طرف 
البيــان  مجهوليــن، وبحســب ذات 
أيضا فإن خدمات االطعام باتت جد 
رديئــة متســائلين عن حــق الطالب 
الــذي تم تحديــده كمــواد قانونية ال 
نقــاش فيهــا، حيــث انتقدوا بشــدة 
ظاهرة نفاذ كمية اللحوم سواء كانت 
حمــراء أم بيضاء قبل انتهاء فترات 
الغذاء والعشاء ما يطرح الكثير من 
التساؤالت عن الكمية المخصصة، 

خاصة في ظل عــدم ضبط برنامج 
أسبوعي للوجبات على مستوى عدة 
إقامــات، ناهيك عن الفاكهة الرديئة 
التــي ال تصلح لألكل وتقدم للطلبة، 
إلى جانــب تهاون بعض العمال في 
أداء مهامهــم، ذات األمــر بالنســبة 
لمصلحــة الصحــة، حيــث يغيــب 
الممرضــون عن العيــادات خاصة 
المناوبة أيام يومي الجمعة والسبت، 
وكذا غياب سيارات اإلسعاف، إلى 
جانب مشــاكل اخــرى كثيرة واردة 

في البيان المذكور.
المحتجــون أصــروا على غلق مقر 
المديرية المذكورة إلى غاية مســاء 

أمــس، رافضيــن الحلــول المقدمة 
لهــم من طــرف مســؤولي القطاع 
والمتمثلــة فــي دعوتهــم إلــى عقد 
اجتماع مع ممثلــي المحتجين، لكن 
هــؤالء لــم يمتثلــوا لذلك كــون أنه 
تــم عقــد عــدة اجتماعات مــن قبل 
لكنهــا غيــر مجديــة وبقــي الكالم 
مجــرد وعود جوفــاء، مطالبين من 
الســلطات العليا في البــالد بالتدخل 
العاجل و  وضع كل مســؤول أمام 
مســؤولياته ومحاسبة المتسببين في 
تدنــي أوضاع هــذه المرافــق التي 

كلفت الخزينة العمومية الماليير.

n يشــتكي، تالميــذ عــدد مــن 
االبتدائيــات في بلدية عين قشــرة 
غربــي والية ســكيكدة، و خاصة 
فــي تلــك التجمعــات البعيدة عن 
عيــون المســؤولين المحليين في 
قرى الحاج علي و حجر مفروش  
و حتى في ابتدائية المهدي لعريط 
بمركز البلدية ، من تواصل إدارة 
المؤسســة فــي منحهــم وجبــات 
تغنــي و ال  بــاردة ”هزيلــة” ال 
تســمن من جــوع و التــي تمثلت 
فــي غالبية األحيــان جبن و خبز 
أو فواكــه و خبــز، قبل أن يطلب 
منهــم مغــادرة المؤسســة فــورا 
ألن المطعــم ال يــزال، غير قادر 
على النشــاط و العمــل في إعداد 
الســاخنة، بحجة غياب  الوجبات 
اإلمكانيات المادية و هي الصورة 

التي تعانيها العديد من المؤسسات 
التعليمــة و خاصة في االبتدائيات 
على مستوى إقليم البلدية و القرى 
التــي زرناهــا و هــي الوضعية 
التــي أغضب جمعيــات أولياء و 
دفع بهم إلــى االحتجاج، مطالبين 
السلطات المحلية و والي الوالية، 
عبد القادر بن ســعيد، إلى التدخل 
العاجــل إلنهاء مثــل هذه الصور 

التي ال تليق بالجزائر الجديدة.
نشــير فقــط، بأنــه تعــذر علينــا 
البلديــة  برئيــس  االتصــال 
مــن  موقفــه  ”المكلف”،لمعرفــة 
لنــا  قيــل  ألســباب  الوضعيــة، 
فــي مكتبه بأنــه في مهمــة عمل 

خارجية.
نورالدين .ب

n تنفيــذا لتعليمــات  الوزيــر 
األول لعصرنــة االدارة والقضاء 
وعمــال  البيروقراطيــة  علــى 
بتوصيــات والــي والية خنشــلة  
أشرف صباح أمس األحد األمين 
العام لوالية خنشــلة بمعية  مدير 
المواصالت الســلكية والالسلكية 
علــى تنظيم يــوم دراســي لفائدة 
مهندســي االعالم اآللي المكلفين 
بالشــباك الموحــد على مســتوى 
البلديات، وذلك بحضور  األمناء 

العامين للبلديات .
خصص  هذا اللقاء لشــرح عمل 
التطبيقية المعدة لمتابعة مدى التقدم 
فــي معالجــة طلبــات المواطنين 
الخــاص بجميــع وثائــق التعمير 
)شــهادة التعمير، رخصة البناء، 
شــهادة المطابقة، رخصة الهدم، 

شــهادة التجزئة، شــهادة التقسيم( 
و التي ســتدخل حيز التطبيق غدا 
االثنيــن 15 فيفري 2021، هذه 
التطبيقية التي ستســمح للسلطات 
الوالئيــة المتابعة األنيــة لمعالجة 
طلبــات عقــود التعميــر كمرحلة 
أولــى، كمــا ستســمح للمواطنين 
مقدمــي الطلبات التقــدم بالطعون 
البريــد  عبــر  التجــاوزات  أو 
لهــذا  المخصــص  االلكترونــي 

الشأن والذي سينشر الحقا.
ويدخــل ذلــك فــي سلســلة مــن 
االجراءات التي تقــوم بها الدولة 
ورقمنــة  لعصرنــة  الجزائريــة 
االدارة والتــي ستســمح بإضفاء 
الشــفافية في احتــرام آجال ايداع 

وسحب هذه الطلبات.       
مغني عبد العزيز

n تــم مؤخرا علي مســتوى بلدية شــلغوم العيد 
بواليــة ميلة تنصيب لجنــة جديدة اوكلت لها مهمة 
دراســة الســكن االجتماعي بعد ان تــم حل اللجنة 
الســابقة التي حامت حولها شــكوك فــي التالعب 
بالســكن.اللجنة الجديدة التي اشرف على تنصيبها 
رئيــس الدائرة الجديد شــرعت في دراســة ملفات 
طالبي الســكن االجتماعي والقيام بزيارات ميدانية 
الى اماكن اقامتهم لتأكد من حالتهم االجتماعية وقد 
بلغ عدد طالبي الســكن على مســتوى بلدية شلغوم 
العيــد ب 11400طلب مقابل 330 وحدة ســكنية 
وهــو عدد قليــل جدا مقاربــة بعد الســكنات وهو 

االمــر الذي جعل من ســكان البلديــة مطالبة بعدد 
اضافي للسكنات بهدف التقليل علي االقل من حدة 
ازمة الســكن التي تعرفها هذه البلدية التي اضحت 
قطب صناعي وتجاري هــام علي محور الطريق 
الوطنــي رقــم 5 والمدينــة الثانية فــي الوالية بعد 
العاصمة ميلة وقد اجمع ســكان مدينة شلغوم العيد 
وخاصة طالبي الســكن على ضرورة االسراع في 
توزيــع هذه الســكنات التي انجزت منــذ مدة غير 
انهــا مازالت تراوح مكانتهــا موضحين ان اغلب 
طالبي الســكن وضعيتهم االجتماعيــة صعبة وان 
جلهم مؤجريــن بأثمان باهظة عند القطاع الخاص 

طالبيــن مــن والــي الوالية االســراع فــي اطالق 
ســراح هذه الســكنات وتوزيعها على من يستحقها 
وبحســب مصادر محلية فان اشــارة عملية توزيع 
هذه الســكنات تنتظر قــرار والــي الوالية خاصة 
واذا علمنا ان هذه السكنات منجزة وما تنتظر فقط 

عملية توزيع .
ويذكر ان بلدية شــلغوم العيد لم يوزع بها ســكنات 
اجتماعية منذ ســنة 2018 حيــث تم حينها توزيع 
949 وحدة سكنية والتي كانت اغلبها لم تذهب الى 

مستحقها. حسب من تحدثنا اليهم؟    
أبو نوفل

الطلبة يغلقون مقر مديرية الخدمات 
الجامعية سطيف 2 
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أقدم، صبيحة أمس، العشرات من الطلبة على تصفيد أبواب مقر مديرية الخدمات الجامعية لجامعة سطيف 2 بالهضاب، 
احتجاجا على المشاكل المتراكمة في اإلقامات الجامعية، وكذا غياب قنوات الحوار بين الشركاء االجتماعيين ومسؤولي القطاع.

 سكان قرية أفنسو .. جوابة يطالبون بتوفريالخدمات الصحية يف قنواع بسكيكدة
طالب، سكان قرية ”أفنسو” و ”جوابة” ببلدية قنواع غربي والية سكيكدة في إتصال مع ”عين الجزائر”، ، مدير الصحة و 
السكان و إصالح المستشفيات و منه والي الوالية عبد القادر بن سعيد،ضرورة توفير أدنى الشروط  الخدمات الصحية بهذه 

المنطقة المنسية في كل الجوانب التنموية.

سطيف : سفيان خرفي 

سكيكدة : نورالدين.ب

لم يتم تصنيفهم كمناطق ظل ألسباب مجهولة رغم المعاناة

تالميذ مدارس قرى عني قرشة  بسكيكدة
 ال زالوا  يتناولون وجبات باردة و غري صحية 

يوم درايس حول اصدار وثائق التعمري 
بالشباك الموحد الكرتونيا بخنشلة 

لجنة جديدة لدراسة السكن االجتمايع بشلغوم العيد يف  ميلة 
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  احتجاجا عىل تدين الخدمات وغياب قنوات الحوار  



n   وأشــار البيان المشترك لمكتب إكو مونيخ و 
ورجفالد، و جمعية مالك األسهم ، باإلضافة إلى 
المرصد الصحــراوي لمراقبة الثروات الطبيعية 
، أن القوانيــن الدولية أوضحت مــرار وتكرارا 
أن الصحــراء الغربية ليســت جزء ا من المملكة 
المغربيــة وبأنهــا أراضــي محتلــة األمــر الذي 
يتعارض مــع القانون الدولــي، ويتطلب من كل 
المشــاريع الموجودة في تلك األراضي الحصول 
على الموافقة المســبقة من قبل جبهة البوليساريو 
الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب الصحراوي 

المعترف به.
وقــد أوضحــت المنظمات أن شــركة ســيمانس 
كاميســا لــم تحصل على هــذه الموافقــة إلى حد 
الســاعة ، وظلــت تتمــادى في توطيــد عالقاتها 
التجاريــة المشــبوهة مــع المغرب ، حيــث أنها 
ســلمت في بداية ســبتمبر 2020، طلب انشــاء 
مزرعة الطاقة الريحيــة بمدينة بوجدور المحتلة 
بانتاج 300 ميغاواط من دون استشــارة الشعب 
الصحــراوي المالــك الحصري لهــذه األراضي 
التي تصفها الشركة المذكورة ‘باألقاليم الجنوبية‘ 
وهو ما يتعارض بشكل فاضح مع مفاهيم ورؤية 

األمم المتحدة لإلقليم.
وانتقد البيان صمت الشــركة األم سيمانس وعدم 
ســعيها التأثيــر إيجابيــا على شــركة ســيمانس 
گاميســا، على الرغم من أن علمها منذ ســنوات 
بهذا بالمشــكل الذي كان ســببا في استبعادها إلى 
جانب شركة سيمانس إنرجي التي تعتبرمن أكبر 
مــن ”ســتوريبراند” أكبــر صندوق تجــاري في 
النرويج لتورطها مع المغرب في انتهاك للقانون 
الدولي في الصحراء الغربية ، بدال من االستجابة 
للطلــب الــذي دعا فيــه كل الشــركاء التجاريين 

لمراجعة شــاملة للمشــاريع وضمــان احترامها 
لحقوق االنسان في الصحراء الغربية.

من جهة أخرى ، شــددت المنظمات على أنه من 
غير المقبــول وال المعقول أن ال تحترم مثل هذه 
المشــاريع القانون الدولي ، مؤكدة أن اســتمرار 
الشــركتين في تجاهــل المبــادئ المتعلقة بحقوق 
االنسان، والوضع السياسي المتوتر في الصحراء 
الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ 13 

نوفمبر، ســيجعلها في قوائم اإلســتبعاد األخرى 
لمستثمرين آخرين ذو التوجه المستدام.

هــذا ويشــار إلــى أن 19 عضوا فــي البرلمان 
األوروبي، قد حذروا في نوفمبر الماضي شركة 
ســيمانس مــن ”المخاطــر القانونيــة واألخالقية 
الخطيرة” الناتجة عن ممارسة األعمال التجارية 

في الصحراء الغربية المحتلة.
ق ـ د

n وزارة األرض المحتلــة والجاليــات وفــي 
بيان لهاة جددت مطالبتها المجتمع الدولي وعلى 
رأســه األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية 
واألخالقيــة لما يتعرض له الشــعب الصحراوي 
مــن قمع وتنكيل واختطاف واعتقال وســحل في 

الشوارع من قبل المحتل المغربي.
 و جــاء في البيــان: في إطار المواكبــة اليومية 
لــوزارة األرض المحتلــة والجاليــات للوضــع 
الميدانــي باألراضــي المحتلــة مــن الجمهورية 
فقــد   ، الديمقراطيــة  الصحراويــة  العربيــة 
ســجلت الــوزارة يومــه الســبت الموافق ل 13 
ألجهــزة  شرســا  هجومــا   ،2021 فيفــري 
القمــع المغربــي بمدينــة بوجــدور المحتلــة في 
حــق عائلــة ســيدي ابراهيــم خيا، مــن مختلف 
االطيــاف القمعيــة من شــرطة بزي عســكري 

 ومدنــي وقــوات مســاعدة واجهــزة المخابرات.
وقد سجلت الوزارة تعرض كل من :

1. المناضلــة والمدافعــة عــن حقــوق اإلنســان 
األخت ســلطانة سيد ابراهيم خيا، إلصابات على 
مســتوي الرأس والعين اليســرى ، هذا االعتداء 
الغاشــم جاء على يد المدعــو حكيم عامر رئيس 

المنطقة االمنية لالحتالل المغربي ببوجدور.
2. األخت الواعرة ســيد ابراهيــم خيا تعرضت 
إلصابات على مســتوى الفم ومناطق مختلفة من 
جســدها، وذلــك نتيجة للضرب الــذي تعرضت 
لــه من امام منزل عائلتهــا على يد الجالد محماد 
مادي ، رفقة مجموعة من رجال األمن المغربي.
3. المناضلــة الصحراوية فاطمــة محمد الحافظ 
تعرضت للتنكيل والضرب على خلفية محاولتها 
زيارة عائلة اهل خيا وذلك للتضامن والمؤازرة .

وتجــدر االشــارة الــى ان هــذا االعتــداء يأتــي 
ضمــن مسلســل قمــع االحتــالل المغربــي لمــا 
تشــهده مدينــة بوجــدور مــن اشــكال احتجاجية 
ابراهيــم  ســيد  والواعــرة  ســلطانة  مــن  لــكل 
خيــا ومتضامنــات ومتضامنيــن معهــن لرفــع 
االقامــة الجبريــة والحصــار المفــروض علــى 
الشــهرين. زهــاء  المذكــورة  العائلــة   منــزل 
،أمــام  والجاليــات  المحتلــة  ان وزارة األرض 
تعنــت االحتــالل المغربــي لتطبيــق القــرارات 
الدوليــة المتعلقــة بتقريــر المصير واالســتقالل 
المزريــة  الحقوقيــة  الوضعيــة  ظــل  وفــي   ،
واالختطافات واالعتقاالت السياسية التي تشهدها 
المناطــق المحتلة من الجمهوريــة الصحراوية، 
يلــي: مــا  والدولــي  الوطنــي  للــرأي   تعلــن 
1. تضامنهــا الكامــل لعائلــة ســيد ابراهيــم خيا 
والمتضامنــات والمتضامنين لهــم لما يتعرضوا 
له من شــتى أنواع التعذيب النفســي والجســدي 
وعلــى رأس ذلــك اإلقامــة الجيريــة المفروضة 
ســيد  ســلطانة  الصحراويــة  المناضلــة  علــى 
 ابراهيــم خيــا واختها الواعرة ســيد ابراهيم خيا.
المســؤولية  المغربــي  االحتــالل  تحميــل   .2
 الكاملــة لما تتعــرض له عائلة ســيد ابراهيم خيا
3. مطالبتها المجتمع الدولي وعلى رأســهم األمم 
المتحدة بتحمل مســؤولياتها القانونية واألخالقية 
لمــا يتعــرض له الشــعب الصحــراوي من قمع 
وتنكيل واختطاف واعتقال وســحل في الشوارع 

من قبل المحتل المغربي.
4. مطالبتها األمين العام لألمم المتحدة والمفوض 
السامي لحقوق اإلنسان ايفاد لجنة تقصي الحقائق 

لألراضي المحتلة.
المنظمــات  أمــام  المنطقــة  فتــح  5. مطالبتهــا 
والهيئــات الدولية والحقوقيــة والصحافة الدولية 

للوقوف على الوضعية الحقوقية المزرية .
ق ـ د

 تقوم بإنتاج طاقة الرياح دون ترخيص

منظمات ألمانية غير حكومية تنتقد استثمار 
شركة سيمانس في األراضي الصحراوية 

 البولزياريو تطالب المجتمع الدويل بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية

قوات المخزن تمارس أبشع أنواع القمع و التنكيل 
عىل الناشطة الحقوقية سلطانة خيا و عائلتها 

10  عين على العالم 

 انتقدت أربع منظمات ألمانية غير حكومية اســتثمار شــركة ســيمانس إنرجي ، وفشــلها في حماية حقوق 
اإلنســان والمناخ  في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من طرف المغرب ، حيث تتواجد عنفات الرياح 

إلنتاج الطاقة الريحية بصورة غير شرعية.

 عبرت وزارة األرض المحتلة والجاليات عن إدانتها لما تعرضت له الناشطة الحقوقية سلطانة خيا ، محملة الدولة المغربية 
المسؤولية الكاملة عن ما قد تتعرض له عائلة سيدي إبراهيم خيا .

عىل خلفية تعديل وزاري مثري للجدل

   األزمة السياسية يف تونس 
تتعمق والنهضة تتحدى الرئيس

 n    دخلت األزمة السياســية في 
تونس منعطفا جديدا في الســاعات 
األخيرة، بعد بروز عالمات تظهر 
تشــبث األطــراف بمواقفها، على 
خلفيــة التعديل الــوزاري الذي ال 

يزال يراوح مكانه منذ أسابيع.
وكان رئيــس الوزراء التونســي، 
هشام المشيشــي، قد أقصى وزير 
داخليتــه الســابق، توفيــق شــرف 
الديــن، المقرب مــن الرئيس قيس 
ســعيّد، في مطلع جانفي الماضي، 
قبل أن يجري تعديال وزاريا على 
حكومتــه في الشــهر ذاتــه، حيث 
عيّــن بموجبه 12 وزيــرا جديدا، 
”أمــال في ضــخ دماء جديــدة في 
الحكومة”، رغم أنه لم يمض على 

واليتها سوى عدة أشهر.
وأثــار هذا األمر غضــب الرئيس 
ســعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث 
معــه بشــأن التعديــل الــوزاري، 
معتبــرا األمــر انتهاكا للدســتور، 
مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات 
لتضارب المصالح للوزراء الجدد، 
وقــال ذلــك صراحة فــي اجتماع 
مــع المشيشــي، نقل علــى الهواء 

مباشرة.
ويرفض ســعيّد حتى اآلن التعديل 
عــن  امتنــع  ولذلــك  الــوزاري، 
اســتقبال هــؤالء الــوزراء، ألداء 
اليمين الدســتورية، مما يعني تعثر 
عمــل الحكومــة، في وقــت تغلي 
البــالد علــى وقــع االحتجاجــات 
واألزمة االقتصاديــة الخانقة التي 

فاقمتها جائحة كورونا.
األزمــة  تفاصيــل  آخــر  وفــي 
الميشيشــي  طلــب  السياســية، 
استشــارة مــن المحكمــة اإلدارية 
الــوزاري،  التعديــل  بخصــوص 
ليأتــي ردها، الخميــس، بأنها غير 

مخولة بالخوض في األمر.

وقالــت: ”فــي ظــل وجــود أحكام 
دســتورية صريحة تكون المحكمة 
المخولة  الســلطة  الدســتورية هي 
لهــا حصرا النظر في اإلشــكاالت 

المعروضة«.
وســعى رئيس الحكومة التونســية 
مــن وراء هــذا األمر إلــى إثبات 
التعديــل  فــي  خطواتــه  شــرعية 

الوزاري.
ســعيّد،  أكــد  جانبــه،  ومــن 
األربعاء، لــدى اجتماعه األربعاء 
فــي  الرئاســي  قرطــاج  بقصــر 
العاصمة تونس، احترام الدســتور 
واحترام مؤسســات الدولة، وذّكر 
بأن التعديل الوزاري تشوبه العديد 
من الخروق، وتحوم حول عدد من 
الوزراء شــبهات تضارب مصالح 
وفســاد، ممــا يعنــي أن الرئيــس 

التونسي مصّر على موقفه.
المتحــدي  موقفــه  مــع  واتســاقا 
للرئيــس ســعيّد، أصدرت حركــة 
النهضة اإلخوانية، مساء الخميس، 
بيانــا جددت فيــه دعمهــا لرئيس 

الحكومة هشام المشيشي.
وقالــت حركة النهضة فــي بيانها 
”إن الحــوار الجــّدي والمســؤول 
بين األطــراف المعنيّة هــو اآللية 
األزمــة  بحــل  الكفيلــة  الوحيــدة 
المتعلّقة بمســألة التحوير الوزاري 
الذي أدخله هشــام المشيشــي على 
حكومتــه بمقتضــى مــا يخّوله له 

الّدستور من صالحيات«.
ويــرى مراقبون أن بيــان التنظيم 
اإلخواني يأتي في ســياق محاولته 
السياســي،  خصمهــا  إضعــاف 
الرئيــس قيس ســعيّد، الــذي يبدو 
أكثــر تفوقا أمام الرأي العام وأكثر 
وضوحــا وثباتا فــي مواقفه، وفق 

مراقبين وسياسيين.
ق ـ د

 n  أعلن برنامج األغذية العالمي 
التابــع لألمــم المتحــدة أّن 12,4 
مليون شــخص فــي ســوريا التي 
مزقتهــا الحرب يكافحــون للعثور 
علــى مــا يكفيهــم مــن الطعــام، 
فــي زيــادة كبيــرة وصفتهــا بأنها 

”مقلقة«.
الرقــم  إن  البرنامــج  وقــال 
مــن  بالمئــة   60” أن  يعنــي 
اآلن  السكان الســوريين يعانون 
انعدام األمــن الغذائي«، بناًء على 
نتائج تقييم وطنــي في أواخر عام 

.2020
ويمثــل ذلك زيادة حــادة من 9,3 
ماليين شخص كانوا يعانون انعدام 
األمــن الغذائي في مايــو من العام 

الماضي.
وأفــادت المتحدثــة باســم برنامج 
األغذية العالمي جيســيكا لوســون 
وكالــة فرانــس بــرس أّن ”المزيد 
من الســوريين ينزلقون الى براثن 
األمــن  وانعــدام  والفقــر  الجــوع 
الغذائي أكثر من أي وقت مضى«.
وتابعت ”من المثير للقلق أن الوجبة 
األساســية أصبحت اآلن بعيدة عن 

متناول غالبية العائالت«.
ودمرت الحرب السورية المستمرة 
منــذ ما يقرب من عشــر ســنوات 
فــي  التضخــم  االقتصــاد وزادت 

جميع أنحاء البالد.
وقــال برنامــج األغذيــة العالمــي 
إنه في مطلع عــام 2021، كانت 
أســعار المواد الغذائيــة في جميع 
أنحــاء البــالد أعلــى 33 مرة من 
متوسط خمس سنوات قبل الحرب.
وتســببت األزمة الماليــة في لبنان 
المجاور بتباطؤ تدفق الدوالر إلى 
الداخل الســوري كما أدت عمليات 
انتشــار جائحة  لوقــف  اإلغــالق 
كوفيد19- إلــى زيادة المشــكالت 

االقتصادية.
”الوضــع  إّن  لوســون  وقالــت 
االقتصــادي فــي ســوريا يتســبب 
بضغــوط هائلــة علــى العائــالت 
التي لم يبق لها شــيء بعد سنوات 
مــن الصراع ويعتمــد الكثير منها 
على المســاعدات  كامــل  بشــكل 

اإلنسانية للبقاء على قيد الحياة«.
ق ـ د

    12,4 مليون سوري يعانون 
انعدام األمن الغذايئ
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وفاق سطيف يهزم »  آشانتي 

كوتوكو«  و يعود بفوز ثمين من أكرا 
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الحكم منح ضربة جزاء يف الوقت بدل الضائع 
شبيبة القبائل تنهزم بثنائية أمام امللعب املالي

 شباب بلوزداد
اإلدارة تندد باالعتداءات 
والسرقة التي تعرض لها 

الفريق بلوبومباشي

ص12



n وكان الفريق الغاني سباقا للتهديف في الدقيقة 
70 عن طريق المهاجم أوبوكو، غير أن أشــبال 

المدرب الكوكي قلبوا الطاولة على المســتضيف 
بهدفيــن عــن طريــق عمــورة فــي الدقيقة 74 

وكندوســي في الدقيقة 80، كما تصدى الحارس 
السطايفي لضربة جزاء في الدقيقة 85 من اللقاء.
ولعــب الفريق الســطايفي بطريقــة جيدة ، حيث 
أبان عن إمكانات هائلة خاصة في وســط الميدان 
، ورغــم ضغــط الفريــق المحلــي إال أن دفــاع 
النســر عرف كيف يرد هجمات المحليين ويفسد 
حســاباتهم ، كما ان حارس الوفاق كان في يومه 
وتصــدى لعديد الكــرات الخطيرة بهــذه النتيجة 
وضع متصــدر  الرابطة األولــى المحترفة قدما 
فــي دوري المجموعات، فــي انتظار لقاء العودة 
المقــرر يوم 21 فيفري الجــاري بملعب 8 ماي 
45 في ســطيف. كما ان المدرب التونســي نبيل 
الكوكي وعد ووفى ، حيث صرح والفريق يغادر 
أرض الوطن بأنه ذاهب إلى أكرا من أجل تحقيق 
نتيجــة إيجابية وهو ما تأتى له ، وقد عمت فرحة 
كبيــرة في أوســاط العبي النــادي بمجرد إعالن 

الحكم عن نهاية المواجهة .
تاج الدين

كان منهزما وعاد بقوة يف الربع ساعة األخري 

وفاق سطيف يهزم »  آشانتي كوتوكو«  
و يعود بفوز ثمين من أكرا 

 شباب بلوزداد
اإلدارة تندد باالعتداءات والرسقة التي 

تعرض لها الفريق بلوبومبايش
n نــددت إدارة  شــباب بلوزداد بالســرقة واالعتــداءات التي 
تعرض لها وفد الفريق بغرف تغيير المالبس لملعب لوبومباشي، 
ما بين شــوطي اللقاء الذي جمع ممثل الجزائر بمضيفه تي بي 
مازمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس السبت لحساب 
الجولــة األولــى عــن المجموعة الثانيــة لمرحلــة المجموعات 

لمنافسة رابطة األبطال اإلفريقية.
 وأوضح النادي العاصمي على موقعه الرســمي أنه »يســتنكر 
أحــداث العنــف والبلطجة التي طالــت وفد الفريــق، بعد اقتحام 
مجموعة من أنصار تي بي مازمبي غرف تغيير المالبس لسرقة 

ممتلكات الالعبين«.
وأضاف حامل لقب البطولة في ذات البيان »تمت ســرقة هاتف 
ونظارات مدير القطب التنافسي بالنادي، توفيق قريشي وهاتف 
المكلفــة باإلعــالم، إضافة إلى منــع الفريق من دخــول أرضية 

الملعب بالقوة ما بين الشوطين«.
كما استنكر النادي »االحمر واالبيض« »األمور غير الرياضية 

التــي حــدث فــوق الميدان، مفيدا أن المضايقات امتدت حتى داخل المســتطيل األخضر عندما واصل حكم اللقاء اللعب رغم انقضاء الوقت الرســمي 
والبديل، وحتى إدارة الملعب من جانبها أطفأت الشاشة العمالقة بنية التمويه«.

ومعلوم أن تشكيلة شباب بلوزداد، عادت بتعادل ثمين بنتيجة 0-0 أمام أحد أقوى األندية في القارة اإلفريقية وصاحب خمسة ألقاب قارية.
اما المباراة الثانية عن نفس المجموعة إنتهت بفوز ماملودي صن داونز الجنوب إفريقي على ضيفه الهالل السوداني بنتيجة 2-0.

وســتقام مباريات الجولة الثانية يومي 22 و 23 فيفري، حيث يســتقبل شباب بلوزداد ضيفه  ماملودي صن داونز، أمام الهالل السوداني فيستقبل 
واج تي بي مازمبي.            

عين على الرياضة 
12

الحكم منح رضبة جزاء يف الوقت بدل الضائع 
شبيبة القبائل تنهزم بثنائية 

أمام الملعب المايل

n عجــز الممثل الثاني للجزائر في منافســة كأس اإلتحاد اإلفريقي، 
شــبيبة القبائل، من العودة بنقط المواجهة إلى الديار، حيث ســقط هذا 
األحــد بنتيجــة 1-2، أمام  الملعــب المالي بالعاصمــة باماكو، ضمن 

الدور السادس عشر »مكرر«.
وكان فريــق شــبيبة القبائل منهــزم خالل الشــوط األول بعد أن تلقت 
شباكه هدفا في الدقيقة 28 من إمضاء الالعب أغيري نغودا، ليتمكن 
ســوياد بــدر الدين من تعديل النتيجة فــي الدقيقة 35 وخالل األنفاس 
األخيــرة من المواجهة وبالضبط في الدقيقــة 4+90 أضاف  مامادو 
كوليبالــي  عن طريق ضربة جزاء للمحلييــن. وتجرى مباراة االياب 
بين التشكيلتين يوم االحد المقبل 21 فيفري بملعب أول نوفمبر بتيزي 

وزو.
ق.ر

  خري الــدني مضوي مدربــا جديدا 

لمولودية وهران
n عينت إدارة مولودية وهران رسميا 
هذا األحــد المدرب خير الدين مضوي، 
علــى رأس العارضــة الفنية خلفا لعمر 

بلعطوي.  
وأعلــن النــادي الوهراني الناشــط في 
الرابطة األولى المحترفة، على صفحته 
»اإلدارة  أن  بالفيســبوك«  الرســمية 

ترحــب بقــدوم المــدرب مضــوي الغني عــن التعريف ســواء بألقابه 
الوطنية والقارية مع وفاق سطيف« وأنا »تتمنى له النجاح في مهمته 
الجديــدة« كمــا أوضحت أن »المدرب مضــوي أمضى على عقد حتى 
نهاية الموســم وقابــل للتجديد«.وأنهى المــدرب الجديد »للحمراوة« 
اليوم كافة تفاصيل العقد الذي يربطه مع الفريق قبل أن يتم تقديمه إلى 

الالعبين بمناسبة الحصة التدريبية التي انطلقت عصرا.
وســتكون الخرجة األولى البن سطيف، الذي أشــرف الموسم الفارط 
علــى نــادي التعــاون الســعودي، فــي نهاية األســبوع عندمــا تتنقل 

المولودية إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي بملعب الخروب.
ويخلــف مضوي عمــر بلعطوي الذي كان قد رقي إلى منصب المدرب 
األول بعد مغادرة الفرنسي برنار كازوني الفريق منذ بضعة أسابيع.

وكان بلعطــوي قــد أبلغ مســيري فريقه األســبوع الفــارط رغبته في 
الرحيل ألســباب لم يفصح عنها، فيمــا اقترحت عليه اإلدارة مواصلة 
العمل في الطاقم الفني كمساعد للمدرب الجديد، وفق نفس المصدر.

جدير بالذكر أن مولودية وهران، المنتشية بفوز عريض أمام الضيف 
اتحــاد بســكرة بسداســية نظيفــة في الجولــة الســابقة، تحتل الصف 

الخامس في الترتيب بمجموع 21 نقطة بعد مرور 13 جولة.
واج
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 فريقه أطاح بليون 

ديلور ُيبدع وُيصاب ُمجّددا 
n ســقط الالعب الدولي الجزائري أندي ديلور 
مساء السبت مّرة أخرى في مطّب اإلصابة، خالل 
مشــاركته في مباراة فريقــه مونبلييه والمضيف 
نادي أولمبيك ليون ولُعبت هذه المباراة لِحســاب 
الجولة الـ 25 من عمر البطولة الفرنسية.وشارك 
المهاجم أندي ديلور أساســيا مع فريقه مونبلييه، 
وصنع الهــدف األّول ِبتمريرة حاســمة و”أنيقة” 
فــي الدقيقــة الـ 20 قبل أن يضطــّر إلى مغادرة 
أرضيــة الميــدان عند انطــالق الشــوط الثاني، 
ُمتأثّــرا ِبإصابة على مســتوى العضالت الُمقّربة 
)الفخــذ(. وحينهــا كانت النتيجــة متعادلة ِبهدف 
لِهدف، قبل أن تنتهي ِبفوز فريق مونبلييه ِبنتيجة 
)2-1(.وَســيخضع ديلور لِفحص طبي في عيادة 
فريقــه مونبلييــه هذا األحد، لِتشــخيص اإلصابة 
ِبدقة، وتحديد مــدى خطورتها من عدمها، ومّدة 
العالج.وتُعــّد مواجهة ليــون أّول مباراة لِديلور، 
بعــد غياب دام نحو 3 أســابيع ِبداعي إصابة في 
الفخذ. لِيســقط الدولي الجزائــري ُمجّددا في هذا 
الفّخ.ورفع ديلور غلّته إلى 7 تمريرات حاســمة 
ِبزّي فريق مونبلييه، في منافســة “اللّيغ 1” للموســم الحالي. فضال عن حيازته رصيد 9 أهداف.وفي الطرف 
المقابــل، دخــل المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري إلى أرضية الميــدان بديال في الدقيقة الـ 26، وحينها 
كان فريقه أولمبيك ليون ُمنهزما ِبهدف لِصفر. بينما استفاد مواطنه وزميله المهاجم إسالم سليماني من فرصة 
اللّعب في الدقيقة الـ 72، وحينها كان فريقهما ليون ُمتخلّفا في النتيجة بـ )2-1(.               ق.ر

أدى مقابلة يف القمة 

بوداوي ظهر كبريا أمام باريس سان جريمان
n قدم  فريق نيس مســاء الســبت، مباراة كبيرة جدا 
فــي باريس أمام العمالق ســان جيرمان، ولوال ســوء 
الطالــع لخــرج فائزا في مباراة ســيطر في شــوطها 
الثاني  وبرز بشــكل الفت الصغير هشام بوداوي مع 
فريقــه نيس المتواجد هذا الموســم فــي مركز 13 ال 
يليق بفريق تأهل الموسم الماضي لمنافسة أوروبا ليغ، 
لكن الفريق قدم مســاء الســبت، مباراة كبيرة جدا في 
باريس أمام العمالق سان جيرمان، ولوال سوء الطالع 
لخرج فائزا في مباراة سيطر في شوطها الثاني..وكان 
علــى بعد بعض الحظ ليســجل أكثر من هدف قبل أن 
يتلقى في الدقائق األخيرة طعنة باريسية هزمته ولكنها 
نصرت هشــام بوداوي الــذي أدى 90 دقيقة قد تكون 
الميــالد الحقيقي لالعب وســط واثق من نفســه وقادر 
على التطور وتقديم المساعدة للمنتخب الجزائري، خاصة أن هشام مازال في 21 سنة وخمسة أشهر فقط، كما 
أن جمعه لحد اآلن أكثر من ألف دقيقة لعب في مستوى عال سيجعله في منتهى التنافسية والجاهزية في شهر 
مارس القادم عندما يعود الخضر للمباريات الرسمية.في مباراة قصر األمراء في باريس رافق هشام بوداوي 
النجم مبابي في كل مكان، وهندس هجمات رفاقه وحاول أيضا من خالل بعض القذفات، وكانت تمريراته في 
منتهى الدقة ولم يشــعر أبدا بالنقص أمام نجوم باريس ســان جيرمان، والذي يعرف بوداوي منذ ســنتين فقط، 
وبوداوي الحالي ال يكاد يصدق ما صار يقدمه من قيمة فنية ثابتة فمن مشــجع للمنتخب الوطني والعب غير 
معــروف فــي نادي بارادو المغمور، إلــى نجم في نيس ونجم في مباراة أحد طرفيها باريس ســان جيرمان و 
شارك هشام بوداوي كأساسي طيلة اللقاء وتمكن من تقديم 3 عرضيات صحيحة من أصل 5 قام بها ، و نجح 
فــي اكمــال مراوغتين صحيحتين ،كما نجح النجم الجزائــري بوداوي في 4 صراعات ثنائية من أصل 6 ، و 

نال تقييم 7.1/10 حسب موقع سوفاسكور               ق.ر

حقق وفاق سطيف فوزا ثمينا في  العاصمة الغانية أكرا )1-2( أمام آشانتي كوتوكو الغاني أمس  األحد 
في إطار ذهاب الدور السادس عشر »مكرر«.



nســادت حالة من التفاؤل في مران برشــلونة، أمس 
األحــد، قبــل مواجهــة باريــس ســان جيرمــان، غدا 
الثالثــاء، في ذهاب ثمــن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
ووفًقــا لصحيفــة »ســبورت«، فإنــه جيــرارد بيكي 
ورونالــد أراوخو، مدافعي البارصا، شــاركا أمس في 
التدريبــات الجماعية لبرشــلونة، وأشــارت الصحيفة 
اإلســبانية إلى أن الالعبين خضعــا لالختبار، وهناك 
تفــاؤل حول لحاقهما بمباراة ســان جيرمــان، وتعافى 
بيكــي من التواء في الرباط الجانبي للركبة، بينما كان 
يعانــي أراوخو من التواء في الكاحل األيســر، ويدير 
الحكــم الهولندي بيــورن كويبرس مبــاراة ذهاب ثمن 
نهائــي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدا على 
ملعب كامب نو بين برشــلونة وباريس سان جيرمان، 
وأعلــن االتحــاد األوروبي لكــرة القــدم )يويفا( أمس 
األحد وقوع االختيار على الحكم الســلوفيني ســالفكو 
فينتشــيتش ليدير المباراة األخرى التي ســتقام يوم غدا 

الثالثاء بين اليبزيغ وليفربول في بودابست.
24 ساعة على بدء التصويت يف 

االنتخابات
علــى صعيــد آخــر، أعلــن برشــلونة، أمــس األحد، 
بــدء التصويــت النتخاب مجلــس إدارة جديــد للنادي 
الكتالونــي، اليــوم اإلثنيــن، وقال برشــلونة، في بيان 
رســمي: »يبدأ أعضاء النــادي التصويت عن طريق 
البريــد، يوم اإلثنين 15 فيفري«، وأضاف: »ســيقوم 
وكالء البريد بتســليم الوثائق إلــى 22.811 عضًوا، 
الذيــن طلبوا المشــاركة في التصويت بهــذه الطريقة، 
التــي تســتخدم للمرة األولــى في انتخابــات النادي«، 
وتابــع: »من خالل هــذه الوثائق، ســيتمكن األعضاء 
مــن التصويــت عــن طريق الذهــاب إلــى أي مكتب 

بريــد لــإدالء بأصواتهم، أو تســليم الصوت في نفس 
الوقــت، لمــن اختاروا خيار التســليم فــي المنزل إلى 
وكيل البريد«، وأتم: »ســيكون التصويت عن طريق 
البريــد ســارًيا حتى يــوم الجمعــة 26 فيفــري، ولن 
يتمكــن األعضاء الذين اختاروا طريقة التصويت بهذه 
الطريقة، من الذهاب للتصويت بشــكل شــخصي يوم 
7 مــارس، حتــى لو لم يقوموا بإرســال أصواتهم عن 

طريق البريد«.
ديمبيلي يكلف النادي الكتاالني 5 

ماليني إضافية
هذا، ويواصل نادي برشلونة اإلسباني إرسال الدفاعات 
إلى بوروســيا دورتموند ضمن متغيرات صفقة التعاقد 
مع الفرنســي عثمان ديمبيلي، وذلك بعدما بلغ الالعب 

الـ100 مباراة بقميص البالوغرانا، وشــارك ديمبيلي 
في مواجهة ديبورتيفو أالفيس مساء أول أمس السبت، 
ليصــل بذلك إلى المباراة رقم 100 مع برشــلونة منذ 
وصوله من بوروســيا دورتمونــد في صيف 2017، 
وأكــدت صحيفــة »الموندو ديبورتيفو« أن برشــلونة 
مطالب بتســديد 5 ماليين أورو إضافية إلى بوروسيا 
دورتموند ضمن متغيــرات التعاقد مع ديمبيلي، وذلك 
بعد بلوغ الالعب الـ100 مباراة، وأشــارت الصحيفة 
إلــى أنه على الرغم من حقيقة حصــول ديمبيلي على 
آخــر 9 دقائق فقط مــن المباراة ضــد أالفيس ولكنها 
تحتســب مباراة في مســيرة الالعب في موسمه الرابع 
مع برشــلونة والتي يجــب أن يتحصل النادي األلماني 

عليها مبلغ 5 ماليين أورو.
الوكاالت

بيكي وأراوخو شاركا أمس يف التدريبات الجماعية لربشلونة

دفعة قوية للنادي الكتاالني قبل 
موقعة باريس هذا الثالثاء

بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم 
أوباميكانو

ليفربول يستقر عىل رشيك فان دايك

أوالزا يغيب عن مواجهة الريال

عين على الرياضة 
13

غريزيانو بيــي يغيب عن مواجهة 
هيالس فريونا

بارما  نادي  nتلقى 
أنبــاء  اإليطالــي 
صادمة قبل مباراته 
هيــاس  أمــام 
بالــدوري  فيرونــا 
يــوم االثنيــن حيث 
مهاجمــه  تعــرض 
بيلــي  غريزيانــو 
لإلصابة ولن يكون 
متاًحــا للمواجهة، وتأكد غيــاب الاعب عن كتيبة 
المدرب روبيرتو دافيرســا لمواجهة اليوم االثنين 
أمــام هيــاس فيرونا بســبب معاناته مــن إصابة 
عضلية، وتعرض الاعب المنضم حديًثا لبارما في 
جانفــي المنقضي لإلصابة خال التدريبات األخيرة 
قبل المبــاراة وبدوره، أصدر النادي بياًنا رســمًيا 
لإلعان عن إصابته، وجاء في بيان بارما ما يلي: 
»غريزيانــو بيلي لن يكون متواجًدا بقائمة الفريق 
لمبــاراة هياس فيرونا بســبب إصابــة بالعضات 

ثاثية الرؤوس اليمنى خال تدريبات اليوم«.

عــن  يغيــب  قــد  كــوادرادو 
مواجهة بورتو

n أكــدت صحيفــة ’’الغازيتــا ديللــو 
ســبورت’’بأن نادي جوفنتوس اإليطالي 
ســوف يقيم مــدى صعوبــة إصابة نجمه 
الكولومبي خــوان كوادرادو أمس األحد، 
وتــم اســتبدال النجم الكولومبــي بأليكس 
ســاندرو خال الشــوط األول من مباراة 
الفريق أمام نابولي بسبب شعوره بمتاعب 
عضلية، ويستعد نادي جوفنتوس للسفر 
للبرتغــال مــن أجــل مواجهــة بورتو في 
ذهاب ثمــن نهائي دوري أبطــال أوروبا 
يــوم األربعــاء، وقال بيرلو فــي المؤتمر 
الصحافي بعــد المباراة على ملعب دييغو 
مارادونــا: »آمل أن يتعافــى الاعب في 

الوقت المناسب للمباراة«.

n ســيحول مانشســتر يونايتــد انتباهه إلى قلب دفاع إشــبيلية 
جولز كوندي بعد أن افتقد فرصة ضم الفرنسي دايوت أوباميكانو 
العب اليبزيغ، وفًقا لما ذكرته صحيفة ’’إكســبريس’’، ويبدو أن 
أوباميكانو مســتعد لانضمام إلى بايرن ميونيخ بعد االتفاق على 
عقد مدته خمس ســنوات مع بطل أوروبا، والذي سيطلق الشرط 
الجزائــي لاعــب البالغ مــن العمر 22 عاًمــا والبالغ 38 مليون 
جنيه إســترليني هــذا الصيــف.. كوندي الذي عرض مانشســتر 
ســيتي مبلًغــا بقيمة 50 مليــون جنيه إســترليني لضمه الصيف 
الماضي، لديه شرط جزائي بقيمة 81 مليون جنيه إسترليني في 
عقده، ومع ذلك، ُيعتقد أن إشــبيلية ســيقبل اآلن حوالي من -55

60 مليون جنيه إسترليني مقابل االستغناء عنه.

n كشفت تقارير صحافية إنجليزية أن األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينــو، مــدرب توتنهام الســابق، يرغب في لم شــمله مع 
الحارس الفرنســي هوغو لوريس في باريس ســان جيرمان، 
ووفًقا لموقع ’’فوتبول إنسايدر’’ كان لألرجنتيني عاقة وثيقة 
مع قائد توتنهام خال فترة وجوده في شــمال لندن، وسيواجه 
الفرنســي الفائز بكأس العالم، 34 عاًما، منافسة من الحارس 
األول الحالي في باريس ســان جيرمان كيلور نافاس إذا انتقل 
إلى باريس، وتعرض لوريس هذا األســبوع النتقادات بســبب 
أدائــه في هزيمة توتنهــام 4-5 أمام إيفرتون في كأس االتحاد 
اإلنجليزي، وكذلك الخســارة 0-3 أمام مانشســتر ســيتي في 

الدوري.

 بوكيتينو مرص عىل ضم لوريس 
إىل البياسجي

مانشسرت يونايتد يقرتب من ضم كوندي

n أعلــن نادي بايرن ميونخ، 
أمس األحد، التعاقد رســمًيا 
دايــوت  الفرنســي  مــع 
مدافــع  أوباميكانــو، 
بايرن،  وقــال  اليبزيــغ، 
في بيان رسمي: »سينتقل 
مــن  أوباميكانــو  دايــوت 

اليبزيغ إلى فريقنا، اعتباًرا 
مــن يوم 1 جويليــة 2021، 

بعــد التوصــل التفــاق معه على 
شــروط عقد مدته 5 سنوات حتى 30 
جــوان 2026«، وقــال حســن صالح 

المديــر الرياضــي  حميديتــش، 
لنــادي بايرن ميونــخ: »نحن 
ســعداء ألننــا نجحنــا فــي 
أوباميكانــو.  مــع  التوقيــع 
بــأن دايوت  نحن مقتنعون 
للغاية  ســيكون العًبا مهًما 
فــي فريقنا خالل الســنوات 
تشيلســي  وكان  القادمــة«، 
وليفربــول مــن أبــرز األندية 
المهتمة بضم صاحب الـ22 عاًما، 
الذي يتضمن عقده مع اليبزيغ شــرًطا 
جزائًيا تبلغ قيمته 42.5 مليون أورو.

nوقع اختيار ليفربول، على مدافع 
جديد مــن أجل التحرك للتعاقد معه 
خــال الميركاتو الصيفــي المقبل، 
ووفًقــا لصحيفة »ميــرور«، فإنه 
رغم التعاقــد مع بن ديفيز وأوزان 
كابــاك على ســبيل اإلعــارة، لكن 
ال يــزال ليفربــول يفتقــد للحلــول 
الجاهــزة في خــط الدفاع، من أجل 
تعويض الغيابات، ويخسر ليفربول 
هذا الموســم، جهــود فيرجيل فان 
دايك وجو غوميز، بســبب تعرض 
الاعبين إلصابات طويلة، وأشارت 
الصحيفة إلى أن مسؤولي ليفربول 

ينظــرون إلى البرازيلي جليســون 
بريمــر، مدافــع تورينــو، على أنه 
يستطيع المشــاركة على الفور مع 
الريدز، عكــس الصفقات الجديدة، 
وأوضحــت أن إدارة ليفربول ترى 
أن بريمر سيكون الاعب المناسب 
لمزاملة فــان دايك في خط الدفاع، 
عندمــا يتعافــى النجــم الهولنــدي 
مــن اإلصابة في الموســم المقبل، 
الشــخصي  الملــف  أن  وذكــرت 
لبريمــر، يثيــر إعجــاب ليفربول، 
خاصة أن سعر الاعب ال يزيد عن 

10 مايين جنيه إسترليني.

n تأكــد غياب األوروغوياني لوكاس 
أوالزا العــب فريــق بلــد الوليــد عن 
مواجهة لاير مدريد المقبلة في الدوري 
البطاقــات  تراكــم  بســبب  اإلســباني 
الصفراء، ويســتضف بلد الوليد، فريق 
لاير مدريد يوم الســبت المقبل في إطار 
منافســات األســبوع الـــ 24 من عمر 
الــدوري اإلســباني، وبحســب صحيفة 
»آس« فقــد تأكــد غيــاب أوالزا عــن 
موقعة لاير مدريد بعــد أن تلق البطاقة 
الصفــراء الرابعة له فــي مواجهة إيبار 
مســاء أول أمس السبت، في اللقاء الذي 
انتهــى بالتعــادل 1/1 في األســبوع الـ 
23 من الدوري اإلســباني، وســيكون 
غيــاب الظهير األيســر خســارة مهمة 
لفريق ســيرجيو غونزاليــس أمام لاير 

مدريد، لذا ســيعود ناتشو إلى قائمة الـ 
11 العب األساســية في مباراة السبت 

المقبل.

روما يقفز للمركز الثالث يف الكالتشيو بثالثية أودينزيي  
n تغلب فريق روما اإليطالي على أودينيزي بثاثة 
أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر 
أمــس، األحــد، ضمن منافســات الجولة الـــ 22 من 
مسابقة الكالتشيو على ملعب »األولمبيكو«، وأحرز 
أهداف روما في شــباك أودينيزي، الفرنسي جوردان 
فيرتــو )هدفيــن(، بيــدرو رودريغيز فــي الدقائق 5 
و25 و90 مــن عمر المباراة، وألغــى حكم المباراة 
هــدف ثالث للذئاب بأقدام لورينزو بيليغريني، وبهذه 
النتيجــة، يرتفــع رصيــد رومــا إلى النقطــة 43 في 
المركــز الثالث بجدول ترتيب الدوري اإليطالي، فيما 
تجمــد رصيد أودينيزي عنــد النقطة  24 في المركز 

الـ14.

بيانيتــش يطمنئ عشــاق ميــي حول 
 مستقبله يف البارصا
ميراليــم  البوســني  أكــد   n
بيانيتش، العب وســط برشلونة 
اإلســباني، أن النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي ال يفكر في الرحيل 
عن النادي الكتالوني في الوقت 
الحالــي، وأن كل مــا يــدور من 
أنباء حــول اقتــراب رحيله عن 
بــأي  ارتباطــه  أو  البارصــا، 
نــاٍد آخر مجــرد شــائعات ليس 
لهــا أســاس من الصحــة، وقال 
بيانيتش في تصريحات صحفية، 
»ميســي يركز على هذا الموسم 
لــه،  األفضــل  جيــدا  ويعــرف 

والجميــع يريــد منه البقاء، إذا فقدت ليو فقد فقدت الكثير، إنه العب 
اســتثنائي في العالم«، وعن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قال 
بيانيتش، »كريستيانو مدهش بسبب مستواه المستقر، واحترافيته، 
إنه يركز على أهدافه، تسجيل األهداف، الفوز، اإلحصائيات، ليو هو 
هبة، من المدهش مشــاهدته، كما لو أنه ســحر«، وعن وجوده في 
صفوف برشــلونة قال العب الوسط البوسني، »أن تكون العب كرة 
قــدم يعني أن تقبل تحديات جديدة، أنا طموح، ولطالما حلمت باللعب 

لبرشلونة، وسعيد أنني هنا«.

اإلثنين 15 فيفري  2021
الموافق لـ 3 رجب  1442



األلعاب المتوسطية وهران 2022 
أبطال دوليون يشرعون في الترويج للطبعة الـ19

الجائزة الكربى للدراجات »ديدوش مراد«: 
الدراجون يف منحى تصاعدي فنيا وتنظيميا

سريينا ويليامز تعرب بصعوبة وتالقي هاليب

NBAيوتا جاز يواصل حصد االنتصارات يف دوري الـ

اليابان توافق عىل استخدام لقاح »فايزر« قبل األولمبياد
n وافقت اليابان أمس األحد على اســتخدام لقاح فايرز لمكافحة فيروس كورونا المســتجد »كوفيد19-« قبل 5 أشــهر على 
انطــاق األلعــاب األولمبية الصيفية، وقــال مكتب رئيس الوزراء فــي تغريدة له: اليوم، أعطى وزيــر الصحة الضوء األخضر 
الخــاص بلقــاح فايزر، ومن المتوقع أن تبــدأ اليابان في وصف لقاح فايزر/بايونتك لـ20 ألف عامل في القطاع الصحي اعتبارا 
مــن األربعــاء قبل أن تشــمل عملية اللقاح الموظفين اآلخرين في القطاع الصحي واألشــخاص المســنين اعتبارا من أفريل مع 
اللجوء إلى لقاحات أخرى، ولم تتقدم الحكومة حتى اآلن باســتراتيجيتها لتعميم اللقاحات على باقي ســكانها الذي يبلغ عددهم 
126 مليون نســمة، وكان منظمو األلعاب األولمبية أكدوا في تصريحات ســابقة بأن المســابقة ستقام في موعدها بغض النظر 

عن وضع جائحة »كوفيد19-« حول العالم، وتنطلق األلعاب في 23 جويلية وتنتهي في الثامن من أوت المقبلين.

دجوكوفيتش يتخطى روانيتش يف بطولة اسرتاليا للتنس

n شــهدت الــدورة الوطنية الكبرى 
الـــ17 للدراجات الهوائية الشــهيد 
)قســنطينة(  مــراد«  »ديــدوش 
المنظمــة علــى مــدار أربعــة أيام 
»منحنــى تصاعديــا لمســتوى أداء 
الدراجين المشــاركين مــن الناحية 
الفنيــة و التنظيميــة »، حســب ما 
كشــف عنه رئيس الرابطة الوالئية 
للدراجــات الهوائية، ياســين لفالة، 
وأوضح ذات المســؤول لوأج على 
هامــش اختتــام المرحلــة الرابعــة 
واألخيــرة من هذه الــدورة الوطنية 
التي انطلقت يوم األربعاء الماضي 
الوالئيــة  الرابطــة  مــن  بتنظيــم 
للدراجات الهوائية ومديرية الشباب 
والرياضــة بالتنســيق مــع المجلس 
الشــعبي لبلديــة ديدوش مــراد، أنه 
على الرغم من نقص المنافســة في 
هــذا التخصــص الرياضي في ظل 
انتشــار جائحة كوفيــد- 19 إال أن 
متوسط المردود الزمني للمتسابقين 
يعد »جد مقبول » مقارنة بالمسافة 
المقطوعة خالل كل مرحلة من هذا 

السباق.

املستوى الفني للدورة ما 
فتئ يعرف تطورا كبريا

واعتبــر لفالة أن الدورة الوطنية 
الهوائيــة  للدراجــات  الكبــرى 
تمثــل  مــراد  ديــدوش  الشــهيد 
»أهمية خاصة » بالنظر لكونها 
تســتقطب فرقــا رائدة فــي هذا 
االختصاص مــن مختلف أنحاء 
الوطن، مضيفا بأن »المســتوى 
الفنــي للــدورة مــا فتــئ يعرف 
تطورا كبيرا و مســتمرا في كل 
موسم« ما يشجع –حسبه- الفرق 
على المشاركة في هذه المنافسة 
والمزايا التــي تجنيها نظير هذه 
المشــاركة الســيما مــن الناحية 
الفنيــة، وأضــاف المتحدث بأن 
الفرق المشاركة في هذه المنافسة 
تعمل على تطوير الجانب البدني 
والتكتيكــي للدراجيــن من خالل 
تحســين التوقيت من مرحلة إلى 
أخرى وذلك تحسبا لالستحقاقات 
هــذا  فــي  واإلقليميــة  الدوليــة 

التخصص الرياضي.

استحداث أكاديمية 
قسنطينة للدراجات الهوائية

وبشــأن رياضــة الملكــة الصغيرة 
بقسنطينة، أكد لفالة أنه تم استحداث 
للدراجــات  قســنطينة  أكاديميــة 
الهوائيــة منــذ ســنة تضــم أحســن 
الدراجين بالوالية من فئتي )األكابر 
واألواسط( وذلك من أجل النهوض 
علــى  وترقيتهــا  الرياضــة  بهــذه 
المستوى المحلي، وأشار على سبيل 
الذكر إلــى فوز أكاديمية قســنطينة 
بالمرتبــة األولى حســب الفرق في 
فئة األواسط لهذه الدورة وبقميصين 
أصفرين وذلك بعد غياب دام ألكثر 
من 30 ســنة، وقد شــارك في هذه 
الــدورة الوطنية مــا مجموعه 75 
دراجا من فئتي األكابر واألواســط 
عديــد  مــن  فريقــا   17 يمثلــون 
واليــات الوطــن حيث ســيطر فيها 
دراجــو الفريق الوطني العســكري 
ونادي مجد البليــدة وفريق القنطرة 
)بســكرة( وأكاديميــة قســنطينة في 

فئتي )األكابر واألواسط(.

n عبــر المصنــف األول الصربي 
ربــع  إلــى  دجوكوفيتــش  نوفــاك 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في 
كــرة المضــرب، أولــى البطوالت 
الغرانــد  الكبــرى ضمــن  األربــع 

ســالم، متخطيــاً الكنــدي ميلــوش 
لواحدة  راونيتش بثالث مجموعات 
في الدور الرابع أمس األحد، وتغلب 
نولي على آالمه في عضالت المعدة 
وفاز في المباراة بواقع 7-6، 4-6، 

1-6، 4-6 وذلك في ساعتين و56 
دجوكوفيتــش  وتعــرض  دقيقــة، 
ضــد  مباراتــه  خــالل  لإلصابــة 
األميركي الشــاب تايلور فريتز في 
الدور السابق واحتاج إلى استراحة 
طبية وإلى خمس مجموعات للفوز 
على منافســه وتحدث عن الشك في 
إمكانيــة خــوض مبــاراة أمس ضد 
راونيتــش لكنه كان علــى الموعد، 
وعلــى الرغــم مــن بعــض تعابير 
الوجه التي أوحت بشعوره بأوجاع 
جــراء اإلصابة، فقــد نجح في قيادة 
المبــاراة إلى بر األمان محققاً فوزه 
الثانــي عشــر في 12 مبــاراة ضد 
منافسه من دون أي خسارة، ويلتقي 
دجوكوفيتــش الســاعي إلــى لقبــه 
التاســع في البطولة األســترالية في 
الدور التالي مع األلماني الكســندر 

زفيريف. 

n  ضربت ســيرينا وليامز موعداً مع سيمونا هاليب في ربع 
نهائي بطولة أســتراليا المفتوحة للتنس أولى بطوالت الغراند 
ســالم، فســيرينا الســاعية إلى إحراز لقبها الرابع والعشرين 
الكبيــر ومعادلة رقم األســترالية مارغريــت كورت، تخطت 
خســارتها المجموعــة األولــى لتحســم الثانيــة والثالثــة فــي 
صالحها، وقالت ســيرينا: »أنا سعيدة ألنني خرجت من كمين 
هذه المباراة«، وتلتقي ســيرينا في الدور المقبل مع الرومانية 
ســيمونا هاليــب المصنفة ثانيــة الفائــزة علــى البولندية ايغا 
شفيونتيك بطلة روالن غاروس الفرنسية في أكتوبر الماضي 
بنتيجــة 6-3 و1-6 و4-6، وقالت هاليب: »كنت أدرك بأنها 
تســدد الكرة بقوة، لكن بعد خسارتي المجموعة األولى جعلتها 

تتحرك أكثر ما أدى إلى ارتكابها األخطاء«.

nواصــل يوتا جاز حصد االنتصارات بفوزه على ميامي 
هيت 94-112 محققاً فوزه الســابع توالياً في دوري كرة 

الســلة األميركي للمحترفيــن، في حين حقق نجم بروكلين 
نتس كيفن دورانت عودة مظفرة ضد فريقه السابق غولدن 
ســتايت ووريرز، والفوز هو الثامن عشــر ليوتا في آخر 
19 مبــاراة لــه علما بأنه يملك أفضل ســجل في الدوري 
هــذا الموســم مع 22 فــوزا وخمس هزائم فقــط، وكانت 
نقطة التحول في المباراة مطلع الربع الثالث عندما افتتحه 
يوتا بتســجيله النقاط الـ16 األولى فيه ليحسمه في النهاية 
بنتيجــة 16-31، وكان يمكــن للنتيجــة أن تكون أعرض 
ألن يوتا لم يكن موفقاً في الرميات الثالثية إذ نجح في 12 
منها فقــط من أصل 43 محاولة، وكان دونوفان ميتشــل 
أفضل مســجل في صفوف الفائز مع 25 نقطة، في حين 
اكتفى جيمي باتلر بتســجيل 15 نقطة للخاســر.. يذكر أن 

ميامي هيت كان فاز في آخر أربع مباريات له.

عين على الرياضة 
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nباشــر عــدة أبطــال دولييــن فــي 
مختلف التخصصــات حملة للترويج 
للطبعــة الـ19 أللعاب البحر األبيض 
المتوســط المقــرر إقامتهــا بوهران 
خالل صائفة 2022، للمســاهمة في 
إنجاحها، حســبما علم من المنظمين، 
وبدأت اللجنة الوطنية لتنظيم األلعاب 
فــي بــث مقاطــع فيديــو لرياضيين 
دوليين على صفحتها الرســمية على 
الفايســبوك يروجــون مــن خاللهــا 
للدورة المتوســطية التــي تأجلت إلى 
العــام المقبل بعدمــا كانت مقررة في 
صيف 2021، بســبب تفشــي وباء 
فيروس كورونا المســتجد، ويشارك 
في المبادرة عدة رياضيين معروفين 
على غرار عبد اللطيف بقة، صاحب 
عدة ميداليات عالمية في ألعاب القوى 
لذوي االحتياجــات الخاصة، والمية 
معطــوب، البطلــة الجزائريــة فــي 
الكاراتي وســيد علــي بودينة المتألق 

في رياضة الشراع.

بداية العد التنازلي 
النطالق األلعاب

ويتزامن انطالق هذه الحملة الترويجية 
مــع بدايــة العــد التنازلــي النطــالق 
األلعاب المتوســطية المبرمجة ما بين 
25 جــوان و5 جويلية 2022، حيث 
لم يتبق على إعطاء إشــارة انطالقتها 
إال أقــل من 500 يوم، وقد أكد المدير 
العام لأللعاب، سليم إيالس، مسبقا بأن 
هيئته تهدف إلى القيام بحملة ترويجية 
كبيرة، معترفا في نفس الوقت بالتأخر 
المسجل في هذا المجال، والذي أرجعه 
إلى األزمــة الصحيــة العالمية، وكان 
نفس المســؤول قد تلقى منذ بضعة أيام 
التزامــا من رئيس االتحــاد الجزائري 
لكــرة القــدم، خيــر الديــن زطشــي، 
ومــدرب المنتخــب الوطنــي للعبــة، 
جمال بلماضي، للمساهمة في الترويج 
للموعد المتوسطي، وذلك على هامش 

زيارتهما لملعب وهران الجديد.

العبو الخضر يشاركون يف 
الحملة

كمــا أكــد الرجــالن علــى مشــاركة 
العبي المنتخب الوطني هم أيضا في 
العمليــة، ما يمثل »دعما كبيرا للجنة 
المنظمــة بالنظــر إلــى وزن هؤالء 
الالعبيــن علــى الســاحة الرياضيــة 
الدوليــة«، علــى حــد تعبيــر الســيد 
إيــالس، وفي اإلطــار نفســه، أعلن 
رئيس االتحــاد الجزائري لكرة القدم 
عــن رغبة هيئتــه في تنظيــم مباراة 
وديــة للمنتخب الوطنــي بطل إفريقيا 
أمــام ‘’منتخب عالمــي’’ على ميدان 
الملعــب الجديــد بوهــران المرتقــب 
استالمه خالل األشهر القليلة المقبلة، 
فــي مبادرة أخــرى للترويج لأللعاب 
المتوسطية التي تســتضيفها الجزائر 
لثاني مرة في تاريخها بعدما سبق لها 
وأن نظمت طبعــة 1975 بالجزائر 

العاصمة.                        وأج

االتحاد الدولي للتنس باملنستري:
الجزائرية إيبو تتلقى هزيمة قاسية يف المقابلة النهائية

n تلقــت العب التنس الجزائرية ايناس ايبو هزيمة قاســية 
في الدور النهائي لدورة المنستير الدولية، بعد انهزامها أمس 
األحد أمام منافستها التشيكية ايندة فروهفيرتوفا بنتيجة 6-2 
و 2-6، وعــادت الكلمــة في هذه المواجهــة التي جمعت بين 
إيبــو المصنفة السادســة وفروهفيرتوفا المصنفة الخامســة، 
لاعبــة التشــيكية التــي رفعت كثيــرا من مســتوى التنافس 
فــي هــذه الدورة التــي رصدت لهــا جائزة ماليــة تقدر بـ15 
ألــف دوالر أمريكــي، وقبل المواجهة النهائيــة، كانت البطلة 
اإلفريقية الســابقة )22 ســنة( قد تألقت في المقابات األربع 
التــي لعبتهــا، لكن هــذه الهزيمة لم تمنعها من كســب بعض 

النقاط التي تمكنها من تحسين موقعها في الترتيب العالمي، وتعد هذه المنافسة التي جرت على المساحات السريعة 
هي الثانية بالنسبة لاعبة الجزائرية منذ عودتها إلى الميادين، إثر توقفها لمدة شهر بسبب إلغاء عدد من الدورات 

جراء ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في تونس.
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متفرقات

n كل هذا من أجل كسب القوت بأي طريقة فمنهم 
من يلجأ إلى بيع األكياس باألسواق وآخرون يعملون 
بحافــات النقــل الجماعــي ،إلى جانــب فئة أخرى 
فضلت جمع الخبز اليابس لتعاد بيعه، هذا فضا عن 
مجموعة أخرى كبيرة منهم تبحث عن لقمة عيشــها 
مــن خال انتظار شــاحنات النظافــة  التي تقصدها 
عن بعد فربما تأتي بشــيء يصلح لألكل بعد غربلته 
بطريقــة مريعة تهتز لها المشــاعر دون أن ننســى 
اإلشارة إلى األطفال الذين يدخلون مكاتب الخواص 
ويقرعــون أبواب المنازل للتســول والحصول على 

نقود أو ألبسة قديمة إلعادة بيعها.
 وقــد ســاهمت هــذه العوامل في ظل عــدم اكتراث 
أوليائهــم بهم اذ تجد الكثير منهــم يدفع بأبنائه للعمل 
بغية جمع النقود، وهو األمر الذي ساهم بشكل فعال 
في ارتفاع ظاهرة التسرب المدرسي الذي دق بشأنه 
الكثيــر من المتتبعين ناقوس الخطر ألجل وضع حد 

لهذه الظاهرة التي تمس تشغيل األطفال القصر .
وللحد من استفحالها والتي لم تستطع المصالح المعنية 
إحصاء عدد األطفال الذين دخلوا عالم الشغل وسنهم 
ال يتعــدى ال 16 ســنة ألن هــذه الظاهرة في تزايد 
مستمر وللحد من تفاقمها أكثر تدعو  بعض الجهات 
إلى ضرورة تنظيم أيام دراســية تهدف إلى تحسيس 
وتوعية اآلباء بخطورة هذا الوضع من خال إنشاء 
خايا على مســتوى البلديات تظم كل من لهم عاقة 
بهذه الظاهرة كمديرية النشــاط االجتماعي الفدرالية 
الوطنيــة ألولياء التاميذ مفتشــية العمــل والجهات 

القضائية لألحداث .
 األخصائيــون النفســانيون واالجتماعيون جمعيات 
األحياء واألمن الوطني لاهتمام بهذه الفئة ،الســيما 
مــن خــال تنظيــم قافات تتجــه إلــى أماكن عمل 
البراعــم من أجــل توعيتهم بضرورة ترك الشــغل 
وعيــش طفولتهم كغيرهــم ، أما عن قوتهم فأوليائهم 
مســؤولون عنهم وعن رعايتهــم هذا ،باإلضافة إلى 
الحمــات التحسيســية التي ال بد من القيــام بها من 
طــرف مديريــة التربيــة والنشــاط االجتماعي من 

أجل نشأة ســليمة بطريقة ايجابية اذ  رغم الحمات 
الردعية التي يقوم بها أعوان المفتشــية لمنع تشغيل 
هــذه الفئــة، التي يعيــش معظمها تحــت عتبة الفقر 
بنســب متفاوتة الظاهــرة ال يمكن إنكارها، فنســبة 
معتبرة من األطفــال محرومين من التمتع بطفولتهم 
و حقوقهم، نظرا للظروف االجتماعية واالقتصادية 
الصعبــة التــي يعانــون منهــا، مــا أضطرهــم إلى 
االرتماء مبكرا في عالم الشغل من أجل كسب القوت 
بــأي طريقة يحدث ذلك فــي الغالب دون أن يكترث 
العديــد من اآلباء و األمهات لمــا يفعله أبناؤهم، بل 
أن البعض منهم يدفع بأبنائه للعمل بغية جمع النقود، 
وهو األمر الذي ســاهم في إرتفاع ظاهرة التســرب 
المدرسي الذي دق بشأنه الكثير من المتتبعين ناقوس 
الخطر، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تؤدي 
إلى تشــغيل األطفال القصر و الماحظ أن المصالح 
المعنيــة لم تتمكن من اإلحصاء الدقيق لعدد األطفال 
مــن الجنســين الذين دخلوا عالم الشــغل وســنهم ال 

يتعدى 16 سنة ، ألن هذه الظاهرة في تزايد مستمر 
و للحد مــن تفاقمها تدعو مفتشــية العمل و الجهات 
المعنيــة إلى تنظيم أيام دراســية من أجل تحســيس 
وتوعيــة اآلباء بخطــورة الوضع من خال إنشــاء 
خايا على مستوى البلديات تضم كل من لهم عاقة 
بهذه الظاهرة كمديرية النشاط االجتماعي، الفيدرالية 
الوطنيــة ألولياء التاميذ ، مفتشــية العمل والجهات 
القضائيــة لحمايــة األحــداث ،و كــذا األخصائييــن 
النفسانيين واالجتماعيين و جمعيات األحياء واألمن 
الوطنــي و ذلك من أجــل االهتمام أكثــر بهذه الفئة 
ومشاكلها و دعا المختصون أيضا إلى تنظيم قافات 
تتجه إلى أماكن عمل هذه الشريحة من أجل توعيتها 
بضرورة ترك الشــغل واالســتمتاع بطفولتها كبقية 
األطفال، باإلضافة إلى تنظيم حمات تحسيســية من 
أجل إرساء قواعد نشأة سليمة و إيجابية للبراعم.          

عبــد الرحمــان حمــزاوي يدعــو الحركــة 
الجمعوية ألداء دور فعال يف بناء الجزائر

 

n أكــد ا القائــد العام للكشــافة اإلســامية لجزائرية عبــد الرحمان 
حمزاوي أمس األول من والية الوادي أن »الحركة الجمعوية مدعوة 

ألداء دور فعال في بناء الجزائر الجديدة«.
وأوضح ذات المســؤول خال أشــغال منتدى والئــي للمجتمع المدني 
والشــباب تحــت شــعار« دور المجتمع المدنــي في تعزيز التماســك 
االجتماعــي وتحقيق التنمية الشــاملة«، أن الحركة الجمعوية مدعوة 
اليــوم ألداء دور فعــال في المرحلة المقبلة في بنــاء الجزائر الجديدة 
باعتبارها صمام أمان تضمن التماسك االجتماعي’’، وهو امتداد، كما 
أضاف، »للتماسك االجتماعي الذي كان سائدا أثناء الثورة التحريرية 

المجيدة’’.
وحث في هذا الصدد الحركة الجمعوية على المساهمة في تعزيز مكانة 
المجتمــع نظرا لدورها فــي عمليات المرافقة والتوعيــة والتي تعتبر 
من بين المهام األساســية التي تضمنها الدســتور الجديد الذي كرس 

الديموقراطية التشاركية والرقابة الشعبية وأخلقة الحياة العامة.
وقال في هذا الشــأن: »نراهن اليوم علــى دور الحركة الجمعوية في 
نشر الوعي وتعزيز اللحمة الوطنية والحفاظ على التماسك االجتماعي 
ألنه عامل مائم لتحقيق تنمية شــاملة يســاهم فيهــا المجتمع المدني 
المفيد، و هذا يتطلب التحول من مجتمع مدني مناســباتي إلى مجتمع 

مدني إيجابي فعال في الميدان’’.
ويرى القائد العام للكشــافة اإلســامية أن التنمية الشــاملة ينبغي أن 
تكــون نابعــة مــن اقتصاد قــوي، معتبــرا أن قوة الشــعوب تكمن في 
اقتصادهــا، وعليه، دعا الحركة الجمعوية إلى المســاهمة في حركية 

االقتصاد الوطني.
وذكر أن الحراك الشــعبي الســلمي النابع من صلب الشعب الجزائري 
كان له الفضل في إحداث قطيعة مع الفســاد وإلغاء العهدة الخامســة، 
مؤكدا أن الحراك الشــعبي تبنى شــعار ‘’جيش شــعب خاوة خاوة’’، 
تعبيــرا عن المكانــة الهامة التي تبوؤها الجيش الوطني الشــعبي في 

نفوس الجزائريين.
ويــرى الســيد حمزاوي وجود »محــاوالت الختراق الحراك الشــعبي 
الغايــة منهــا المســاس بدور الجيش فــي الحفاظ على الســلم ووحدة 

التراب الوطني
وألقيــت خال األشــغال التي تواصلت على مدار يــوم واحد مداخات 
تمحورت بالخصوص حول » تمكين المجتمع المدني لتحقيق الشراكة 
المنشــودة« و« مساهمة الحركة الجمعوية في تحقيق أهداف التنمية 

الشاملة »و« إشراك وتمكين الشباب« في كافة أمور المجتمع.

القبض عىل 7 أشــخاص يف قضايا 
َمختلفة بباتنة

n تمكنت أمس مصالح األمن بوالية باتنة من القبض على أشخاص 
تترواح أعمارهم بين 18 و 27 سنة مسوقين قضائيا وذلك بناء على 
شــكوى تقدم بها أحــد المواطنين أين منزله للســرقة والتخريب بحي 
130 مســكن بحي حملة 3، حيث اســتهدف العملية مصوغات ذهبية 
ومبلــغ مالــي قدر ب 12000 دج لتبين ان أحدهم قام بســرقة مذياع 
وهاتــف نقال من ســيارة أحــد المواطنين بحملة ليتم اســترجاع جزء 
مــن المســروقات وتقديمهم للعدالة وفي ســياق آخر تــم القبض على 
شــخص يبلغ من العمر 19 بحي تامشيط أين  عثر بحوزته على 99 
قرص من نوع بريڨابلين 300 ملغ و آخر بحي كشيدة، أين كان يقوم 
بترويج المخدرات وبعد اســتصدار اإلذن بتفتيش منزله عثر بحوزته 

على 35.6 غ من الكيف المعالج.
وفي عملية أخرى تم القبض على شخصان يبلغان من العمر 40 و48 
ســنة بناء على مكالمة هاتفية من أحــد المواطنين أين كانا على متن 
شــاحنة بصدد ســرقة 6 قناطير من مادة الحديد من إحدى الورشــات 
ليعثــر بحوزتهما على كمية معتبرة من الحديد من مختلف المقاســات 
كما عثر في منزل أحد المشــتبهين بذراع عيســي على أدوات لتفكيك 
األعمــدة الحديدية لتصبــح القيمة اإلجمالية للمحجــوزات 18 قنطارا 

ليتم تسليم كافة المتهمين للجهات القضائية لمحاكمتهم الحقا
فوزي جاب هللا
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نرشوا التآلف و اإلخاء بينهم 
  بني عداس، السوريون و النازحون األفارقة 

يتشاركون مواقع التسوّل 

أرباب عمل  يستغلون األطفال القرص للعمل واإلذالل 

مفتشية العمل  بتبسة تدق ناقوس الخطر وتدعو  لحمالت تحسيسية 

15  عين على المجتمع

nالوافدون الجدد على ساحة التسّول 
يتقاســمون أماكن »الشحاذة« دون 
تحويــل  دون  و   ، تذكــر  مشــاكل 
المكان إلــى منطقة نزاع، طالما أن 
الجميع يســتفيد من جيــب المواطن 

الجزائري.
فظاهــرة الاجئيــن األفارقة عادت 
للظهــور بقوة فــي شــوارع أغلب 
المدن الجزائريــة الكبرى ،فنجدهم 
فــي قســنطينة  يتمركــزون علــى 
و  الحافــات  محطــات  مســتوى 
محطــات الطرامــوي و الطرقــات 
الرابطــة بين المدينــة الجديدة علي 
علــي   ، بوالصــوف   – منجلــي 
منجلــي- الخروب ، و حتى وســط 
فــرادى ، و  أفواجــا و  المدينــة ، 
حتى اســتمرار اإلجراءات الصحية 
المطبقة لمواجهة جائحة كورونا لم 
تمنع العشرات من العائات القادمة 
مــن دول الســاحل الصحراوي من 
افتراش األرصفة و ممارســة مهنة 

التسّول .
النازحــون القادمون مــن النيجر و 
مالي و تشــاد و غيرهــا من الدول 
اإلفريقية ، فارين من هول الحروب 
و األوضاع األمنية و االقتصادية و 
االجتماعية المتدهورة في بلدانهم ، 
اتخذوا من كل ما هو مهجور مأوى 

لهم و مستقرا ليا ، كورشات البناء 
، المساكن المهجورة و غير المكتملة 
البناء ، و حتى أقبية العمارات حيث 
تنعدم أبسط متطلبات الحياة و أدنى 
الشــروط الصحية. فيما ينتشــرون 
نهــارا عبر عديد النقاط التي تعرف 
بالحركــة و النشــاط خاصــة على 
مســتوى الطرقات الســريعة حيث 
يمارســون التســول الذي بات مهنة 
أغلــب العائــات النازحــة ، بينما 
يعمــل عــدد قليــل من الذكــور في 

ورشات البناء أو التجارة .
و علــى الرغــم من رحابــة صدر 
الجزائريين و كرمهم إال أن ظاهرة 
التســول أصبحــت تشــكل مصــدر 
قلق للكثير منهم في ظل توســعها و 
انتشارها الرهيب و تحّولها إلى نوع 
مــن التحّرش بمســتعملي الطرقات 
الســريعة و محطــات النقل ، حيث 
يتعــرض الكثير منهم إلى الســب و 
الشــتم و حتــى الضــرب أحيانا في 
حالة لم يقدم للمتســّول مــا يطلبه ، 
بينما يلجأ األطفال منهم الســتعمال 
بعــض الحيل الطريفة الســتعطاف 
المارة و مســتعملي الطريق كالتكلم 
و  الغنــاء   ، الجزائريــة  باللهجــة 
الرقــص و حتى الدعاء ، فكثيرا ما 
نســمع » ربي يزوجــك« ، »ربي 

يعطيك سكن« و غيرها من األدعية 
الطريفة من أفواه األطفال للحصول 
على بعض المال و األكل و األلبسة 
، كل هذا دون احترام أي إجراءات 
الســامة و الوقايــة مــن الفيروس 
غســل  و  االجتماعــي  كالتباعــد 
اليدين و وضع الكمامات ما يشــكل 
خطرا علــى صحتهم و على صحة 

الجزائريين.
و تبقــى الجزائر بالنســبة لألغلبية 

يحــاول  عبــور،  أرض  مجــّرد 
النازحــون فيها جمــع ما يكفيهم من 
المــال لضمان مــكان علــى رحلة 
من رحات المــوت المتّوجهة نحو 
القــارة العجــوز و التي قــد تكلفهم 
الكثيــر ، بينمــا القليل منــه يحاول 
االســتقرار فيهــا ، األمر الذي يبقى 
مســتحيا في ظــل وضعيتهم غير 

الشرعية.
سرور بومزبر  

أثارت حالة التآلف التي خلقها النازحون من دول الساحل الصحراوي مع النازحين السوريين و« بني 
عداس« دهشة القسنطينيين، لما سجلوه سابقا من مشاحنات و صراعات بين المتسّولين المحليين بسبب 

رغبة فرض السلطة و االحتكار، سّيما في المواقع االستراتيجية.

استفحلت بمدينة تبسة ظاهرة تشغيل األطفال دون سن السادسة عشر هذه الفئة التي يعيش معظمها تحت رحمة خط 
الفقر بنسب تتفاوت من خطير إلى األخطر ،هو واقعها بأكمله يلخص حقيقة مرة تدخل كحلقة من مسلسل المعاناة اليومية 

لشريحة كبيرة من األطفال التي تعيش وضعا محرجا نظرا لسوء ظروفهم االجتماعية واالقتصادية والتي كانت سببا رئيسيا 
في دفعهم لارتماء في عالم الشغل دون ان يعيشوا طفولتهم وال حتى يتمتعوا بأدنى حقوقهم كغيرهم من البراعم .

تبسة : هواري غريب 
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n نزل العشرات من المتزلجين 
لقنــاة  المتجمــد  الســطح  إلــى 
برينسنغراخت التاريخية بأمستردام 
في هولندا أمس، حيث أتاح التجمد 
العميــق الذي يجتاح أوروبا التزلج 
لفترة وجيزة على جزء صغير من 

القنــاة للمرة األولــى. تزلج الناس 
وســاروا علــى امتــداد صغير من 
الجليد بين جسرين، قبل أن تتسبب 
الشــقوق المتزايدة بالجليد في إبعاد 

الجميع ما عدا األكثر جرأة.

n إنه مشروع مستقبلي لمساكن 
ذات أشــكال مقببة، بطباعة ثالثية 
األبعــاد، يدعى »تيســال«، ويكاد 
بعد قرب االنتهــاء منه، يجزم بأنه 
يذهب بعيداً بالحدود التي يمكن أن 
تصل إليها العمارة والتصنيع، وفق 
ما ذكر موقــع »ماي مودرنمت«. 
بالقرب من مدينة بولونيا اإليطالية، 
تجعــل األشــكال غيــر االعتيادية 
اســتثنائية  الداخليــة  والمســاحات 
الطبقات من »تيســال«، مشــروعاً 
الفتاً، يتميز، إضافة ألسلوب البناء، 
بطريقــة التشــييد بالطباعــة ثالثية 
األبعاد مــن مواد محليــة طبيعية، 
مــواد البنــاء قابلة إلعــادة التدوير 
بسهولة، وبصفر نفايات. المشروع 

الذي قــام بتصميمه مكتب »ماريو 
كوتشينيلال للهندســة«، ومقرر أن 
تصنعه شــركة »واســب«، يعتبر 
لدى اكتمال العمل عليه، أول منزل 
يتــم بناؤه مــن تلك المــواد، ووفق 
تلــك العمليــة، وبواســطة عدد من 
الطابعات ثالثية األبعاد، التي تعمل 

على البناء ذاته.
ويشرح ماريو كوتشــينيال المسألة 
البنــاء  اكتمــال  بالقول:«يعتبــر 
إنجــازاً مهمــاً، يظهر أنــه بفضل 
التصاميم والتقنيات المستخدمة، لم 
تعد )تيســال( مجرد فكــرة نظرية. 
ويمكــن أن تكــون حقيقيــة، وقابلة 
للوصــول، بمــا يلبــي احتياجــات 

العيش في الحاضر والمستقبل«.

n قــال الملياردير ورجــل األعمال األميركي 
إيلون ماســك إنه »كائــن فضائي«، وذلك خالل 
نقــاش بالتغريــدات عبــر »تويتــر« مــع رجل 

األعمال الهندي كونال شاه.
وتطــّرق مؤســس تطبيــق »CRED«، لقضية 
إدارة ماسك لشــركات تعمل في قطاعات مختلفة 
مــن األعمــال، حيث قال في ســؤال وجهه لرائد 
األعمال األميركي: »كيف تدير شركات تتخطى 
قيمتهــا 500 مليار دوالر في وقت واحد؟. كيف 

تفعل هذا؟«.
»تســال«  شــركة  صاحــب  ماســك  وأجــاب 
»أنا كائن  الكهربائية مازحا:  لصناعة السيارات 
فضائي«، حسبما ذكر موقع »إيكونيمك تايمز«.
ونجح ماسك في يناير الماضي، في إزاحة جيف 
بيــزوس مــن المركز األول لقائمــة أغنى أغنياء 
العالم، حيــث قالت وكالة »بلومبرغ« إن تصدر 
رجل األعمال البالغ من العمر 49 عاما، القائمة 
جــاء بفضــل ارتفاع ســعر أســهم مجموعته في 

البورصة.
 ويملك إيلون 18 في المئة من أســهم »تســال« 
في البورصة، كما يملك شــركة »سبيس إكس« 

لتكنولوجيا الفضاء.
وُقــدِّرت ثروة ماســك بـ188.5 مليــار دوالر، 
متجاوزة بـ1.5 مليار دوالر ثروة جيف بيزوس، 

صاحب مجموعة »أمازون«.
وتجــاوزت القيمة الســوقية لمجموعة »تســال« 

للمرة األولى في يناير المنصرم عتبة 700 مليار 
دوالر، مع ارتفاع بنســبة 3 فــي المئة تقريبا في 
سعر السهم الذي سّجل 755.98 دوالرا وقتها.

وتســتفيد »تســال« من إقبــال المســتثمرين على 
توظيف أموالهم في قطاع الســيارات الكهربائية، 
التي تشهد ازدهارا كبيرا خالل السنوات األخيرة.

n  أعــاد القضاء الفرنســي لوحة 
للرســام االنطباعي بول ســينياك، 
أول مــن أمس، إلــى متحف مدينة 
نانسي شرقي فرنسا، بعدما ُسرقت 
منــه في ماي 2018، وُعثر عليها 
بعد حوالى عام في أوكرانيا. وقال 
مدعي عام الجمهورية في المدينة، 
فرنســوا بيــران، إن التحقيق أتاح 
التعــرف إلــى أربعــة أوكرانيين، 
يُشتبه في أنهم سرقوا أربع لوحات 

في فرنسا.

وتحمــل اللوحــة المعــادة الجمعة، 
عنوان »ميناء ال روشــيل«، وهي 
تظهر ســفناً عنــد مدخــل مرفأ ال 
روشــيل في فرنســا. وتُقّدر قيمتها 

بمليون ونصف مليون يورو.
وكان خبراء أكدوا الطابع األصلي 
لهذه اللوحــة الزيتيــة، العائدة إلى 
عــام 1915، والتــي وقعهــا معلّم 
التيــار التنقيطــي، بعدمــا عثــرت 
عليهــا الشــرطة األوكرانيــة فــي 

كييف.

الزتلج يف قناة »برينسنغراخت« 
التاريخية بأمسرتدام

مساكن المستقبل..أبنية مقببة 
بمواد طبيعية و"طباعة ثالثية"

دراسة تكشف »أرباح« زيدان المتوقعة من »إنستغرام«

إيلون ماسك: أنا كانئ فضايئ القضاء يعيد لوحة انطباعية إىل متحف

n و تزخــر هــذه التحفة المعماريــة التي يعود 
تاريخ تشــييدها إلى سنة 1909، بثراء فني سواء 
من حيــث النحت و النقش و الفسيفســاء.. و تبدو 
مــن الخارج كأنها مقســمة إلى ثالثة أجزاء، جزء 
رئيســي تتوســطه قبة ضخمة و جزئيــن جانبيين 
تعلوهمــا قبتين صغيرتين و هي القبب التي تظهر 
بشــكل جلي من الجهة األمامية الواقعة بالشــارع 
المعروف باســم طريق الجديدة، فيما تبرز بالجهة 
الخلفيــة المطلة علــى وادي الرمال القبة الضخمة 
المّرصعة بالخــزف األزرق و األبيض، أكثر من 
باقي القبب ذات األشــكال و األحجــام المختلفة و 
إن كانت القبة المرصعة بقطع الفسيفســاء الخزفية 
 تجذب األنظار هــي األخرى رغم صغر حجمها.

و تبــرز خصائــص العمارة اإلســالمية بوضوح 
أكبر في بهو البناية ذات البوابة الخشــبية الضخمة 
المّرصعــة بقطــع النحــاس علــى طريقــة أبواب 
القصور العثمانية و التي تشبه بوابة مكتبة متحف 
العاصمــة، أين ينبهــر الزائر بشســاعة المكان و 
جمــال أرضيته المزيّنــة بلوحات فسيفســائية من 
الخــزف التقليــدي، و قد تجذب انتباهه فسيفســاء 
تحمل رســم نجمة سداســية تقع بنفس محور القبة 
المركزية و التي يوجد بها نجمة سداسية ثانية يقال 
بأن أحد الحرفيين المشاركين في بناء العمارة كان 
يهوديا، غير أن ذلك يبقى مجّرد كالم غير مؤكد، 
خاصــة و أن الطابــق الســفلي توجد به فسيفســاء 

تحمل شكل خماسية. 
يمكن لمس و تأمل جمال العمارة اإلسالمية بمجّرد 
الوقــوف على عتبة المدخل الرئيســي حيث تلفت 
نافــورة من الرخام االنتباه، و تذكر الزائر بمنظر 
و خصوصية القصور العثمانية الذي يضفي عليها 
تنّوع الخزف اليدوي الذي يعود تاريخه إلى العهد 
العثماني و الذي يشــبه ذلك الموجود بقصر أحمد 

باي و الكثير من البيوت القسنطينية القديمة.

كــم تتميّــز البناية بكثــرة النوافذ و تنّوع أشــكالها 
من المســتطيل إلى المّربع إلى نصف الدائري أو 
المربع الذي يعلوه قوس في شــكل حدوة حصان، 
تســتقطب هــي األخــرى االهتمــام، خاصــة تلك 
المتراصــة على طول الــدرج المؤدي إلى الطابق 
الســفلي األول و المطلــة علــى خوانــق الرمال، 
فيما تعكس أخرى حرص مصمم المشــروع على 
إبــراز خصوصية البيــوت المحلية و ما توليه من 
اهتمــام لحرمة البيــت، و ذلك من خــالل اعتماد 
نوافــذ داخليــة يطلــق عليهــا أيضــا صفــة نوافذ 
 »الغيــرة« التي لها نفس خصوصية، المشــربية.
كل جــزء فــي المدرســة يخفــي لمســة إبداعيــة 
تظهــر  التــي  التطبيقيــة،  و  الصغيــرة  للفنــون 
بجــالء فــي النقوشــات الكثيــرة التــي ترصــع 
األخشــاب المســتعملة في أطر النوافذ و األبواب 

و الدرابزيــن فــي هذه البناية المنقســمة إلى ثالثة 
طوابــق هي أرضي و طابقين ســفليين يوجد بكل 
طابق عدد من القاعات الشاســعة التي اســتعملت 
كمكاتــب و قبلهــا كأقســام و مخابر بحــث و ذلك 
 بحســب تغيّــر وظيفتها عبــر مختلــف المراحل.
ما يميّز المدرسة أيضا وجود ساللم بجهتي الشمال 
و اليمين تؤدي إلى الطوابق السفلى لكنها في ذات 
الوقت تســمح بالخروج إلى عدة أروقة تسمح هي 
األخرى بالوصول إلى أي طابق يراد بلوغه و بشكل 
خــاص الطابق األرضي و ذلك من خالل مدخليها 
الجانبيين األيمن و األيســر ، كما يوجد على طول 
الســلم درابزين خشبي مصنوع من أشجار الجوز 
األحمر، ال تختلف أشــكاله عــن النمط الرائج في 
 البنايات المحلية و بشــكل خاص العمارة العثمانية
                                            شمسنام

n وأكــدت مديــرة أعمالها لصحيفــة الغارديان 
البريوقّدرت شــركة االستشارات »كومينيكر إس 
غارنر« أن يجني زيدان الذي يتابع حســابه على 
موقع »إنستغرام« 27.8 مليون شخص، مبلغ 200 
 ألف يورو، وذلك مقابل أي منشور تجاري مدفوع.

وحسبما ذكرت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية، 
فــإن مدرب باريــس ســان جرمــان، ماوريســيو 
يــورو، إن قبــل  ألــف  بوكيتينــو، ســيجني 15 
 إضافة منشــور مدفوع على حســابه بإنســتغرام.

ولفتت شركة االستشارات لتنامي اهتمام المدربين 
بحســاباتهم على »إنســتغرام« نظرا للعائد المالي 
الكبيــر الذي يمكن أن يجنــوه من منصة التواصل 

االجتماعي.
وفيمــا يتعلــق بالمدربيــن األكثــر متابعــة علــى 
»إنســتغرام«، قالت شركة االستشارات إن زيدان 

فــي الصدارة بال منــازع، في حيــن يأتي مدرب 
يوفنتــوس أندريا بيرلو في المركــز الثاني بـ8.4 

مليون متابع.

ويأتــي كل مــن مدربــي أتلتيكــو مدريد دييغــو 
سيميوني، ومانشســتر ســيتي بيب غورديوال، في 
المركزيــن الثانــي والثالــث على التوالــي بـ1.6 

و1.2 مليون متابع.
ويحــل كل من مدربي برشــلونة رونالــد كومان، 
وباريــس ســان جرمــان ماوريســيو بوكيتينــو، 
بالمرتبتين الرابعة والخامسة، بـ769 و297 ألف 

متابع.
وتؤخــذ عوامــل عديدة فــي االعتبار لــدى تقدير 
قيمة المنشــورات الخاصة بمدربي كرة القدم على 
»إنستغرام«، وفي مقدمتها عدد المتابعين، وقياس 
متوســط تفاعلهم مع المنشــورات، هذا إلى جانب 
مؤثرات أخرى كاســتقرارهم فــي األندية وتعامل 
وســائل اإلعــالم مــع حســاباتهم وأخبارهم على 

»السوشيال ميديا«.

تشكل بناية »المدرسة« الواقعة بقلب مدينة قسنطينة تحفة معمارية مفعمة بسحر العمارة اإلسالمية، ألهمت مصممها ألبير بالي و 
زميله المهندس بيير بونيل مجسد هذا المشروع الذي يزيد عمره عن القرن، و التي يتوق الكثيرون لرؤية أبوابها مفتوحة من جديد.

كشفت دراسة أجرتها شركة استشارات عن العائد المالي الذي يمكن أن يجنيه مدرب لاير مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، 
مقابل كل منشور مدفوع على حسابه في »إنستغرام«.

»المدرسة« تحفة بسحر العمارة اإلسالمية   
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17عين على الثقافة والفن

n وتكمــن أهميــة الكتاب فــي مؤلفه ،ابن 
والية ســكيكدة ،الذي له باع طويل في الحقل 
التربوي ، حيث عمل أستاذا للتعليم المتوسط 
لمدة 16 سنة كاملة، قبل أن  ينتقل إلى العمل 
اإلداري، و يشتغل مديرا لمتوسطة لمدة 05 
سنوات ثم مفتشا إداريا في نفس الطور ابتداء 
مــن 2014 ،وممــا زاد في تعزيــز معارفه 
وإكسابه خبرات عديدة مشــاركته في العديد 
من اللقــاءات والملتقيات الوالئيــة والوطنية 
والدولية ذات الصلة بالفعل التربوي والثقافي 
والسياســي والتســيير اإلداري ،عالوة على 
اســتضافته في عدة برامج إذاعية وتلفزيونية 
وتكليفــه بعضوية لجــان تكوينية متخصصة 
فــي الشــأن التربــوي والثقافي،ناهيــك عن 
إلمامه بالعمل اإلعالمي والصحفي كمتعاون 

لفائدة عدة جرائد وطنية.
فــي  الشــامل  الكتــاب  مضمــون  ويتكــّون 
التشــريع المدرســي الجزائــري مــن إهداء 
وجهــه المؤلف الــى كل زمالئه المشــتغلين 
في حقــل التربيــة والتعليم،الذيــن يحترقون  
لينيــروا دروب الناشــئة،أما مقدمــة الكتاب 
فقــد خصصهــا المؤلــف لتقديم أهــم محاور 
كتابــه وحدد األهداف التي يتوخاها من وراء 
إعداد مرجع شــامل في التشــريع المدرســي 
،حتى يكون ســندا قانونيا للفاعلين في قطاع 

التربيــة  على مســتوى كل الهيئــات التابعة 
لوزارة التربية الوطنية من مديريات ومعاهد 
ومراكز ودواوين،بغية تحقيق الجودة الشاملة 
فــي التســيير اإلداري ومن تــم تجويد األداء 
البيداغوجي ،الــذي يؤدي إلى تحقيق الجودة 

التعليمية.
 « األســتاذ  زميلــه  المؤلــف  شــرف  وقــد 
بوالخضرة فريد » مفتش إدارة المتوســطات 
بتقديــم كلمــة تقديم الكتــاب ، التي أســتهلها 
باإلشــارة الــى الكتــاب األول تحــت عنوان 
»حوكمــة التســيير فــي مؤسســات التربية 
والتعليــم » ،الــذي لقي صــدى إيجابيا لدى 
إطارات وموظفي قطــاع التربية والمهتمين 
بالشــأن التربوي عمومــا و أصبح مرجعا ال 
غنى عنــه في مجال إدارة الموارد وتســيير 
المؤسســات التربوية وفقا للتوجهات الجديدة  
في مجــال اإلصــالح التربوي ،وقــد اعتبر 
المفتــش بــأن كتاب »الشــامل في التشــريع 
فــي وقتــه  الجزائــري«، جــاء  المدرســي 
المناســب لدعم المكتبات بمراجع جديدة على 
خلفية وجــود مراجع قديمة لــم تعد تلبي كل 
الحاجيــات في ظل مســتجدات قطاع التربية 
،وختــم كلمتــه بأن هــذا المرجع التشــريعي 
يعــد إضافــة إيجابيــة للقطاع وحافــزا مهما 
لبــروز مؤلفــات وبحــوث ودراســات تغني 

الحقل التربوي وتســاهم في تطور المنظومة 
التربويــة ،عن طريق فتــح المجال للكفاءات 
الوطنيــة مــن اجــل تمكينهــم مــن توظيف 
قدراتهم لتكريس اإلضافــة الجادة والمتميزة 
علــى غرار ما قام به مؤلــف الكتابين األول 

والثاني.
ويتضمــن الكتــاب من ثالثة فصــول ،حيث 
خصــص المؤلف الفصــل األول للنصوص 
األساســية المنظمة لسير مؤسســات التربية  
والتعليــم وفــي مقدمتهــا القانــون التوجيهي 
للتربيــة الوطنية ،والذي يعد بمثابة دســتور 
التربيــة ،وكــذا الــى النصــوص المنظمــة 
لحيــاة الجماعــة التربويــة مثــل القراريــن 
65و66 الصادريــن بتاريــخ 12 جويليــة 
2018،والقوانين األساسية النموذجية ،التي 
تســير كال من ابتدائية والمتوســطة والثانوية 
،إضافــة إلــى القوانيــن الخاصة التــي تنظم 
المســارات المهنية  للموظفيــن  والعمال،أما 
الفصل الثاني فقــد خصصه ألهم النصوص 
المتعلّقة بتنظيم وســير المؤسســات التربوية 
والتعليمية على غرار القانون األساسي العام 
للوظيفــة العموميــة  والقوانيــن االجتماعية  
التــي تنظم عالقات العمل وتســير النزاعات 
الجماعية  والنظام القانوني للعوان المتعاقدين 
وقانون الجمعيات وقانون الصفقات العمومية 

وتفويضات المرفق العام،فيما ضمن الفصل 
الثالــث بالنصوص المحــددة  لمهام مختلف 
األســالك والرتــب منها األســالك الخاصة 
المشــتركة  واألســالك  الوطنيــة  بالتربيــة 
الســيارات  وســائقي  المهنييــن  والعمــال 

والحجاب وأعوان الوقاية واألمن.
و بعــد قراءة متأنية ومّركــزة لهذا اإلصدار 
يمكــن القــول بــأن كل الفاعليــن التربويين 
ســيجدون ضالتهــم في كتــاب الشــامل في 
التشــريع المدرســي الجزائــري ، والســيما 

اإلطارات التربوية واألساتذة ،الذين يتّوجب 
عليهم اإللمام بكل النصوص التشريعية على 
اعتبار انها الوســيلة األساســية لحل القضايا 
والصعوبــات التي تعترضهم وكذا لتحســين 
أدائهم وال يتأتى ذلك كما هو معروف إال من 
خــالل التحكم في قــراءة النصوص وفهمها 
والعمــل بهــا حتــى ينكعــس ذلك بــال ريب 
إيجابا على السيرورة التربوية والتعليمية في 

مدارسنا.
نصرالدين دربال

يعد مؤلفا ثانيا لمفتش اإلدارة »رسداين أحسن«  

إلهام شاهني ونهال عنرب وسارة 
الشامى فى كواليس »حتة منى«

اكتشاف بقايا 6 هياكل عظمية من حطام سفينة قراصنة غرقت منذ 300 عام 

ديانا حداد تخضع لعملية جراحية بالمعدة

بداية من أول مارس

تدعمت المكتبة اإلدارية الوطنية بإصدار جديد موجه تحديدا لمسؤولي وموظفي  مؤسسات التربية والتعليم ،تحت 
،الكتاب  المتوسطات  إدارة  للمؤلف أحسن سرداني مفتش  الجزائري »  المدرسي  التشريع  في  الشامل  عنوان » 
هذا ،الذي يعد من منشورات نوميديا بقسنطينة ،جاء في وقته ليسد ثغرة ويكمل نقصا بخصوص مستجدات جملة 

اإلصالحات التي شهدها قطاع التربية بكل ما تضمنته من قوانين وتنظيمات ونصوص تشريعية معدلة أو جديدة.

كتاب الشامل في التشريع المدرسي 
قانوني للفاعلين التربويين الجزائري..سندٌٌ
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n شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها 
ومتابعيها بفيديو جديد من كواليس تصوير 
حكاية »حتة مني« ضمن أحداث مسلسلها 
الجديد، وظهرت معهــا الفنانة نهال عنبر 
والفنانة الشابة سارة الشامي، وعلقت على 
الفيديو قائلة: »كواليس مسلســل حتة مني 
اســتنوهم في حكاية جميلة جــًدا ابتداًء من 

أول مارس«.
 وتأتى »الحدوتة »ضمن أحداث مسلســل 
يحكى عن »المرأة في المجتمع«، بينما لم 
يستقر صناع المسلسل على االسم النهائي 
الذى يضــم 6 حكايــات، ويعد المسلســل 
شــراكة بيــن شــركة ســينرجى والمنتجة 
مها ســليم، حدوتة »حتة منى« من تأليف 
شــهيرة ســالم، وإخــراج حســام على«، 
وتضم 5 حلقات، ويشــارك فــي البطولة  
بجانب إلهام شــاهين، كل من أحمد وفيق، 

نهــال عنبر، إيناس كامل، حنان ســليمان، 
مؤمن نــور، لبنــى ونــس، باإلضافة إلى 

مجموعة كبيرة من الشباب.
 ويضم المسلســل 6 حكايات، ستعرض 3 
حكايات قبل شــهر رمضان، ثم يعرض الـ 
3 حكايــات عقب شــهر رمضــان المقبل، 
ومن المقــّرر اإلعالن عــن باقى تفاصيل 

الحكايات خالل الفترة المقبلة.
 وتعود إلهام شــاهين للدرامــا التليفزيونية 
بعــد غيــاب دام لـ 4 ســنوات، وكان آخر 
»ليالــى  مسلســل  التليفزيونيــة  أعمالهــا 

الحلمية« الجزء السادس.
ويعرض حالياً إللهام شاهين، فيلم »حظر 
تجول« في السينمات، ويشارك في بطولته 
كل من أمينة خليل، عارفة عبد الرســول، 
محمود الليثى، مهرة مدحت، كامل الباشا، 

تأليف وإخراج أمير رمسيس.

n اكتشف فريق فى متحف وايدا بايروت فى والية ماساتشوستس 
األمريكيــة، بقايــا 6 هياكل عظميــة من حطام ســفينة قراصنة تعود 
للكابتــن بالك ســام بيالمى، والذي يعتبر أغنــى القراصنة فى العالم، 
وكانت ســفينته قد غرقت منذ أكثر من 300 عام فى المياه قبالة نيو 

إنجالند عام 1717.
وذكــرت جريدة ديلــى ميل البريطانيــة، أنه تم التعّرف علــى البقايا 
الهياكل العظمية للقراصنة الستة ضمن صخور خرسانية كبيرة  كتل 
صلبة ومضغوطة من الحجر والرمل تتشكل فى قاع البحر تم فحصها 
مرة أخرى على األرض، بينما كانت العظام معبأة فى الداخل، ويمكن 

رؤيتها باألشعة السينية داخل الكتل.
القرصان سام بيالمى

غرقت الســفينة »وايدا غالي« فى عام 1717م، والتى تم تصميمها 
لتكون سفينة شحن تجارية، إال أن القرصان سام بيالمى والذى يعتبر 
من القراصنة األكثر شــهرة علــى اإلطالق لإلبحار فى البحر، وكان 

على متنها أيضا 144 من أفراد الطاقم على متنها.الهياكل العظمية
وأوضح التقرير، أنه تم اكتشــاف ســفينة Whydah Galley فى 
عــام 1984 وهى حطام القراصنة الوحيــد المعتمد فى العالم، وقال 
المستكشــف بارى كليفورد فى البيان، »نأمل أن تساعدنا التكنولوجيا 
الحديثة المتطورة فى التعرف على هؤالء القراصنة وجمع شملهم مع 

أى أحفاد يمكن أن يكونوا هناك«.
بقايا الهياكل العظمية بين الصخور

وتمكن كيســى شــيرمان ، عضو آخر فى فريق أبحاث متحف وايدا 
بايروت ، من تتبع الحمض النووى لبالك ســام من خالل ســاللته فى 
إنجلتــرا فى عام 2018 وتم اختبار العينة على أحد العظام البشــرية 
التى عثر عليها فى الحطام أثناء اكتشاف بقايا سابقة، وقال شيرمان: 
»تــم تحديد هذا العظم على أنه ذكر بشــرى لــه روابط عامة بمنطقة 

شرق البحر المتوسط«.
وأضــاف، أن البقايــا الهيــاكل المكتشــفة حديًثا قد تقودنــا أخيًرا إلى 

بيالمى حيث أصبح لدينا اآلن الحمض النووى الخاص به، ويعتقد أن 
جثــة بيالمى من بين 40 جثة لم يتم العثــور عليها أو التعرف عليها 
وال يــزال يعتقــد أن معظم الكنز من الحطام ال يزال فى قاع المحيط، 
ويشار إلى أن مجلة فوربس صنفت بيالمى على أنه القرصان األعلى 
ربًحــا على اإلطــالق ، حيث نهب ما قيمتــه 130 مليون دوالر من 

الكنوز.

n حرصت شقيقة المطربة ديانا حداد، على طمأنة الجمهور على 

الحالة الصحية لشــقيقتها بعد خضوعها لعمليــة جراحية في المعدة 
خــالل األيام الماضيــة، مكثت على أثرها داخل المستشــفى، حيث 
نشرت صورة لها من على الفراش بعد إجرائها العملية عبر حسابها 

الشخصى بموقع إنستجرام.
وكتبت شــقيقة المطربة على الصورة: »أختــي ديانا عملت عملية 
صغيــرة بالمعدة وحبيت أطمئن جمهورهــا بالوطن العربي أنها إن 

شاء هللا رح تكون بخير وعافية«.
وحققت أغنية النجمة ديانا حداد »ما نستمر« والتي طرحتها مؤخرا 
من كلمات الشــاعر العراقي رامي العبودي المليون مشاهدة محققة 
2 مليــون 800 ألف علي موقع اليوتيــوب، وتقول كلمات األغنية 
التي تنتمي إلي اللون العراقي، »إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا تقدر 
تعيش بغيبتي هل يا ترى ما يهم وجودك عادي لو عندي تغيب كافي 
بعــد مالــي خلق هذا األذى تريد تروح يال امشــي تبقى تروح نفس 

الشيء أنت بعمري مو كلشي .. ومو مهم.«
وقد تعاونت ديانا حداد في لحن األغنية وتوزيعها موسيقياً مع هيثم 
عــالء الدين، ليقــوم بعملية المكس والماســترينج طيف عادل، وتم 

تسجيلها في استوديوهات الوطن في دبي.



نريد البقاء

الفنانة التشكيلة نادية رشاق تعرض أعمالها الجديدة

n العمل الجديد،عبارة عن أغنية بعنوان »وينك« 
وتــم تصويرهــا في شــكل فيديو كليب مــع المخرج 
»مســتيش« الــذي جّســد الفيلــم القصيــر »ديــزاد 
 زومبــي« الــذي صــدر منذ أســابيع علــى يوتيوب.

ويذكر أن ســعيد كرموز  قد غاب لفترة عن الســاحة 
الغنائية بعــد تألقه في عدة أغان رفقة زمالئه بالفرقة 
على غرار المصري أحمد حســن الذي غادر الفرقة 
، وعادل إشــبي من المغرب ، كاظم شمص من لبنان 

، و«بي أم دي ».
لإلشــارة انطلقت الفرقة من برنامج ذاكس فاكتر سنة 
2015 بعد أن لقي الثنائي سعيد وbmd إعجاب اللجنة 
المكّونة من إليســا وراغب عالمة و دنيا ســمير غانم 
 ،فقّررت اللجنة جمعهم مع المترشحين السالفي الذكر .

و مــن بين األغاني التــي قدمتها الفرقــة نذكر أغنية 
علــى »طبيعتك كون« ،« بالغــرام«، »ال بزاف«، 
»نكبر ســوا« ، »الدنيا شــباب« ،«هنيني« ، »هي 

كدة الحياة« .
دالل بوعالم

n يصــدر قريبا عن دار الكافي 
للنشــر و التوزيــع، كتــاب »نريد 
البقــاء« لمؤلفتــه الهــدى بوفــاس 
ابنــة  واليــة قالمــة التــي أســرها 
الســحر األدبي و هي المتخصصة 
في العلوم الفيزيائية  التي نشــرت 
مقتطفا تشــويقيا من عملها و الذي 

جاء فيه:
أال تظــن أن عالمنــا ممــل بعــض 

الشيء؟ ال وجود
ألحداث أو ظواهــر خارقة تحبس 
اتخــاذ  األنفــاس وترغمنــا علــى 
قرارات حاســمة للوصول إلى بر 
األمان. كل ما نــراه مجرد أحداث 

روتينيــة مملــة حد التخمــة، األيام 
شــبيهة بعضها، ال نكاد نميز بداية 
األسبوع من نهايته.. حسنا، توقف 

هنا!
مــا رأيك أن نغيّر مجرى األحداث 
قليــال، ليصل بك الحــال حد تمني 
الرجوع إلــى تلك األيام الســاذجة 
عطشــك  أروي  دعنــي  المملــة.. 
وأســوقك للبحث بين صفحات هذا 
الكتاب الذي سينطلق بك نحو عالٍم 
مغايــٍر يشــهد ظواهــر غريبــة قد 

تطال عالمنا في أي وقت.
ق/ث

n تعــّرض الفنانة التشــكيلة نادية شــراق لوحاتها 
الجديدة التي أنجزت جلها خالل فترة الحجر الصحي 
منذ يوم السبت برواق باب الزوار بالجزائر العاصمة 
، تواصــل فيها اســتنطاق التراث مــن خالل الرموز 
األمازيغيــة التــي بحثت في معانيها و مــا تحمله من 

»دالالت وإيحاءات ».
وأفــردت الفنانة في لوحاتها مكانة للمرأة في المجتمع 
االمازيغــي حيث تعــد الركيزة األساســية لألســرة  
داخل و خــارج البيت أيضا ،كما تنبعث من األعمال 
المعروضــة رائحــة الماضــي و ذكريــات األجــداد 
إذ اســتطاعت الفنانــة بحســها الفني أن تعيد تشــكيل 
لشــاعرية تلك األجواء األصيلة في أشكال فنية دقيقة 

و الوان زاهية.
وأعطت ريشــة الفنانــة للوحاتها بعدا جماليا لحضور 
المــرأة الذي كان قويا يســمو إلــى كل ما تقوم به من 
أجــل إســعاد أســرتها كما جســد ت أيضــا اللوحات 
مشاركتها في التظاهرات و المحافل التي تقام بمناسبة 
األفراح و غيرها من المناسبات و يظهر ذلك جليا في 
اللوحة المعنونة ب »اورار« و هو طبع غنائي يميز 
األفــراح، و يطلق في مناطق أخرى على األعراس، 
و هي بمثابة فسحة للمرأة التي تقضي جل أوقاتها في 

العمل للتفريج عن النفس.

كمــا حضر الرجل في إحدى اللوحات المحورية لهذا 
المعــرض الموســوم ب« كان ذات يــوم« و يظهــر 
الرجــل واقف تحيط به باقي أفراد العائلة و تتوســط 
اللوحــة حضور المرأة الذي رمزت له الفنانة بالنحلة 
و التي تضحي من اجل الجميع لكنها في نفس الوقت 

تستمد قوتها من تواجد كل أفراد أسرتها.
وقــد جســدت الفنانــة ناديــة فــي اللوحــات ال25 
المعروضــة عمــال مميــزا ضمنته لمســتها الخاصة 
تقنيتها الدقيقة و نجحت في ربط الماضي بأصالته مع 
الحاضر بإضفاء شعلة من األلوان على تلك األشكال 
التي أبدعتها. و حاولت من خالل الرســم و البحث و 
الدراســة ان تفكك أسرار تلك الرموز و األوشام التي 

تحدت الزمن و بقيت شامخة.
تنــوع األلــوان و اإلضــاءة زاد مــن جمال و ســحر 
اللوحات و التحف الزجاجية المعروضة و التي تؤكد 
قــدرة الفنانة على ترك لمســتها المميزة على أعمالها 
بفضل إتقانها ومزجها للعديد من التقنيات و تجسيدها 

على إبداعاتها.
تعلمت الفنانة المولودة في 1965 بتيزي وزو الرسم 
بــدار الثقافــة مولود معمــري بنفس المدينــة و كانت 
مــن قبل قد مارســت الرقص الكالســيكي ألكثر من 
8 ســنوات وهي خريجة كلية العلوم االقتصادية لكن 

حبها للفن التشكيلي جعلها تستقل و تتفرغ له.
ســيتواصل هذا المعرض إلى غايــة 4 مارس القادم 
و بإمكان عشــاق الفن التشــكيلي زيارته و اكتشــاف 
األعمــال الجديدة لنادية شــراق و أيضا اقتناء التحف 

و اللوحات.

نجم ذاكس فاكتر يعود بعمل منفرد»وينك«

n بمــا أفكر،«يطرحني 
ســؤال الطفولة، » ينثر 
فــي وجهــي أقمــارا من 
المتراصــة  الحكايــات 
تفاقــم  كلمــا  »أفرزهــا 
الوجع في أحشاء اآلن ،« 
اآلن المدجج بالضبابيات 
أيــن   »، والمفارقــات 
يذهــب الجميلــون ؟فــي 
الكثيرة  زحــام الشــكوك 
قد  كاأللغام  ؛المزروعــة 
لحظــة  أي  فــي  تتفجــر 
خالصــة ؛« نتطاول من 
خال لها على غموض ما 
يفرض علينا من شوائب 
وقعنا  .شــخصيات  حول 
فــي عشــقها و منحناها 
مالمح الذهول والحنين . 
حاولت فعــال أن أخوض 
في عورة النقاش السائد 
حول المسلســل الدرامي 
المشــترك بيــن الجزائر 
وتركيا أوضحت السفيرة 
التركيــة فــي الجزائــر، 
في  كوكتــاش  ماهينــور 
لقــاء متلفز علــى إحدى 
الجزائريــة،  القنــوات 
تجــري  مباحثــات  أن 
مــع الجزائــر بخصوص 
المسلســل.  تصويــر 
وأوضحــت أيضــا تركيا 
والجزائر لديهما موروثا 
ثقافيا تاريخيا قديما يجب 
تثمينه من خــالل أعمال 
مشــتركة”.  ســينمائية 
أال يســتحق خيــر الدين 
بربروس باشا أن يحظى 
بهــذه الرعاية الســامية 
المتهمــة  تركيــا  مــن  ؛ 
بحملتها التوسعية العتيدة 
واستخدامها  ؛  والجديدة 
كوســيلة  للدرامــا 
للتوغــل  اســتراتيجية، 
وجدانيا وسياســيا . منذ 
»نور ومهنــد » »حريم 
والســائد  الســلطان« 
الراســخ في الذهن ؛ هو 
ما تذرفه هذه الدولة من 
اختراق واع ومدروس ؛ 
وهي تجلــب التاريخ من 

ذيــل اإلغــراء واإلغواء 
؛ ا لتتجــذر عميقــا فــي 
الرؤيــة ؛ تركيا تســري 
في عــروق العالم رغما 
األبــواق  تبقــى   . عنــه 
وبعــض الدراســات التى 
يمكــن اعتبارهــا خفيفة 
واصفــة  ؛  وســطحية 
»بربــروس  انجــازات 
»؛ تدخــل ضمــن خطــة 
توسعية استعمارية بحتة 
ال تزيــن فيها وال تزييف 
. التاريــخ يشــهد بأن ما 
خلفــه العثمانيــون مــن 
حطام وهشاشــة وشطب 
للــذات لم يســمح للكائن 
الجزائري أن يكون »هو 
» بكل المعايير الوجودية 
؛ ورغم قســاوة المرحلة 
فــان الجزائــر فــي تلــك 
الفترة التاريخية القاهرة 
لم يكن لديها من الســبل 
و الخيــارات مــا يســمح 
لها بــأن تقفــز على هذا 
الظرف التاريخي ؛ فكان 
الشــريك  إلــى  اللجــوء 
والســند الدينــي ؛ بــأن 
أحضانــه  فــي  ترتمــي 
بــدون أي نوايــا ســيئة 
؛أو تخــوف من العواقب 
الكلمــات  تتســاقط   .
األيــام  هــذه  المشــككة 
بأن مــا يفعلــه العثماني 
الخارق؛ ويسعى النجازه 
ذكــي  انتشــار  محــض 
لتبييض الوجه، من أجل 
وفــي  جديــدة  فتوحــات 
ســبيل فضــاءات ناصعة 
بعظمتــه  اآلخــر  تقنــع 
وحضارته التي ال أســود 
يشــوبها رغــم شــالالت 
الدم التى مازالت تشــهد 
الجالس  وحشــية  مــدى 
على العــرش . ربما هي 
للجلوس  خفيــة  محاولة 
جديــدة  عــروش  علــى 
حــراس  عنــد  علمهــا 

)الباب العالي(.
بقلم لطيفة حرباوي 

جوانيات

زحام الشكوك

على وتر الشعر 

أنا نطفة نار رجيمة

 / -1 ال أب لك في الشعر 
أنت الوالد الولد، 

خذ صراطك وانحرف
 حتى تحقق العصيان أمام 

ألواح الطين المجفف.
-2

في مواقد الريح 
مطر يطبخ على نار قليلة 

ستفرح الغيوم بوليمة
 العاصفة العاطفة.

3
  هش أغنامك النصوص 

إلى أراضيك، 
في حقول الشعر طبيعة 
خصبة لترعى الكلمات

 أعشاب روحك الخضراء

4
وأنا القريب منك

 البعيد في رؤاك ، 
غاباتك البيضاء 

لونها كما تشتهي ابنتك 
الريشة وربتك المحبرة.

5
 وأنت أسفل الشجرة 

مد يدك واقطفني ثمرة 
ناضجة بعسلي

 تقول لك الكلمة.
6

 النار حلقة 
ال تخذل قدميك الراغبة في 

اجتياز خطها وأنت
 المخطوف بالضوء إذا ما 

دخلت دائرة االحتراق. 
7

 ال ترتكب حماقة الغفلة
 وردة النص

 وهي تدعوك لحفلة العطر
 تغمرك عرقها ومسك آباطها

 المورقة.
8

ما بين عنق الكلمة وصدرها 
ضع رأسك 

خض تجربة اآلثام
9

بالفحم أرسم اسمك الكائن
 وفي موقد الخيال رمم 

جمراتك المنطفئة
10

 كن ذئب براريك الثلجية 
دماؤك الحارة 

تعيد الحواس لجثث 
المتوثبة

11
أيها القطن

 روحك من تلك الزهرة تقطف 
باللمسة الرقيقة

12
أيها الشوك 

أصابعك المجروحة تنسى 
دائما ورطة الدخول شجر 

الورد. 
13

أيها المولود الوالد الولد
 حبلي الموصول بي إلى سرة 

األرض . 
14

 أيها األب على ورقة الشعر ، 
ميالدي نطفة جمر من رحم 

تلك النار الرجيمة. 
الشاعرة رزيقة بوسواليم

عاد نجم ذاكس فاكتر الجزائري سعيد كرموز إلى الساحة الغنائية بعمل جديد بعيدا عن فرقته »دي«وعن زميله محمد 
بوهزة الملقب بـ«بي أم دي«  الذي سبق و أن شارك معه في برنامج المواهب »ذاكس فاكتر«.

عين على الثقافة والفن اإلثنين 15 فيفري  182021
الموافق لـ 3 رجب  1442



19  إشهار 

الجمهوريــــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس 

قضاء برج بوعريريج 05 شارع v حي 05 جويلية برج بوعريريج  
الهاتف : 035.76.45.10 /0772.41.80.42

إعالن عن بيــــع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض
  نحن األستاذ / طيــــــــــــــــــــــــــري صالـــح 
محضـــر قضائــي لدى اختصــاص مجلس قضاء 
بــرج بوعريريج  الكائن مكتبــه بالعنوان المذكور 
أعــاه والموقــع أدناه . بطلب بالمتابعة و الســعي 
من الســيد)ة(  : خافي بوزيد بن العيد و من معه  
، الساكـــن بـ : بقرية الدهيســة بــرج بوعريريج. 
ضــــــد : غــول زوينة ، خافي عامــر ، خافي 
ربيعــة ، خافــي ميلــود ، خافــي عبــد القادر ، 
خافي عيســى ، خافــي ربيحة  الساكـــنون بـ : 
مزرعة الدهيســة برج بوعريريج .      بناء على 
الحكــم الصــادر عن محكمــة بــرج بوعريريج ، 
القسم العقاري ، بتاريخ : 2019/02/25 فهرس 
رقــم 01042/ 19، جــدول رقم: 00249/ 19 
، المؤيــد و المصحح بالقــرار الصادرعن مجلس 
قضــاء بــرج بوعريريــج فــي: 2019/06/27 
رقــم:  قضيــة   19  /01331 رقــم:  فهــرس 
00791/ 19 ، الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة. 
بناء على محضر إيداع قائمة شــروط البيع بأمانة 
ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج المــؤرخ في : 
2019/07/21  تحــت ايــداع رقــم :96/ 19 . 
ـ بنــاء على أمر تحديد جلســة البيع بالمزاد العلني 
الصادربتاريــخ : 2019/08/29 تحــت رقــم : 
2153/ 19 والمعــدل باألمر الصــادر بتاريخ : 
2019/09/05 تحت رقم : 2200/ 19.  حيث 
انه تم  تأجيل جلسة البيع ليوم : -09-03 2021  .                                                                                                                                      

يعلن األســتاذ طيري صالــح محضر قضائي لدى 
اختصــاص مجلس قضاء بــرج بوعريريج الكائن 
مكتبــه بالعنــوان المذكور أعاه عن بيــع بالمزاد 
العلني باعلى عــرض وآخر مزايد للعقار التالي : 
قطعة ارض فاحية تنتمي إلى القسم 16 مجموعة 
ملكيــة 44 ،  طبيعة اســتغالها زراعات كبرى ) 
حبوب( و هي ذات تربة خصبة وجيدة ، أرضيتها 
مســتوية ، يحدها من الشــمال  القطعة التي تنتمي 
إلى القســم 16 مجموعة ملكيــة 45 و يحدها من 
الجنــوب طريق فاحي و يحدها من الشــرق حق 
ارتفــاق خــط الســكة الحديديــة الرابــط بين برج 
بوعريريج و المســيلة و يحدها من الغرب القطعة 
التــي تنتمي إلى القســم 16 مجموعة ملكية 45 ، 
مســاحتها 01 هكتار 09 آر 38 سآر تقع بالمكان 
المســمى الدهيســة بلدية ووالية برج بوعريريج. 
يكون البيع يوم : 09-03-2021  على الساعــة 
العاشــرة صباحا )10:00( بقاعة الجلســات رقم 
02بمقــر محكمة برج بوعريريج  فعلى الجمهور 
الراغــب في المزايــدة و لمعلومــات أكثر يرجى 
االطــاع علــى قائمة شــروط البيــع بأمانة ضبط 
المحكمــة  أو االتصــال بمكتــب األستــــــــــــاذ 
طيــري صالح محضر قضائــي بدائرة اختصاص 
مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبه 

بالعنوان المذكور أعاه . 
     المحضر القضائي

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
مكتب األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء 

برج بوعريريج 05 شارع »ف« حي 05 جويلية برج بوعريريج 
الهاتف 035.76.45.10 / 0551.24.89.82

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض
بطلــب بالمتابعة و الســعي من شــركة محاماة : 
األستاذين بورنان كمال الدين و براهيمي لطفي ، 
القائمة في حق السادة : وشن دليلة، عبد السام ، 
ولهة ، نعيمة ، زهيرة، أبناء الصغير ، الساكنون 
ب : حي 17 أكتوبر شــارع قطاطرة عبد القادر 
رقــم 27 برج بوعريريج ضد بــن تركية جميلة 
بنــت آكلي القائمة فــي حقها  وحق ابنتها القاصر 
وشــن صوريــة صوريــة ، و  وشــن خديجــة ، 
إيديــر ، عبد الكريم ، عبــد الحكيم ، نصر الدين 
، بــدر الديــن فيصــل ،  فروجة أبنــاء الصغير، 
الســاكنون ب : حي 17 أكتوبر شــارع قطاطرة 
عبــد القادر رقم 27 برج بوعريريـــج بناء على 
حكم صــادر عن محكمة برج بوعريريج القســم 
فهــرس    2019/06/03: العقاري،بتاريــخ 
رقــم  : 02735/ 19 جدول رقــم : 01221/ 
بتاريــخ  التنفيذيــة  بالصيغــة  .الممهــور   19

. 2020/03/16:
بناء على انه تم تحديد جلسة البيع ليوم : -2021
16-03 بأعلــى عــرض يعلــن األســتاذ طيري 
صالح محضــر قضائي لــدى اختصاص مجلس 
قضــاء برج بوعريريــج الكائن مكتبــه بالعنوان 
المذكــور أعاه  عــن بيع بالمــزاد العلني للعقار 
بأعلــى عــرض التالــي: الحصــة رقــم »07« 
المتمثلة في شــقة تتكون من خمسة )05( غرف 
+ قاعــة اســتقبال+ مطبــخ +بهــو +حمــام + 

مرحــاض + رواق + ســطح مهمــات + ثاث 
شــرف وصلت نســبة األشــغال بها حــدود 85 
%  بمســاحة 433.14  متــر مربــع و لــه مــا 
نســبته 257.6 /1000 من األجزاء المشــتركة 
تقع بالطابــق الثالث للبناية الســكنية الكائنة بحي 
17 أكتوبر شــارع قطاطــرة عبد القادر رقم 29 
المنتميــة للقســم 124 مجموعــة ملكيــة 101 . 
بلديــة بــرج بوعريريـــج.المشيدة علــى أرضية 
مســاحتها اإلجماليــة 492  متــر مربــع بطابق 
أرضــي وثــاث طوابــق .العقار داخــل المحيط 
العمرانــي لمدينــة برج بوعريريــج، تتوفر على 
جميــع متطلبــات الحيــاة مــن كهربــاء و غاز و 
مياه شــرب و شــبكة طرق و صــرف صحي و 
هــي قريبة من المرافق العموميــة نظرا لموقعها 
الكائــن بوســط المدينــة ) حــي شــعبة الفــار(.                                                                                             
يكون البيع يوم : 2021-03-16 على الســاعة 
العاشــرة صباحــا )10:00( بقاعــة الجلســات 
رقــم 02 بمقر محكمــة برج بوعريريــج .فعلى 
الجمهور الر اغب في المزايدة و لمعلومات أكثر 
يرجى االطــاع على قائمة شــروط البيع بأمانة 
ضبط المحكمة أو االتصال بمكتب األستاذ طيري 
صالــح محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس 
قضــاء برج بوعريريــج الكائن مكتبــه بالعنوان 

المذكور أعاه.   
    المحضر القضائي

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
مكتب األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء 

برج بوعريريج 05 شارع »ف« حي 05 جويلية برج بوعريريج 
الهاتف 035.76.45.10 / 0551.24.89.82

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
بطلب بالمتابعة و الســعي من السيد)ة( : 
زايدي لطيفة بنت المســعود ،الساكنة في 
:حي أول نوفمبر 1954برج بوعريريج.                                                            
» بنــاء على حكــم صادر عــن محكمة 
بــرج بوعريريج،قســم شــؤون االســرة 
،بتاريــخ :2018/06/27 فهــرس رقم 
:03264/ 2018 الممهــور بالصيغــة 
التنفيذيــة الصــادرة بتاريــخ :12/12/ 
بتوقيــع  أمــر  علــى  بنــاء    ».2018
الحجــز على عقار المديــن الصادر عن 
الســيد رئيــس محكمة بــرج بوعريريج 
رقــم  تحــت   2019/05/07: بتاريــخ 
: 1156/ 2019.ـ        بنــاء علــى 
محضر إيداع قائمة شــروط البيع بأمانة 
ضبــط محكمة بــرج بوعريريج المؤرخ 
 : رقــم  تحــت    2020/07/06 فــي: 
47/ 20 بناء على أمـــر تحـــديد جلسة 
البيــع بالمزاد العلني الصادر بتاريــــخ : 
2020/09/07 تحت رقم : 1686/ 20                                                                                                                                    
يعلـــــن األســتاذ طيــري صالح محضر 
قضائــي لد ى اختصــاص مجلس قضاء 
بــرج بوعريريج الكائــن مكتبه بالعنوان 
المذكــور أعاه عن بيع بالمــزاد العلني 
ألعلى عرض وآخر مزايد للعقار التالي 
: حقــوق عقاريــة مقــدرة بــــ: 1120/ 

7680 فــي بنايــة ســكنية تقــع بتجزئة 
12 هكتار شــارع »ز« رقــم 14 بلدية 
 116 للقســم  بوعريريج،تنتمــي  بــرج 
مجموعة ملكية 10 مســاحتها اإلجمالية 
268 متر مربع ،وان الحي الذي يقع به 
العقار الســكني مرفق بجميع االرتفاقات 
الضروريــة منها شــبكة الطــرق والغاز 

والكهرباء .
حدد الســعر االفتتاحي لبيع العقار بمبلغ 
(ســتة  )6.351.406.25دج  قــدره 
مايين وثاثمائة وواحد وخمســون ألف 
وأربعمائة وستة دينار جزائري وخمسة 
وعشرون ســنتيم ) بموجب خبرة تقيمية  

.)
البيــع يــوم : 2021-03-09. يكــون 
على الساعة العاشــرة صباحا )10:00 
( بقاعة الجلســات رقم 02 بمقر محكمة 
برج بوعريريج فعـلى الجمهور الراغب 
فــي المزايــدة و لمعلومــات أكثر يرجى 
االطاع على قائمة شــروط البيع بأمانة 
ضبــط المحكمــة أو االتصــال بمكتــب 
المحضر القضائي الكائن مكتبه بالعنوان 

المذكور أعاه .

  المحضر القضائي

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
مكتب األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء 

برج بوعريريج 05 شارع »ف« حي 05 جويلية برج بوعريريج 
الهاتف 035.76.45.10 / 0551.24.89.82

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
مــن  الســعي  و  بالمتابعــة  بطلــب 
بنــت  لطيفــة  زايــدي   : الســيد)ة( 
أول  :حــي  فــي  ،الســاكنة  المســعود 
بوعريريــج.                                                             1954بــرج  نوفمبــر 
» بنــاء علــى حكم صادر عــن محكمة 
برج بوعريريج،قســم شــؤون األســرة 
فهــرس   2018/06/27: ،بتاريــخ 
الممهــور   2018  /03264: رقــم 
بالصيغــة التنفيذيــة الصــادرة بتاريــخ 
أمــر  علــى  :2018/12/12.«بنــاء 
بتوقيــع الحجــز علــى عقــار المديــن 
الصادر عن الســيد رئيس محكمة برج 
بوعريريــج بتاريــخ :2019/05/07 
تحــت رقــم : 1156/ 19. ـ بناء على 
محضر إيداع قائمة شــروط البيع بأمانة 
ضبط محكمــة برج بوعريريج المؤرخ 
في: 2020/07/06  تحت رقم : 48/ 
20 بناء على أمـــــر تحـديد جلسة البيع 
بالمــزاد العلنــي الصـــادر بتاريـــــخ : 
2020/09/07 تحــت رقم : 1687/ 
20 يعلـن األستاذ طيري صالح محضر 
قضائي لــد ى اختصاص مجلس قضاء 
برج بوعريريــج الكائن مكتبه بالعنوان 
المذكور أعاه عن بيــع بالمزاد العلني 
ألعلــى عــرض وآخــر مزايــد للعقار 

التالــي : حقــوق عقاريــة مقــدرة بــــ: 
3280/ 7680 فــي بناية ســكنية تقع 
بتجزئــة 12 هكتــار شــارع »ز« رقم 
14 بلدية برج بوعريريج،تنتمي للقســم 
116 مجموعــة ملكيــة 10 مســاحتها 
اإلجمالية 268 متــر مربع ،وان الحي 
الــذي يقــع بــه العقــار الســكني مرفق 
بجميــع االرتفاقــات الضروريــة منهــا 
شــبكة الطرق والغاز والكهرباء . حدد 
السعر االفتتاحي لبيع العقار بمبلغ قدره 
(ثمانيــة  )18.600.546.86دج   :
عشــر مليون وســتمائة ألف وخمسمائة 
وســتة واربعون دينار جزائري وســتة 
وثمانون ســنتيم ) بموجب خبرة تقيمية  
(.يكــون البيع يــوم: 2021-03-09.
على الســاعة العاشرة صباحا )10:00 
( بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة 
الجمهــور  فعــــلى  بوعريريــج  بــرج 
الراغــب في المزايدة و لمعلومات أكثر 
يرجى االطاع على قائمة شروط البيع 
بأمانــة ضبــط المحكمــة أو االتصــال 
بمكتب المحضر القضائي الكائن مكتبه 

بالعنوان المذكور أعاه .

  المحضر القضائي

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
مكتب األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء 

برج بوعريريج 05 شارع »ف« حي 05 جويلية برج بوعريريج 
الهاتف 035.76.45.10 / 0551.24.89.82

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
بطلب بالمتابعة و الســعي من السيد)ة( : 
زايدي لطيفة بنت المســعود ،الساكنة في 
:حي أول نوفمبر 1954برج بوعريريج.                                                              
» بنــاء على حكــم صادر عــن محكمة 
برج بوعريريج،قســم شــؤون األســرة 
فهــرس   2018/06/27: ،بتاريــخ 
الممهــور   2018  /03264: رقــم 
الصادرةبتاريــخ  التنفيذيــة  بالصيغــة 

».2018/12/12:
بنــاء علــى أمــر بتوقيــع الحجــز على 
الســيد  عــن  الصــادر  المديــن  عقــار 
رئيــس محكمة بــرج بوعريريج بتاريخ 
:2019/05/07 تحــت رقم : 1156/ 

.».2019
ـ بنــاء على محضر إيداع قائمة شــروط 
البيع بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج 
المؤرخ في: 2020/07/06  تحت رقم 
: 49/ 20بناء على أمـــر تحـديد جلسة 
البيع بالمزاد العلني الصـــادر بتاريـخ : 
2020/09/07 تحــت رقــم : 1688/ 
20يعلــن األستاذ طيري صالح محضر 
قضائــي لد ى اختصــاص مجلس قضاء 
بــرج بوعريريج الكائــن مكتبه بالعنوان 
المذكــور أعاه عن بيع بالمــزاد العلني 
ألعلــى عــرض وآخــر مزايــد للعقــار 

التالــي : حقــوق عقاريــة مقــدرة بــــ: 
1640/ 7680 فــي بنايــة ســكنية تقع 
بتجزئــة 12 هكتــار شــارع »ز« رقم 
14 بلدية برج بوعريريج،تنتمي للقســم 
116 مجموعــة ملكيــة 10 مســاحتها 
اإلجماليــة 268 متر مربــع ،وان الحي 
الــذي يقــع بــه العقــار الســكني مرفق 
منهــا  الضروريــة  االتفاقــات  بجميــع 
شــبكة الطــرق والغــاز والكهرباء.حدد 
الســعراالفتتاحي لبيع العقار بمبلغ قدره: 
ماييــن  9.300.273.43دج)تســعة 
وثاثمائة ألف ومائتان وثاثة وســبعون 
وأربعــون  وثاثــة  جزائــري  دينــار 
                                                                                                                                               .) تقيميــة   خبــرة  بموجــب   ( ســنتيم 
 : يــوم  عــرض  بأعلــى  البيــع  يكــون 
09-03-2021 على الســاعة العاشرة 
صباحــا )10:00 ( بقاعــة الجلســات 
رقــم 02 بمقر محكمة بــرج بوعريريج                                                                                                                               
فعلــى الجمهور الراغب فــي المزايدة و 
لمعلومــات أكثــر يرجــى االطاع على 
قائمة شروط البيع بأمانة ضبط المحكمة 
أو االتصــال بمكتــب المحضر القضائي 
الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاه .  

 المحضر القضائي

الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيـــــــــة الشعبيـــــــة
مكتب األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء 

برج بوعريريج 05 شارع »ف« حي 05 جويلية برج بوعريريج 
الهاتف : 072.41.80.42/035.76.45.10

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض
 بطلب بالمتابعة و الســعي من الســادة  : 
ورثة بن زيد تركية بنت مختار بواســطة 
الســيد مقاتي جمال الدين بن المســعود  
الســاكن بـــ : تجزئة 278 قطــاع د رقم 
33 برج بوعريريج . ضــــــــــــــــــد : 
بن زيد مصطفى  ومن معه ، الســاكن بـ 
: عمارات بلفركوس طريق زمورة برج 
بوعريريــج. بناء علــى  حكم صادر عن 
محكمة برج بوعريريج ، القســم العقاري 
فهــرس   2017/03/20  : بتاريــخ   ،
01328/ 17 جــدول رقــم 05124/ 
التنفيذيــة  بالصيغـــــة  الممهــــور   16
الصـــــــادرة بتاريــخ : 2018/01/20  

فهرس رقـــم 146/ 18.
  ـ بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة 
شــروط البيع بأمانة ضبــط محكمة برج 
بوعريريج المؤرخ في 2018/06/05  

تحت رقم إيداع : 60/ 18 
  بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة البيــع 
بالمزاد العلني الصــــــــادر بتاريـــــخ : 
2018/07/16 تحــت رقــم : 1723/ 
18  بنــاء على أنه تم تأجيل جلســة البيع 
بالمزاد العلني ليوم : 2021-03-16   

يعلــن األســتاذ طيــري صالــح محضر 
قضائــي لــدى اختصاص مجلــس قضاء 

بــرج بوعريريج الكائن مكتبــه بالعنوان 
المذكــور أعــاه عن بيع بالمــزاد العلني 
ألعلــى عــرض للعقــار التالــي : قطعة 
ارض فاحية بور وفيض منحدرة تحمل 
قســم 40 مجموعــة ملكية رقــم 03 تقع 
بالمكان المســمى بن حميد بلدية حسناوة 
مســاحتها اإلجمالية 09  هكتار30 آ ر و 
26 سنتآر ، شكلها غير منتظم يحدها من 
الشمال ملكية خاصة تحمل رقم04 ورقم 
05 + ملكية خاصة ، و من الشرق ملكية 
خاصة تحمــل رقم 07 ، ومــن الجنوب 
ملكيــة خاصــة تحمــل رقــم 122  ومن 
الغــرب ملكيــة خاصة تحمــل رقم 125 
و رقــم 02   يكون البيــع بأعلى عرض 
يوم 16-2021.على الســاعة العاشــرة 
الجلســات  بقاعــة   )  10:00( صباحــا 
رقــم 02 بمقر محكمة بــرج بوعريريج 
.فعــــلى الجمهور الراغب فــي المزايدة 
ولمعلومــات أكثر يرجــى االطاع على 
قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط المحكمة  
أو االتصال بمكتب األستاذ طيري صالح 
محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس 
قضاء بــرج بوعريريـــج الكائــن مكتبه 

بالعنوان المذكور أعاه .
   المحضر القضائي

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
مكتب األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء 

برج بوعريريج 05 شارع »ف« حي 05 جويلية برج بوعريريج 
الهاتف 035.76.45.10 / 0551.24.89.82

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض
 بطلب بالمتابعة و الســعي من شــركة محاماة 
: األســتاذين بورنــان كمال الديــن و براهيمي 
لطفــي ، القائمة في حق الســادة : وشــن دليلة، 
عبــد الســام ، ولهــة ، نعيمة ، زهيــرة، أبناء 
الصغيــر ، الســاكنون ب : حــي 17 أكتوبــر 
شــارع قطاطــرة عبــد القــادر رقــم 27 برج 
بوعريريــج     ضد بن تركية جميلة بنت آكلي 
القائمــة في حقهــا  وحق ابنتها القاصر وشــن 
ورية صورية ، و  وشن خديجة ، إيدير ، عبد 
الكريــم ، عبد الحكيم ، نصر الدين ، بدر الدين 
فيصل ،  فروجة أبناء الصغير، الساكنون ب : 
حي 17 أكتوبر شارع قطاطرة عبد القادر رقم 
27 برج بوعريريـج بناء على حكم صادر عن 
محكمة برج بوعريريج القسم العقاري،بتاريخ 
:2019/06/03 فهــرس  رقــم  : 02735/ 
19 جــدول رقــم : 01221/ 19 .الممهــور 
بالصيغــة التنفيذيــة بتاريــخ :2020/03/16 
. بنــاء علــى انه تم تحديد جلســة البيــع ليوم : 
16-03-2021 بأعلى عرض يعلن األســتاذ 
طيــري صالح محضر قضائي لدى اختصاص 
مجلــس قضاء بــرج بوعريريــج الكائن مكتبه 
بالعنــوان المذكــور أعــاه  عــن بيــع بالمزاد 
العلني للعقار بأعلى عرض التالي: بناية سكنية 
تتكون من طابق أرضي + طابق أول + طابق 
ثانــي في طــور االنجــاز . الطابــق األرضي 

بــه 04 غرف، مطبــخ، قاعة اســتقبال،حمام، 
مرحــاض، ســاحة ومــرآب الطابــق األول به 
04 غرف،مطبــخ ،قاعــة اســتقبال، حمــام، 
مرحــاض، ســاحة و مــرآب . الطابــق الثاني 
فــي طــور االنجاز وصلــت نســبة االنجاز به 
حوالــي  70 بالمئــة تقع البنائة الســكنية بحي 
17 آكتوبر نهج رقم 02 مســاحتها 347 متر 
مربــع تنتمي إلى القســم 124 مجموعة ملكية 
82 بلدية برج بوعريريج العقار داخل المحيط 
العمــر اني لمدينة برج بوعريريج، تتوفر على 
جميــع متطلبــات الحياة من كهربــاء و غاز و 
مياه شــرب و شــبكة طرق و صــرف صحي 
و هــي قريبــة مــن المرافــق العموميــة نظرا 
لموقعها الكائن بوسط المدينة.) شعبة الفار(( ،                                                                                                                                 
يكــون البيــع يــوم :  16-03-2021 علــى 
الســاعة العاشــرة صباحــا )10:00( بقاعــة 
بــرج  محكمــة  بمقــر   02 رقــم  الجلســات 
بوعريريــج . فعلــى الجمهــور الــر اغب في 
المزايــدة و لمعلومــات أكثر يرجــى االطاع 
على قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط المحكمة 
أو االتصــال بمكتــب األســتاذ طيــري صالح 
محضــر قضائــي بدائــرة اختصــاص مجلس 
قضــاء برج بوعريريج الكائــن مكتبه بالعنوان 

المذكور أعاه.
   المحضر القضائي

 مكتب األستاذ عثامنة نبيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 

حي 20 مسكن مقابل المحكمة راس الوادي الهاتف 035.63.22.62

نشر مستخرج قائمة شروط البيع لعقار مشاع
المادة 748 و المادة 785 من قانون اإلجراءات المدنية و االدارية

 بطلب من/ فرطاس سيف الدين بن العيد  في حقه والدته 
 محدادي شريفة, الساكن ب/ عين تاغروت

-بمقتضى رخصة بالتصرف في أموال قاصر بتاريخ 
06/01/2021 تحت رقم ترتيب : 21/ 0004

 -بمقتضى األمر بتعيين خبير بتاريخ 14/01/2021 رقم 21/ 84 
-بمقتضى الخبــرة المنجزة من طرف الخبير بورحلي علي رقم 21/ 
0045  منطــوق الخبرة: مــن خال الدراســة و من خــال المعاينة 
الميدانيــة تبيــن أن : مناب قاصر فرطاس ســيف الديــن بن العيد ب 
88/ 02 جزء الشــياع في قطعة أرضية تقع ببلدية تكســتار قسم 09 
مجموعــة ملكية 79 في المكان المســمى قال المرين)كركار( ســعة 
المسح 04 هكتار 55آر على أن يتم البيع بالمزاد العلني و حدد السعر 

االفتتاحي بمبلغ 70000.00دج حسب الخبرة المذكورة أعاه.
و عليــه يعلن المحضر القضائي عثامنة نبيل عن إيداع قائمة شــروط 
البيع لدى أمانة ضبط محكمة راس الوادي و قد تم التأشــير عليها من 
طــرف أمانة ضبط هــذه االخيرة يــوم 04/02/2021 كما تم تحديد 
جلســة االعتراضــات ليوم 03/03/2021 علــى الســاعة 13:30 
زواال بمكتــب الســيد)ة( رئيــس محكمــة رأس الــوادي, و لاطاع 
على قائمة شــروط البيع االتصال بمكتب المحضــر القضائي المحدد 
أعــاه او بأمانــة ضبط المحكمــة, كما ان تقديــم االعتراضات يكون 
بموجب عريضة كتابية تقدم الى السيد رئيس المحكمة بثاثة ايام على 

االقل قبل تاريخ الجلسة وإال سقط الحق في ذلك.
المحضر القضائي

 مكتب األستاذ عثامنة نبيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 

حي 20 مسكن مقابل المحكمة راس الوادي الهاتف 035.63.22.62

نشر مستخرج قائمة شروط البيع لعقار مشاع
المادة 748 و المادة 785 من قانون اإلجراءات المدنية و االدارية

بطلب من/ فرطاس المية بنت العيد  في حقه والدتها 
 محدادي شريفة, الساكن ب/ عين تاغروت

-بمقتضى رخصة بالتصرف في أموال قاصر بتاريخ 
 06/01/2021 تحت رقم ترتيب : 21/ 0004

-بمقتضى األمر بتعيين خبير بتاريخ 14/01/2021 رقم 21/ 84 
-بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف الخبير بورحلي علي رقم 21/ 0045 
منطــوق الخبرة: من خال الدراســة و من خال المعاينة الميدانية 
تبين أن : مناب قاصر فرطاس المية بنت العيد ب 88/ 01 جزء 
الشــياع فــي قطعة أرضية تقع ببلدية تكســتار قســم 09 مجموعة 
ملكية 79 في المكان المســمى قال المرين)كركار( ســعة المسح 
04 هكتــار 55آر على أن يتم البيع بالمزاد العلني و حدد الســعر 

االفتتاحي بمبلغ 35000.00دج حسب الخبرة المذكورة أعاه.
و عليه يعلن المحضر القضائي عثامنة نبيل عن إيداع قائمة شروط 
البيع لدى أمانة ضبط محكمة راس الوادي و قد تم التأشير عليها من 
طــرف أمانة ضبط هذه االخيرة يوم 04/02/2021 كما تم تحديد 
جلســة االعتراضات ليوم 2021/ 03/03 على الســاعة 13:30 
زواال بمكتــب الســيد)ة( رئيــس محكمة رأس الــوادي, و لاطاع 
على قائمة شــروط البيع االتصال بمكتب المحضر القضائي المحدد 
أعــاه او بأمانة ضبط المحكمة, كمــا ان تقديم االعتراضات يكون 
بموجب عريضة كتابية تقدم الى الســيد رئيــس المحكمة بثاثة ايام 

على االقل قبل تاريخ الجلسة وإال سقط الحق في ذلك.
المحضر القضائي

 مكتب األستاذ عثامنة نبيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 

حي 20 مسكن مقابل المحكمة راس الوادي الهاتف 035.63.22.62

نشر مستخرج قائمة شروط البيع لعقار مشاع
المادة 748 و المادة 785 من قانون اإلجراءات المدنية و االدارية

بطلب من/ فرطاس سلمى بنت العيد  في حقه والدتها 
 محدادي شريفة, الساكن ب/ عين تاغروت

-بمقتضى رخصة بالتصرف في أموال قاصر بتاريخ 
 06/01/2021 تحت رقم ترتيب : 21/ 0004

-بمقتضى األمر بتعيين خبير بتاريخ 14/01/2021 رقم 21/ 84 
-بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف الخبير بورحلي علي رقم 21/ 0045 
منطــوق الخبرة: من خال الدراســة و من خال المعاينة الميدانية 
تبين أن : مناب قاصر فرطاس سلمى بنت العيد ب 88/ 01 جزء 
الشــياع فــي قطعة أرضية تقع ببلدية تكســتار قســم 09 مجموعة 
ملكية 79 في المكان المســمى قال المرين)كركار( ســعة المسح 
04 هكتــار 55آر على أن يتم البيع بالمزاد العلني و حدد الســعر 

االفتتاحي بمبلغ 35000.00دج حسب الخبرة المذكورة أعاه.
و عليه يعلن المحضر القضائي عثامنة نبيل عن إيداع قائمة شــروط 
البيع لدى أمانة ضبط محكمة راس الوادي و قد تم التأشير عليها من 
طــرف أمانة ضبط هذه االخيرة يــوم 04/02/2021 كما تم تحديد 
جلســة االعتراضات ليوم 2021/ 03/03 على الســاعة 13:30 
زواال بمكتــب الســيد)ة( رئيس محكمــة رأس الــوادي, و لاطاع 
على قائمة شــروط البيع االتصــال بمكتب المحضر القضائي المحدد 
أعــاه او بأمانة ضبــط المحكمة, كما ان تقديــم االعتراضات يكون 
بموجب عريضــة كتابية تقدم الى الســيد رئيــس المحكمة بثاثة ايام 

على االقل قبل تاريخ الجلسة وإال سقط الحق في ذلك.
المحضر القضائي

 Par décision N° 54 du 02 février 2021 du 
»Ministre de l’Energie, un agrément définitive 
portant autorisation d’exercice de l’activité 
de stockage et de distribution de produits 
pétrolier, a  été accordé à la SARL MAHAT 
KHADAMET MEDJILI SAID, Commune de 
Tixter, Wilaya de BORDJ BOU ARRERIDJ 
conformément aux dispositions du décret 
exécutif 15-57 du  08 février 2015 « .  

إعالن عن ضياع ختم
تعلن األساتذة المحامية قديد خولة المعتمدة لدى مجلس 

قضاء سكيكدة ضياع ختم يحمل المواصفات التالية :
ختم مستطيل الشكل أسود اللون مكتوب عليه األستاذة 

قديد خولة يحمل رقم الهاتف : 
0555990076

األستاذة المعنية  تتبرأ من إستعماله منذ تاريخ الضياع 
يوم 7فيفري2021 

 مكتب األستاذ عثامنة نبيل محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 

حي 20 مسكن مقابل المحكمة راس الوادي الهاتف 035.63.22.62

نشر مستخرج قائمة شروط البيع لعقار مشاع
المادة 748 و المادة 785 من قانون اإلجراءات المدنية و االدارية

 بطلــب من/ فرطــاس محمد الصغيــر بن العيــد  في حقه 
والدته محدادي شريفة, الساكن ب/ عين تاغروت

-بمقتضــى رخصــة بالتصرف فــي أموال قاصــر بتاريخ 
06/01/2021 تحت رقم ترتيب : 21/ 0004

-بمقتضى األمر بتعيين خبير بتاريخ 14/01/2021 رقم :  21/ 84
-بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف الخبير بورحلي علي رقم 21/ 0045 
منطوق الخبرة: من خال الدراســة و من خــال المعاينة الميدانية تبين أن 
: منــاب قاصر فرطاس محمد الصغير بن العيد ب 88/ 02 جزء الشــياع 
في قطعة أرضية تقع ببلدية تكستار قسم 09 مجموعة ملكية 79 في المكان 
المســمى قال المرين)كركار( ســعة المســح 04 هكتار 55آر على أن يتم 
البيع بالمزاد العلني و حدد الســعر االفتتاحي بمبلغ 70000.00دج حسب 

الخبرة المذكورة أعاه.
و عليــه يعلن المحضر القضائي عثامنة نبيل عن إيداع قائمة شــروط 
البيع لدى أمانة ضبط محكمة راس الوادي و قد تم التأشــير عليها من 
طــرف أمانة ضبــط هذه االخيــرة يوم 04/02/2021 كما تم تحديد 
جلســة االعتراضات ليــوم 2021 /03/03 على الســاعة 13:30 
زواال بمكتــب الســيد)ة( رئيــس محكمــة رأس الــوادي, و لاطاع 
على قائمة شــروط البيع االتصال بمكتب المحضــر القضائي المحدد 
أعــاه او بأمانــة ضبط المحكمــة, كما ان تقديــم االعتراضات يكون 
بموجب عريضة كتابية تقدم الى السيد رئيس المحكمة بثاثة ايام على 

االقل قبل تاريخ الجلسة وإال سقط الحق في ذلك.
المحضر القضائي

  مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي 
لدى اختصاص مجلس قضاء  برج بوعريريج   

  رأس الوادي والية برج بوعريريج 
الهاتف: 035.64.03.64

  إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
)بمقتضى أحكام المادة 749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(    

بنــاء علــى القــرار الصــادر مــن مجلس قضــاء برج 
بوعريريج الغرفة العقارية في 22/10/2020 قضية 
رقــم 00796/20 فهــرس: 01654/20 و الممهور 
بالصيغــة التنفيذية المؤرخة فــي 04/11/2020 رقم 

.781/20
- الفاصــل في النــزاع المطــروح بيــن كل من : ورثة 
شــرقي محمد الصغير بن العياشــي وهم شرقي لخضر 
-  شرقي النواري -  شرقي سعد الدين -  شرقي بوبكر 
-  شــرقي فطيمة, الساكنون بـــــــــــــــــــ/ بلدية رأس 

الوادي         من جهة   
  ضد : شــرقي المسعود بن محمد الصغير ,الساكن بـ/ 

رأس الوادي              من جهة أخرى  
- بمقتضى األمر الصادر عن السيد رئيس محكمة رأس 

الوادي في 10/01/2021 تحت رقم 52/21 
- يعلــن األســتاذ عثامنــة نبيــل محضــر قضائــي بأنه 
سيشــرع فــي البيع بالمــزاد العلني للعقار المشــاع بين 

األطراف أعاه و المتمثل في : 
العقــار مكــون مــن جزأيــن األول   يحتــوي علــى 
مســكن قديــم مســاحته 155.92 متر مربــع و الثاني 
يحتــوي علــى مســكن حديــث يتكــون مــن طابقيــن 

و  مربــع  متــر   164.08 أرضي وعلوي مســاحته 
الكائــن بحــي طولمــة قســم 81 مجموعــة ملكية 61 
دائرتهــا المدنيــة  و دائرتهــا العقاريــة رأس الــوادي 
بوعريريــج. والية بــرج  الــوادي  رأس  والقضائيــة 
يوم 10/03/2021 على الساعة الحادية عشر صباحا 
بمقــر محكمة رأس الوادي .للبيع بالمزاد العلني اعتماد 
ب: 15.415625.00  المقــدر  االفتتاحــي  الســعر 
دج)خمسة عشر مليون و اربعمائة و خمسة عشر ألف 
و ســتمائة و خمســة و عشــرون دينار جزائري( و أن 
عملية البيع ســتكون مؤجلة يوم 10/03/2021 على 
الساعة الحادية عشر صباحا بمقر محكمة رأس الوادي
- شــروط البيــع :اضافة الــى الشــروط المذكــورة في 
دفتر الشــروط فان الراســي عليه المــزاد يتحمل كافة 

المصاريف و االلتزام بدفع)5/1(
الثمن و المصاريف و الرســوم المســتحقة فور رســو 

المزاد و بدفع المبلغ المتبقي في )08( أيام.
-و لمعلومــات أكثر يمكن االطاع على دفتر الشــروط 
بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج أو بمكتــب 

المحضر القضائي بالعنوان أعاه.
المحضر القضائي

                                                  mayar pub 0770.82.06.12   

  مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي 
لدى اختصاص مجلس قضاء  برج بوعريريج   

  رأس الوادي والية برج بوعريريج 
الهاتف: 035.64.03.64

إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
)بمقتضى أحكام المادة 749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(    

 لفائدة / بن ذيب ميساء بنت السعيد القائمة في حقها والدتها 
وتيس حكيمة -بمقتضى السند التنفيذي  رخصة بالتصرف 
فــي اموال قاصر بتاريخ 22/11/2020رقم الترتيب20 
/1957 عن رئيســة قسم شؤون االسرة- بمقتضى الخبرة 
المنجــزة من طــرف الخبير بورحلي علــي رقم 2020/ 
404 .منطــوق الخبــرة : مناب القاصــر المحجور عليها 
بن ذيب ميســاء بنت الســعيد المقــدرة ب 8.805.888/ 
فــي 8.805.888/8.805.888  جــزء   101997
في الشــياع في قطعــة األرض تقع ببلديــة عين تاغروت 
المنتمية الى قسم  20 مجموعة ملكية 67 بالمكان المسمى 
قراف سعة المسح 03 هك 05 آر 00 سآر و قدر السعر 
االفتتاحي 140000.00 دج ) مائة و اربعون ألف دينار 
جزائــري( بمقتضــى محضر ايــداع قائمة شــروط البيع 
بيــع حقوق عقارية لقاصر المؤشــر عليه بتاريخ 2020/ 

14/12 رقم 20/ 70
بمقتضى االشهاد الصادر عن رئيس أمناء الضبط و الذي 

قضى بأنه لم يسجل اي اعتراض
بمقتضــى االمر الصادر عن رئيــس محكمة رأس الوادي 
بتاريــخ 2021/ 10/01 تحــت رقم 21/ 53 و القاضي 

بتحديد جلسة 2021/ 03/02 للبيع بالمزاد العلني
- يعلن األســتاذ عثامنة نبيل محضر قضائي بأنة سيشرع 

في البيع بالمزاد العلني للعقار المشاع بين األطراف أعاه 
و المتمثل في :  

منــاب القاصــر المحجور عليهــا بــن ذيــب ميســاء بنت 
جــزء  المقــدرة ب 8.805.888/ 101997  الســعيد 
فــي 8.805.888/8.805.888 في الشــياع في قطعة 
األرض تقــع ببلدية عين تاغروت المنتمية الى قســم  20 
مجموعة ملكية 67 بالمكان المســمى قراف ســعة المسح 
03 هــك 05 آر 00 ســآر دائرتها المدنيــة و العقارية و 
القضائيــة رأس الــوادي واليــة برج بوعريريــج مؤجلة  
يــوم 2021/ 10/03 بمقر محكمــة رأس الوادي.  للبيع 
بالمــزاد العلنــي اعتماد الســعر االفتتاحي و قدر الســعر 
االفتتاحي 140000.00 دج ) مائة و اربعون ألف دينار 
جزائري(- شــروط البيع :اضافة الى الشــروط المذكورة 
في دفتر الشــروط فإن الراســي عليه المــزاد يتحمل كافة 
المصاريــف و االلتزام بدفع)5/1(-الثمن و المصاريف و 
الرسوم المســتحقة فور رسو المزاد و بدفع المبلغ المتبقي 

في )08( أيام.
-و لمعلومــات أكثــر يمكــن االطاع على دفتر الشــروط 
بأمانة ضبط محكمــة برج بوعريريج أو بمكتب المحضر 

القضائي بالعنوان أعاه.
المحضر القضائي
                                                  mayar pub 0770.82.06.12   

مكتب األستاذ عليوي فؤاد محضر قضائي لدى اختصاص 
مجلس قضاء برج بوعريريج حي 05 جويلية شارع ف 

مقابل المحكمة الجديدة الهاتف 035.76.46.83

نشر مضمون تبليغ رسمي
) المواد 412 من قانون االجراءات المدنية و االدارية(

بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وواحد 
وعشــرون على الســاعة 10:00 صباحا بناء  على 
طلب السيد)ة(: شــابي بوخالفة ابن ارزقي ,شابي 
زهــوة ابنــة ارزقي, شــابي بلقاســم ابــن ارزقي, 
شــابي ارزقــي, شــابي كريمة , شــابي نصيرة, 
شــابي عز الدين, شــابي لعياشي, شــابي نجيب, 
شــابي ياسين, شــابي الطاوس ,شــابي مبروك, 
شــابي منانة العنوان قرية بيشــر بلدية تمقرة والية 
بجاية. بواســطة االســتاذ مقدم لطفي -بن كرو فادل 
-بعــد االطاع علــى المــواد 612.613.614 من 
واالدارية.-بنــاءا  المدنيــة  االجــراءات  قانــون 
علــى الســند التنفيــذي المتمثــل في الحكــم الصادر 
عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم : الجنح في 
21/01/20 فهــرس رقــم: 20/ 00437, جدول 
رقــم 19/ 03903 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة 
المؤرخــة فــي 26/08/2020 تحــت رقم2020/ 
1260. بنــاءا علــى االمر الصادر بنشــر مضمون 
عقد تبليغ رســمي الصادر عن الســيد رئيس محكمة 
بوعريريجبتاريخ 09/02/2021 تحــت  بــرج 
فــؤاد  األســتاذ عليوي  رقــم 2021/ 506. نحــن 
محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضاء 
برج بوعريريج المقيم مكتبــه بالعنوان المبين اعاه 

و الموقــع ادناه.بلغنــا الســيد)ة( :شــابي ســالم ابن 
محند. العنــوان 738/ 1008 مســكن عمــارة 64 

رقم 387 برج بوعريريج. 
بمــا تضمنــه الســند التنفيــذي و ذلــك بأدائــه بيــن 
أيدينــا مقابــل وصل على هــذا االداء المبالــغ التالية 
بهــا : مبلــغ:500.000.00   المحكــوم  .*المبالــغ 
45460.00  دج  التنفيــذ:  تعويض. مصاريــف 

مفصلة كمايلي : 
-مبلــغ: 1845.00  دج   تكليــف بالوفــاء. -مبلغ : 
1607.00 دج   التبليغ الرســمي للتكليف بالوفاء.-
مبلغ : 2083.00 دج التبليغ الرسمي للسند التنفيذي 
- مبلــغ: 1845.00 دج ـــــــمال التنفيــذ. - مبلــغ: 
تناســبي. المجموع  حــق  دج     38080.00

: 545.460.00دج .
وذلــك خــال اجل اقصاه خمســة عشــر)15( يوما 
مــن تاريــخ تبليغ هذا المحضــر و اال نفذ عليه جبرا 
طبقــا لنــص المــادة 613 مــن قانون االجــراءات 
المدنيــة واالداريــة. و اثباتا لما ذكــر أعاه و تحت 
ســائر التحفظــات حررنا هذا المحضر فــي اليوم و 
الشــهر و الســنة و الســاعة المذكورين اعاه للعمل  

بموجبه   قانونا.    
المحضر القضائي
                                                  mayar pub 0770.82.06.12   

مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي لدى اختصاص 
مجلس قضاء  برج بوعريريج   

  رأس الوادي والية برج بوعريريج 
الهاتف: 035.64.03.64

إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني 
)بمقتضى أحكام المادة 749و750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(

لفائــدة / بــن ذيــب ميســاء بنــت الســعيد القائمــة فــي حقهــا 
والدتهــا وتيــس حكيمة -بمقتضــى الســند التنفيــذي  رخصة 
بالتصرف فــي اموال قاصــر بتاريــخ  22/11/2020 رقم 

الترتيب1957/20 عن رئيسة قسم شؤون االسرة
- بمقتضــى الخبــرة المنجزة من طــرف الخبير بورحلي علي 

رقم 404/2020 
منطــوق الخبرة :  منــاب القاصــر المحجور عليهــا بن ذيب 
ميســاء بنت الســعيد المقــدرة ب 8.805.888/ 101997 
جزء في 8.805.888/8.805.888 في الشــياع في قطعة 
األرض تقــع ببلديــة عيــن تاغــروت المنتمية الى قســم  20 
مجموعة ملكية 42 بالمكان المسمى قراف سعة المسح 02هك 
10 آر 00 ســآر و قدر السعر االفتتاحي 120000.00 دج 
) مائةو عشرون ألف دينار جزائري(-بمقتضى محضر ايداع 
قائمة شــروط البيع بيــع حقوق عقارية لقاصر المؤشــر عليه 

بتاريخ 14/12/2020 رقم 72/20
بمقتضى االشــهاد الصــادر عن رئيس أمنــاء الضبط و الذي 

قضى بأنه لم يسجل اي اعتراض
بمقتضــى االمر الصــادر عــن رئيــس محكمــة رأس الوادي 
القاضــي  و  رقــم 54/21  تحــت  بتاريــخ 10/01/2021 
بتحديــد جلســة 03/02/2021 للبيع بالمــزاد العلني.- يعلن 

األســتاذ عثامنــة نبيــل محضــر قضائي بأنــة سيشــرع فــي 
البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المشــاع بين األطــراف أعاه 
و المتمثــل فــي : منــاب القاصــر المحجور عليهــا بــن ذيب 
ميســاء بنت الســعيد المقــدرة ب 8.805.888/ 101997 
فــي  في الشــياع  فــي 8.805.888/8.805.888  جــزء 
قطعــة األرض تقــع ببلديــة عيــن تاغــروت المنتميــة الــى 
قســم  20 مجموعة ملكية 42 بالمكان المســمى قراف ســعة 
المســح 02هك 10 آر 00 ســآر دائرتها المدنيــة و العقارية 
و القضائيــة رأس الــوادي واليــة بــرج بوعريريــج مؤجلــة 
يوم 10/03/2021 الجلسة الثانية بمقر محكمة رأس الوادي.
للبيع بالمزاد العلني اعتماد الســعر االفتتاحي 120000.00 
دج ) مائــة وعشــرون ألف دينار جزائري(  - شــروط البيع 
:اضافة الى الشــروط المذكورة في دفتر الشروط فإن الراسي 
عليــه المزاد يتحمــل كافة المصاريف و االلتــزام بدفع)5/1(
الثمن و المصاريف و الرســوم المســتحقة فور رسو المزاد و 

بدفع المبلغ المتبقي في )08( أيام.
-و لمعلومــات أكثر يمكن االطاع على دفتر الشــروط بأمانة 
ضبــط محكمة برج بوعريريج أو بمكتــب المحضر القضائي 

بالعنوان أعاه.
      المحضر القضائي 

                                                  mayar pub 0770.82.06.12   

مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي لدى اختصاص 
مجلس قضاء  برج بوعريريج   

  رأس الوادي والية برج بوعريريج 
الهاتف: 035.64.03.64

إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني  
)بمقتضى أحكام المادة 749و750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(

لفائــدة / بــن ذيب ميســاء بنت الســعيد القائمــة في حقها 
والدتهــا وتيس حكيمة -بمقتضى الســند التنفيذي  رخصة 
بالتصرف في اموال قاصر بتاريخ 22/11/2020 رقم 

الترتيب1957/20 عن رئيسة قسم شؤون االسرة
منطوق الخبرة :  مناب القاصر المحجور عليها بن ذيب 
ميساء بنت السعيد المقدرة ب 8.805.888/101997 
جزء فــي 8.805.888/8.805.888 في الشــياع في 
قطعــة األرض تقــع ببلدية عيــن تاغــروت المنتمية الى 
قســم  20 مجموعة ملكيــة 69 بالمكان المســمى قراف 
ســعة المســح 28 آر 75 ســآر و قدر الســعر االفتتاحي 

13000.00 دج ) ثاثة عشر ألف دينار جزائري(
بمقتضــى محضــر ايداع قائمة شــروط البيــع بيع حقوق 
عقاريــة لقاصر المؤشــر عليه بتاريــخ 14/12/2020 

رقم 71/20
بمقتضى االشهاد الصادر عن رئيس أمناء الضبط و الذي 

قضى بأنه لم يسجل اي اعتراض
بمقتضى االمر الصــادر عن رئيس محكمة رأس الوادي 
بتاريــخ 10/01/2021 تحت رقــم 50/21 و القاضي 
بتحديد جلسة 03/02/2020 للبيع بالمزاد العلني.- يعلن 
األســتاذ عثامنــة نبيــل محضر قضائي بأنة سيشــرع في 

البيــع بالمزاد العلني للعقار المشــاع بين األطراف أعاه 
و المتمثــل في : مناب القاصــر المحجور عليها بن ذيب 
ميساء بنت السعيد المقدرة ب 8.805.888 /101997 
في الشــياع  فــي 8.805.888/8.805.888  جــزء 
فــي قطعــة األرض تقــع ببلدية عيــن تاغــروت المنتمية 
الــى قســم  20 مجموعــة ملكيــة 69 بالمكان المســمى 
قراف ســعة المســح 28 آر 75 ســآر دائرتها المدنية و 
العقاريــة و القضائية رأس الوادي والية برج بوعريريج 
بمقــر  الثانيــة  يوم 10/03/2021 الجلســة  مؤجلــة 
محكمــة رأس الوادي.للبيع بالمزاد العلني اعتماد الســعر 
االفتتاحــي 13000.00 دج ) ثاثــة عشــر ألف دينار 
جزائري(  - شروط البيع :اضافة الى الشروط المذكورة 
في دفتر الشــروط فإن الراســي عليه المزاد يتحمل كافة 
المصاريف و االلتــزام بدفع)5/1(الثمن و المصاريف و 
الرســوم المستحقة فور رسو المزاد و بدفع المبلغ المتبقي 

في )08( أيام.
-و لمعلومــات أكثــر يمكن االطاع على دفتر الشــروط 
بأمانــة ضبط محكمة برج بوعريريج أو بمكتب المحضر 

القضائي بالعنوان أعاه.
      المحضر القضائي 

                                                  mayar pub 0770.82.06.12   

مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي لدى اختصاص 
مجلس قضاء  برج بوعريريج   

  رأس الوادي والية برج بوعريريج 
الهاتف: 035.64.03.64

إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
)بمقتضى أحكام المادة 749و750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(

 لفائــدة / بــن ذيــب ميســاء بنــت الســعيد القائمــة فــي حقها 
والدتهــا وتيــس حكيمة -بمقتضــى الســند التنفيــذي  رخصة 
بالتصــرف فــي اموال قاصــر بتاريــخ 2020/11/20 رقم 
الترتيب1957/20 عن رئيســة قسم شؤون االسرة- بمقتضى 
الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر بورحلــي علــي رقــم 
404/2020 .منطوق الخبرة : مناب القاصر المحجور عليها 
بــن ذيــب ميســاء بنــت الســعيد المقــدرة ب 8.805.888/ 
فــي 8.805.888/8.805.888  جــزء   101997
في الشياع في قطعة األرض تقع ببلدية عين تاغروت المنتمية 
الــى قســم  20 مجموعة ملكيــة 68 بالمكان المســمى قراف 
ســعة المسح 07 هك 70 آر 63 سآر و قدر السعر االفتتاحي 
ألف دينــار  وخمســون  مائــة  ثــاث   ( دج   350000.00
جزائــري( بمقتضــى محضــر ايــداع قائمة شــروط البيع بيع 
حقــوق عقارية لقاصر المؤشــر عليه بتاريخ 14/12/2020 
رقــم 73/20 بمقتضــى االشــهاد الصــادر عن رئيــس أمناء 

الضبط و الذي قضى بأنه لم يسجل اي اعتراض
بمقتضــى االمر الصــادر عــن رئيــس محكمــة رأس الوادي 
القاضــي  و  رقــم 51/21  تحــت  بتاريــخ 10/01/2021 
بتحديــد جلســة 03/02/2021 للبيع بالمــزاد العلني.- يعلن 
األســتاذ عثامنــة نبيــل محضــر قضائــي بأنــة سيشــرع في 

البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المشــاع بين األطــراف أعاه 
و المتمثــل فــي :  منــاب القاصــر المحجور عليهــا بن ذيب 
ميســاء بنت الســعيد المقــدرة ب 8.805.888/ 101997 
فــي  في الشــياع  فــي 8.805.888/8.805.888  جــزء 
قطعــة األرض تقــع ببلديــة عيــن تاغــروت المنتميــة الــى 
قســم  20 مجموعة ملكية 68 بالمكان المســمى قراف ســعة 
المســح 07 هك 70 آر 63 ســآردائرتها المدنيــة و العقارية 
و القضائيــة رأس الــوادي واليــة بــرج بوعريريــج مؤجلــة 
الوادي. للبيــع  رأس  محكمــة  يوم 10/03/2021 بمقــر 
الســعر  الســعر االفتتاحي و قــدر  اعتمــاد  العلنــي  بالمــزاد 
وخمســون  مائــة  ثــاث  دج )  االفتتاحــي 350000.00 
ألف دينــار جزائــري( - شــروط البيع :اضافة الى الشــروط 
المذكورة في دفتر الشــروط فإن الراســي عليه المزاد يتحمل 
كافة المصاريــف و االلتزام بدفع)5/1(الثمن و المصاريف و 
الرســوم المستحقة فور رســو المزاد و بدفع المبلغ المتبقي في 

)08( أيام.
-و لمعلومــات أكثر يمكن االطاع على دفتر الشــروط بأمانة 
ضبــط محكمة برج بوعريريج أو بمكتــب المحضر القضائي 

بالعنوان أعاه.
      المحضر القضائي 
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عين على اإلقتصاد

ملــك  مشــعل  الكشــميرية  الناشــطة  nناشــدت 
المؤسســات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان العمل 
على إطالق ســراح المعتقلين السياسيين المسلمين 
في القســم الذي تســيطر عليه الهند من إقليم جامو 
وكشــمير، وحّملــت الناشــطة رئيــس الــوزراء 
الهنــدي ناريندرا مــودي المســؤولية عن مصير 
زوجهــا رئيــس »جبهة تحرير جامو وكشــمير« 
ياســين ملــك، وذلك بعــد أنباء عن تدهــور حالته 
الصحيــة في المعتقــل وظهوره فــي صور على 
كرســي متحــرك، وقد هيمنــت قضايــا المعتقلين 
السياســيين والمختفين قســريا على نــدوة بعنوان 
»تطلعــات الســالم والديمقراطية في كشــمير«، 
عقــدت عبــر اإلنترنــت برعاية معهد دراســات 
»بيت األمانــة« في كوااللمبــور ومركز »تاور 
بريدج لالستشارات والعالقات الدولية« في لندن، 
وأشــارت مشــعل ملك إلى أن االعتقاالت تشــمل 
جميع القادة الكشميريين بغض النظر عن أفكارهم 
وتطلعاتهم السياســية، بمن فيهم رؤساء وأعضاء 
الحكومــات المحلية الســابقة في كشــمير، والذين 
دأبــوا على الدخول في شــراكات مــع الحكومات 

الهندية المركزية.
أطفئوا املحرقة

ويحاكم ياســين ملك )55 عاما( بناء على قوانين 
األمن العام ومنع اإلرهاب بتهم كثيرة منها قتل 4 
من ســالح الجو الهندي في كشــمير عام 1990. 
وال تســتبعد زوجتــه الحكم عليه باإلعــدام، ومن 
ناحيته قال مســعود خان رئيس »كشمير الحرة«، 
وهو القســم الذي تديره باكســتان من كشمير، إن 
حمــالت التنكيل واالعتقال الهندية المنظمة تهدف 
إلى إفساح المجال للتغيير الديمغرافي، الذي مهدت 
لــه الهند بإلغاء المادة 370 من الدســتور الهندي 
يــوم 5 أوت 2019، والتــي كانــت تنــص على 
الحفاظ على وضع كشــمير الخاص وتمتعها بحكم 
ذاتــي، ووصف رئيس »كشــمير الحــرة«، وهو 

دبلوماســي رفيع ســابق، انتهاكات القوات الهندية 
لحقوق اإلنسان في كشمير بالتطهير العرقي وبأنه 
جرائــم بحق اإلنســانية، وشــبّه عمليــات التنكيل 
بالمدنيين ونقل ســكان القــرى إلى مراكز احتجاز 
بالهولوكوســت الذي مارسه النازيون ضد اليهود 

في الحرب العالمية الثانية.
مقاضاة الهند أمام املحاكم الدولية 
بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية

وقدر مســعود خان عدد األطفــال المعتقلين حاليا 
على أيدي القوات الهندية في كشــمير بما يتراوح 
بيــن 13 و14 ألف طفل، وقــال إن قوات األمن 
الهندية تشــترط تعهد 20 أسرة بضمان عدم رفع 
األطفــال شــعار الحريــة )آزادي( مقابــل إطالق 
سراح أي طفل، وهذا -برأيه- ترويع لجميع األسر 

المحيطة بأسرة الطفل، وطالب بمقاضاة الهند أمام 
المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
بعــد أن وثقــت منظمــات حقوق اإلنســان الدولية 
والمحلية عمليات اضطهاد منظم وتطهير عرقي، 
ونقــل عن منظمــات حقوقية قولها إن اســتهداف 
قــوات األمــن والجيــش الهندييــن للكشــميريين 
يقــوم على أســاس ديني، ويقصد المســلمين دون 
غيرهم من أتبــاع الديانات األخرى مثل الهندوس 
والبوذييــن والســيخ والمســيحيين، ومــن ناحيتها 
ربطت البارونة مانزيال بحر الدين )وهي عضوة 
ســابقة في البرلمان البريطانــي( بين الديمقراطية 
والسالم والتنمية االقتصادية، وأضافت »من دون 
الحريــة وحق تقرير المصير ال توجد ديمقراطية، 
ومــن دون ديمقراطيــة ال توجــد تنميــة بشــرية 

واقتصادية«.

دعوات لمحاكمة الهند بجرائم ضد 
اإلنسانية في كشمير

n ســمعت امرأة أن عبد هللا بن مســعود- رضي هللا عنه- لعن 
من تغير خلقتها من النســاء، فتفرق بين أسنانها للزينة، وترقق 
حاجبيها.فذهبت إليه، وسألته عن ذلك، فقال لها: ومالي ال ألعن 
من لعنه رســول هللا صلى هللا عليه وســلم، وهــو في كتاب هللا.
فقالت المرأة في دهشــة واستغراب: لقد قرأت القرآن الكريم كله 
لكنــي لم أجد فيه شــيئا يشــير إلى لعن من يقمــن بعمل مثل هذه 
األشــياء.وهنا ظهــرت حكمة الفقيه الذي يفهــم دينه فهما جيدا، 
فقــال للمــرأة: أما قــرأت قول هللا تعالــى: } وما آتاكم الرســول 
فخذوه وما نهاكــم عنه فانتهوا{؟!أجابت المرأة: بلى، فقال لها: 

إذن فقد نهى القرآن عنه- أيضا-.    

درس وعبرة

n كتبت امرأة مســلمة تعيش في والية بنسلفانيا 
األميركيــة أواخــر عــام 2020 »كنــت أرغب 
بارتــداء النقــاب لفتــرة طويلة لكننــي أعيش في 
منطقة عنصرية للغايــة، كنت خائفة وال أحب أن 
يحــدق بي الناس، لكــن مع ارتــداء الجميع أقنعة 
الوجه أدركــت أن الوقت قد حان«، إذ بعد مرور 
عــام على انتشــار وبــاء كورونا أصبحــت أقنعة 

الوجه الواقية تدل على أشــياء مختلفة لمجموعات 
متنوعــة مــن النــاس، وفــي تقرير نشــرته مجلة 
»ســالون« )salon( األميركيــة قالت الباحثة آنا 
بييــال إن ارتــداء أقنعة الوجه بعد تفشــي فيروس 
كورونا أدى النتشار بعض الممارسات العنصرية 
فــي الواليات المتحــدة، ومنها اعتقــال العديد من 
األميركيين الســود بحجــة أنهم يخفــون وجوههم 
للقيام بأنشــطة »مشــبوهة«، لكن ارتــداء النقاب 
بالنسبة للنســاء المسلمات في الغرب أصبح أسهل 

منذ بداية الجائحة.
تمييز ضد املنقبات

وتؤكــد أن النقــاب ارتبــط فــي الوعــي الجماعي 
للشــعب األميركي إلى حد كبير بغزو أفغانســتان، 
حيث كانت وســائل اإلعــالم الغربية تروج حينها 
لمزاعــم أميركا لتحرير المرأة األفغانية مع نشــر 
صور نســاء يرتدين البرقع )نقاب الوجه(، ورغم 
صعوبة البحث في موضوع النقاب -تقول الكاتبة- 
فإنهــا أجــرت 3 مشــاريع بحثيــة اعتمــدت على 
مقابالت مع نســاء يرتدين النقاب، وتقول النســاء 
المســلمات إن ارتــداء النقــاب أصبــح أســهل في 

أوقات الجائحة، وكانت الدراسات السابقة أظهرت 
أن النساء المسلمات يصبحن أكثر عرضة للتمييز 
السلبي في األماكن العامة وخالل التوظيف عندما 

يرتدين مالبس تعبر عن التدين.
يف 7 مارس سيصوت السويسريون 

على حظر ارتداء النقاب
وقالت أكثر من %80 من النســاء اللواتي قابلتهن 
الكاتبة إنهن تعرضن لشــكل من أشــكال اإلســاءة 
في األماكــن العامة، على غرار النظرات العدائية 
والتعليقــات المهينــة ومحاولــة نــزع نقابهــن أو 
التعرض للعنف الجسدي، وفي بعض الدول -مثل 
فرنســا وكيبيك- تم تشــريع قوانيــن تحظر تغطية 
الوجــه في األماكن العامــة، وفي 7 مارس المقبل 
سيصوت السويســريون على حظر ارتداء النقاب 
في اســتفتاء عــام، وخالل الوباء وجــه الكثير من 
النشــطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان انتقادات 
إلــى الحكومــات التــي اتخذت إجــراءات تفرض 
ارتــداء أقنعة الوجه في األماكن العامة، واتهموها 

بالتناقض والتمييز.
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إسالميات

دعاء اليوم

n اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب 
القبر، وشــر فتنة الغنى، وشــر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شــر 
فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من 
الخطايــا كما نقيت الثــوب األبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم 

والمغرم.

1357  شابة يف إقليم كردستان العراق يحتفلن بارتداء الحجاب
n احتفلت 1357 شــابة من محافظة حلبجة التابعة إلقليم كردســتان )شــمالي العراق( 
بارتــداء الحجاب، في حفل كبير أطلق عليــه المنظمون »التاج الذهبي«، وقالت منظمة 
التنميــة لطلبــة إقليم كردســتان المشــرفة على الحفــل إن التاج الذهبي أحد مشــاريعها 
الســنوية، وهذا الموســم هو السابع له، مشــيرة إلى أنها تقوم بتنفيذ الحفل كل عام في 
إحــدى محافظات اإلقليم لتقدير وتهنئة الشــابات الالئي قررن ارتــداء الحجاب، وتداول 
عراقيــون على مواقع التواصل االجتماعي صورا ومقاطع فيديو لحفل »التاج الذهبي« 
تحت وسم #تاجی_زێڕين، وهو المعنى نفسه في اللغة الكردية، وأثار الحفل ردود فعل 
واســعة على مواقع التواصل، وكتب الناشــط الحقوقي هاوزهين فؤاد على حســابه في 
فيسبوك: أشعر بالفخر اآلن بأننا كنا نعد ونشرف على التاج الذهبي في منظمة التنمية. 
كم هو جميل أن تكون قد عملت عمال قبل 10 سنوات، ليبقى األجر والجمال في حياتك«.

استهداف قوات األمن والجيش الهنديين للكشميريين 
يقوم على أساس ديني وبالضبط المسلمين دون غيرهم

غضب مســلمي فرنســا ضد قانون االنفصالية 
وميثاق األئمة يطفو عىل السطح

n قــال موقع ميديا بــارت )Mediapart( الفرنســي إن غضبا 
غيــر مرئي ضد السياســات المناهضة للمســلمين بــدأ التبلور، في 
الوقت الذي أعلن فيه عن مظاهرة حاشــدة اليوم األحد في باريس، 
رغــم تشــتت جهــود التعبئة بعد حظــر الجماعة التــي كانت وراء 
مظاهرة 2019 ضد اإلسالموفوبيا، وأوضح الموقع في مقال بقلم 
لو ســيراه، أن رد فعل المســلمين الفرنســيين كان تحت الرقابة منذ 
شّن الحكومة هجومها على ما تسميه »النزعة االنفصالية«، إال أن 
الرفض غادر المساجد أخيرا، والريح تجري ضد مشروع »ميثاق 
األئمــة«، وهو وثيقــة مكتوبة بإمالء من الســلطة التنفيذية من قبل 
حفنة من المسؤولين في المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية، يريدها 

الرئيس إيمانويل ماكرون أن تصاحب هيكلة اإلمامة في فرنسا.
دعوات إلنهاء اإلجراءات »االستثنائية« التي 

تستهدف الفرنسيني املسلمني
وقال الموقع إنه كشــف في ديسمبر الماضي كيف تحول هذا النص 
-الــذي كان مــن المفترض أن ينظم وظيفــة اإلمامة في البالد- إلى 
مخطط جاهز يستهدف جميع المسلمين في فرنسا؛ مما جعل 3 من 
اتحادات المســاجد الثمانية األعضاء في المجلس الفرنســي للعبادة 
اإلســالمية، ترفض بشــكل قاطع التوقيع عليه رغــم األبهة الكبيرة 
التي ُقّدم بها في اإلليزيه.. وقتها رد وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
بالتهديــد فــي الصحافــة، قائال »ســننظر إلى ما ســيحدث في دور 
العبــادة التي يديرونها…«، إال أن األمــر اآلن -كما يقول الموقع- 
لــم يعد يتعلــق بـ3 اتحادات، بل بمئات المســاجد التي انضمت إلى 
جبهة الرفض، وقام األربعاء الماضي 500 من األطر اإلســالمية 
-بينهم »100 إمام و50 مدرسا للعلوم اإلسالمية و50 من رؤساء 
الجمعيــات و300 من طالب العلوم اإلســالمية«- بإنشــاء منتدى 
يدعو إلى إنهاء اإلجراءات »االستثنائية« التي تستهدف الفرنسيين 

المسلمين.
ال تخضع أي طائفة أخرى للمعاملة نفسها 

والتجريم نفسه
ومن بين الموقعين في هذا المنتدى -كما يقول الموقع- شــخصيات 
دينية توافقية للغاية وأخرى أكثر صرامة، ويقول »منبر الكرامة« 
»ال تخضع أي طائفة أخرى للمعاملة نفســها والتجريم نفسه، حيث 
تُســاءل الجمعيات ودور العبــادة ووجهاء الدين مــن أجل توصيل 
رســالة مــا«. وذلك في إشــارة إلــى التهديدات التــي أطلقها وزير 
الداخليــة بعــد 3 أيــام مــن اغتيال أســتاذ التاريخ صموئيــل باتي، 
عندمــا أعلــن الوزير حل جمعيات وتفتيشــها مــن »دون أن تكون 
بالضــرورة على صلة بالتحقيق« في االعتــداء، »ولكن رغبة في 

إرسال رسالة«.
 n

ارتداء النقاب بالنسبة للنساء المسلمات يف الغرب أصبح أسهل منذ بداية الجائحة

هكذا تغيرت نظرة العالم لنقاب 
المسلمة بعد عام من أقنعة كورونا



n  الفيلــم تم إنجــازه وإنتاجه تحت إدارة 
مديرية الخدمات الجامعية التي وضعت كل 
امكانات تحت تصرف الفريق حسب ما علم 

من منتحي عذا الفيلم .
وتــدور قصة هذا الفيلــم القصير حول فتاة 
صغيــرة صمــاء فقيــرة والدها ميــت امها 
مريضــة تقوم ببيع الــورود لكي تعيل أمها 
ومن ثــم تتمنى أن تشــتري جهازا ســمعيا  
وال يمكنهــا بلــوغ ذلــك ، وبعدهــا تالقــي 
صدفــة عائلــة ثرية  والرجــل الغني يعاني 
نفس مرضها  فتدخل المطعم معه لتواجهها 
الزوجة بعنف وتضربها  بالسماعة ،وبعدها 
هــي تذهــب مســرعة فيلحــق بهــا الرجل 
ويشــتري لها ســماعة ويذهبان الى أمها ثم 

يقوم بتبنيها وتصبح فنانة تشكيلية 
ومعلوم أن طلبة كلية الفنون والثقافة ســبق 

لهــم وأن حــازوا علــى عديد 
الجوائــز فــي ألــوان ثقافية 
وفنيــة مختلفــة على غرار 
العديــد  بتألــق  المســرح 
منهــم ، وكذا في الغناء 
والتمثيل والموســيقى 
التشــكيلية  والفنــون 

الكلية  تزخــر  ،حيــث 
بمواهــب عديدة كالفنانة 

المتألقة التشكيلية بوشرمة 
عبد الحــق  ونور العمراني 

التــي حــازت وزميلتها 
بودرع حنان على أحسن 
بحث علمي فــي الجامعة 

وغيرهم .  
العارفين  الكثير مــن  ويرجع 
بكليــة الفنــون والثقافــة تألــق 

الطلبة إلى إبداعات وتأطير اساتذة أكفاء في 
مختلــف التخصصات علــى غرار حمودي 
لعــور فــي المســرح ومحمد عميــرش في 
الموســيقى و الخطاط الشــهير الفنان مراد 
وغيرهــم إضافــة إلى الموهبــة وحب الفن 

والثقافة .

n   و يهدف المنتدى إلى تشجيع الشباب حاملي  
الشــهادات لالنخراط في ســوق العمل و إنشــاء 
المؤسســات المصغرة في بعــض المهن لتحقيق 
تنمية شــاملة وفق مقاربة تســعى لخلق مزيد من 
فــرص العمل على أن تتم وفق أســاليب و طرق 
علميــة تنطلق مــن الحاجة لترقيــة بعض المهن 
كتلــك المتعلقــة باإلعالم و االتصال و الســمعي 
البصــري لدورهــا الهام فــي تنشــيط القطاعات 

األخرى.. 
لإلشــارة فقــد تضمــن برنامج المنتــدى عرض 
لنماذج عن مؤسســات ذات اختصاصات متنوعة 
كمؤسســة ” إيكو تكنولوجيا الجيريــا” لصاحبها 
محمد اميــن بريك، مؤسســة ”أكوانيس”  إلنتاج 
المائيــات لصاحبهــا أنيــس غــدار و غيرها من 

المؤسسات
و شهد اللقاء عدة مداخالت من طرف األساتذة و 

الطلبة و مختلف الشركاء االقتصاديين.

 المهرجان الجامعي للفيلم القصري 

 مبدعون من كلية الفنون والثقافة 
لجامعة قسنطينة 3 يتألقون في باتنة 

       جامعة  صالح بوبنيدر "قسنطينة 3"

   الطبعة األوىل لمنتدى المقاوالتية يف الجامعة الجزائرية تنطلق اليوم  

21عين على الجامعة 

و  االعالم  بكلية علوم  االولى  في طبعته   3 بوبنيدر  قسنطينة  في جامعة صالح  المقاوالتية  منتدى  اليوم  ينظم    
االتصال  ذلك بمشاركة عديد الجامعات الجزائرية .

   n   يســعى القائمون على شــؤون جامعة الشــاذلي بن جديد بوالية 
الطــارف علــى فتح المجال واســعا أمــام الباحثيــن لترقية البحــث العلمي 

والنهوض بهذا الصرح العلمي الهام .
وبرمجة مختلف كليات الجامعة عدة نشاطات علمية لفائدة الموسم الجامعي 
الحالي ، حيث من المنتظر أن يتم تنظيم ندوات وملتقيات فكرية وجلســات 

علمية .
إلى ذلك مظم مخبر التراث والدراســات اللســانية نــدوة علمية بعنونا اللغة 
العربية والرهانات المعرفية بمشاركة  العديد من الباحثين في اللغويات من 
بينهــم صالح قروي الذي قــدم مداخلة بعنوان أهمية اللغة العربية في تفعيل 
التبــادل التجاري  ،والدكتورة آســيا فــروم رهانات اللغــة العربية في ظل 

التحديات الرقمية . 
كمــا يرتقب أن تحتضن كليــة العلوم االجتماعية نهار غــد الثالثاء الملتقى 
االفتراضي األول : ”التداعيات النفســية واالجتماعية لجائحة كورونا على 

المجتمع الجزائري

   جامعة الشاذيل نب جديد بالطارف ..
مسايع لرتقية البحث العلمي 

n    تصــدرت جامعــة محمــد 
بوضياف بالمسيلة المرتبة األولى 
إينــي  تصنيــف  حســب  وطنيــا 
رانــك األســترالي المهتــم بقياس 
مدى شــهرة المواقــع اإللكترونية 
للجامعــات التي نالــت االعتماد و 
االعتراف األكاديمي من هيئات و 

منظمات دولية.
 لإلشــارة فهذا التصنيــف يقام كل 
ســتة أشــهر و يحتوي علــى اكثر 

مــن 13000 كليــة و جامعة يتم 
تصنيفها وفق شهرة مواقعها .

تجــدر اإلشــارة إلــى أن جامعــة 
المســيلة  تحصلــت علــى المرتبة 
األولــى وطنيــا و 26 افريقيــا و 
جاءت جامعة منتوري بقســنطينة 
فــي المرتبــة الثانيــة وطنيا و 36 
افريقيا و جامعة تلمسان في المرتبة 

الثالثة وطنيا و 41 افريقيا.

n  أفــادت كليــة الحقوق والعلوم السياســية بجامعة محمد لمين دباغين 
بســطيف  فــي إطار اســناد مواضيع مذكــرة التخرج للموســم الجامعي 
2021-2020  أن طلبــة الســنة الثانية ماســتر فــي جميع تخصصات 
شــعبتي الحقوق والعلوم السياســية أنه قد تم نشر اســناد مواضيع مذكرة 
التخرج على مســتوى موقع الكلية وصفحتها الرســمية على الفايســبوك، 
لذلك على الطلبة االتصال بمشــرفيهم من أجل ملء اســتمارة التســجيل 
النهائي لعنوان المذكرة وتوقيعها من المشرف وتسحب ورقيا من األمانة 

أو تحمل الكترونيا من صفحة الكلية.
وبينت الكلية أن الطلبة ملزمون بإيداع اســتمارة التسجيل النهائي للعنوان 
مــن طــرف الطالب أو المشــرف لــدى أمانة ميــدان التكوين أو ترســل 
domainedsp2019@gmail. : الكترونيا عبر البريد اإللكتروني

com   وذلك قبل تاريخ: الخميس 18 فيفري 2021.
 واشارت أنه  على الطلبة الذين لم يسند لهم موضوع ألي سبب االتصال 

بمسؤول ميدان التكوين لتسوية وضعيتهم بشكل مستعجل.

قسنطينة : تاج الدين

 اعتمادا عىل تصنيف إبني رانك األسرتايل

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
من االوائل وطنيا

جامعة محمد لمني دباغني بسطيف 

 الخميس المقبل آخر أجل للتسجيل 

النهايئ للسنة الثانية ماسرت 2 حقوق 

تأجيل مسابقة الدكتوراه يف 
الفلسفة علوم الرتبة وعلم النفس 

 صفحة أسبوعية 
تعني بشؤون 

الجامعة

n أعلنــت ، جامعــة محمد لمين 
دباغيــن بســطيف أنــه تــم تأجيل 
مســابقة الدكتــوراة فــي الفلســفة  
وعلــوم التربية وعلــم النفس التي 
 13 امــس  أول  مقــررة   كانــت 

فيفــري 2021 إلــى تاريخ آخر ، 
حيــث علق وأجل إلــى تاريخ آخر 
حسب ما أورده إعالن صادر عن  

مخبر البحوث  بالجامعة . 

اإلثنين  15 فيفري  2021
الموافق لـ 3  رجب 1442

افتــك  الطالــب الموهــوب الضاوي من كلية الفنــون والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر – قســنطينة -3 جائزة 
أحسن إخراج سينمائي ،  كما ورشحت زميلته نور الهدى بوزلفة لجائزة احسن دور نسائي ، ورشح فيلمه 

سايلنس لجائزة أحسن فيلم فصير ، وذلك في المهرجان الجامعي للفيلم القصير المنظم بباتنة.



إعداد : حسان.ب تسلية
اإلثنين  15 فيفري  222021

الموافق لـ 3  رجب 1442



استراحة

سورين كريكغور
n   ســورين كيركغــور كان عالــم الهوتــي 
وكاتب متدين وفيلســوف دنماركي مشــهور. 
كان معروًفــا بانتقــاده لفلســفة جــورج فيلهلم 
فريدريش هيغل وفريدريك شيلنغ وفريدريش 
شليجل.بشــكل عام ناقشــت أعماله الفلســفية 
قضايا العيش بشــكل منفــرد ومنحت األولوية 
للواقــع البشــري الملمــوس بــداًل مــن الفكر 

المجرد.
ولــد ســورين كيركغور في 5 مــاي من عام 
1813 فــي عاصمــة الدنمــارك كوبنهاغــن 

ضمن عائلة ثرية
فــي عــام 1830 التحــق ســورين بمدرســة 
Civic Virtue، وبعد ذلك ســجل في جامعة 
كوبنهاغن لدراســة علم الالهــوت ولكنه كان 
متردد في دراسة األعمال التاريخية والفلسفة، 
حيث لم يُريد أن يُصبح فيلســوًفا تقليدًيا كما لم 

يكن مهتم بالمواعظ المسيحية.

اســتخدم ســورين كيركغور أســماء مستعارة 
لنشــر البعض من أعماله بينما اســتخدم اسمه 
الحقيقــي فــي بعضهــا اآلخــر، في ســنواته 
األخيرة شــنَّ هجوًمــا على الكنيســة الوطنية 
الدنماركية من خالل مقاالت صحفية نُشــرت 
فــي مجلــة The Fatherland، وسلســلة 
من الكتيبات التي نشــرها بنفسه تحت عنوان 

.The Moment
انهار ســورين كيركغور في الشارع قبل نشر 
 ،The Moment  العدد العاشــر من سلسلة
وعلى أثر ذلك نُقل إلى المستشفى وبقي هنالك 
ألكثر من شهر. بعد ذلك توفي في 11 نوفمبر 
مــن عام 1855، وُدفن فــي مقبرة كوبنهاغن 

في الدنمارك.
أشهر أقواله

الصالة ال تغير هللا و لكنها تغير الذي يصلي
المــال هو أصل كل شــر ، و اليأس هو إنكار 

الذات
النــاس يطالبون بحريــة التعبير كتعويض عن 

n   يحكي أن رجال عندهم ممن أسلموا في فرنسا له ابٌن عمره ست سنوات 
، وحينما قرب ذكرى يوم ميالده الســابع دعا األب زمالء ابنه لبيته من 
دون أن يخبر االبن بأي شي .. فلما أتوا عنده وكل واحد معه هدية البنه 
،رآهم االبن فتعجب كثيرا ولم يكن يعلم أن اليوم هو يوم ميالده ، فســأل 
 والــده وقال ..يا أبي لماذا البيت ممتلئ بزمالئي ومعهم كل هذه الهدايا ؟
فأجابه االب….. وقال : ياولدي اليوم هو يوم بلوغك الســنة السابعة من 
عمرك وهو العمر الذي ستبدأ فيه بالصالة لرب العالمين ..فاليوم هو أول 
يوم ستصلي فيه ،ولذلك جاء أصدقاؤك يهنؤونك بهذا الخير الكبير الذي 
 ستقدم عليه ،، فتأثر االبن تأثرا شديدا ووقع في نفسه تعظيم ومحبة الصالة .
واآلن بلغ االبن سن الثالثة عشر ولم يترك فريضة واحدة منذ السابعة من 
عمره بأذن هللا…فســبحان هللا ما أجمل أســلوب والده وكيف استطاع أن 

يغرس محبة الصالة في قلب ابنه الصغير من صغره …
العبــرة المســتفادة  عليــك أيهــا  المســلم أن تســعى التخــاذ االســاليب 
التــي ترغــب أوالدك وبناتــك للصــالة بالحكمــة واألســلوب الحســن.
 يــا نفــس ال تتكبــري فســيأتي يوما وترحلــى إن طال أو قصــر الزمان

فعلى األعناق ستحملي ستزوري بيت الدود حتما وفى التراب.

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

مايكل عطية
يف رحاب العلم واإلميان  

n     مايكل عطية ولد عام 1929 
عالم بريطاني مولــود ألب عربــي 
من أصل لبناني، حاصل على لقب 
فــارس »ســير« البريطانــي. وقد 
عام 1967 على جائزة  في  حصل 

فيلدز.
عمــل حتــى أواخــر أيامه أســتاذا 
أدنبره في اســكتلندا،  في جامعــة 
وهــو فائــز بجوائــز علميــة دولية 
عدة في الســابق، مــن بينها جائزة 
العالمية عــن  فيصــل  الملــك 
العلــوم فــي عام 1987. وجائــزة 

أبيل في الرياضيات عام 2004.
الدراســي  العــام  عطيــة  أمضــى 
معهــد  فــي   1956  1955-
فيبرينســتون،  المتقدمة  الدراســات 
ثم عاد إلــى جامعة كامبريدج حيث 
كان زمياًل باحًثا ومحاضًرا مساعًدا 
)-1957 1958(، ثــم محاضــًرا 
جامعًيــا وزميــاًل تعليمًيا فــي كلية 
 1958-( كامبريــدج  بيمبــروك- 
1961(. انتقــل عطيــة فــي عــام 
1961إلى جامعة أكســفورد حيث 
كان قارًئاوأســتاًذا فــي كلية ســانت 
أصبــح   1961-1963( كاتريــن 
أستاذاً سافيلياً للهندسة وزمياًل أستاذاً 
لكلية نيو أوكســفورد في الفترة بين 
1963 و1969. ثم شــغل منصب 
أســتاذ مدته ثالث سنوات في معهد 
الدراســات المتقدمة في برينســتون 
ثم عاد إلى أكســفورد كأستاذ باحث 
فــي الجمعية الملكية وزميل أســتاذ 
في كلية ســانت كاترين. كان عطية 
رئيــس جمعية لندن للرياضيات من 

1974 إلى 1976
لمؤتمــرات  رئيًســا  عطيــة  كان 
بوجواش للعلوم والشــؤون العالمية 

من عــام 1997 إلــى عام 2002 
كما ســاهم فــي تأســيس فريق إنتر 
 )InterAcademy( أكاديمــي 
الدوليــة،  بالقضايــا  المعنــي 
ورابطــة األكاديميــات األوروبيــة 
)ALLEA(، والجمعيــة الرياضية 

 [.)EMS( األوروبية
شارك عطية ضمن المملكة المتحدة 
فــي إنشــاء معهــد إســحاق نيوتن 
للعلــوم الرياضيــة فــي كامبريــدج 
 1990-( لــه  مديــر  أول  وكان 
1996(. كذلك كان رئيس الجمعية 
 ،)1995  1990-( الملكيــة 
عميــد كليــة ترينيتيفــي كامبريدج 

1997 مستشــار   1990-(
 1995-( ليســتر  جامعــة 
2005(، ورئيــس الجمعية الملكية 
في أدنبرة )-2005 2008(. كان 
عطيــة أســتاًذا فخرًيــا مــن عــام 
1997 حتى وفاته في عام 2019 
في جامعــة أدنبرة، كمــا كان أميًنا 

لمؤسسة جيمس كليرك ماكسويل.
 نظرية أس عطية-سينجر

أعيدت طباعــة أعمال عطية حول 
النظريــة في المجلديــن 3 و 4 من 

أعماله المجموعة
يرتبــط مؤشــر المشــغل التفاضلي 

ارتباًطا وثيًقا بعدد الحلول المستقلة 
)وبشــكل أدق، هو اختالفات أعداد 
الحلول المســتقلة للمشغل التفاضلي 
ومــا يرتبط بــه(. يوجــد العديد من 
واألساســية  الصعبــة  المشــكالت 
فــي الرياضيــات، ومع ذلــك يمكن 
اختزالها بســهولة إلى مشكلة إيجاد 
عــدد مــن الحلول المســتقلة لبعض 
العوامــل التفاضليــة، وعلــى ذلك، 
إذا امتلــك أحدهــم بعض الوســائل 
التــي تعثــر علــى أســاس العوامل 
التفاضليــة، فغالًبا ما يمكن حل هذه 
المشــكالت. هــذا ما تفعلــه نظرية 
عطية- ســينجر؛ فهي تعطي صيغة 
لبعض أسس العوامل التفاضلية من 
ناحيــة الالمتغيــرات الطوبولوجية 
التي تبدو معقدة للغاية، ولكنها عادًة 
ما تكون سهلة في الممارسة العملية 

للحساب.
نظرية املقياس

أعيــدت طباعــة العديد مــن أوراقه 
حــول نظرية المقيــاس والمواضيع 
ذات الصلــة فــي المجلــد 5 مــن 
أعمالــه المجموعة.]  إّن الموضوع 
المشــترك لهذه األوراق هو دراسة 
المســاحات المعيارية لحلول بعض 
الجزئيــة  التفاضليــة  المعــادالت 
غيــر الخطيــة، وخاصــة معادالت 
القطــب.  اإلنســتانتونوأحاديات 
ينطــوي هذا غالًبا على إيجاد توافق 
واضح بين حلول معادلتين مختلفتين 
تماًمــا. يعتبــر تحويل بينــروز أحد 
األمثلة األولى التي استخدمها عطية 
بشــكل متكرر علــى ذلك.توفي يوم 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن دم جراد البحر عديم 
اللون ولكن عند تعرضه لألكسجين يتحول 

إلى اللون األزرق.
- هل تعلم أن ترميش عيونك في يوم كامل، 
يساوي إغماضهما لمدة 30 دقيقة متواصلة.

- هل تعلم أن اإلسفنج يمتص الماء البارد أكثر من الماء الساخن
- هل تعلم أن القطط لديها أكثر من 100 حبل صوتي في حنجرتها.

- هل تعلم أن الهند هي موطن ألكثر من 200 مليون بقرة.

- 1936  أدولف هتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج 
سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا، وكانت السيارة 

هي فولكس فاجن
- 1994   زلزال في جنوب سومطرة بإندونيسيا 

بقوة 7.0 على مقياس ريختر قتل فيه 207 شخص 
وأصيب أكثر من 2000 وشرد حوالي 75000 وأدى إلى انهيارات 

أرضية وطينية وحرائق في مقاطعة المبونغ.
- 2003  مظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بين 10 

ماليين و15 مليون شخص في أكثر من 600 مدينة.
- 2009  تعديل دستوري في فنزويال يلغي القيود على إعادة انتخاب 

الرئيس ويسمح للرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز بالبقاء في السلطة إلى 
أن يخسر االنتخابات

- 2012   انتخاب أحمد عبد العزيز السعدون رئيًسا لمجلس األمة الكويتي
- 2015   تنظيم داعش ُيعدم 21 مصرًيّا قبطًيّا من العاملين في ليبيا، 
ه غارات جويَّة ألهداٍف تابعة للتنظيم  والقوات المسلحة المصرية ُتوجِّ

سالِف الِذكر في ليبيا.

سأل األستاذ أحد الطلبة األغبياء 
على ماذا نحصل إذا جمعنا أول 

أكسيد الكربون مع ثاني أكسيد الكربون
فأجاب الطالب نتحصل على ثالث أكسيد  الكربون

 السعادة أن يكون ُمصحفك أنيسك، وعملك هوايتك، وبيتك 
سمعتك ، وكنزك قناعتك .

 مصطفى حسني

 اليل عجبك رخصو  طيش نصو  :

 يضرب هذا المثل ليبين أن  السلعة رخيسة  غالبا ما تكون 
غير جيدة 

       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.

اإلثنين  15 فيفري  2021
الموافق لـ 3  رجب 1442



n    رئيــس بلديــة عيــن أزال الحالــي 
وجهت له عدة تهم، منها ســوء استغالل 
الوظيفة وتبديد المال العام ومخالفة قانون 
الصفقــات العمومية، حيث أن مشــروع 
تزويد أحد المشاتي بمادة الغاز الطبيعي، 
مكبــال بحزمة من الخروقــات أهما منح 
المشروع لمكتب دراسات  بمبلغ يقارب 
400 مليــون ســنتيم في وقــت أن مبلغ 
االستشــارة األولى جــاء مقبوال حيث لم 
يتجــاوز 40 مليون ســنتيم، وبالتالي لم 
تستوفي العملية الشــروط القانونية بداية 
بإلغاء اإلجراء وإعادة نشــر االستشــارة 
بطريقة تم فيها ضارب القوانين المنظمة 
لهــذا الشــأن، وذلك بالتنســيق مع رٔييس 
المصلحــة التقنية بتضخيم البطاقة التقنية 
للمشروع لترسو على مبلغ 400 مليون 
ســنتيم، ومباشــرة بعــد تفطــن المراقب 
المالــي لهــذه اللعبة،بــادر إلــى اإلعالن 
عن االستشــارة للمرة المــرة الثالثة على 
التوالي،  ودعوة الجميع للمشاركة حيث 
فاز بها أحد المشاركين بمبلغ يقارب 40 
مليون فقط، أي اقل مــن المبلغ الممنوح 
ســابقا بعشــر مــرات، إال أنه تــم إلغاء 
اإلجراء بســبب ما تحمله االستشارة من 

خروقات بالجملة.
وفــي ســياق متصــل كشــفت مصــادر 
قضائيــة عــن تحويــل ملف فســاد آخر 
مــن مجلس قضاء ســطيف إلــى محكمة 
العلمــة بتاريــخ 13/01/2021 تحــت 
رقــم 154/2020، وهــو الملــف الذي 
يكشــف ذروة استغالل ”المير” امكانيات 
البلدية بطريقة غير شرعية، على غرار 

آالت الحفــر والشــحن مــن خــالل نقل 
األتربة وتســوية أرضية تعتبر مستثمرة 
خاصة، برفع مســتوى ســطحها  ألكثر 
مــن 04 أمتــار علــو على مســاحة 02 
هكتــار غيــر آبــه للتداعيــات الخطيرة 
فــي محاولة لتجنيــب ملكيتــه من خطر 
الــوادي  مجــرى  بتضييــق  الفيضــان 
المحاذي لمستثمرته بدليل األضرار التي 
لحقــت بســاكنة قرية ”طقيــع” المجاورة 
لــه وبالموازاة أثرت هذه األشــغال على 
األعمدة الكهربائية ذات التيار المتوســط 
والتــي أصبحــت الكوابل تشــكل خطرا 
حقيقا على الســكان أمام مرأى ومســمع 
مؤسســة ســونلغاز، حيــث كانــت هــذه 
األشــغال بحســب ذات المصــادر علــى 
حســاب مقدرات البلدية دون تســديد أي 
فاتــورة لخزينة البلدية رغم المداولة رقم 
الملــف  110 /2015، وتحويــل هــذا 
الــى محكمة العلمــة وبالــذات إلى نفس 
قاضــي التحقيــق الــذي ال يــزال يحقق 
مجــددا مــع نفــس ”الميــر” فــي قضية 
تمويــن المطاعــم المدرســية  ورخصة 

شــق طريق والتي ســبق أن استفاد منها 
”الميــر” من أال وجــه للمتابعــة بتاريخ 
26/10/2020،إال أن غرفــة االتهــام 
وفــي جلســة  29/12/2020 أعــادت 
القضيــة مجددا لنفــس قاضــي التحقيق 
إلجــراء تحقيق تكميلــي  وبهذا  تتكدس 
ملفات فساد هذا ”المير لدى قاضي واحد 

بمحكمة العلمة.
مــن جهة أخــرى من المنتظــر أن يمثل 
رئيس بلدية عين أزال السابق ”أ، م” أمام 
هيئة محكمة بوقاعة يوم 02/03/2021 
بتهمة التزوير واستعمال المزور وتوقيع 
وثائــق غيــر قانونيــة وقضيــة تأجيــر 
المســبح البلدي بطريقة مخالفة للقانون، 
وكــذا التســهيالت التــي منحهــا لمقاول 
نافذ محســوب على الوزيــر األول نور 
الديــن بدوي بدون أي خوف ودون أدنى 
احتــرام لقوانين الجمهوريــة حيث أباح 
لنفســه بالتعــدي علــى مخطــط التوجيه 
العمراني للبلدية وتمكن عنوة من تشــييد 
ترقية عقارية فوضوية بوثائق ال تشرف 

اإلدارة الجزائرية.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 10/ 2
الجزائر : 15/ 6
وهران : 20/ 5 

 ”المري” السابق منتظر بمحكمة بوقاعة
وضع رئيس بلدية عين أزال بسطيف 

تحت الرقابة القضائية

الثانويــة للحمايــة المدنيــة  n تدخلــت الوحــدة 
بالشــريعة باألمــس، ألجــل اخماد حريق، شــب 
االول  بالطابــق  األرشــيف  بمصلحــة  بغرفــة 
بمديريــة الضمــان االجتماعي ببلديــة بئر مقدم، 
حيــث تــم الســيطرة علــى الحريق وانقــاذ باقي 
االرشيف،مســفرا عن وجود جثة لشــخص كان 
متفحمــا كليــا، يجــدر بالذكــر أن هاتــه األخيرة 
مجهولة الهوية لــدى عمال الضمان االجتماعي، 
تــم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى 

الشريعة.
منى بوعكاز

n  جــددت، أمس،عائــالت البحارة في 
”باخــرة” يونــس 2 المختفيــة منــد أزيد 
مــن عامين، احتجاجهــا، مطالبين رئيس 
الجمهوريــة، عبد المجيــد تبون ، التدخل 
العاجــل من أجل فك لغــز اختفاء أبنائهم 
البحــار ”الســتة” فــي ظــروف ال تزال 
مجهولة،مجددين اتهامهــم لمالك الباخرة 
بالتنصــل مــن مســئولياته األخالقيــة و 
القانونــي، عقب تجويعــه للعائالت بقطع 
رواتب البحار، كما تمسكوا بتصريحاتهم 
بــأن أبنائــه ال يزالون في ســجون دولة 
تونــس و هــذا وفــق للمعلومــات التــي 

حصلوا عليها من مصادرهم. ض
و كانــت عائــالت البحــارة المفقوديــن 

قــد عرفت حركــة تضامنية واســعة من 
أســرة المجتمع المدني المحل و الوطني، 
حيث كشــف ممثل عن تلك العائالت في 
اتصال مع عين الجزائر، دعوتهم لرئيس 
الجمهوريــة حامــي البــالد و األرواح و 
األعراض ضــرورة التدخل العاجل لفك 
لغــز اختفاء أبنائهــم الغامــض مند أزيد 
مــن عاميــن و هــو الديــن خرجــوا في 
باخرة صيد التونة التابعة ألحد الخواص  
عائدين مــن رحلة صيانة من إيطاليا قبل 
ان يختفــوا في عرض البحر في ظروف 

ال تزال غريبة و مجهولة.
 و في هذا الخصوص، تمســكت عائالت 
البحــارة بضــرورة التحقيــق الدولــي و 

تدخل رئيس الجمهورية شخصيا في هذا 
الملــف، و من ثمــة  على األقــل معرفة 
مصيــر أبنائهم ”الغامض” علــى اعتبار 
ان السيناريو القضية ال يزال مبهما حيث 
عــادة باخرة يونس 1 و لــم تعد مرافقتها 
يونــس 2 و طقمهــا الباخــرة، رغم أنهم 
انطلقوا جنب إلى جنب في نفس المسار...
العائــالت ال تزال تتمســك ببصيص أمل 
خاصــة و األخبــار التي حصلــت عليها 
بوجود بحارة جزائريين في احد السجون 
التونســية، و هو ما اســتنفرهم و دفع بهم 

إلى االستنجاد بالسلطات العليا للبالد.
نوالدين ب

 باقة األخبار 
الوزير األول يقرر تخفيف تدابري الحجر الصحي.. 
فتح أسواق السيارات، استئناف جميع 

األنشطة الفندقية  ومنع التجمعات

n قــرر الوزير األول عبد العزيــز جراد، األحد، تخفيف 
إجراءات الحجر الجزئي المتخذة في إطار مكافحة انتشــار 

كوفيد 19-.
وتتمثل أهم التدابير الجديدة المتخذة في مايلي:

يُطبــق الحجــر الجزئــي المنزلي من العاشــرة مســاء إلى 
الخامســة صباحا من اليــوم الموالي، في الواليات التســعة 
عشــر المعنية؛- يُسمح بفتح أسواق بيع السيارات المستعملة 
كل خمســة عشــر )15( يوًمــا ورفع إجــراء تحديد أوقات 
نشــاط بعض الـــمتاجر،التي كانــت ملزمــة بتوقيف جميع 
أنشطتها ابتداء من الساعة التاسعة  مساء  إلى جانب إجراء 
تحديد أنشطة الـــمقاهي والـمطاعم ومحالت األكل السريع، 
على البيع الـــمحمول فقط مع  الفتح التدريجي والـــمراقب 
للحمامات الـــمعدنية ومراكز العالج بمياه البحر، باســتثناء 
الحمامــات الجماعيــة و اســتئناف جميع األنشــطة الفندقية 
العمومية والخاصة، باســتثناء تنظيم االحتفاالت والحفالت 

و فتح جميع المساجد على المستوى الوطني.
ق.و

 وفاة الصحفية سلمى حراز 
و وزير االتصال يعزي 

n  تقدم وزير االتصال ، الناطق الرســمي للحكومة عمار 
بلحيمــر أمس األحد، بأخلص عبارات التعازي والمواســاة 
لعائلة الصحفية  بجريدة ”الخبر” ســلمى حراز التي وافتها 
المنيــة يــوم الســبت،وكذا لألســرة  اإلعالميــة. وجاء في 
صفحة وزارة االتصال على الفايســبوك أن وزير االتصال 
”يتقــدم بأخلص  عبارات التعازي والمواســاة لعائلة الفقيدة 
ولألسرة اإلعالمية كافة، راجيا من  المولى العلي القدير أن 
يتغمدها بواســع رحمته وغفرانه ويلهم أهلها جميل الصبر  
والسلوان”.  لإلشارة، فإن الصحفية الراحلة، كانت مختصة 
فــي قضايا المجتمع ونالت عدة جوائز صحفية ، منها نجمة 
إعالم الصحافة المكتوبة للعام 2015 ، كما ســبق لها وأن 
توجت بالجائزة نفســها خالل الطبعة الرابعة سنة 2010. 
يذكر أن الفقيدة اشتغلت ألزيد من 15 سنة في جريدة الخبر 
واسمها الحقيقي سلمى حنك وهي التي عرفت إعالميا باسم 

سلمى حراز.

ق ـ و
سقوط شاب من الطابق الثالث 

لعمارة بباتنة
n تمكنــت مصالح الحماية المدنيــة بوالية باتنة أمس 
من إجالء شــاب يبلغ من العمر 34 سنة إثر سقوطه 
من الطابق الثالث لعمارة بحي الزمالة العتيق بباتدنة

أين تم إســعاف الضحية بعين المكان من قبل مصالح 
الحماية المدنية  نقل على جناح السرعة إلى المستشفى 
الجامعي بباتنة حيث وصفت حالته بالحرجة جدا فيما 

تبقى أسباب الحادث مجهولة
 فوزي جاب هللا

 n  الحديــث عــن االســتيراد، حديــث ذو شــجون، 
فهذا النزيــف المتواصل لمدخراتنا مــن العملة الصعبة 

يستوقفنا جميعا.
كل المســؤولين السابقين و الحاليين، كانوا يتحدثون عن 
وجود مســاٍع لتقليص فاتورة االســتيراد، و التي كثيرا 
ما فاقت ما نصدره من محروقات، و بخاصة منذ ســنة 

.2014
حينمــا أخذت أســعار الخام فــي االنحدار ثــم االنهيار، 
أُجبرنــا على بيــع البرميل بأبخس األثمــان، و بأقل من 

سعر التكلفة أحيانا.
و فــي الوقــت الذي كان يجري فيــه الحديث عن وجود 
مثــل هذه المســاعي لتقيلــص فاتورة االســتيراد،كانت 
معطيــات الواقع مغايرة تمامــا. و كنموذج صارخ لهذه 
المفارقة،إعــالن وزيــر الصناعة عن تخصيص غالف 
مالي بملياري)02( دوالر الســتيراد سيارات جديدة،و 
كأنما مشــكلة العائــالت الجزائرية، هي في الســيارات 
الجديــدة، و ليــس فــي تدنــي مســتوى المعيشــة بفعل 
تراجع متســارع في القدرة الشرائية، و ارتفاع معدالت 
التضّخم، جّراء هبوط لقيمة الدينار على نحو متواصل.
حتــى و إن كنــا ال نتوفــر على إحصائيــات دقيقة، فإن 
العائالت الجزائرية، التي يقل دخلها عن 40 ألف دينار 
كثيــرة جدا. و ما تحتاجه هذه العائالت ليس الســيارات 
الجديدة، و إنما تحســين مســتواها المعيشي. و على حّد 
تأكيد األمين العام للمركزية النقابية، فإن متوسط الدخل 
لتأميــن العيش الكريم لعائلة متوســطة، ال يجب أن يقّل 

عن 75 ألف دينار.
كان من الممكن بمبلغ ملياري دوالر، البحث عن شريك 
أجنبي جاد إلقامة مصنع بكل تجهيزاته لصناعة عالمة 
معينة من الســيارات عوض ورشات نفخ العجالت التي 
كانــت ســائدة من قبــل. كان من الممكن أيضا الســماح 
للمواطنين باســتيراد سيارات يقل عمرها عن 5 سنوات 
بأموالهــم و بأســعار معقولة، بحث تســتفيد الخزينة من 
عائــدات الجمركة، و من ثمة يتم توفير الملياري دوالر 

اللذين يتّم اقتطاعهما من احتياطي الصرف المتآكل.
الجزائــر تنفــق أيضــا 1.3 مليــار دوالر ســنويا على 
اســتيراد غبــرة الحليب، دون أن يعفيهــا ذلك من أزمة 
بيــن الحين و اآلخر لحليــب األكياس المصنوع من هذه 
الغبرة.. المفارقة أن هذا المبلغ يكفي إلقامة مصنع كبير 
أو مصنعيــن متوســطين إلنتــاج غبرة الحليــب، ودعم 

المربين بآالف األبقار الحلوب المستوردة.

آخر الكالم.. أن القرارات االرتجالية في االستيراد 
و التي تصنع سعادة باروناته، ستقضي قريبا على آخر 

دوالر من احتياطي الصرف، و لن ينفع الندم حينها.

                     محمد مصباح

كاريكاتور 

نزيف إىل أني..؟
آخر الكالم 

الصبح  : 05.54
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.50
املغرب  : 18.19
العشاء : 19.36

مواقيت الصالة 

اإلثنين 15 فيفري  2021/الموافق لـ 3 رجب 1442

 كشفت مصادر مطلعة، عن صدور أمر بوضع رئيس بلدية عين أزال بوالية سطيف ”ب،ع” 
تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق لمحكمة عين الكبيرة، في انتظار مثول ”المير” 

السابق أمام هيئة محكمة بوقاعة خالل األيام المقبلة بسبب قضايا فساد متعددة.

  بعد أزيد من عامني من االختفاء »الغامض«
عائالت بحار باخرة يونس ”2” املفقودين يناشدون رئيس الجمهورية التدخل 

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

 تفحم شخص مجهول الهوية يف حريق 
بمركز الضمان اإلجتمايع بتبسة

سطيف : سفيان خرفي


	01 -
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13 
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

