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سارق البطاقات المغناطيسية والصكوك 
الربيدية بوالية تبسة يف شباك األمن 

n   تمكنــت قــوات الشــرطة التابعة لألمــن 
الحضــري الخامس بالتنســيق مع مصالــح االمن 
الحضري الثاني من معالجة قضية تتعلق بســرقة 
مبالــغ ماليــة من الموزعــات االلية مع اســتعمال 
المزور ،والتي  راح ضحيتها عدة أشخاص على 
مستوى مناطق مختلفة من مدينة تبسة ،حيث تعود 
وقائع القضية الى تقدم عدة اشخاص خالل يومين 
متتالييــن من مقر االمن الحضــري الخامس  من 
اجــل تقديم شــكوى بخصوص تعرضهــم لعملية 
نصب واحيال مع سرقة مبالغ معتبرة من حساباهم 
الجاريــة الخاصة ببريــد الجزائر، من طرف احد 
األشــخاص المجهولين عن طريــق ايهامهم اثناء 
مســاعدتهم بســحب مســتحقاتهم بــان البطاقــات 
المغناطيســية الخاصــة بهــم  قد تــم حجزها على 
مستوى الموزع االلي ،مع سحب هذه المستحقات 
من حسابات ضحاياه باستعمال ذات البطاقات في 
وقــت الحق، ليتم بناء على ذلــك تكثيف األبحاث 
والتحريــات مع تفعيــل الجانب الخاص باســتقاء 
المعلومــات ووضــع نقــاط مراقبة على مســتوى 
الموزعــات االلية الرئيســية بمدينة تبســة، حيث 
خالل ذلك تمكنــت قوات الشــرطة التابعة لألمن 

الحضــري الثاني مــن توقيــف احــد األشــخاص 
المســبوقين قضائيا والذي اثنــاء اخضاعه لعملية 
التلمس الجسدي عثر بحوزته على صكوك بريدية 
تحمــل اســماء أخرى غير اســمه و مــدون عليها 
مبالــغ ماليــة مختلفة، ليتم بناء على ذلك التنســيق 
مع مصالــح االمــن الحضــري الخامس وتحويل 
المشــتبه فيــه الــى ذات المصلحــة مع اســتدعاء 
الضحايــا ،الذيــن تعرفــوا على المتــورط بمجرد 
عرضــه عليهم ،وعليــه تم توقيــف المعني وفتح 

تحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة.
التحقيق المفتوح شمل استدعاء أصحاب الصكوك 
البريديــة المحجــوزة المــدون عليهــا أســماؤهم 
والذين أكدوا انهم تعرضوا لعمليات ســرقة دفاتر 
صكوكهم في أوقات سابقة، وعليه تم انجاز ملفات 
جزائية منفصلة ضد المتورط حول ذات القضايا، 
والتي بعد إتمام كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 
الخاصة بها تم تقديم المشــتبه فيه امام العدالة لدى 
محكمة تبســة التــي أصدرت في حقه امرا يقضي 

باإليداع. 
منى بوعكاز 

 استحوذ عىل 7500 أورو ، 80 مليون سنتيم ومجوهرات 

توقيف سارق منزل متلبسا في أم البواقي 
 

 

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية 
رقم 5 تحصيص رقم137 المدينة علي 

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير:
 محمد مصباح
منسقة التحرير :

 مريم بحشاشي   

التحرير :
هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

aineldjazairpub@gmail.com

المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار 
   ANEP

الهاتف : 021737128-
021737678
021733043

الفاكس :021739559
SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق

 التوزيع :قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazaironline.com

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

"بعدستهن" أول معرض بمسيلة 
لفنانات الصورة الفوتوغرافية

  
n     تعتزم جمعية المســيلة لفن التصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع 
االتحــاد العالمي للتصوير الفوتوغرافــي )GPU( تنظيم أول معرض 

نسوي للصور الفوتوغرافية بوالية المسيلة.
المعرض الذي سيقام بمناسبة عيد المرأة المصادف ل 8 مارس 2021 
يحمل شــعار »بعدســتهن« ســيكون فرصة لفنانات التصوير الضوئي 

لعرض أعمالهن.
وكتبت الجهة المنظمة في إعالنها عن المعرض أن اليوم الدولي للمرأة 
أو اليــوم العالمــي للمرأة هو احتفال عالمي يحــدث في اليوم الثامن من 
شــهر مــارس من كل عام، ويقــام للداللة على االحتــرام العام، وتقدير 
وحب المرأة إلنجازاتها االقتصادية، والسياســية واالجتماعية والثقافية 

وهو الهدف من هذه التظاهرة.
وتدعو جمعية المســيلة لفن التصوير الفوتوغرافي المهتمات بالتصوير 
الفوتوغرافي للمشــاركة في المعرض بإرسال خمسة صور قبل تاريخ 
kehalirafik@gmail. 01 مارس 2021 إلــى البريد اإللكتروني

com
وســتتكفل الجمعيــة بطبع الصور المشــاركة، ولم يتــم تحديد موضوع 
معيــن للصــور وللمشــاركات الحريــة في اختيــار المحتــوى على أن 
 تقــوم لجنــة مختصــة باختيــار تلــك التــي ســيراها زوار المعــرض.
وسيتم افتتاح الصالون على الساعة 11 صباحا ليستمر لمدة 10 أيام.

وكشــف رئيــس الجمعية المصــور المحتــرف رفيق كحالي أنه ســيتم 
اختيــار أحســن خمس صــور وتكريــم أصحابهم فــي الحفــل، مؤكدا 
أن الهــدف مــن المعرض هــو ترقية فــن التصويــر الفوتوغرافي في 
أواســط المــرأة الجزائريــة و إبراز طاقتهــا اإلبداعيــة، باإلضافة إلى 
 تمكينها من التعبير عن نفســها وبيئتها من خالل عدســة آلة التصوير.
وأضــاف ذات المتحــدث أن المعرض هو بداية لمشــاريع أخرى لهاته 

الفئة لتقديم منبر لها من أجل سماع صوتها.

  علماء الواليات المتحدة ينجحون ألول 
مرة باستنساخ حيوان مهدد باالنقراض

n   أعلنــت خدمــة 
األســماك والحياة البرية 
األمريكيــة، أن العلمــاء 
مــرة  ألول  نجحــوا 
باستنســاخ حيوان النمس 
أســود القدميــن المهــدد 

باالنقراض.
الــذي  الحيــوان  وكان   
اطلق عليه اسم إليزابيث 
آيــن، قــد ولد في شــهر 
واآلن  الماضي،  ديسمبر 
فقــط كشــفت المعلومات 
عنــه. وقــد تمــت عملية 
باســتخدام  االستنســاخ 
الجينات المجمدة لحيوان 
من نفــس النوع نفق قبل 
أكثر مــن 30 عاما. وقد 

تكللت عملية االستنســاخ بوالدة نسختين، نفقت إحداهما، وبقيت النسخة 
الثانية.

ويقــول بن نوفاك، كبير خبراء منظمــة Revive & Restore غير 
الربحية لحماية البيئة، »يمكــن أن تكون للتكنولوجيا الحيوية والبيانات 

الجينومية، أهمية في الجهود المبذولة لحماية البيئة«.
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

خرباء يحذرون من تناول 
مسكنات األلم قبل لقاح "كوفيد19-"

n  بعد الحصــول على لقاح "كوفيد19-" 
مــن الشــائع ظهور آثــار جانبيــة خفيفة مثل 
الوجــع فــي موقــع الحقــن وآالم العضالت 

والصداع.
وسعى البعض إلى منع هذه المضايقات بشكل 
اســتباقي، عن طريــق تناول مســكنات األلم 
التي ال تستلزم وصفة طبية، مثل إيبوبروفين 
)أدفيل( أو أســيتامينوفين )يباع في الواليات 
المتحدة باســم تايلينــول(، قبل الحصول على 

جرعة اللقاح.
 لكن الخبراء يحذرون اآلن من أخذ مسكنات 
لأللــم قبــل اللقــاح، ألنــه من غيــر الواضح 
كيــف يمكــن أن تتداخل مــع فعاليــة اللقاح. 
ومــن المحتمــل أن يضعفوه مــن خالل كبح 
االســتجابة المناعية التي تدرب الجســم على 
محاربــة فيــروس كورونا وتــؤدي إلى آثار 

جانبية.
وقالت الصيدالنية سونيا باتيل: "هناك بعض 
القلــق مــن أن تنــاول تايلينــول أو مضادات 
االلتهــاب غير الســتيروئيدية قبــل تلقي لقاح 
كوفيد19- يمكن أن يؤثر على الفعالية ويغير 
قدرة جســمك على إنتاج اســتجابة كافية من 

األجسام المضادة للقاح«.
وأضافــت "ال توجد حتــى اآلن إجابة نهائية 
عن هذا السؤال والتوصية العامة هي االبتعاد 
عنهــا قبل أخذ اللقاح إلنتاج اســتجابة مناعية 

أفضل«.
ومــن المحتمــل أن يكون تناول مســكن لأللم 
دون وصفــة طبيــة بعد الحقن أمــرا جيدا إذا 

كانت األعراض تستدعي ذلك
وبعــد لقاحك، توصي مراكز الســيطرة على 
األمــراض والوقاية منها بالتحدث إلى طبيبك 
قبــل تناول مســكنات األلم. وتقــول المنظمة 
علــى موقعهــا اإللكترونــي: "يمكنــك تناول 
هذه األدويــة للتخفيف من اآلثار الجانبية بعد 
التطعيم إذا لم يكن لديك أســباب طبية أخرى 
تمنعك من تناول هذه األدوية بشكل طبيعي«
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n  تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مسكيانة 
األســبوع الماضي ، من توقيف شــخص مشــتبه فيــه في قضية 
الســرقة من داخل مســكن بالتســلق في حالة تلبس مع استرجاع 

المسروقات.
القضية تعود الى يوم األربعاء  الماضي في حدود الساعة الثانيـة 
ليــال ، ايــن تلقت مصالح الشــرطة بأمن دائرة مســكيانة لمكالمة 
هاتفيــة من قبل احد المواطنيــن طالبا من خاللها التدخل لصالحه 
، علــى الفور تم التنقل لمســكن هذا األخير الكائن على مســتوى 

حي حماني مصطفى ، أين تم توقيف المشــتبه فيه في حالة تلبس 
بالســرقة ، المشتبه فيه البالغ من العمر35 سنة وبعد تحويله الى 
مقر الشــرطة وتفتيشه عثر على مسروقات الضحية مخبأة داخل 
البســته والمتمثلة في: مبلغ مالي بالعملــة الوطنية واالجنبية 80 
مليون ســنتيم و 7500 اورو  وكميــة من الحلي الذهبي محزمة 
، سلسلة  ، سوارين  ، خاتمين ، قورمات و قرط وحلي فضي ، 
لينجز ضده ملفا جزائيا قدم بموجبه امام نيابة محكمة مسكيانة  .
 رفيق حلوي

ع س ل
لـسع 

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

بدون تعليق



n وبمقتضــى هــذا المرســوم، عيــن رئيــس 
الجمهورية، الســيد عبد العزيــز جراد وزيرا أوال 
الســيد صبري بوقدوم  وزيرا للشؤون الخارجية، 
الســيد كمال بلجــود  وزيرا للداخليــة والجماعات 
بلقاســم  الســيد  العمرانيــة،  والتهيئــة  المحليــة 
زغماتــي  وزيرا للعــدل، حافظا لألختــام،  أيمن 
بــن عبد الرحمــان  وزيــرا للمالية، الســيد محمد 
عرقــاب  وزيرا للطاقــة والمناجم، شــمس الدين 
والطاقــات  الطاقــوي  لالنتقــال  وزيــرا  شــيتور 

المتجددة.
كمــا أبقــى الرئيــس تبــون علــى الســيد  الطيب 
زيتونــي  وزيــرا للمجاهديــن وذوي الحقــوق، و 
الســيد يوســف بلمهدي  وزيــرا للشــؤون الدينية 

واألوقاف.
و أســندت حقيبة التربية الوطنية إلى الوافد الجديد 
محمد أوجاوت، فيما احتفظ  الســيد عبد الباقي بن 
زيان  بــوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما 
احتفظت كل من  هيام بن فريحة  بوزارة التكوين 
والتعليم المهنيين، و مليكة بن دودة بوزارة الثقافة 

والفنون.
و احتفــظ ســيد علــي خالــدي بحقيبــة الشــباب 
والرياضة، رغم الجدل الذي أثارته تصريحاته في 
وقت ســابق السيما على مســتوى مواقع التواصل  
الجتماعي.  و عادت حقيبة الرقمنة واإلحصائيات 
لحســين شــرحبيل، و حقيبة البريــد والمواصالت 

السلكية والالسلكية إلى إبراهيم بومزار.  
كما احتفظ رئيس الجمهورية بكوثر كريكو  وزيرة 
للتضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة . وعين 
محمد باشــا  وزيــرا للصناعة. كمــا احتفظ أيضا 
بعبــد الحميــد حمداني  وزيــرا للفالحــة والتنمية 
الريفيــة وعيــن المدير العام لوكالــة عدل  طارق 

بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة.
كمــا أبقى الرئيس أيضا على  كمال رزيق  وزيرا 
للتجــارة، و عمــار بلحيمــر  وزيــرا لإلتصــال، 

ناطقا رســميا للحكومــة، و  كمال ناصري وزيرا 
لألشــغال العموميــة والنقــل،و  مصطفــى كمال 

ميهوبي  وزيرا للموارد المائية.
وتم تكليف المستشــار السابق برئاسة الجمهورية، 
محمد علــي بوغازي بحقيبة للســياحة والصناعة 
التقليديــة والعمــل العائلي. كما تــم االحتفاظ بعبد 
الرحمــان بــن بوزيد  وزيــرا للصحة والســكان 
وإصالح المستشفيات والهاشــمي جعبوب وزيرا 
للعمل والتشــغيل والضمان االجتماعي، و بســمة 
أزوار في منصب  وزيرة للعالقات مع البرلمان.

الملفــت أيضــا في هــذا التعديــل الحكومــي، هو 
عــودة  دليلــة بوجمعــة إلــى منصــب  وزيــرة 
للبيئــة، مــع بقــاء أحمد فروخــي وزيــرا للصيد 
البحــري والمنتجــات الصيدية، إلــى جانب  عبد 
الرحمــان لطفي جمال بن باحمد  وزيرا للصناعة 

الصيدالنيــة و نســيم ديافــات  وزيــرا منتدبا لدى 
الصغيــرة،  بالمؤسســات  مكلفــا  األول  الوزيــر 
و ياســين المهدي وليد  وزيــرا منتدبا لدى الوزير 
األول مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، 
و  إســماعيل مصبــاح  كاتبــا للدولة لــدى وزير 
الصحة والســكان وإصــالح المستشــفيات، مكلفا 
بإصــالح المستشــفيات. كمــا تم كذلــك االحتفاظ 
بالرياضية و بطلة الجيدو سابقا ســليمة ســواكري 
كاتبــة للدولة لدى وزير الشــباب والرياضة مكلفة 

برياضة النخبة.
كمــا تم االحتفــاظ  بيحيــى بوخــاري، أمينا عاما 
للحكومــة وبموجــب هذا التعديــل الحكومي، قرر 
رئيــس الجمهورية تقليص عــدد الدوائر الوزارية 
والتركيــز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات 

جديدة.

3عين على الحدث

الرئيس تبون يرتأس اجتماعا دوريا للمجلس األعىل لألمن

الرئيس تبون يجّدد الثقة يف جراد ووزراء السيادة

عطار و آيت علي يغادران الحكومة 
و  دليلة بوجمعة تعود إلى البيئة 

ترأس رئيس الجمهورية، الســيد عبد المجيد تبون، القائد األعلى للقوات المســلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس األحد، اجتماعا 
دوريا للمجلس األعلى لألمن خصص لتقييم الوضع العام للبالد، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقع عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, أمس األحد, مرسوما رئاسيا يتضمن 
تعديال في الحكومة, جدد خالله الثقة في الوزير األول عبد العزيز جراد، و وزراء الســيادة ممثلين في الخارجية الداخلية والعدل 
فيما استغنى عن خدمات وزراء الصناعة فرحات آيت علي  والطاقة عبد المجيد عطار  حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

تّم فيه تقييم األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية للبالد

n وجاء فــي البيان : »ترأس يوم األحد 
21 فيفري 2021، السيد عبد المجيد تبون، 
رئيــس الجمهورية، القائــد األعلى للقوات 
المســلحة، وزير الدفــاع الوطني، اجتماعا 
دوريا للمجلس األعلى لألمن خصص لتقييم 
الوضع العام للبالد على المستويات األمنية 

والسياسية واالقتصادية«.
أعضــاء  لمداخــالت  اســتمع  أن  »وبعــد 
المجلــس األعلــى لألمــن حــول المســائل 
المدرجة في جدول األعمال، أســدى السيد 
الرئيس تعليماته للمســؤولين، كل في مجال 

اختصاصه«، وفقا لذات المصدر.
»هذا وقد حيا رئيس الجمهورية المجهودات 
المبذولــة من أجل الحفاظ على االســتقرار 
العام بالبــالد، خاصة تلك المتعلقة بمجابهة 
فيــروس كورونــا كوفيــد19- واالنطالقة 
الموفقة لعمليــة التلقيح ضد هذه الجائحة«، 

يضيف البيان.
ق ـ و

إثنــان فــي أن  n ال يختلــف 
انطلــق  الــذي  الشــعبي  الحــراك 
قطــاره يــوم 22 فيفــري 2019 
لوقــف العهــدة الخامســة للرئيس 
عبــد العزيــز بوتفليقــة المدفوعــة 
حقــق  قــد  محيطــه  مــن طــرف 
مطالبــه وأكثر ولعل أبرزها تنظيم 
انتخابات رئاســية وتأســيس لجنة 
مستقلة لمراقبة االنتخابات، ثم حل 
البرلمان مؤخرا. ومن المنتظر أن 
يحقق الحراك مطالب أخرى تتجسد 
فــي محطات سياســية قادمة أهمها 
المســبقة  التشــريعية  االنتخابــات 
ومن أكبر إنجازات الحراك إفشاله 
لمحاولــة ضربــه واســتغالله من 
طــرف جهــات داخليــة وخارجية 
لضرب الوحــدة الوطنية والترابية 
تمهيدا لعــودة »العصبــات« التي 
تحركها مصالح أجنبية في مقدمتها 

فرنسا .
بدخول الحراك الشعبي الذي أبهر 
العالم بســلمتيه عامه الثاني، يكون 
هــذا األخيــر الــذي كانــت غاياته 
الوحيــدة يــوم 22 نوفمبر 2019 
الخامســة  العهــدة  مســار  إيقــاف 
للرئيس عبد العزيــز بوتفليقة التي 
كان يريدهــا محيطــه بقيــادة أخيه 
ومستشــاره الخاص السعيد وفريق 
مــن الــوزراء لخدمــة  مصالحهم 
الشــخصية الضيقــة على حســاب 
مصالــح الشــعب واألمــة قد حقق 
أهدافــه و أكثر فالــي جانب إحباط 
العهدة الخامســة تمكن الحراك من 
تحقيــق مطلبه بإنشــاء هيئة وطنية 
مســتقلة لمراقبة االنتخابــات التي 
أشرفت على أول انتخابات رئاسية 
المســتقلة،  الجزائــر  تاريــخ  فــي 
ثــم اســتفتاء تعديل الدســتور الذي 
فضــح حــزب اإلدارة الــذي كان 
يزور نتائج االنتخابات على مقاس 

الحاكم.
ومن إنجــازات الحراك نجاحه في 
كســب رهان وضــع الجزائر على 
الصحيحــة  الديمقراطيــة  الســكة 
بتنظيــم انتخابــات رئاســية فصل 
فيها الشعب كلمته لصالح المترشح 
الحر عبد المجيــد تبون الذي وعد 
بــدوره ســاعات بعد إعــالن فوزه 
بمد يده للحــراك ومع كل الخيرين 
مــن أبناء البالد لبناء جزائر جديدة 
تحدث قطيعــة جذرية مع الماضي 
البليــد وبالتالي ســد األبــواب أمام 
دعاة المراحــل االنتقالية التي تفتح 
باب واسعا للتدخل األجنبي ونظام 
الكوطــة البعيد عن رغبة الشــعب 

بناء نظام الحكم .
إنجــازات  أعظــم  مــن  ولعــل 
الحراك  التي حققها بمرافقة الجيش 

الوطني الشعبي وفشل في تحقيقها 
ســابقا جهــازا العدالــة ومصالــح 
األمــن، مكافحته الفســاد والزمرة 
الفاســدة حيث بفضله فتحت العدالة 
كبرى ملفات الفساد التي كانت في 
السابق من الطابوهات المستحيلة، 
حيث لم يســتثن » منجل العدالة » 
كما ســماه الحراك بنفسه، رؤساء 
الحكومــات حيث توبــع الوزيران 
األوالن الســابقان في أكثر من 11 
قضيــة فســاد إلى جانب عشــرات 
الــوزراء والــوالة كمــا فتح ألول 
مــرة ملــف التمويل الخفــي للحمة 
االنتخابيــة للرئيــس المخلوع عبد 

العزيز بوتفليقة .
ويرى الكثير من المتتبعين، أن من 
أعظم إنجــازات الحراك الشــعبي 
العفــوي، تعزيزه للحمــة الوطنية 
بأبعادها الروحية واإلقليمية والتي 
تجسدت في الشــعارات الثورية و 
النوفمبريــة التي كانــت ترفع على 
مدار كافة الُجمعات، وأيام الثالثاء 

بالنسبة لحراك الطلبة والشباب.
 كمــا أبــان الحــراك الشــعبي عن 
تمســكه بالوحدة الوطنية، ورفض 
التدخل في الشــؤون الداخلية للبالد 
بالــرد الحاســم والمناســب علــى 
دعوات التدخل األجنبي التي كانت 
تصدر خاصة من قبل فرنســا التي 
خســرت كافة مواقعها ومصالحها 
بالجزائر بزوال نظام حكم الرئيس 
الســابق، و التــي كان يضمــن لها 
امتيــازات عديــدة دون أن تعــود 
بالنفع العام على المواطن البسيط .
الحــراك  إنجــازات  آخــر  ومــن 
الشــعبي التي تجســدت فــي األيام 
األخيــرة، إقرار رئيس الجمهورية 
عبــد المجيــد تبــون عفوا رئاســيا 
عــن محكومــي الحــراك و الذين 
يقــدرون بـ60 شــخصا وشــملت 
الدفعة األولى33 منهم. في انتظار 
دفعة أخرى مع قادم األيام وهو ما 
كان يطالب به الحراك في جمعاته 
األخيرة باإلضافة إلى حل المجلس 
الشعبي الوطني الذي يفتقد للشرعية 
الشــعبية بســبب الخروقــات التي 
ســادت في تنظيم تشــريعيات ماي 
2017 خاصــة مــن قبــل أحزاب 
الســلطة ممثلة في التجمع الوطني 
التحريــر  وجبهــة  الديمقراطــي 
الوطنــي وحلفائهــم . وينتظــر أن 
تتجســد في األيــام القليلــة القادمة 
مزيد من مطالب الحراك الشــعبي 
لتولــي  للشــباب  المجــال  كفســح 
والبرلمــان  المســؤولية  مناصــب 
وســيكون ذلك في محطات سياسية 
قادمة أولها االنتخابات التشــريعية 

ثم المحلية .
ربيع ـ  م

الحراك الشعبي يف ذكراه الثانية.. 
إنجازات تحققت و أخرى عىل الطريق

الجزائر : ربيع ـ م 

أفشل مساعي اخرتاقه واستعماله يف 
ضرب وحدة الشعب

اإلثنين 22  فيفري  2021
الموافق لـ 10 رجب 1442

n وقــع رئيس الجمهورية، الســيد عبد المجيد تبــون، القائد األعلى 
للقوات المســلحة وزير الدفاع الوطني المرسوم الرئاسي المتعلق بحل 

المجلس الشعبي الوطني.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن رئيس الجمهورية كان قــد أعلن، في خطاب 
لألمــة الخميــس الماضي، عن حــل المجلس الشــعبي الوطني الحالي 

وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.
وأج

رئيس الجمهورية يوقع المرسوم 
المتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني



الغرفة الجزائية األوىل لمجلس قضاء الجزائر

تأييد حكم السجن بـ 5 سنوات 
لسالل و أويحيى والرباءة لزعالن

n أّيــدت الغرفــة الجزائيــة األولى لمجلــس قضاء الجزائر صبــاح أمس األحد 
األحكام الصادرة في حق المســؤولين الســابقين المتهمين في قضية فســاد جي 
بــي فارمــا التابعة لمجمع كونــدور لعائلة بن حمادي وكــذا التمويل الخفي لحمة 
بوتفليقة في رئاســيات 2019 الملغاة  والقاضية بســجن لمدة 5 ســنوات سجنا 

نافذة في حق الوزيران األوالن السابقين احمد اويحيى وعبد المالك سالل.
كمــا أيــدت نفس المحكمة حكم البراءة التي كانت قد أصدرتها المحكمة االبتدائية 
على مســتوى ســيدي أمحمد شــهر نوفمبر الفارط والقاضية ببراءة وزير النقل 

واألشغال العمومية سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبد الغاني زعالن
وقد توبع في هذه القضية كل من احمد أويحيى وعبد المالك سالل وزعالن بتهم 
ذات صلــة بقضايا فســاد و وتتعلــق بمنح امتيازات غير مبــررة لمجمع كوندور 
وفروعــه  التابعة لعائلة بن حمادي منها تســهيالت إلنجاز مصنع لألدوية »جي 
بــي فارما« بغــرب الجزائــر العاصمة ومنحه تســهيالت اعتبرت غيــر قانونية 
إضافة إلى اســتغالل النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي 
»موبيليــس » كمــا تــم متابعة اإلخوة بن حمــاي في هذه القضيــة منهم الوزير 
الســابق للبريــد والمواصالت الراحل موســى بــن حمادي بتهمة المســاهمة في 
تمويل الحملة االنتخابية للعهدة الخامســة  للرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة 
عبر حســاب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مســاهمات مالية من جهات ال عالقة 

بالحملة االنتخابية للرئيس السابق.
ربيع ـ م

أحالت ملفه عىل الجنايات

الجزائر  قضــاء  مجلس  اتهــام  غرفة 
ترفض اإلفراج عن عيل لغديري

n رفضــت غرفــة االتهام لدى مجلــس قضاء الجزائــر العاصمة االحد 
رفــض االفــراج عن اللــواء المتقاعد علي لغديري مــع إحالة ملفة على 
محكمة الجنايات  لذات المجلس في الدورة القادمةويتابع اللواء المتقاعد 
علــي لغديــري والمترشــح لالنتخابات الرئاســية الملغاة بســبب الحراك 
الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019 بتهمة المشاركة في اضعاف 
معنويات الجيش الوطني وذلك بعدما تم في وقت ســابق اعفاءه من تهم 
منح معلومات اقتصادية لجهات اجنبيةلإلشــارة فان المحكمة العليا كانت 
قــد نقضت و ابطلت قرار الصادر عــن غرفة االتهام و امرت في قرارها 
بــأن تنظر هيئــة اخرى في ملف الغديري بتشــكيلة جديدة قبل ان تصدر 

اليوم غرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر هذا القرار بعد ثالثة تاجيالت.
ربيع م

بسبب إرضاب المحامني لناحية البليدة

تأجيــل محاكمة كمال البويش ليوم 
14 مارس

n قــررت محكمــة تيبازة، أمس األحد، تأجيل النظــر في محاكمة كمال 
شــيخي المدعو »البوشــي« المتهم في قضية فســاد, ليــوم 14 مارس 
القادم وذلك بســبب اإلضراب الذي تشــنه نقابة المحاميــن ناحية البليدة 
علــى خلفية  متابعــة أحد المحامين و إيداعه الســجن المؤقت.لإلشــارة 
يتابــع كمال شــيخي, رفقة ثالثة متهمين آخريــن موثق و موظفين إثنين 
الــذي أصــدر بحقة قاضــي التحقيق لدى محكمــة تيبازة, أمــرا باإليداع 
بتاريــخ 15 اكتوبر 2020, بجنح منح مزية غير مســتحقة وتخفضيات 
فــي الضرائب و الرســوم دون ترخيص وإســتغالل وظيفــة و أخذ فوائد 
بصفة غير قانونية  ولدى تقديم األطراف أمام نيابة محكمة تيبازة بتاريخ 
15 أكتوبــر  الفارط  أحيل الملف على قاضــي التحقيق, أمر هذا األخير 
بوضعــه رهــن الحبس المؤقــت و إخضاع بقية المتهميــن لنظام الرقابة 
القضائية وتعــود وقائع القضية الى ســنة 2016, لما قــام المتهم كمال 
شــيخي بإبــرام عقد تحويل ملكيــة عقارية واقعة بعيــن البنيان بالجزائر 
العاصمة ملك له  إلى شركة ذات مسؤولية محدودة »ليكس للترقية« له 
صفة شــريك و مسير فيها لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة, واستفاد من 
تخفيض في الضرائب, و لم يدفع سوى نسبة تقدر بواحد بالمئة بدال من 
5 بالمئة.وتعتبــر تلك االمتيازات مخالفة للتنظيمات المعمول بها, و أدت 
الى فتح تحقيق قضائي ســنة 2018 و مباشــرة إجراءات المتابعة وفقا 
لقانون الفســاد حيث أســفرت التحقيقات عن خســارة تقدر ب15 مليون 

دينار للخزينة العمومية
ربيع ـ م 

للمترشــحين  وبالنســبة   n

مراجعــة  تتــم  المتمدرســين، 
المعلومــات عبر األرضية الرقمية 
لوزارة التربية الوطنية من طرف 
مديري المؤسســات، و عن طريق 
مواقع الديوان الوطني لالمتحانات 
والمسابقات من طرف المترشحين 
علــى  لالطــالع  المتمدرســين 
معلوماتهم باستخدام اسم المستخدم 
مترشــح  لــكل  الســري  والرقــم 
المدونان على وصل اســتالم ملف 
الــوزارة  وأوضحــت  التســجيل، 
أنه علــى المترشــحين تبليغ مدير 
المؤسســة في حال وجود خطأ في 

التســجيل ،و تتــم علميــة مراجعة 
المعلومات الشــخصية للمترشحين 
أيضا عبر الفضاء الخاص بأولياء 

التالميذ في األرضية الرقمية. 
 و بالنســبة للمترشــحين األحرار 
عــن  المعلومــات  مراجعــة  تتــم 
طريــق موقعــي الديــوان الوطني 
الخاصين  والمسابقات  لالمتحانات 
بامتحان شــهادة البكالوريا وشهادة 
التعليــم المتوســط ، إضافــة إلــى 
موقع امتحــان نهاية مرحلة التعليم 

االبتدائي. 
أنــه  الــوزارة  وأوضحــت  هــذا 
على  المترشــحين  لزامــا  يكــون 
تبليــغ مديرية التربيــة التابعين لها 
بالتصحيحــات الالزمــة كتابيا قبل 

18 مارس المقبل. 

وزارة  في   بيــان  جــاء  و   n
الدفــاع الوطنــي تداولــت بعــض 
عبــر  الفتنــة  وأبــواق  األطــراف 
صفحاتها االلكترونيــة التحريضية 
أخبــارا عارية مــن الصحة مفادها 
تســتند  العســكرية  المؤسســة  أن 
في نشــاطاتها وعملياتهــا الداخلية 
والخارجيــة إلــى أجنــدات وأوامر 
تصــدر عــن جهــات أجنبية, وبأن 
الجيــش الوطنــي الشــعبي بصــدد 
فــي  للمشــاركة  قــوات  إرســال 
عمليات عســكرية خــارج الحدود 
الوطنيــة تحت مظلة قــوات أجنبية 
في إطــار مجموعة دول الســاحل 
الخمس  وهو أمر غير وارد وغير 
مقبــول. كما أنها دعاية ال يمكن أن 

تصدر إال من جهلة يعملون بأوامر 
من مصالح نظام المخزن المغربي 
والصهيونيــة و في هذا الصدد فإن 
وزارة الدفاع الوطني تكذب وبصفة 
قطعية كل هذه التأويالت المغلوطة 
ذات النوايــا الخبيثــة, التــي يتوهم 
مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة 

اســتقرار البــالد, وتطمئــن الرأي 
العام الوطني بــأن الجيش الوطني 
الشــعبي, ســليل جيــش التحريــر 
الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته 
وتحركاته إال لســلطة السيد رئيس 
للقوات  القائــد األعلى  الجمهورية, 
المســلحة, وزير الدفــاع الوطنــي 

ووفق مهامه الدســتورية الواضحة 
وقوانيــن الجمهوريــة, دفاعــا عن 
السيادة الوطنية ووحدة وأمن البالد

كما تؤكــد وزارة الدفاع الوطني - 
يضيــف البيان- على أن مشــاركة 
الجيــش الوطنــي الشــعبي خــارج 
حدود البالد تقررها إرادة الشــعب 
دســتور  عليــه  ينــص  مــا  وفــق 
الجمهورية وإذ ننوه بوعي وإدراك 
الــرأي العام الوطني بما يحاك ضد 
الجزائر مــن مؤامرات ودســائس 
أضحــت معروفــة لــدى الجميــع, 
ومراعــاة للمصلحــة العليا للوطن, 
فإننــا ندعوه إلــى مضاعفة الحيطة 
المعلومــات  واليقظــة بخصــوص 
واألخبار المغلوطــة المتداولة التي 
تســعى يائســة إلى ضرب استقرار 

البالد

n وجــاءت فــي المراســلة التي أوفدتهــا وزارة 
أمــس  إلــى  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم 
جميــع  عبــر  الجامعيــة  المؤسســات  مســؤولي 
التــراب الوطنــي  انه فــي إطار تقييم ســير ملف 
الســكن لفائدة أســاتذة قطاع التعليم العالي والبحث 
العلمــي وباعتبــار أن المعلومــة اإلحصائيــة أداة 
تامة في تقييم و توجيه سياســة القطاع  في الشــق 
االجتماعــي  دعــت مســؤولي القطــاع بالواليات 
موافاة الــوزارة بالعدد اإلجمالي لألســاتذة طالبي 
الســكن على مستوى المؤسسات الجامعية، مقارنة 
مع مختلف الحصص المخصصة لكل مؤسسة بكل 
الصيــغ، بما فــي ذلك الســكنات الوظيفية المنجزة 

لفائدة القطــاع، الســكنات االجتماعية الموضوعة 
تحت تصرف المؤسســات الســتعمالها كســكنات 
وظيفيــة وأي صيــغ أخرى على غــرار الترقوي 

المدعــم وصيغة عدل من اجل تدار العجز والنظر 
فــي إمكانيــة مســاعدة األســاتذة  المعنييــن على 
الحصول على سكناتهم في اقرب اآلجال الممكنة.

اإلثنين 22 فيفري  2021
الموافق لـ 10 رجب  1442

انطالق مراجعة المعلومات الشخصية للمترشحين 
لالمتحانات الوطنية بداية من 1 مارس

وزارة الدفاع الوطني تفّند إرسال قوات للمشاركة يف عمليات عسكرية خارج الحدود

وزارة التعليم العايل تطلب إحصاء احتياجات األساتذة يف مجال السكن بكل صيغه

عين على الحدث
4

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن إطالق عملية مراجعة  المعلومات الشخصية للمترشحين في 
االمتحانات الوطنية دورة 2021 ، بداية من الفاتح مارس المقبل . وذكرت الوزارة في بيان له ، أصدرته 

، أمس ، للمترشحين المتمدرسين واألحرار لدورة 2021 أن  عملية مراجعة المعلومات الشخصية 
للمترشحين قصد التأكد من التسجيل ومن صحة المعلومات ستنطلق في 1 مارس إلى غاية 15 مارس . 

كّذبت وزارة الدفاع الوطني بصفة قطعية  كل التأويالت المغلوطة, التي تداولتها بعض األطراف وأبواق الفتنة, مفادها أن 
الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية 

في إطار مجموعة دول الساحل الخمس  حسب ما أفاد به  أمس األحد بيان للوزارة

راسلت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مدراء  المؤسسات الجامعية  تطلبهم فيها بإحصاء احتجاجات األساتذة 
الجامعيين في مجال السكن، و كذا قوائم المسجلين في  مختلف الصيغ السكنية المطروحة منها صيغة البيع باإليجار عدل و 

الترقوي العمومي قبل يوم الخميس القادم لمساعدتهم في الحصول على سكناتهم في اقرب اآلجال الممكنة.

قصد التأكد من التسجيل ومن صحة المعلومات الشخصية لهم

المعلومات المغلوطة تداولتها أطراف سيئة النّية

يف مراسلة لمدراء المؤسسات الجامعية

الجزائر:سناء-م 

 الجزائر: ربيع ـ م 

 الجزائر: ربيع ـ م 



n فــي الوقــت الــذي اعتبــر فيه 
متتبعــون أن قرار رئيس الجمهورية 
حل الغرفــة الســفلى للبرلمان، جاء 
الظــرف  مــع  مفاجئــا، خصوصــا 
الخــاص الذي تعيشــه الجزائر، من 
تعثر فــي التنمية و تراجــع مداخيل 
و  االجتماعــي  الوضــع  و  البــاد، 
الصحي نتيجة اآلثار األزمة الصحية 
الناجمة عن فيــروس كورونا، يرى 
آخرون أن قرار الرئيس كان متوقعا 
و منتظــرا ، خصوصــا و أنــه كان 
قــد تعهــد خــال حملتــه االنتخابية 
لرئاسات ديســمبر 2019، أن يقوم 
بالعديــد مــن اإلصاحات مباشــرة 
بعــد تقلده الحكــم. ومــن بينها  حل 
الوطني  وتنظيم  الشــعبي  المجلــس 
انتخابات تشــريعية مســبقة النتخاب 
نواب  ممثليــن للشــعب، بعيــدا عن 
المــال الفاســد، وهذه الخطــوة كان 
مــن المقرر أن يقوم بها الرئيس  في 
األشــهر األولى مــن بدايــة عهدته، 
لكن بســبب جائحــة كورونا و بعدها 
مرضه أدى إلــى تأخير القرار الذي 
و بمجــرد عودته إلــى أرض الوطن 

من رحلة العاج أعلن عنه. 
و بمجــرد إعــان الرئيس عن قرار 
الحــل، اشــتعلت مواقــع التواصــل 
االجتماعــي برســائل مــن مختلــف 
الجهــات، مــن نواب كتبوا ما يشــبه 
رسائل توديعية لعهدتهم، شكروا فيها 
مــن كان يتفاعــل معهم، وتحســروا 
على إنهاء العهدة  بـ«هذا الشــكل«، 
فقــد كتبت النائب فايــزة بوحامة من 
جبهــة التحريــر الوطنــي، رســالة 
علــى  الرســمية  صفحتهــا  علــى 
الفايســبوك،«قضاء هللا وقــدره  أن 
الثامنــة  التشــريعية  العهــدة  تكــون 
وتنتهي  بهــذا الشــكل...كانت عهدة 
صعبــة بــكل مخلفاتهــا عهــدة ليس 
بالســهلة مرت فيهــا الجزائــر بعدة 
ظروف من أال استقرار فى المؤسسة 
انتهت  ببرلمان  كبيــرة  وصراعات 
للحــراك  ....وصــوال  »الكادنــة« 

الشــعبي.... وكانــت أصعبهــا وباء 
الكورونا الــذي كان ضحيته اآلالف 
من الموتى رحمهم هللا«، و أضافت 
» قــدم اإلنســان خــال عملــه مــا 
اســتطاع من مجهود ونقل انشغاالت 
المواطنيــن بكل مصداقيــة وضمير 
مهني مرتاح أمــام هللا، نعم هناك ما 
هو مجسد في الواقع وهناك من كان 
نقا للجهــات المختصة وتبليغه بكل 

أمانة«. 
أمــا النائــب عــن جبهــة العدالــة و 
التنمية لخضر بن خاف فكتب عبر 
منشــور له علــى صفحته الرســمية 
هكــذا  قائــا:«  الفايســبوك  علــى 
شــاءت األقدار أن تكون عليه العهدة 
التشــريعية الثامنــة، وتنتهــي بهــذا 
الشــكل، لقد طالبنا مــرارا وتكرارا 
ومنــد2017 بذهــاب هــذا المجلس 
الــذي جــاء بالشــكل الــذي يعرفــه 
الجميــع، ولكن دامت هذه العهدة إلى 
39 ســنة، مــا عملنا فيها إال الســنة 

األولــى و األخيرة، فقط قبل أن تأتي 
علــى نهايتهــا بهذا الشــكل الخميس 
أضــاف  و  فيفــري2021«،   18
»كانت عهدة ليســت كباقي العهدات 
مليئــة باألحــداث ». و لــم يكتــف 
النائــب بذلــك فقد كتب في منشــور 
آخر«أعلــم متابعي بأنني ســأواصل 
نشــر أســئلتي الكتابية التي أودعتها 
قبل حل البرلمان ، كما انشــر أيضا 

ما وصلني من ردود للوزراء«. 
آخــرون  نــواب  راح  حيــن   فــي 
يواصلون نشــر ردود الوزراء على 
األســئلة التي كانوا قد أرسلوها لهم، 
قبل أن يعلــن الرئيس حل البرلمان، 
حيث كتب النائــب عن جبهة العدالة 
و التنميــة مســعود عمــراوي علــى 
صفحته الرســمية على الفاســيبوك« 
بأنه ســيحرص على اســتكمال نشر 
ردود الســادة الــوزراء عن أســئلتي 
الكتابية  التــي طرحتهــا قبــل حــل 
البرلمان« و قام بنشر مختلف ردود 

الوزراء. 
النــواب  منشــورات  عــن  وبعيــدا 
مــن  العديــد  نشــرت  ورســائلهم، 
الصفحــات المختصــة فــي األخبار 
على موقع الفاســيبوك، أسئلة عبارة 
عن رصد آلراء المواطنين و تقييمهم 
ألداء النــواب بعــد حــل البرلمان.و 
قــد جــاءت تعليقــات متتابعــي هذه 
الصفحــات متباينــة بين مــن اعتبر 
أن حــل البرلمان كان قرارا صائبا« 
كون أغلب النواب – حســبهم- كانوا 
يخدمــون مصالحهــم دون االهتمــام 
بانشــغاالت و هموم المواطنين، في 
حين اعتبــر آخرون أنــه يوجد قليل 
من النواب و يعــدون على األصابع 
مــن كانــوا يدافعــون عــن قضاياهم 
. فــي حيــن راح آخــرون يقدمــون 
شــكرهم لنواب اعتبروهــم من أكثر 
النواب«نشــاطا و تفاعــا بأســئلتهم 

الكتابية و الشفهية«.

5عين على الحدث

ترسيم صالح قوجيل رئيسا 
لمجلس األمة األربعاء المقبل

نواب يودعون عهدتهم برسائل وآخرون يواصلون
 نرش ردود الوزراء عىل أسئلتهم

أعلن،أمس، مجلس األمة، أنه سيتم بعد غد األربعاء، عقد جلسة علنية عامة تخصص لإلنتخاب من أجل ترسيم 
صالح قوجيل، رئيسا لمجلس األمة. 

كان قــرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الشــعبي الوطني، مفاجئا لبعــض النواب، في حين كان متوقعا آلخرين، و حالما أعلن 
الرئيس عن قراره هذا، سارع البعض منهم إلى كتابة رسائل توديعية، و آخرون  هبوا إلى توثيق »جهودهم في الغرفة السفلى 
للبرلمان طيلة عهدتهم من »حجم المشــاركة في الجلســات«، و »الكم من األســئلة الشفهوية و الكتابية و المداخالت«، في حين 
انهمك آخرون على الرّد  على تهكمات بعض رواد مواقع التواصل االجتماعي الذين اتهموهم بالتقصير في أدائهم، في حين راحت 

بعض الصفحات على الفاسبوك تطلق عملية »صبر أراء« حول أداء النواب لمهامهم. 

خالل جلسة علنية ستنعقد لـ»االنتخاب من أجل الرتسيم«

بعد أن قرر الرئيس حل الغرفة السفىل للربلمان

n وأوضح المجلس في بيانه، أنه أمس، »تقرر 
خــال اجتماع لمكتب المجلس، موســع لرؤســاء 
المجموعــات البرلمانية والمراقب البرلماني وبناء 
على الرغبات المعبر عنها من طرف المجموعات 
البرلمانيــة الممثلة بالمجلس -حزب جبهة التحرير 
الوطنــي و الثلــث الرئاســي والتجمــع الوطنــي 
الديمقراطي- عقد جلســة علنية عامة يوم األربعاء 
24 فيفري2021، تخصــص لانتخاب من أجل 

ترسيم  صالح قوجيل، رئيسا لمجلس األمة«. 
وأشــار البيــان إلــى أن االجتماع خصــص أيضا 
ل«تــدارس دور مجلــس األمة في هــذه المرحلة 
الدقيقــة مــن تاريخ بادنــا, في عهــد الجمهورية 
الجديــدة التــي يرســي معالمها عبــد المجيد تبون 
رئيــس الجمهوريــة، بما من شــأنه تفعيــل تكامل 
العمل المؤسساتي للدولة وبما يتواءم مع توجيهات 
رئيــس الجمهوريــة فــي الحفاظ على االســتقرار 

المؤسساتي« 

الجزائر:سناء- م
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اإلثنين 22  فيفري  2021
الموافق لـ 10 رجب 1442

n أكد الخبير في الشؤون الدولية 
البروفيســور،  واالســتراتيجية 
محنــد برقــوق، أن قــرار رئيــس 
الجمهوريــة عبد المجيــد تبون في 
خطابــه األخيــر، فيما يتعلق بحل 
المجلس الشعبي الوطني يعد قرارا 
صائبــا فــي عمليــة إعادة هندســة 
النظام السياسي، وتعبير فعلي على 
ضرورة وضع مؤسسات تشريعية 
ذات مصداقية قــادرة على مراقبة 

السلطة التنفيذية.
تصريــح  فــي  برقــوق  وأوضــح 
 « أن  األحــد،  أمــس  إذاعــي، 
المجلس الشعبي الوطني هو تعبير 
فعلــي عــن المشــاركة السياســية 
للمواطــن وتعبير فعلي على وجود 
مؤسســات قادرة، لمراقبة السلطة 
التنفيذيــة« ليضيــف أن » طبيعة 
العمليــة االنتخابيــة فــي 2017، 
كانت تشــوبها الكثير من النقائص 
والتجــاوزات وهو ما أفقدها الكثير 
مــن مصداقيتهــا« ليواصل حديثه 
قائــا أن »هذا القــرار صائب في 
عملية إعادة هندسة النظام السياسي 
خاصة بعد تعديل الدســتور خال 
شــهر نوفمبر 2020، وما جاء به 
من إعــادة محورة مختلــف أدوار 
المؤسســات السياســية بما في ذلك 

المجلس الشعبي الوطني«.
كما أكد برقوق أن »خطاب رئيس 
الجمهورية كان يحمل عدة دالالت 
ويهــدف إلى إعادة هندســة النظام 
السياســي الجزائــري وإعادة بعث 

االقتصــاد الوطني بطريقــة قائمة 
علــى ثاثة قيم وطنيــة وهي قيمة 
التضامــن والثانية قيمــة المواطنة 
بجعــل المواطــن أســاس الحكم«، 
والثالثة التــي اعتبرها األهم »هي 
فكرة بناء اســتقرار نســقي مستديم 
عن طريق جمــع مختلف الفواعل 
التــي بإمكانهــا أن تخلــق تجانس 

مجتمعي وتضمن االستقرار«.
من جانب آخر، أشــار برقوق إلى 
يهــدف  الجمهوريــة  أن »رئيــس 
إلــى بنــاء مصداقية جديــدة لنظام 
السياسي، عن طريق تجديد قواعد 
العمل السياسي، وبأن »هذا القرار 
ســيكون له ثاثة آثار كبرى حيث 
ســيعيد إعادة بناء التــوازن داخل 
دور  يفعــل  وســوف  الســلطات 
المواطن فــي إقرار من ينوب عنه 
عن طريق تنظيم انتخابات شــفافة 
وثالثــا إنتــاج مؤسســة تشــريعية 

ناجعة«.
كما كشف ذات الخبير  أن »موقف 
الجزائر فما يخــص األزمة الليبية 
كان واضحــا« وأنها »قضية ليبية 
يجــب أن تحل بطريقة ســلمية عن 
طريق إيجاد مؤسسات انتخابية«، 
أمــا فيمــا يخــص الملــف المالــي 
أشــار أنه »من الضــروري إعادة 
االســتقرار فــي مالــي مــن خال 
بناء أرضيــة آمنة« وفــي األخير 
أكــد أن الجزائــر مع حق الشــعب 

الصحراوي في تقرير مصيره.
ق ـ و

الخبري يف الشؤون الدولية واإلسرتاتيجية محند برقوق

المنتدى العالمي للوسطية يؤكد

حل الربلمان كان قرارا صائبا

إجراءات التهدئة التي اتخذها الرئيس تبون 
لقيت قبوال سياسيا و جمعويا واسعا

المنتــدى  ســجل رئيس   n
جــرة  أبــو  للوســطية،  العالمــي 
لقــرارات  ســلطاني،  ارتياحــه 
رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد 
تبــون التي أعلــن عنها في خطاب 
لألمة الخميس الفــارط، مؤكدا أن 
إجــراءات التهدئــة التــي اتخذهــا 
الرئيس جــاءت في وقتهــا ولقيت 

قبوال سياسيا وجمعويا واسعا
 وفــي بيــان صــادر عــن رئيس 
المنتدى العالمي للوســطية ســجل 
المكتــب الوطنــي للمنتدى ســجل 
التهدئــة  إلجــراءات  ارتياحــه 
التــي جــاءت فــي وقتهــا والقــت 
قبــوال واســعا سياســيا ومجتمعيــا 
وجمعويــا، وثمن القــرارات التي 
عبــد  الجمهوريــة  بادر  رئيــس 
المجيد تبون  بإعانه في وقت كان 
يرتقبه الرأي العام عشية االحتفال 
بالذكــرى الثانية للحراك وفي نفس 
الســياق بــارك نفس البيــان  قرار 
القاضــي بإطاق  الرئاســي  العفو 
الحــراك  مســاجين  بعــض 
الشــعبي  المحكــوم عليهــم نهائيا، 
ويرتقــب إجراءات من سيشــملهم 
تســتجيب  لظــروف  التخفيــف 

لمطالــب الحراك الســلمي عشــية 
االحتفــال باليــوم الوطنــي لألخوة 
والتاحم بين الشــعب وجيشــه من 

أجل الديمقراطية
كمــا عبــر المنتدى بالمناســبة عن 
أملــه فــي تجســيد  قــرار إنشــاء 
المرصد الوطني للمجتمع المدني، 
وكذا قرار المجلس األعلى للشباب 
على قواعد صحيحة تمكن من أداء 
المهام الخادمة لمشــروع الجزائر 
الجديدة، ويجد فيهما الشباب مساحة 
متاحة لتحقيق تطلعاتهم المشروعة 
المعبــر عنهم في الحراك الســلمي 
, كمــا عبر المنتــدى عن  افتخاره 
بثبات الجزائر علــى مواقفها تجاه 
القضايا العادلة، والســيما القضية 
الفلســطينية وصمودها أمام موجة 
المحتــل  مــع  للتطبيــع  الهرولــة 
الغاصــب من قبل بعــض األنظمة 
العربيــة  وأثنــى علــى مــا أكــده 
الرئيــس تبــون من وقــوف الدولة 
الجزائرية وشعبها وجيشها مع حق 
الشــعوب في تقريــر مصيرها كما 

تقره الشرعية الدولية.
ق ـ و



n وأوضــح البيــان أن ”الجزائر أحرزت تقدما 
محسوسا قدر بـ29 مرتبة على الصعيد العالمي، 
وفقــا آلخــر تقرير ســنوي صــادر عــن مؤتمر 
األمــم المتحدة للتجــارة والتنمية، حــول التجارة 
اإللكترونيــة، حيث انتقلت من المرتبة 109 إلى 
المرتبــة 80 عالميا، محتلة بذلك المرتبة الرابعة 

إفريقيا”.
وأضافــت الوزارة أن هذا التقرير األممي يشــير 
إلــى أن ”الجزائر تعد من بين الدول األربع التي 
حققــت أكبر تقدم على الصعيد العالمي وفقا لذات 
المؤشــر، رفقــة كل مــن البرازيل )تقــدم بـ10 
مراتــب( وغانا )تقدم بـــ20 مرتبة( و جمهورية 
الوس )تقــدم بـ11مرتبة(”، موضحة أن التقرير 
”يســتند في تصنيفــه إلى جملة من المؤشــرات، 
تتمثل في نســبة تعميم استعمال األنترنت وتأمينه 
واإلدماج المالي وكذا موثوقية الخدمات البريدية 

وفقا لترتيب االتحاد البريدي العالمي”.
وذكــر البيان بــأن مؤتمر األمــم المتحدة للتجارة 
والتنميــة هو ”منظمة تابعــة لهيئة األمم المتحدة، 
تأســس ســنة 1964 ويعنــى بمهمة إيجــاد بيئة 

مالئمــة الندمــاج الــدول الناميــة فــي اإلقتصاد 
العالمــي، حيــث يهدف مــن خالل هــذا التقرير 
قياس جاهزية اقتصاديات مختلف الدول النتعاش 

التجارة اإللكترونية، السيما في ظل جائحة كوفيد 
19، وقد خص بالدراسة 152 دولة«.

ق ـ إ

شــكلت روســيا واإلمــارات   n
وتطوير  مشــتركا إلنتاج  مشروعا 
طائرة مخصصة لرجــال األعمال 

تفوق سرعتها سرعة الصوت.
أعلــن عــن ذلــك وزيــر الصناعة 
دينيــس  الروســي،  والتجــارة 
مانتــوروف، فــي تصريح صحفي 

خالل رحلة عمل إلى اإلمارات.
المشــروع  إن  مانتــوروف  وقــال 
سيكون مشــتركا، ســيمثل الجانب 
”مبادلــة  شــركة  فيــه  اإلماراتــي 
للتنميــة” فــي أبوظبــي، وســيمثل 
الجانــب الروســي شــركة تصميم 
وبناء الطائرات أو ربما واحدة من 

”بناتها«.
وأوضح مانتوروف أنه

 من المقرر صناعــة طائرة رجال 
أعمــال أســرع مــن الصــوت في 
ركاب  بســعة  واحــدة  نســختين، 
تصــل إلــى 8 أشــخاص، وأخرى 
30 شــخصا، مشــيرا إلــى أنه من 
المتوقــع االنتهــاء مــن العمل على 
شكل الطائرة في نهاية عام 2021 

- بداية عام 2022.
وقــال إن %80 مــن مواصفــات 
الطائــرة جاهــزة، مثل الســرعة، 
التي ســتتراوح بين 1.5 إلى 1.8 
مــاخ، وبســرعة 1.8 ماخ يمكــن 
للطائــرة أن تحلق لمدة 4 ســاعات 

على األقل.
ق ـ إ/ وكاالت

n فشــلت الصيــن فــي تحقيــق 
هدفها المبرمج فــي خطة التحديث 
الصناعــي في مجــال الروبوتات، 
رغم نجاحها فــي رفع إنتاجها لهذه 
األجهــزة اآلليــة بنســبة 19,1% 
، لتبقــى متخلفة عــن دول كاليابان 

وألمانيا.
وذكــرت صحيفة ”ســاوث تشــاينا 
مورنينغ بوست« الصادرة في هونغ 
كونــغ، نقال عن مركز ”شــينزهين 
الصناعيــة«  للبحــوث  غاوغونــغ 
 Shenzhen Gaogong(
أن   ،)Industry Research
اإلنتــاج الصينــي في هــذا المجال 
غطى في العام 2020 حوالي 39 
بالمائة من حاجة الســوق المحلي، 
بــدال مــن 50 بالمائــة المبرمجــة 
في خطة التحديــث الصناعي. لكن 
بكيــن مصممــة، حســب خططها، 
علــى التوصل إلى تغطيــة إنتاجها 
للروبوتــات بنســبة 70 بالمائة من 
حاجاتهــا الداخلية في العام 2025 

لتقتــرب بالتالي من مســتوى متقدم 
مــن االكتفــاء الذاتــي قبــل اقتحام 

األسواق العالمية.
وبالنســبة ألســتاذ الروبوتــات في 
جامعــة هونــغ كونغ الخبيــر، نينغ 
شــي، يعتبــر فشــل الصيــن فــي 
تحقيق هدفها منطقيا، ألن ”الســوق 
قــد تأثــرت بشــكل كبيــر بالحرب 
التجاريــة والوباء”، غيــر أن نينغ 
شي يتوقع انتعاش سوق الروبوتات 
للطلب القوي عليه بعد التخلص من 

الوباء.
وأوضحت صحيفة ”ســاوث تشاينا 
مورنينغ بوست« أن الصين تعتبر 
»أكبر ســوق للروبوتات الصناعية 
 2013 عــام  منــذ  العالــم  فــي 
واســتحوذت علــى 38 فــي المائة 
من إجمالي المنشــآت في -2017

.»2018
 South China Morning«
Post« الصادرة في هونغ كونغ.
ق ـ إ/ وكاالت

n كشــف البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي، أنهما سيدرسان إدراج 
قضية التغير المناخي في محادثات 

خفض الديون.
الدولي ديفيد  فقد قال رئيس البنــك 
البنــك  إن   ، لرويتــرز  مالبــاس 
الدولــي يعمــل مع صنــدوق النقد 
الدولي للتوصــل إلى طرق إلدراج 
تغير المناخ في المفاوضات بشــأن 
تخفيــف أعباء ديــون بعض الدول 

الفقيرة.
وبدأت 3 دول وهي إثيوبيا وتشــاد 
وزامبيــا بالفعــل مفاوضــات مــع 
الدائنيــن فــي إطار عمليــة تدعمها 
مجموعة العشــرين قد تــؤدي إلى 
تخفيض الديون في بعض الحاالت.
وقــال مالباس إنه يتوقــع أن تطلب 
دول أخرى إعادة هيكلة ديونها لكنه 
امتنــع عــن اإلدالء بــأي تفاصيل، 

وفقا لما ذكرته رويترز.
الدولــي  البنــك  رئيــس  وأضــاف 
أن البنــك وصنــدوق النقــد الدولي 
يدرســان كيفية مزاوجة مشــكلتين 
عالميتيــن وهمــا ضــرورة خفض 

الديــون  إعــادة هيكلــة عــبء  أو 
من الــدول  العديــد  عــن  الثقيــل 
تقليص انبعاثات  الفقيرة وضرورة 
تســهم  األحفوري التــي  الوقــود 

في تغير المناخ.
يشــار إلى أن وباء كوفيد19- أدى 
إلى تراجع التوقعات بالنسبة للعديد 
من الدول التــي كانت مثقلة بالفعل 
بالديــون قبل تفشــي المــرض مع 
انخفاض اإليرادات وزيادة اإلنفاق 
وتأخر معــدالت التطعيم كثيرا عن 

االقتصادات المتقدمة.
وكانت الصيــن والواليات المتحدة 
ودول أخرى عرضت في مجموعة 
العشــرين فــي البدايــة علــى أفقر 
دول العالــم تخفيفــا مؤقتــا لســداد 
الديون المستحقة للدائنين الرسميين 
 بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.
وفــي نوفمبــر الماضــي، طرحت 
مجموعــة العشــرين أيضــا إطارا 
جديــدا مصممــا اســتهدف معالجة 

أرصدة الديون غير المستدامة.
ق ـ إ/ وكاالت

n وبحســب معلومــات حصلــت 
عليها األناضول من اتحاد مصنعي 
الســيارات بوالية بورصــة، بلغت 
صادرات السيارات بجميع أنواعها، 
مليارين و267 مليون و426 ألف 

دوالر خالل جانفي الماضي.
وتحتل الســيارات المرتبــة األولى 
في الصادرات التركية، فيما شكلت 
سيارات الركاب منها نسبة 36.33 
بالمئة، وبلغــت قيمتها 823 مليون 

و851 ألف دوالر.
تركيــا  أن  البيانــات  وأظهــرت 
خــالل  ركاب  ســيارات  صــدرت 

الشهر الماضي إلى 75 دولة.
واســتحوذت فرنســا علــى النســبة 

األكبر من ســيارات الــركاب بقيمة 
تجاوزت 175 مليون دوالر، تلتها 
إيطاليا بـــ 96 مليون و56 ألفا، ثم 

ألمانيا بـ 79 مليون و341 ألفا.
ويضــم قائمــة العشــرة اأُلَول التي 
اســتوردت ســيارات الــركاب من 

تركيا، 9 دول أوروبية.
وزادت قيمــة صــادرات ســيارات 
الركاب إلى سويســرا خالل جانفي 
بالمئــة   51.12 بنســبة   2021
مقارنة مع الشهر نفسه من 2020، 

وبلغت 6 ماليين و672 ألفا.
وارتفعــت قيمــة الصــادرات إلــى 
المذكورة  الفتــرة  النرويــج خــالل 
بنســبة 37.23 بالمئــة، وبلغت 6 

ماليين و549 ألفا.
وزادت قيمة الصادرات إلى تونس 
بنســبة  المذكــورة  الفتــرة  خــالل 
476.65 بالمئة، وبلغت 3 ماليين 

و642 ألفا.
ق ـ إ

n وحدد بنك السودان 375 جنيها 
سعرا تأشيريا مقارنة مع 55 جنيها 
الســعر الرســمي أي بزيــادة 700 

بالمئة.
المالية جبريــل  وزيــر  وأكــد 
إبراهيــم أن الحكومة ســتعمل على 
تحقيــق أقصى قــدر من االســتفادة 
من القــرارات الجديدة في تحســين 
وضــع العملــة المحلية، كما أشــار 
إلــى أن القــرارات ســتتبعها مزيد 
من اإلجــراءات التي تضمن تفعيله 

بشكل سليم.
وقــال بنــك الســودان المركزي إن 
القرار يهدف إلى إزالة التشــوهات 
يعانــي  التــي  واالختــالالت، 
الســوداني المثقل  منها االقتصــاد 
بالمشــكالت واألزمــات فــي ظــل 
ارتفاع الديون إلى 70 مليار دوالر 
والتضخم إلى ما فوق 300 بالمئة.
ولــم تنجــح الحمالت األمنيــة التي 
نفذتهــا الحكومة األســبوع الماضي 
بعد أن فقدت العملة السودانية أكثر 
مــن 80 بالمئــة مــن قيمتها خالل 

الشهرين األخيرين.
وجرى اعتقال عشرات المضاربين 
خــالل تلــك مراقبين قالــوا إن تلك 
الحمالت استهدفت صغار المراقبين 

ولم تصل إلى األوكار الحقيقية.
ومن غير المتوقع حدوث اســتقرار 
ملمــوس علــى المــدى القريب في 
ظل اســتمرار أنشــطة المضاربين 

وضعف الصادرات وغياب الرقابة 
والسياســات النقديــة الالزمة لدعم 

الجنيه.
ورهــن عضــو اللجنــة االقتصادية 
والتغيير محمــد  لقوى الحريــة 
إجــراءات  أي  نجــاح  شــيخون 
اقتصادية أو نقدية والعمل بأســرع 
ما يمكن المتصــاص الكتلة النقدية 

الهاربــة خارج القطــاع المصرفي 
والمقــدرة بنحــو 90 تريليون جنيه 
أي أكثر مــن 90 بالمئة من مجمل 

الكتلة النقدية في البالد.
جهــود  أي  إن  شــيخون  وقــال 
المتصاص الكتلة النقدية الزائدة لن 
تكتمل ما لم يتم تغيير العملة بأسرع 

ما يمكن.
وإضافــة إلى خطــوة تغيير العملة، 
إجــراءات  إلــى  شــيخون  يشــير 
أخــرى يجــب أن تتبع منهــا تعظيم 
المركــزي  البنــك  احتياطــات 
من الذهب والعمــالت الصعبة عبر 
منح الدولة اليــد الطولى في التحكم 
في الصــادرات الرئيســية كالذهب 
والحبوب الزيتية والماشية والصمغ 
العربــي لضمــان اســترداد عوائد 
الصادر فضال عن وضع سياســات 
محكمة لجــذب تحويالت المغتربين 
لجــذب  المناســبة  البيئــة  وتهيئــة 
األمــوال  ورؤوس  االســتثمارات 

األجنبية.
ق ـ إ

اإلثنين 22  فيفري  2021
الموافق لـ 10 رجب 1442

الجزائر تتقدم بـ 29 مرتبة على الصعيد 
العالمي في مجال التجارة اإللكترونية

مرشوع رويس - إمارايت لتصنيع طائرات 
لرجال األعمال أرسع من الصوت

الصني وراء اليابان و ألمانيا 
يف صناعة الروبوتات

هل تصبح معالجة التغري المناخي 
رشطا لتخفيف الدني؟

 فشلت يف تحقيق هدفها لعام 2020

السيارات تتصّدر الصادرات الرتكية

الجنيه السوداين تراجع 700 بالمئة.. هل ينجح قرار التعويم؟

عين على االقتصاد 6

تقدمت الجزائر بتسع وعشرين مرتبة على الصعيد العالمي في مجال التجارة اإلليكترونية، وفقا للتقرير 
السنوي الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، حسب ما أفادت به، أمس األحد، وزارة البريد 

والمواصالت السلكية والالسلكية في بيان لها.

بلغت قيمة صادرات تركيا من سيارات الركاب خالل جانفي من العام الجاري، 823 مليون و851 ألف دوالر.

أعلن السودان، أمس األحد، توحيد وتحرير صرف الجنيه السوداني لوقف المزيد من االنفالت في أسعار الصرف بعد أن فاق 
سعر الدوالر الواحد 400 جنيها في السوق الموازي خالل الفترة األخيرة قبل أن يتراجع قليال في اليومين الماضيين.

تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا

بقيمة تجاوزت مليارني و267 مليون دوالر شهر جانفي
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n  أبــدى ســكان ”الباطــوار” 
ببلدية بتيزي نبشار الواقعة شرق 
والية ســطيف اســتيائهم الشــديد 
التــي  ســكناتهم  تجــاه وضعيــة 
يقطنونهــا، والتــي بــات هاجس 
انهيارهــا واردا فــي أيــة لحظة، 
ما جعــل الخــوف يلقــي بظالله 
علــى يوميــات هؤالء الســكان، 
األمر الذي أدى بهم إلى مناشــدة 
الســلطات المعنية قصد انتشالهم 
من خطــر انهيار ســكناتهم فوق 
رؤوســهم وباتت هــذه العائالت 

تحلم بيوم الرحيل، وكشــف عدد 
من قاطني هذا الحي العريق أنهم 
ســئموا مــن الظروف المعيشــية 
الصعبة خالل فصل الشتاء وعند 
التســاقط الكثيف لألمطار، حيث 
تتحول هذه الســكنات إلى مسابح 
بعد أن تعجز األســقف والجدران 
األمطــار  تحمــل  علــى  الهشــة 
واســتغرب  بقــوة،  المتســاقطة 
محدثونــا مــن سياســة الصمــت 

المنتهجة في حقهم.

n يناشــد ســكان قريــة المرج 
التابعــة لبلدية عين الســبت ببني 
عزيــز الســلطات المحلية وعلى 
قصــد  الواليــة  والــي  رأســهم 
التدخل فــي أقرب اآلجال وإيجاد 
حل لمطالبهــم المتمثلة في الغاز 
الطبيعي والماء والنقل المدرسي، 
وكذا قاعة االســتعجاالت الطبية 
التي تم تدشــينها منذ سنين طويلة 
ولم يتم فتحها لحد الســاعة حيث 
مازالت خارج مجال االستغالل، 
حيث قــدم هؤالء الســكان الئحة 

مطالــب للســلطات المحلية على 
اعتبار أنهم يعيشــون في مناطق 
الظل معزولين تماما، ويعيشــون 
أوضاعــا اجتماعيــة جــد مزرية 
وظروف صعبة وقاســية خاصة 
أن  آمليــن  الشــتاء  فصــل  فــي 

تلقى مطالبهم آذان صاغية.
 وتجــدر اإلشــارة إلــى أن والي 
واليــة ســطيف قــد زار المنطقة 
مؤخرا وقابله المواطنون بحزمة 

من المطالب التنموية.
سفيان خ

n   انطلقــت محافظــة الغابات 
فــي  بوعريريــج  بــرج  بواليــة 
تعويــض الفالحيــن المتضررين 
جراء الحرائق االخيرة مع نهاية 
سنة 2019، حيث قامت مديرية 
الغابــات بمســاعدة الفالحين من 
خــالل اعطائهم أشــجارا مثمرة 
جديــدة من أجل تدارك الخســائر 

التــي كبدتهــا الحرائــق، كما اكد 
محافــظ الغابــات ”محســن عبــد 
الحفيــظ” أنــه تم احصــاء 466 
فالحــا متضــررا مــن الحرائق 
على مستوى الوالية و تعويضهم 
بـ5844 شجرة مثمرة متنوعة .
مبروك .ب

n  شــدد والــي واليــة بــرج 
بوعريريــج  محمــد بــن مالــك 
خالل زيــارة العمل والتفقد لعديد 
المبرمجة  في إطار  المشــاريع  
الدفع بعجلة التنمية على مســتوى 
بلدية بــرج بوعريريــج عاصمة 
الواليــة  ، أين ألح على ضرورة 
استالم المشاريع في وقتها أو قبل  
موعدها المحدد قدر المستطاع .

التي  اســتهلها بإعطاء  الزيــارة 
إشــارة انطالق قافلة للتعقيم للحد 
من انتشار وباء كورونا شاركت 
فيهــا عديد الهيئــات لينتقل بعدها 
الى  معاينة مدى تقدم المشــاريع 
على مستوى ورشات العمل بحي 
بومرقــد ” حي المجاهدين ” الذي 
يعد من أكبر األحياء كثافة سكنية 
و يقع بالمدخل الشرقي للمدينة .

كمــا قــام بمعاينــة أشــغال تهيئة 
أرضية  لملعب جواري  اســتفاد 

منــه شــباب الحــي، حيــث أكد  
الوالــي فــي هــذا الســياق انه تم 
رصد مبالغ مالية كبيرة  من أجل  
انجــاز مشــاريع  أخــرى  على 
غرار  تهيئة  مســاحة  عمومية  
خضراء وســط الحــي  ومرافق 

ترفيهية لألطفال .
 و خــالل إشــرافه علــى معاينة 
مشــروع انجــاز  واد  بومرقد ، 
الواقــع بالمدخل الشــرقي لبلديه 
بــرج بوعريريج ،أعطــى والى 
الواليــة تعليمــات  صارمة على 
ضرورة استالم المشروع  خالل 
شــهرين علــى أكثــر تقدير كون 
موعد اســتالمه تأخر كثيرا كونه 
انطلــق ســنة 2016 ، من اجل 
حمايــة المدينــة مــن الفيضانات 

والسيول ..
موسى .ت

n وعبر سكان القرية عن تذمرهم 
مــن الحالة التــي ألت إليهــا القرية 
على غرار انعدام الصرف الصحي 
الذي أصبح هاجس هؤالء ،حيث ال 
يزال المواطنون يستعملون الطرق 
التقليدية كالحفــر من أجل التخلص 
مــن فضالتهــم البيولوجيــة، ممــا 
أدى إلــى خوف هؤالء من انتشــار 
األوبئة و  األمراض في أوساطهم، 
باإلضافــة إلى خوفهــم على فلذات 
أكبادهم من الســقوط في تلك الحفر 
،مطالبين الســلطات المحلية التدخل 
العاجــل مــن أجــل ربــط منازلهم 
بقنوات الصــرف الصحي، كما أن 
مظهر القرية ،خاصة أمام الطريق 
الرئيسي أصبح مشين بسبب انتشار 

الفضالت .
و أكد السكان أن القرية لم تستفد من 
التوسعة الكهربائية ـكما هو حاصل 
ــحيث  فــي عديــد القرى المجاورةـ 
ما يــزال عديد الموطنيــن يفتقدون 
للكهربــاء ،مــا أدى  بهــم إلى ربط 
منازلهم مــن بيوت قريبــة بطريقة 
عشوائية و خطيرة في نفس الوقت، 
ممــا قد يســبب صعقــات كهربائية 
بالنســبة للمارة خاصة فئة االطفال، 
رافعيــن انشــغالهم إلــى الســلطات 
مــن أجــل إدراج مشــاريع تنموية 
لربط منازلهم بالكهرباء و اســتفادة 
القرية من مشــاريع الدعــم الريفي 
كمثيالتها من القرى المجاورة. كما 
استغرب ســكان قرية القصابية من 
تهيئة الطرق المؤدية إلى ســكناتهم 
بالخرســانة على عكــس ما يحصل 
في تعبيد الطرق. لم تتوقف متاعب 
الســكان إلى هــذا الحد فحســب بل 
تعدت إلى غلق المستوصف الوحيد 
الموجــود بالقرية وطالبــوا بتقريب 
الخدمــات الصحيــة و تقليص عناء 
التنقــل إلــى البلديات المجــاورة و 

كذلــك رفع الضغــط علــى العيادة 
المتعــددة الخدمات المتواجدة ببلدية 

بن داوود. 
المواطنــون يطالبــون أيضا  برفع 
حصة االستفادة من إعانة السكنات 
الريفيــة حيــث عبــر هــؤالء عــن 
نقــص فادح في اســتفادة هؤالء من 
حصص البنــاء الريفي على الرغم 
من اســتقرار المواطنيــن بالقرية و 
عملهم ينحصر في الفالحة و تربية 
المواشــي و االبقار و كــذا النحل، 
مطالبين من رئيــس الدائرة الزيادة 
في حصــص البناء الريفــي .. كما 
طالــب هؤالء من التفاتة الســلطات 
لشــباب القريــة مــن خــالل ادراج 
مشاريع يستفيد منها الشباب و تشييد 
ملعــب جواري من أجل ســد فراغ 
الشــباب و استغالله في الرياضة و 
عــدم الدخول في عالم المخذرات و 
السرقة و اآلفات االجتماعية الفتاكة 

التي باتت تهدد شباب القرية.
 لالشــارة فان سكان قرية القصابية 
ينتظــرون و بفــارغ الصبــر تدخل 
رئيــس الدائرة و والــي الوالية من 
أجــل إدراج مشــاريع تنمويــة في 
إطــار مناطــق الظــل لتحســن من 
مستوى المعيشــة بالقرية و تحسين 
الظــروف التــي بــات يتخبــط فيها 

القاطنين. 
رئيــس الدائــرة المنصــورة  أكــد 
لعيــن الجزائر أن القرية اســتفادت 
من مشــاريع فــي شــتى المجاالت 
و فيهــا مــن بلغت نســبة االشــغال 
فيهــا عالية مع ميثالتهــا من القرى 
التابعــة إلقليــم دائــرة المنصورة، 
حيث كشف أن الحصة التي اخذتها 
بلديــة بن داود في مشــاريع تخص 
الربط بالكهرباء و الغاز بلغت 57 
مليار ســنتيم و التي ستســتفيد منها 
القريــة، و أكد كذلك على اســتفادة 

البلدية من مشاريع تخص الصرف 
الصحي 65 مليار و ســتمس كذلك 
قريــة الخنق. لالشــارة فــان هناك 
معارضة من طرف بعض الســكان 
القــرى و هذا ما عطل ســير بعض 
المشــاريع، أما فيمــا يخص حصة 
البناء الريفي فإن القرية استفادة من 
76 إعانــة للبناء الريفي و ما يزال 
هناك توزيعها في سنة 2021. كما 
اســتفادت قرية القصابية بمشــروع 
التــزود بالمياه الصالحة للشــرب و 
التي خصصــت ميزانية 2 مليار و 
300 مليــون، و أكد رئيس الدائرة 
على أن قاعة العالج قد تم ترميمها 
و تم تزويدها بصهريج الماء و عين 
فيها ممرض ويتــم فتحها في االيام 

القليلة القادمة.  
مبروك بن الطيب  

n وحســب مصــادر عليمة بذات 
الملف، فإنه سيمتثل أكثر من عشر 
موظفيــن من مصلحة الممارســات 
التجاريــة بمديرية التجــارة لوالية 
ســطيف رفقة مدير القطاع السابق 
الجمهوريــة  وكيــل  أمــام  ”ب،أ« 
بمحكمــة ســطيف لالســتماع إليهم 
في قضيــة تتعلق بملف الفســاد في 
تورطــت فيه عدة مطاحن بالوالية، 
وهو الملف الــذي كان محل تحقيق 
من طرف أعوان الضبطية القضائية 
بالمجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 
بســطيف، التــي أنهــت تحقيقاتهــا 
وقامــت بتحويل الملــف إلى العدالة 
التي باشــرت هي األخــرى بإعداد 
خبــرة إجــراءات قضائية موســعة 
نظرا لحساســية القضية وتشعباتها، 
وستنظر في هذا الملف المعقد الذي 
سيكشــف بحســب مصادرنــا التي 
أوردت إلينــا المعلومــة عن الكثير 
من المفاجئات، وكشــف مالبســات 
حكاية االســتيالء علــى دعم الدولة 
لمادة الدقيق واستغالل هذا الدعم في 
صناعات تحويلية متعددة، علما أن 
التحقيقات طالت 22 مطحنة بوالية 
ســطيف، ومــن بيــن التجــاوزات 
المســجلة فــي الملــف حســب ذات 
المصادر، تحويــل كمية  من القمح 
المدعــم إلى صناعــة تحويلية بكلفة 

تقــدر بأكثر مــن 7 ماليير ســنتيم 
مــن طــرف مطحنــة واحــدة دفعة 
واحدة، واختالس أكثر من 2000 
قنطار من القمح المدعم من مطحنة 
أخرى من مخــزن الديوان الوطني 
ظاهــرة  عــن  ناهيــك  للحبــوب، 
البزنســة بقمح الدولة المدعم، حيث 
كشــف بعض العارفين بخبايا القمح 
المدعم الذي تمنحه الدولة للمطاحن 
المعتمــدة، لكن هذه األخيرة لم تكن 
في مســتوى ثقة الدولــة، حيث يتم 

إعادة بيــع هذه المادة مباشــرة كما 
هي بســعر السوق الســوداء، حيث 
يتــم اســتخراجها بمبلغ ألفــي دينار 
للقنطــار ويتــم بيعها بأكثــر من 4 
آالف دينار للقنطــار دون تحويليها 
إلــى دقيــق  عــن طريق وســطاء 
يعملــون مــع أصحــاب المطاحــن 
بطرق شــتى، وهي الظاهــرة التي 
تضــرب االقتصــاد الوطنــي فــي 
عمقــه، خاصة وأن هــذه المادة جد 
حساسة وتحولت إلى مصدر صداع 

رأس كبــار القوم خــالل هذه األيام 
وعصفت بــرؤوس كبيرة على من 
بينهــم وزيــر النقــل الســابق الذي 
تــم توقيفــه بســبب دخــول كميات 
من الحبــوب بطــرق ملتوية، وفي 
ســطيف ال يقــل األمر شــأنا كونها 
تســتقبل كميــات كبيرة جــدا عبث 
بها بارونــات الحبوب بالتواطؤ مع 

أصحاب هذه المطاحن.

  فتح ملف فساد المطاحن 

بوالية سطيف
يرتقب أن يتم فتح ملف فساد المطاحن بوالية سطيف هذه األيام، والذي حّركته المصالح األمنية قبل مدة 
بعد ورود شكاوي ومعلومات تفيد بوجود بارونات القمح في والية سطيف، حيث وصف هذا الملف بالمعقد 

وطالت التحقيقات 22 مطحنة وأكثر من 10 إطارات بمديرية التجارة بسطيف.

اشتكى سكان القصابية ”الخنق” ببلدية بن داود في الجهة الغربية لوالية برج بوعريريج و التي تبعد بحوالي 08 كلم عن 
مقر البلدية، من انعدام ادنى شروط الحياة و التي يبقى المواطن يتخبط في عديد المشاكل اليومية و التي عكرت صفو حياتهم. 

القصابية  القرية المنسية 
ببلدية نب داود بربج بوعريريج  

أخبار الهضاب 
7 اإلثنين 22 فيفري  2021

الموافق لـ 10 رجب 1442

متفرقات
سكان حي ”الباطوار بتزيي 

نبشار يطالبون بالرتحيل

.. وسكان قرية المرج  بعني السبت 
يقدمون الئحة مطالب للسلطات الوالئية

محافظة الغابات تعوض الفالحني 
المترضرني جراء الحرائق بربج بوعريريج

وايل الربج يشدد عىل رضورة استالم 
المشاريع يف وقتها المحدد 

مليار النجاز عيادة متعددة الخدمات بتالة ايفاسن

سطيف سفيان خرفي 

تحقيقات طالت 22 مطحنة و10 إطارات بمديرية التجارة

       رقم
11 اليوم:

n خصصــت واليــة ســطيف ضمــن المشــاريع القطاعيــة مبلغ مالي 
يفوق 11 مليار ســنتيم النجاز عيادة متعددة الخدمات ببلدية تالة ايفاســن 
بســطيف، حيث تم اســتكمال كل االجراءات االدارية والدارسة التقنية، 
وتــم اختيــار المقاولــة المكلفة باالنجــاز، والتي باشــرت مؤخرا عملية 
تهيئة األرضية التي تحتضن المشــروع بمنطقة أوالد أعمر التابعة لذات 

البلدية، وستنطلق األشغال هذه األيام.



متفرقات
أزيد من 10 بلديات تعاين من أزمة 

عطش يف سكيكدة
n تعانــي، أزيــد من 10 بلدية بوالية ســكيكدة، غالبيتها في الجهة 
الجنوبيــة و الغربية، أزمة عطش حقيقية ووصلت مدتها أســبوعين 
أو أكثر وهذا بسبب األعطاب الكثيرة المتواجدة على مستوى شبكات 
التوزيــع فــي عدد من النقــاط وكذا األعطاب التــي تصيب المضخات 
الرئيســية للتوزيــع وكذا األضــرار الكبيرة التي ألحقتهــا الفيضانات 
والســيول واألوحال األخيرة على مستوى ســدود قنيطرة بأم الطوب 
وزردازة بالحروش وزيت العنبة ببكوش لخضر ، سكان الجهة الغربية 
لوالية سكيكدة، منها تمالوس وبين الويدان وعين قشرة من جهتهم، 
يواجهــون أيام صعبة بســبب موجة العطش الكبيرة التي يعيشــونها 
مــن خالل انقطاع المياه لمدة فاقت أســبوعين ، فيمــا توقفت عملية 
ضخ المياه من ســدا زردازة وزيت العنبة بشكل مؤقت، و هذا بسبب 
الفيضانــات العارمــة التي أدت إلى تعكير الميــاه و امتالء المضخات 
بالرمل حســب ما علم من مؤسسة الجزائرية للمياه، وأرتفع منسوب 
مياه ســدد زردازة إلى مستويات قياسية، ما دفع بالقائمين على السد 
على تصريف جزء منه تفاديا لفيضانه والخطورة التي يشــكلها على 
عملية على ســكان المجاورين للسد، الذين استبشروا خيرا باألمطار 
الغزيــرة، بعــد أن ظلت عملية التزود من هذا الســد متوقفة منذ أزيد 
مــن  عاميــن ، وهذا بســبب انخفاض منســوبه لمســتوى ال يســمح 
بفتح عملية الضخ وتزويد الســكان ببلديات الحروش، زردازة، عين 
بوزيان صالح بوالشعور أمجاز الدشيش التي تتمون حاليا من محطة 
تحلية مياه البحر،كما يعرف زيت العنبة ببلدية بكوش لخضر بالجهة 
الشــرقية للوالية وضعية مماثلة بعد أن إضطرت الجهات المعنية إلى 
وقــف الضخ مؤقت، قبــل أن تعود األمور إلى طبيعتهــا و هذا نتيجة 
للفيضانات، وكذا االنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي أدت إلى 

توقف المضخات عن العمل.
 وحسب مسئول في الجزائرية للمياه، بوالية سكيكدة، أن االضطراب 
الذي الحاصل في تزويد الســكان بالماء، خارج عن نطاق المؤسسة،  

كما أكد على عودة األمور إلى طبيعتها بشكل عادي و تدريجي.
نورالدين .ب

الطبيــن  لألعــوان  النقــايب  المكتــب 
بجيجل يدعو اىل اإلرضاب لمدة 03 أيام
n دعــا المكتــب النقابي الوالئي للنقابة الوطنية المســتقلة لألعوان 
الطبييــن فــي التخديــر واإلنعــاش للصحــة العمومية لواليــة جيجل 
المســتخدمين المعنييــن الى المشــاركة فــي اإلضــراب الوطني عن 
العمــل أيــام 23و24و25 فيفري الجــاري ،مع ضمــان الحد األدنى 
مــن الخدمة،مهددين بالعودة بعد ذلــك الى إضراب آخر في حال عدم 

استجابة الوزارة  لمطالب النقابة.
ويأتي إضراب األعوان الطبيين بجيجل بناء على قرار المجلس الوطني 
المنعقد يوم السبت 30/01/2021، وتجاهل الوزارة الوصية وعدم 
ردها على مراسلة النقابة  للسيد وزير الصحة  تحت رقم 62/2021 
بتاريخ 07/01/2021،والتي تطالب النقابة من خاللها توضيح نص 
تحديد المهام في المرســوم التنفيدي رقم 11/235 الخاص باألعوان 
الطبيين فــي التخدير واإلنعاش للصحة العموميــة، وكذا عدم إصدار 
مدونــة أعمال التخدير واإلنعاش من طــرف الوزير المكلف بالصحة 
كما نصت عليه المادة03 من المرســوم  التنفيذي رقم 11/235 مند 
صــدوره في 03 جويلية2011 الى يومنا هذا بمايعادل 10 ســنوات 
وام يتــم إصدارها.وبرر المكتب النقابي الوالئي اللجوء الى اإلضراب 
حســب ماجاء في البيان،الذي تســلمت »عين الجزائر »نســخة منه، 
سياســة التمييــز المنتهجة في تطبيق نص المادة 25 من المرســوم 
التنفيذي رقــم 11/235 المتعلق بباب الترقية،وكذا عدم االســتجابة  
للمطلب الرئيســي للنقابة المتعلق بإصدار رخصة اســتثنائية للترقية 

مع اإلحتفاظ باألقدمية المكتسبة .
يشــار إلى أن آخر احتجاج شــهده القطاع بالوالية جيجل ،كان بسبب 
عدم تلقي عمال صحة للمنحة التي أقرتها السلطات العليا للبالد لصالح 
أفراد الجيش األبيض وخاصة على مســتوى عيادات عاصمة الوالية 
وتاكســنة والطاهير والميلية ،وكذلك استجابة لقرار المجلس الوطني 
لتنسيقية الصحة التابع للنقابة الجزائرية لموظفي الصحة العمومية، 
الــذي دعا الى الدخول في إضــراب يومي 10 و11 فيفري الماضي، 
لمدة نصف يوم، وتوعدوا آنذاك بتصعيد االحتجاج مستقبال، في حال 
عدم االســتجابة من طرف وزارة الصحة لمطالب موظفي القطاع في 

مقدمتهم األطباء.
نصرالدين – د

االطاحــة بالمتورط يف الســطو عىل 
كشك بالمدينة الجديدة عيل منجيل
n تمكنت الضبطية القضائية لألمن الحضري الخامس بعلي منجلي 
بأمن والية قسنطينة من توقيف شاب يبلغ من العمر 19 سنة لتورطه 
في قضية الســرقة بالكســر من داخل محل تجــاري. حيثيات القضية 
تعــود إلى شــكوى من قبل صاحب كشــك متعــدد الخدمــات بالمدينة 
الجديدة علي منجلي بخصوص تعرض محله لفعل الســرقة اســتهدف 
مبلغ مالي و مختلف الســلع و االغراض . التحريات و األبحاث التي 
باشــرتها الضبطيــة القضائيــة مع اســتغالل المعلومات المســتقاة و 
البصمــات المرفوعــة أثمر بتحديد هوية مشــتبه فيه ليتــم توقيفه و 

تحويله الى مقر األمن الحضري الستكمال اجراءات التحقيق .
بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في 

حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.
تاج الدين

n ويطالــب المحتجــون يطالبون 
بتوفيــر ضروريات العيــش الكريم 
من مــاء و تهيئة الطرق و تزويدهم 

بالكهرباء .
ومــن جهة أخــرى، قام عــدد أخر 
من األشــخاص بغلق المدخل الثاني 
لمدينة عين الســمارة على مســتوى 
الطريــق الوطني رقم 05 ،مطالبين 
باإلعالن عن حصص المســتفيدين 
من السكن الريفي في أقرب اآلجال.
ونظم ، صبيحة أمس ، الطاقم الطبي 
بمستشفى األطفال بسطح المنصورة  
والية قســنطينة وقفــة تضامنية مع 
زميلتهــم التــي تعرضــت لالعتداء 
من طرف مواطن رفقة زوجته ليلة 

األربعاء  داخل المستشفى . 
وحســب مصادرنــا المطلعــة فــإن 
الطبيبــة تلقــت ضربــا مــن طرف 
المواطــن وزوجته داخــل مكتبها ، 

أين قاموا بالتهجم عليها ، هذا ما اثأر 
مــن غضب و تذمر الطاقم الطبي و 
الشــبه طبي الذين يتعرضون له كل 

مرة إثناء أداء مهامهم في التمريض 
و العالج ، ناهيك عن أشكال العنف 
اللفظــي التي يتعرضون لها في ظل 

غياب الحماية داخل المصالح الطبية 
، فمطلبهم الوحيــد هو توفير األمن 

والراحة داخل الوسط الصحي .

n هذا الوضع أثار  اســتياء وســخطا كبيرا لدى 
الســكان خاصة وأنهم يواجهون يوميا هواجس 
غيــر متناهية إزاء عدم اســتفادتهم من خدمات 
هــذا المورد الحيوي الــذي أصبح ضرورة من 
ضروريــات الحيــاة اليومية خاصــة في فصل 

الشتاء .
 . كما عبــر جملة من المواطنين ممن التقيناهم 
عــن تذمرهم الشــديد إزاء الوضــع خاصة أن 

عمارتهــم تعاني من جمة مشــاكل أغلبها تدفق 
بعــض قطرات  ميــاه األمطــار وبجانبها مولد 
كهربائي  تســبب في اندالع  شــرارة كهربائية 
بمدخــل العمــارة ،  اين لجأ البعــض منهم إلى 
تصليح أنبــوب الماء وإبعاده عن الكهرباء  من 

مالهم الخاص    
، وقد طرح السكان عدة تساؤالت للسلطات عن 
سبب هذا التأخر غير المبرر مطالبين بضرورة 
التدخل و الضغط على الشركة المكلفة باإلنجاز 
لالستئناف االشــغال و التعجيل في ربط منازل 

السكان بهذا المورد الحيوي.

تجمعــوا  الذيــن  المحتجــون،   n
بشــكل عفــوي أمــام مقــر البلدية 
عرقلــوا  دخــول األشــخاص من 
بابهــا  الرئيســية ، رافعين الفتات 
و شــعارات، طالبوا باإلسراع في 
توزيــع الســكنات االجتماعية التي 
تــم االنتهــاء منهــا منــذ أكثر من 
ثالثة ســنوات، مطالبين بالشــفافية 
فــي التوزيع وإشــراك ممثلين عن 
الســكان و الجمعيــات فــي إعداد 
بأنهــم  االســمية،مؤكدين  القائمــة 
يعيشــون الويــالت داخل ســكنات 
باتــت تهــدد حياتهــم، هــذا قبل و 
كان نهايــة األســبوع  المحتجــون 
قــد أغلقــوا مقــر الدائــرة باألقفال 
و أغلقــوا  الطريق الرئيســي أمام 
حركــة المــرور،  قصد مــا قالوا 
إســماع صوتهــم لــكل الجهــات، 
خاصة وأنهم ينتظرون توزيع هذه 
السكنات بفارغ الصبر مستفسرين 

عن تأخر توزيعها. 

و كان والــي الواليــة عبــد القادر 
بن ســعيد، قد قــدم ضمانات كافية 
لطالبي الســكن بكل دوائر الوالية، 
الحصــص  كل  عــن  باإلفــراج 
الســكنية وفق خارطــة توزيع يتم 

ضبطها عقب االنتهاء من التحسين 
الحضاري و ربطها بكل الشبكات، 
حيث قــال بأنه من غيــر المعقول 
توزيع كل الحصص السكنية دفعة 
واحدة، مما يخلــق فوضى كبيرة، 

و جــدد دعوته فــي تصريح خص 
به »عين الجزائر« المواطنين إلى 
التــزام الهــدوء و الصبر ووعدهم 
بان يذهب السكن إلى مستحقيه في 

اقرب وقت.

فيما اجتمع عمال األطفال بقسنطينة
سكان القرية يقطعون طريق السمارة-علي منجلي

معاناة دامت قرابة 10 سنوات
سكان  حي اإلخوة ساكر يشتكون عدم وجود غاز المدينة 

للمطالبة بالشفافية يف توزيع السكنات اإلجتماعية
طالبو السكن برمضان جمال يحتجون يف سكيكدة 

قــام ، صبيحــة أمس ، العشــرات من األشــخاص بغلــق طريق القريــة ، في بلدية عين الســمارة 
بقسنطينة ، للمطالبة بتحسين و توفير مرافق الحياة األساسية .

يطالب سكان حي اإلخوة ساكر عمارة نصف قلعة 70 مسكن ،المسماة عمارة ) الماتش( الواقعة بقلب مدينة سكيكدة بضرورة 
التعجيل باســتئناف مشــروع ربط منازلهم العائلية بالغاز الطبيعي،  وناشدوا السلطات المحلية بضرورة التدخل من أجل الضغط 

على المؤسسة المكلفة باإلنجاز واإلسراع في وتيرة األشغال على مستوى الحي.

جدد، أمس، العشــرات من ســكان بلدية رمضان جمال في ســكيكدة، و هذا عقب تنظمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة و 
تجمعوا أمام الطريق الرئيســي، للمطالبة بالشــفافية و اإلفراج عن حصة السكنات العمومية اإليجارية و المقدرة بـ 450 وحد، 

و التي تأخر توزيعها.

  عين على الشرق 
اإلثنين 22 فيفري  82021

الموافق لـ 10 رجب  1442

قسنطينة : المشطة أمال

سكيكدة : كريم يوسف 
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n  ويعاني ســكان هاته المشــاتي من 
غياب أدنى شروط الحياة، ونذكر على 
ســبيل المثال المياه الصالحة للشــرب 
التــي تعتبر عنصر أساســي لكل كائن 
حــي، بالرغم ما قدمته هاته المشــاتي 
خالل الثورة التحريرية بحيث شــهدت 
عديــد المعــارك، وال تــزال معركــة 

التنمية تالزمهم في عهد االستقالل.
ال كهربــاء منذ االســتقالل 

والظالم سيد املوقف 
اشــتكى ســكان مشــاتي الظــل ببلدية 
بلخيــر واليــة قالمة من عــدم توصيل 
الكهرباء للســكنات التــي يقطنون بها 
منــذ االســتقالل وهــو الحــال بمنطقة 
الســكنات  و   10 بوصفصــاف رقــم 
الريفية 56 ســكن التــي  لم تربط هي 
األخرى بشــبكة الكهرباء منذ سنوات، 
بحيث يستعين المواطنون هناك بطرق 
بدائيــة كالشــموع، في حيــن ال يزال 

جهاز التلفاز حلم بالنسبة لهم
غياب تام للخدمات الصحية  

والغاز حلم 
 لم تتوقف معانــاة مناطق الظل ببلدية 
بلخيــر علــى الكهرباء فقــط بل حتى 
الغاز الطبيعي غــاب بغياب الطرقات 

بحيث يضطــرون إلى قطع مســافات 
طويلة من أجل الحصول على قارورة 
غاز مســتعينين غالبــا بالعربة اليدوية 
أو الحمــار بســبب المســالك الوعــرة 
التــي تصّعب مــن وصول الســيارة، 
كما ال يزال المركــز الصحي بالبلدية 
مغلقــا بعد أن كلف الدولة غالف مالي 
معتبر. هذا وقد طالب الســكان بتوفير 
موقــف للحافالت يحميهــم من حرارة 
الصيف و برد الشــتاء بكل من مشــتة 
حجر الجير ومشتة الفية وأمام المقبرة 
و أمــام مســجد الزاوية مــع ضرورة 
تعبيــد و تزفيــت طرقــات المجمعات 
السكانية و توفير أحزمة وقائية بمشتة 
حجــر الجير، الرمل و الفية،  وتوفير 
اإلنارة العمومية للمشــاتي المذكورة  
مع ضرورة التكفل حسبهم  بالعائالت 
الفقيــرة و الهشــة و األيتام و أصحاب 
األمراض المزمنة الغير مؤمنين الذين 

يقطنون في األكواخ.
ولم تتوقــف معاناة المشــاتي عند هذا 
الحد فالخدمــات الترفيهية و الرياضة 
تنعــدم بهــا، حيــث يطالــب الســكان 
بإنجــاز ملعــب جواري بمشــتة حجر 
الجــوار  وتنشــيط  الرمــل  و  الجيــر 
بتسطير نشــاطات ترفيهية و رياضية 
للتحفيــف من حدة الحرمــان، وتوفير 

النقل المدرســي للطورين المتوسط و 
الثانــوي أو خلق خط لنقل خاص بهذه 
المشــاتي مــن مديريــة النقل، بســبب 
غيــاب النقل المدرســي الذي أثر على 
تمــدرس التالميــذ وأدى بالعديد منهم 

إلى التوقف عن الدراسة.
و حســب رئيس الحي فقد تم مراســلة 
الســلطات المحلية للتكفل بانشــغاالت 
الســاكنة غيــر أنه لــم يتم االســتجابة 
لندائهــم،  وبالرغــم مــن ذلــك ظــل 
السكان متمسكين بمطالبهم المشروعة 
خصوصا ما تعلق منها بالربط بمختلف 
الشبكات والتهيئة الخارجية و الصرف 

الصحــي،  تاركين الخيار للســلطات 
لتحديــد األولويــات لتخفيــف المعاناة 
ورفع الغبن مع ضرورة فرض رقابة 
حسبهم على هذه المشاريع حتى تتحقق 
و تتعزز العالقة بين اإلدارة العمومية 

و المواطن وإعطائها المصداقية.
الســكان صرحــوا أن المنطقة  قدمت 
الكثير أثناء الثــورة التحريرية  وخير 
دليــل معركــة أم النســور  وماونــة ، 
ناهيــك عــن معاناتهم جراء العشــرية 
السوداء، غير أن معركة التنمية أثقلت 

كاهلهم حرمتهم من حقوقهم. 

n  وحسب المحتجين فإن هذه األراضي تعتبر 
من بين أحســن حقول بلدية الحويجبات المنتجة 
لمادتــي القمــح والبطاطــا إلــى جانــب تربيــة 
المواشــي واالبقــار أكثــر مــن 300 رأس من 
الماشــية لفالح واحــد فقط و عشــرات رؤوس 
االبقــار واعتبار ذات الفالح أحــد اكبر مموني 
تعاونيــة الحبــوب والبقول الجافة لوالية تبســة 
إال أن قرار الســلطات البلدية باختيار مشــروع 
ســكني في أراض  فالحية خصبــة بدل اختيار 
العديد من المواقــع المحاذية وهي أراضي بور 
غيــر صالحــة ألي زراعــة يطــرح العديد من 
االســئلة التــي يرونها أها تهجيــر قصري نحو 
المدن وتخبط عشوائي للجهة التي اختارت ذات 

االراضي الفالحية الخصبة.
 وحســب المتضررين فإن عمليــة زرع وانتاج 
البطاطا يسخر لها مناصب شغل تفوق ال 300 
منصب ـــوهو إنعــاش المتصــاص البطالة في 
المنطقــة ،وطالب هــؤالء المتضرريــن بتدخل 

الســلطات المركزية وعلى رأسها وزير الفالحة 
والتنميــة الريفيــة ووالي والية تبســة إلرســال 
لجنة تحقيق للوقوف علــى هول الكارثة التي لم 
يتوقعونها  أصال حســب تصريحاتهم.  ولتسليط 

االضــواء أكثر حاولنا االتصــال مرارا وتكرار 
برئيــس بلديــة الحويجبــات، حيث قيــل لنا من 
طرف المكلف بالمحول الهاتفي أنه غير موجود 

بمكتبه رغم اننا قدمنا هويتنا  لذات الغرض 

متفرقات
وايل تبسة يشــدد عىل إنجاز مختلف الشبكات 

الخارجية قبل عملية توزيع السكنات
n قــام والي والية تبســة محمد البركة داحــاج أول أمس بزيارة تفقدية للوقوف 
على سيرورة إنجاز ورشات سكنات »الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره- 
عــدل« بكل مــن القطبين الحضريين«بولحاف الدير و الدكان«، تحســبا لتوزيع 
حصص منها خالل السداســي األول من العام الجاري، أكثر من 1500 مستفيد 
من هذه الحصة خالل شــهر أو شــهرين على األكثر.حيث كانت الوجهة األولى 
رفقــة الوفــد المرافق له، إلى ورشــة 3240 وحدة ســكنية بالقطــب الحضري 
»بولحــاف الديــر«، أين عاين عروضا تقنية مقدمة مــن الجهات المعنية، ليؤكد 
علــى أهميــة األقطاب الحضرية فــي صناعة المدن الجديــدة، الهادفة إلى إنجاز 
المرافــق الضروريــة وفق مخطط عمراني ثري ومتنوع بيــن جمالية المنظر و 
متانــة البنية التحتيــة، وقد أمر ذات المصدر بإنجــاز المرافق العمومية المتصلة 
بالقطــب الحضــري، وتســريع االنطالق في إنجاز المتوســطة وتحســين خدمة 
التزود المياه الصالحة للشرب، وااللتزام باآلجال المحددة لتسليم هاته المشاريع، 
كمــا أكد »داحــاج« على العمل على تدعيــم القطب بئر عميقــة إضافية بالنظر 
للكثافة السكانية  التي سيكون عليها القطب.معاينة والي الوالية لمختلف ورشات 
اإلنجاز، و السكنات الجاهزة، لفتت انتباهه لعدة عيوب ونقائص، أنتقد من خاللها 
طريقــة اإلنجاز وكذا التوصيالت الخارجيــة الرديئة، موصيا على االنفتاح على 

الفن المعماري الحديث.
منى .ب

 إجتماع مع رؤســاء البلديــات حول عملية 

غراسة 9050 شجرية بتبسة  
 

n فــي إطــار انجاح عملية التشــجير التي أطلقتها مديرية البيئة تحت إشــراف 
والي الوالية يوم 25 أكتوبر 2020، تم يوم اول امس عقد إجتماع على مستوى 
مديرية البيئة برئاسة مدير البيئة و بحضور رؤساء بلديات والية تبسة، حيث تم 
مناقشــة وضعية و وتيرة الغراسة على مستوى كل بلدية مع اإلعداد و التحضير 
لقرارات تصنيف هذه الصفوف المشجرة حين انتهاء عملية الغراسة حيث ستمس 
العملية بلديات الوالية ال 28 وتم اختيار انواع االشجار حسب طبيعة كل منطقة 
خاصة وان والية تبســة ذات تنوع طبيعي  وبيئي وبالتالي اختيار االشــجار مع 
تنوع التربة والمناخ  حيث كف مدير البيئة ان هذه االشجار تمس  بشكل أساسي 
مداخــل البلديات مــن أجل إعطائها الوجه الالئق والحضــاري لها، على أمل أن 

تتكاتف جهود الجميع من أجل الحفاظ عليها من التلف أو القطع.  
                 هواري .غ

 500 وتدعيــم  للتكــوني  مــدارس  انشــاء 
مدرسة بالعتاد يف مناطق الظل بباتنة 

n أكد، أمس، الســيد لزهر بخوش مدير الشــباب والرياضة لوالية باتنة في ندوة 
صحفية شــملت مختلف القنوات اإلعالمية والجرائد اليومية عن توصيات الوزارة 
بخصــوص التســيير الكلــي والجزئي للمؤسســات الشــبانية من طــرف الجمعيات 
الشــبانية والقوانين المســيره لها، وعزم الــوزارة أيضا عن انشــاء مدارس تكوين 
في مختلف التخصصات الرياضية بمناطق الظل وفق مشــروع اكتشــاف المواهب 
الشــبانية وتدعيم 500 مدرســة ابتدائية بالعتاد البيداغوجي واللوازم الرياضية في 
إطــار برنامج الدولة لرفع الغبن عن مناطــق الظل كما أيضا على بعث التربصات 
الخاصة بمنشــطي المخيمات الصيفية في شــهر مارس لسنة 2021 وذلك  تزامنا 
مع التحضير التي تشــرف عليه مصالحه للبطولة اإلفريقية للدراجات الهوائية الذي 

سيقام في والية باتنة يوم 26 مارس من السنة الجارية.

حجز 2634 كيســا مــن الشــمة 1904 منها 
منتهي الصالحية برأس العيون

  
n تمكن أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني برأس العيون والية باتنة 
من إحباط عملية بيع لكمية معتبرة قدرت ب 2634 كيس من مادة الشمة 
1904 منهــا منتهي الصالحية مــن مختلف العالمات )نرجس. الغزالة. 
األصيلة. ملكة إفريقيا( تم اقتنائها من مدينة سطيف كانت موجهة إلعادة 
البيع بمدينة بريكة بباتنة.الكمية المحجوزة تم ضبطها من قبل أفراد ذات 
الفرقــة أثنــاء قيامهم بحاجز على مســتوى مفترق الطريــق الوطني رقم 
86 الرابط بين واليتي باتنة وبســكرة ورقم 78 الرابط بين واليتي باتنة 
وسطيف على مستوى حي سوناطراك ببلدية رأس العيون حيث تم توقيف 
ســيارة من نوع بيجو 405 شــخصين )م ع 40ســنة( و )بت م33سنة( 
وبعد تفتيش الســيارة عثر بالصندوق الخلفي على الكمية المذكورة ليتبين 
ان صاحــب الســيارة ال يحوز على الســجل التجاري والفاتــورة أين تم 
حجــز الكمية المذكورة.وبعد إتخاذ كامــل اإلجراءات القانونية تم إطالق 
ســراح المعنيين وإتالف الســلع المنتهية الصالحية وتسليم الغير المنتهية 
الصالحية لمفتشية الضرائب.                              فوزي جاب هللا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة   دائرة سكيكدة    بلدية سكيكدة

مديرية التنظيم و الشؤون القانونية
مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية 

الرقم 403/م.م.ش.ق/2020

وصل إيداع ملف تأسيس جمعية  بلدية
   بمقتضــى القانــون رقم 12/06 المؤرخ فــي 18 صفر عام 1433 
الموافــق ل 12 ينايــر 2012 المتعلــق بالجمعيــات، تــم هــذا اليــوم 
04/11/2020 تسليم وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية البلدية المسماة 

جمعية ملة الخري

يعيشون حياة بدائية تغيب فيها أدىن رشوط الحياة
ال ماء ،وال كهرباء وال غاز في مشاتي 

بلدية بلخير بقالمة 

تحويل أراض فالحية منتجة للحبوب والبطاطا اىل مرشوع سكنات 

فالحو الحويجبات بتبسة يحتجون ويطالبون بلجنة تحقيق والئية

9  عين على الشرق 

طالب ســكاني مشــاتي حجر الجير، الرمل، الفية ببلدية بلخير دائرة قلعة بوصبع والية ڨالمة، من الســلطات 
المحلية بضرورة انتشــالهم من المعاناة و الفقر الذين يتخبطان فيهما لســنوات عديدة بالرغم من تســطير 

برنامج حكومي للتكفل بمناطق الظل، والذي لم يشملهم لحد اآلن.

قالمة : خديجة زفيزف

 تبسة : هواري غريب 

اإلثنين 22 فيفري  2021
الموافق لـ 10 رجب  1442

   يواصل فالحو منطقة الظل ببلدية الحويجبات احتجاجهم مطالبين من المســؤول األول في الوالية ايفاد لجنة تحقيق والئية 
للوقــوف علــى ما يحدث لهم بمنطقة الحجــار الصفر ، ومن بينهم أحد اكبر منتجي مادتي الحبوب والبطاطا » الفالح زغالمي 
صالح » البالغ من العمر 80 ســنة ،مطالبين بتدخل وزير الفالحة ووالي والية تبســة  لفتح تحقيق في عملية اقدام الســلطات 

البلدية على اختيار هذه االراضي الخصبة للفالحة ألجل تحويلها إلى مشروع سكني.

إشهـــــار
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اإلعالميــة  المصــادر  وأوضحــت   n
ونشــطاء مواقــع التواصــل االجتماعي أن 
الســلطات تدخلــت لتفريــق المحتجين بكل 
من الرباط وفاس والــدار البيضاء، وكلميم 
وتطــوان وطنجــة والفنيــدق، وغيرها من 
المدن التي دعا فيها النشــطاء إلى التظاهر, 
متحججة بحالة الطــوارئ الصحية، وقرار 
الحكومة المتعلق بتمديد العمل باإلجراءات 
االحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا 
المســتجد, والــذي يمنــع عقــد التجمعــات 

واالجتماعات العمومية.
وكانت تنظيمات سياســية ونقابيــة المكونة 
للجبهــة االجتماعية المغربيــة قد دعت إلى 
التظاهر الســبت تزامنا مع الذكرى العاشرة 
الحتجاجات 20 فيفري. ورفع المشاركون 
الذين تمكنوا من الســير في شــوارع المدن 
المغربية , شــعارات مناهضة لسياسة ”صم 
األذان” التي تنتهجها الدولة لمطالب المجتمع 
المغربــي في العيش بكرامة, حيث تضمنت 
إحداها ”النضال الشــعبي الوحدوي ســبيلنا 
للتصدي لالستبداد وسياساته الالشعبية ومن 
أجل مغرب الكرامة والحرية االجتماعية”.

وكانت أكثر من 40 مدينة مغربية استعدت 
للخروج في وقفات احتجاجية, مساء السبت 
وأمس األحد, لتجدد المطالبة باالستجابة لما 
نــادت به ”حركة 20 فيفــري” قبل عقد من 

الزمن.
ودعا القيادي اليساري, محمد بن سعيد آيت 
إيدر, مؤسســات الدولة إلى تحقيق ”انفراج 
سياســي وحقوقي واســع, لتحقيــق الحرية 

واألمن والكرامة والديمقراطية”.
ودعــا آيت إيدر, مؤســس ”منظمــة العمل 
الديمقراطي” , في رســالة مصورة وجهها 
بمناســبة حلول الذكرى العاشــرة لـ”حركة 
20 فبراير” , الشــباب المغربي ”لمزيد من 
النضال السلمي لتحقيق الديمقراطية الكاملة 
واالنخراط في الحياة السياســية والمشاركة 

المكثفة في االنتخابات المقبلة”.
مــن جهتهــا, قالــت عضــو ”حركــة 20 
فيفــري”, ســارة ســوجار, وفــق مــا نقلت 
عنها وســائل إعالم محلية , أنه ”آن األوان 
لتســتجيب الدولة للمطالــب, وتفتح الحوار 
مع الحــركات المجتمعية, وتحترم وتعترف 
بفضــاءات التعبير”. واعتبرت أن الوضعية 
العامــة في المملكة تؤكد أن مطالب ”حركة 
20 فيفري” لم يســتجب لها على المســتوى 

واالجتماعــي  واالقتصــادي  السياســي 
والثقافي, الفتة إلى أن هناك مؤشــرات عدة 
تكشــف أن مطالب الحركة ما زالت قائمة, 
في ظــل ما عاشــه المغرب مــن ديناميات 

واحتجاجات منذ 2011 إلى اليوم.
وبحســب الناشــطة الحقوقية, فــإن مطالب 
الحركــة لــم تتحقــق, وهــو كما قالــت ”ما 
تدل عليه مؤشــرات المغرب على مســتوى 

التنمية البشرية واالقتصاد 
طيــة  ا يمقر لد ا و

والحريات, إذ ال زال 
المغرب في مراتب 

متأخــرة, وهو ما 
التقارير  تؤكده 

ســمية  لر ا
وخطابــات 
أعلى سلطة 

فــي البالد”.   
ضحــت  و أ و

الناشــطة أنــه ”ما 
دامــت الحاجة قائمة 

للحقــوق  واالنتهــاك 

موجودا, فإن المطالب التي رفعتها الحركة 
مــا زالت قائمــة”, مشــيرة إلى أنــه ”على 
مســتوى الديمقراطيــة, لــم يتمكن المشــهد 
السياســي إلــى حــد الســاعة مــن مواكبــة 
التحوالت ومطالــب التغيير, والتعبير عنها 
داخــل المؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة 

وخارجها”.
وكان اآلالف مــن المغاربــة خرجــوا فــي 
20 فيفــري عــام 2011 
إلــى شــوارع المملكــة 
لالحتجــاج, بناء على 
أطلقتهــا  دعــوة 
شــكلها  حركــة 
شــباب مغاربة 
من تنظيمات 
ســية  سيا
مســتقلين  و
منصات  عبر 
صــل  ا لتو ا
 , عــي جتما ال ا
بالعدالــة  مطالبيــن 
والحرية  االجتماعيــة 

والكرامــة, ومحاكمــة الضالعين في قضايا 
فســاد واســتغالل النفــوذ ونهــب ثــروات 
المملكــة. كذلك طالبــوا باســتقالل القضاء 
وحريــة اإلعــالم, وإقامة ملكيــة برلمانية, 
وإجــراء انتخابــات نزيهة ووضع دســتور 

جديد.
وتضم حركة شــباب 20 فيفري بالمغرب, 
نشــطاء يطالبون بإصالحات في البالد, وقد 
انضمت لها قوى سياســية وحقوقية. وتقول 
الحركــة أن أعضاءهــا هــم مــن المغاربة 
الذيــن يؤمنــون بالتغيير, وهدفهــم ”العيش 
بكرامة في مغرب حر وديمقراطي”, وتؤكد 
اســتقالليتها عــن كل التنظيمات واألحزاب 

السياسية.
وتأسســت حركــة 20 فيفــري المؤلفة من 
ثــالث مجموعــات ”حريــة وديموقراطيــة 
اآلن” و”الشــعب يريد التغييــر” و”من أجل 
الكرامــة, االنتفاضــة هــي الحــل” بهــدف 

استعادة كرامة الشعب المغربي.
 مشــهد سياســي عام ال يبعث على 

التفاؤل
 وفــي الذكــرى الـــ10 , كتــب الدكتــور 

طــارق ليســاوي اإلعالمــي و األكاديمي , 
أســتاذ العلوم السياســية و السياسات العامة 
المغربــي, مقــاال عاد فيه للتذكيــر بمطالب 
الحــراك الشــعبي المغربي بتاريــخ فيفري 
2011 والــذي قــال أنه كان فــي الصفوف 
األماميــة لهاته االحتجاجات الواســعة التي 

عمت مختلف مدن المملكة منذ عقد.
اإلعالمــي  الكاتــب  تنــاول  مقالــه,  وفــي 
المغربــي, طارق ليســاوي, التحــدي الذي 
يواجه بالده على الصعيد السياسي ولتحقيق 
التنمية و الحد مــن معدالت البطالة و الفقر 
و الالعدالــة في توزيع الثــروة , مؤكدا أنه 
”و خالفــا ألطروحــة الســلطة التــي تقول 
بــأن المغرب اســتطاع الخــروج من عنق 
الزجاجة, فإن أغلب المؤشــرات تشــير إلى 
أن المغــرب لــم يخــرج بعــد مــن المنطقة 

الحرجة ”.
وقال الكاتب ”إن مستقبل المغرب و تماسكه 
مرتبط بأجندة مغايرة لما يتم تبنيه حاليا من 
إهمــال لــرأي األغلبية الصامتــة و تهميش 
تطلعاتهــم و اســتمرار سياســات الريــع و 
اتساع الفجوة بين المحظوظين و المنبوذين، 
و األغنياء و الفقراء و تأكل الطبقة الوسطى 

و انحدارها إلى الهامش”.
العموميــة  ”السياســات  أن  علــى  وشــدد 
المتبعــة طيلــة العقــد الماضــي بالمغرب, 
تضــر بمصلحة البالد علــى المدى القريب 
و المتوســط ”, موضحا في هذا الســياق أن 
”تجاوز الدولة عن قضايا الفســاد و تهريب 
الثــروات و الغــش فــي انجــاز المشــاريع 
العمومية تضر بمســار التنمية و تســهم في 
دعم االختالالت االجتماعية واالقتصادية”.

كما أدان سياســات ”القمــع و تكميم األفواه” 
التي أكد أنها ”لن تجدي نفعا في ظل شــباب 
”المشــهد  أن  , موضحــا  دمــر مســتقبله” 
السياســي العام في المغرب في 2021 ”ال 
يحفز على التفاؤل, وبلغة المؤشــرات يمكن 
القول أن البالد ال تراوح مكانها , فالخدمات 
العموميــة من صحة و تعليــم تتدهور يوما 
بعــد األخر و هو ما كشــفته أزمة كورونا, 
أما معــدل النمو االقتصادي فالزال مرتبطا 
بتقلبــات المناخ, والفجوة فــي توزيع الدخل 
تزداد اتســاعا, ودائرة الفقــر و التهميش و 
الهشاشة أصبحت تمس فئات كانت في وقت 

قريب تعد من الطبقة الوسطى”.
ق ـ د

n وأوضح الســيد محمد ســيداتي فــي تصريح لوكالة 
األنبــاء الجزائرية، أن هذه الرســالة ”تعبير واضح عن 
التعاطــف الكبير, الذي تحظى بــه القضية الصحراوية 
داخــل الكونغــرس, خاصة مــا تعلق بالحــق في تقرير 
المصير، الذي تكفله الشرعية الدولية”، معتبرا أن ”هذه 
الخطوة دليل على أن قرار ترامب أصبح في خبر كان”.

ولفت الدبلوماســي الصحراوي إلــى أن موقف أعضاء 
مجلس الشــيوخ األمريكي ”دليــل على أن الخرجة غير 
القانونيــة” للرئيــس األمريكي الســابق ”ال تحظى بأي 
دعــم يذكــر”, ما يُحتــم مراجعة هذا ”القــرار المتهور, 
الذي أضر كثيرا بســمعة, ومصداقية الواليات المتحدة 
األمريكية, داخل المؤسســات صانعة القرار في أمريكا 

و على الصعيد الدولي”.
وأبرز في سياق متصل، أن هذه الرسالة ”تُضيق الخناق 
على سياســات ترامب البائدة”, و”ضربة في الصميم و 
نكســة لألطمــاع التوســعية, للنظام المغربي بمســاعدة 
اللوبــي الصهيونــي”, داعيــا إلــى مراجعــة ”اعتراف 
العار”, الذى أســاء كثيرا للواليــات المتحدة كعضو في 
مجلــس األمن الدولي تســهر على حفظ األمن و الســلم 

العالميين.
 ويــرى محمد ســيداتي أن مراجعة اعتــراف ترامب، 
أصبــح ”ضــرورة حتميــة”, لكــي تســترجع الواليات 
المتحــدة األمريكية ”مصداقيتها المفقودة”, منبها إلى أن 
”السياسات الجادة و العادلة في بناء العالقات الدولية ال 

تقوم على المقايضة والمتاجرة بحقوق الشعوب”.

وذّكر في ســياق متصل, بموقف العديد من الشخصيات 
الوازنة و المرموقة في الواليات المتحدة, و”الرافضة و 
المنددة” بإعالن ترامب, مشــيرا إلى ”وجود توجه كبير 
وواســع داخــل الواليات المتحدة يدعو إلــى إلغاء قرار 
ترامب, والنأي بسياسة الواليات المتحدة األمريكية عن 

مثل هذه التصرفات المشينة”.
ومــا يعــزز هــذا التوجه - يضيف الســيد ســيداتي- ما 
جاء على لســان رئيســة مركز روبرت كينيدي, للعدالة 
و حقوق اإلنســان, الســيدة كيري كينيــدي, التي أدانت 
التصرفــات القمعيــة لألمــن المغربــي ضــد المدنييــن 

الصحراوييــن , واالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنســان 
في األراضــي المحتلة من الصحــراء الغربية, مطالبة 
اإلدارة األمريكيــة الجديــدة ”بعــد أن عاينت األوضاع 
بــأم عينيها إلى انتهاج سياســة مغايــرة ومناقضة تماما 

لمقاربات ترامب المخزية”.
ويرى ممثل جبهة البوليســاريو في فرنســا أن المغرب 
”بات معــزوال” على الصعيــد الإلفريقــي و العالمي”, 
رغم ”محاوالت اإلغراء وسياسة تلميع الوجه”, مستدال 
في ذات الســياق ب”غلــق زامبيا لقنصليتهــا في مدينة 
العيون المحتلة”, مشيرا إلى أن هذا ”مؤشر على تراجع 
نفــوذ المغرب في إفريقيا, والمبني على شــراء الذمم و 

اإلغراءات والوعود الكاذبة”.
وكان 27 عضوا من مجلس الشــيوخ األمريكي طالبوا 
الرئيس جو بايدن, بالتراجع عن إعالن الرئيس الســابق 
دونالد ترامب, االعتراف بالســيادة المزعومة للمغرب 
علــى الصحــراء الغربيــة المحتلــة, وإعادة واشــنطن 
إلــى التزامهــا بإجراء اســتفتاء لتقرير مصير الشــعب 

الصحراوي.
وأعتبــر أعضاء الكونغرس , في رســالة وجهوها إلى 
الرئيس بايدن، أن القرار ”المفاجئ ”الذي اتخذته اإلدارة 
الســابقة في 11 ديســمبر 2020 لالعتراف بادعاءات 
المملكــة المغربيــة غيــر المشــروعة  ”قصيــر النظر 
ويقوض عقودا من السياســة األمريكية التي عرفت بها 

مما تسبب في استياء عدد كبير من الدول األفريقية”.
ق ـ و/ وأج

سلطات المخزن تمنع وقفات إحياء ذكرى 
احتجاجات »حركة 20 فيفري« في مدن المملكة

قامت السلطات المغربية السبت بمنع مجموعة من الوقفات التي دعت إليها تنظيمات ونشطاء إلحياء ذكرى احتجاجات ”حركة 20 فيفري” في مجموعة من المدن من أجل تجديد 
مطالب الحركة بخصوص التنمية البشرية والديمقراطية والحريات بالمملكة, حسبما أفادت به مصادر إعالمية محلية.

قال ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا, محمد سيداتي, أمس األحد، إن الرسالة التي وجهها أعضاء من مجلس الشيوخ األمريكي للرئيس جو بايدن لمطالبته بمراجعة قرار سلفه 
حول الصحراء الغربية ”ضربة في الصميم” إلعالن ترامب الذي ”أصبح في خبر كان”.

عين على العالم

رسالة أعضاء من الكونغرس للرئيس بادني ”رضبة يف الصميم” إلعالن ترامب
ممثل جبهة البوليساريو يف فرنسا محمد سيدايت
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فيما يزداد اتساع الهّوة بني المحظوظني و المنبوذني و تأكل الطبقة الوسطى
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الجولة الـ 15 : 
برمجة مباراة مولودية 

الجزائر وشبيبة القبائل 
يوم السبت القادم

كأس افريقيا ألقل 
من 17 سنة:

 مواجهة مزدوجة للجزائر 
 أمام كوت ديفوار 
يومي 3 و7 مارس
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شبيبة القبائل تفوز على الملعب المالي )1-0( 
وتتأهل إلى دور المجموعات

 تنزانيا توافق على احتضان مباراة 
شباب بلوزداد - ماملودي صن داونز

ص12

كورونا تهدد مانشسرت 
يونايتد بالشلل

 مدرب الشياطني 
الحمر يحصل عىل 

الضوء األخرض لضم 
هاالند
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دور  إلــى  القبائــل  شــبيبة  تأهلــت      n
المجموعات من كأس الكونفدرالية اإلفريقية 
لكــرة القــدم ”الــكاف”، بفضــل فوزها على 
الملعــب المالي بنتيجة 0-1 )الشــوط األول 
: 0-1(، اليــوم األحــد بملعــب أول نوفمبر 
1954 بتيــزي وزو، لحســاب إيــاب الدور 

السادس عشر ”مكرر” للمنافسة القارية.
وســجل المدافــع بــدر الدين ســوياد الهدف 
الوحيــد في هذه المواجهة لفائــدة ”الكناري” 

مع بداية اللقاء برأسية جميلة )د 5(.
و انهــزم أشــبال المدرب الفرنســي دونيس 
الفان في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 أمام فريق 

الملعب المالي بباماكو.
وعلــى ضوء هــذه النتيجــة، تصعد شــبيبة 
القبائل إلى دور المجموعات من ثاني منافسة 

قارية لألندية.
وتتعــرف ”الشــبيبة” علــى منافســيهما فــي 

مرحلة المجموعات بعد إجراء عملية سحب 
القرعــة المقررة يوم االثنيــن بمقر ”الكاف” 

بالقاهرة )مصر( ابتداء من الساعة 00ر14 
بتوقيت الجزائر.

    شبيبة القبائل تفوز على الملعب المالي )1-0(

 وتتأهل إلى دور المجموعات
الوايل يجمع األرسة الكروية بأم البواقي

 رؤساء يشتكون وآخرون يذرفون الدموع 

 الجولة الـ 15 : 

برمجة مباراة مولودية الجزائر 
وشبيبة القبائل يوم السبت القادم

عين على الرياضة 
12

n   وافقــت االتحاديــة التنزانية لكــرة القدم على 
احتضان مباراة شــباب بلوزداد امام ماملودي صن 
داونــز الجنوب افريقي، بتاريــخ 28 فيفري والتي 
تدخل في اطار الجولة الثانية عن المجموعة الثانية 
لمنافســة رابطة االبطال االفريقية لكرة القدم، وفق 
ما كشــف عنه النادي المنتمي الــى الرابطة االولى 

يوم االحد.
و أورد النــادي فــي بيــان لــه على صفحتــه على 
”فايسبوك” أن ”إدارة الشباب تلقت منذ قليل مراسلة 
رسمية من طرف اإلتحاد التنزاني لكرة القدم، توكد 
من خاللها موافقتها على احتضان المواجهة بتاريخ 
28 فبراير على الملعب الرئيســي بدار السالم، في 
انتظــار القرار النهائــي الذي ســتتخذه الكنفيدرالية 

االفريقية لكرة القدم )كاف( في الساعات القادمة.
وكانت ادارة الفريق قد راســلت عن طريق االتحاد 
الجزائــري لكرة القدم الســلطات التنزانية من اجل 
امكانيــة اجــراء المبــاراة هنــاك بعد عــدم امكانية 

تنظيمها في السودان«.
وعلى خلفية طلب النادي العاصمي، كانت االتحادية 
الجزائرية لكرة القدم قد راســلت الكاف طالبة منها 
تأجيل المباراة المقررة ســالفا ليوم الثالثاء، خشــية 
خطــر تنقــل عــدوى الســاللة المتحــورة لفيروس 

كورونا المنتشرة في جنوب افريقيا.
وجــاء قــرار التأجيــل خــالل اجتمــاع االربعــاء 
المنصرم، بمقر وزارة الصحة والســكان و اصالح 
المستشــفيات، بحضور ممثل عــن المجلس العلمي 
لمتابعة ورصد تطور فيروس كورونا )كوفيد19-( 
وممثلين عــن وزارة الشــباب والرياضة باإلضافة 
الى مدير القطب التنافســي لشــباب بلوزداد، توفيق 

قريشي.
وهــو القــرار الــذي تلقى قبــوال من طــرف الهيئة 
القاريــة، التــي امهلت ممثــل الجزائر 48 ســاعة 

إليجاد بلد محايد يحتضن هذا اللقاء.
وكان الدكتــور محمد بقاط بركانــي، عضو اللجنة 

العلميــة لرصد ومتابعة تطور جائحــة كورونا، قد 
دعــا االثنين الفارط الى نقــل المقابلة الى بلد آخر، 
معتبرا أن ”إجراءها على األراضي الجزائرية يمثل 
خطرا حقيقيا ألن الوضع الصحي في جنوب افريقيا 

خارج عن السيطرة«.
وكانت االتحادية الجزائرية لكرة القدم قد اكدت في 
بيان نشــرته يوم الجمعة أن عدم احترام قرار اقامة 
المقابلــة بملعب محايد، ســينجر عنه تطبيق القانون 
الخاص بكوفيــد19- و القاضي بأنه ”في حالة عدم 
تمكن الفريق المســتقبل من استقبال الفريق المنافس 
دون ترخيص من الحكومة، فإنه سيعتبر منهزما في 

المقابلة بنتيجة 2-0«.
”أمــا في حــال تجــاوز اآلجــال الممنوحــة إليجاد 
بلــد محايد يحتضــن اللقاء أو عــدم التمكن من ذلك 
تمامــا، فينجر عنه تطبيق قــرار الكاف المؤرخ في 
8 نوفمبر 2020، مثلمــا هو مذكور في األعلى”، 

يختتم بيان الفاف.

 تزنانيا توافق عىل احتضان مباراة شباب بلوزداد - ماملودي صن داونز

رغم تعادله أمام  اشانتي كوتوكو يف مواجهة مثرية 

 وفاق سطيف يتأهل إىل دور المجموعات
 

n  وكتبــت الهيئــة الفدرالية في بيــان لها: »في 
انتظار الرخصة المعمول بها, سيخوض منتخب 
كــوت ديفوار الــذي تأهل للموعد القــاري للفئة, 
مقابلتيــن وديتين أمام المنتخب الوطني في إطار 
تحضيــرات الدورة النهائية والتي ستشــهد حتما 

مستوى فنيا عالياث«.
فــإن  المزدوجــة,  المواجهــة  لهــذه  باإلضافــة 
»الخضــر« بقيادة محمد الســات قــد يخوضون 
أيضا مباراتين وديتين بالجزائر أمام منافس سيتم 

التعرف عليه الحقا, حسب مصدر مأذون.

وسيتعرف زمالء الحارس حمزة بوعالم )اتحاد 
الجزائــر( على منافســيهم فــي كأس افريقيا يوم 
األربعاء بمناســبة عمليــة القرعة المبرمجة على 
هامــش كأس أمــم افريقيــا ألقــل مــن 20 عاما 

بموريتانيا.
و اقتطــع المنتخب الجزائري ألقل من 17 ســنة 
تأشــيرة تأهله الــى ”كان2021-” بإنهائه لدورة 
اتحــاد شــمال إفريقيا, التي جــرت بالجزائر من 
18 إلــى 24 يناير الفــارط, في الصدارة. خالل 
هذه الدورة, فاز ”الخضر” على ليبيا )2-3( قبل 

التعادل أمام تونس )1-1(.
وتعود المشــاركة الوحيــدة للجزائر في هذه الفئة 
العمرية في كأس إفريقيا إلى ســنة 2009 والتي 
جرت بأرض الوطن, حيث عرفت بلوغ أشــبال 
المدرب السابق عثمان إبرير النهائي أمام غامبيا 

)خسارة 1-3(.
إضافــة للجزائر والمغرب )البلد المنظم(, تأهلت 
عشرة منتخبات إلى الموعد القاري ويتعلق األمر 
بــكل من : جنوب افريقيــا, الكاميرون, الكونغو, 
نيجيريــا, كوت ديفوار, مالي, الســنغال, تنزانيا, 

أوغندا وزامبيا.
 تاج الدين

 كأس افريقيا ألقل من 17 سنة:

مواجهة مزدوجة للجزائر أمام كوت ديفوار يومي 3 و7 مارس

n   اســتقبل أمــس والــي والية أم 
البواقــي زيــن الديــن تيبورتين في 
اإلقامة الرســمية للوالية ، األســرة 
الكرويــة و الرياضيــة ممثلــة فــي 
المكاتب المســيرة لــكل من جمعية 
عين مليلة ، إتحاد الشــاوية ، شباب 
عين فكــرون ، إتحاد عين البيضاء 
و جمعية عين كرشة باإلضافة الى 
مسيري فريق اتلتيك أم البواقي لكرة 

السلة الناشط في القسم الممتاز.
 المسؤول األول بالوالية وفي كلمته 
أكــد علــى دعمــه المســتمر للفرق 
المحليــة ، وطلــب من المشــرفين 
علــى هذه الفرق المزيــد من العمل 
النتائــج  لتحقيــق  واالحترافيــة 
المرجــوة و أضــاف أنــه ســيكون 
المناصر االول لهذه الفرق ومتابعا 
لكل كبيرة وصغيرة  ليمنح الفرصة 
بعدهــا الــى ممثلــي الفــرق لطرح 
إنشــغاالتهم ، و قــد ابــدى ممثلــو 
األندية المذكورة فرحتهم وارتياحهم 
بهذا اللقاء واالســتقبال و التفهم من 
الســلطات المحليــة و على رأســها 
والــي الواليــة ،كمــا كان فرصــة 
لهــؤالء لطرح بعض االنشــغاالت 
حيث أكد رئيس الشــركة الرياضية 
لجمعيــة عيــن مليلــة الســيد ماليك 
عمراني أن فريقه يحقق نتائج جيدة 
فــي البطولة المحترفــة األولى في 
حيــن يعاني من أزمــة مالية خانقة 
وطالــب من المســؤول األول بعقد 
لقــاء خاص للتطرق لكل المشــاكل 
التــي يعاني منها ممثــل الوالية في 
الرابطــة المحترفــة ، بينمــا طالب 
رئيــس اتحــاد الشــاوية بضــرورة 
طــرق أبــواب الســلطات العليا في 
البالد قصد االلتفات لنوادي الوالية 
الرابعة والتي اعتبرها أفقر النوادي 
فــي الجزائر بالنظــر الى اإلعانات 
التــي تخصص لها حيث أشــار أن 
الميزانيــة يتقاســمها 6 نــوادي في 

الجزائــر بينما يعاني أغلب النوادي 
األخرى من مشكلة السيولة ، رئيس 
شــباب عيــن فكرون الســيد بكوش 
حســان في كلمته ذكر أن ما يعانيه 
الجار جمعية عين مليلة ســبق وان 
عانى منه شــباب عيــن فكرون في 
الرابطــة المحترفــة األولى و الذي 
وجــد نفســه يقــارع نوادي تســير 
بالماليير بينما فريقه عانى كثيرا ما 
تسبب حسبه في سقوطه من دوري 
األضواء الذي يتطلب حسبه تكاتف 
جهــود الجميع من صناعيي الوالية 
قصد تقديم الدعــم للفرق الرياضية 
فمــن غير المعقــول ان يقدم مصنع 
جيــكا لإلســمنت المتواجــد فــي أم 
البواقــي الدعــم لفرق أخــرى بينما 
فرق الوالية ال تســتفيد منه ، رئيس 
اتحاد عين البيضاء الســيد بوجعادة 
بشــير بــدا متأثرا جدا مــن الضغط 
الــذي يعانيــه ولــم يتمالــك نفســه 
وانهمر بالبكاء وهو يسرد المشاكل 
الكبيــرة التي يعاني منها أحد أعرق 
النوادي فــي أم البواقي على غرار 
قضيــة الملعــب والمقر حيــث أكد 
أنــه اضطر لمغــادرة منزلــه الذي 
خصصــه كإقامــة لالعبيــن ناهيك 
عن المشــاكل التي يحــاول البعض 
جره اليهــا كونه منتخب جديد على 
رأس النــادي ، نائب رئيس جمعية 
عين كرشة هو كذلك طالب بترميم 
الملعب وتخصيص اعانات للفريق 
الذي حقــق الصعود في مناســبتين 
بميزانية ضئيلــة جدا تقدر ب 2.8 
مليــار فــي حين قــدرت الديون ب 
800 مليــون ســنتيم ، أمــا رئيس 
فريق أتلتيك أم البواقي لكرة الســلة 
الدكتور نور الدين ســفاري ذكر ان 
النادي تأسس ســنة 1998 وتمكن 
في ظرف وجيز مــن الصعود الى 

القسم الممتاز بإمكانيات ضئيلة . 

n   تأهل وفاق ســطيف إلى دور المجموعات 
مــن كأس الكونفدراليــة اإلفريقيــة لكــرة القــدم 
”الكاف”، إثر تعادله أمام فريق اشــانتي كوتوكو 
الغانــي بنتيجة 0-0، اليوم األحد بملعب 8 ماي 
1945 بســطيف، لحســاب إياب الدور السادس 

عشر ”مكرر” للمنافسة القارية.
 و كان وفاق ســطيف قد نجــح في تحقيق الفوز 
خــالل مبــاراة الذهــاب التي جرت يــوم األحد 

الماضي بالعاصمة أكرا بواقع )2-1(.

وفــي وقــت ســابق مــن نهــار اليــوم، تأهلــت 
شــبيبة القبائــل إلى دور المجموعــات من كأس 
الكونفدراليــة اإلفريقيــة، بفضــل فوزهــا على 
الملعــب المالــي بنتيجــة 0-1 ، فــي إطار نفس 

الدور من المنافسة القارية.
وانهزم أشــبال المدرب الفرنســي دونيس الفان 
في لقاء الذهاب )2-1( أمام فريق الملعب المالي 

بباماكو.
وســجل المدافع بدر الدين ســوياد الهدف الوحيد 

في هــذه المواجهة لفائــدة ”الكنــاري” مع بداية 
اللقاء برأسية جميلة )د 5(.

وســيتعرف كل من ”الوفاق” و ”الشــبيبة” على 
منافســيهما في مرحلة المجموعــات بعد إجراء 
عملية ســحب القرعة المقــررة يوم االثنين بمقر 
”الــكاف” بالقاهــرة )مصر( ابتداء من الســاعة 

00ر14 بتوقيت الجزائر.
تاج الدين 

n   تجرى مباراة مولودية الجزائر 
- شــبيبة القبائــل، لحســاب الجولة 
الـ15 من بطولة الرابطة المحترفة 
األولــى، يــوم الســبت 27 فبراير 
بملعــب 5 جويليــة بالعاصمة )ســا 
00ر16(، حســب البرنامــج الذي 
كشفت عنه الرابطة المحترفة لكرة 
القــدم على موقعها الرســمي، اليوم 

األحد.
وقبلهــا بيــوم واحــد، تجرى ســت 
مباريات أخرى عــن ذات الجولة، 
أحــد  تجمــع  التــي  تلــك  أبرزهــا 
متصدري البطولــة، أولمبي المدية 

بالضيف شباب قسنطينة.
ومــن المتوقــع تأجيــل لقــاء أهلي 
برج بوعريريج - شــباب بلوزداد، 
والمبرمج يــوم الجمعة، إلى تاريخ 
النــادي  مشــاركة  بســبب  الحــق 
رابطــة  منافســة  فــي  العاصمــي 

األبطال اإلفريقية.
وفي هذا الشأن، أفادت الرابطة أنه 

”فــي حال ما برمجــت الكنفيدرالية 
شــباب  مبــاراة  )كاف(  اإلفريقيــة 
بلوزداد - ماملودي صن داونز يوم 
27 أو 28 فبراير، فإن مقابلة أهلي 
بــرج بوعريريج - شــباب بلوزداد 

ستؤجل إلى تاريخ الحق«.
ومن المنتظر أن يســتضيف شباب 
بلوزداد فريق ماملودي صن داونز 
الجنــوب افريقي في إطــار الجولة 
الثانية من المجموعة الثانية لرابطة 
أبطال إفريقيا، وهو اللقاء الذي من 
المرتقب أن يجرى يوم 28 فبراير 
بدار الســالم )تنزانيــا(، في انتظار 

موافقة الكنفيدرالية اإلفريقية.
وعلى خلفية طلب النادي العاصمي، 
كانــت االتحاديــة الجزائريــة لكرة 
القدم قد راســلت الكاف طالبة منها 
تأجيل المباراة المقررة ســالفا ليوم 
الثالثــاء، خشــية خطــر اإلصابــة 
بعدوى الســاللة المتحورة لفيروس 
كورونا المنتشرة في جنوب إفريقيا.

يخوض المنتخب الجزائري ألقل من 17 سنة, مواجهة مزدوجة ودية أمام كوت ديفوار يومي 3 و7 مارس بالجزائر 
العاصمة, تحسبا لكأس أمم افريقيا 2021 للفئة المقرر إجراؤها من 13 إلى 31 مارس بالمغرب, حسبما نشرته االتحادية 

الجزائرية لكرة القدم )الفاف( مساء السبت عبر موقعها الرسمي.
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n قــال أولــي غونــار سولســكاير المديــر الفني 
لمانشستر يونايتد اإلنجليزي لكرة القدم إن المستقبل 
يبدو جيدا بالنسبة له في ”أولد ترافورد” وأنه حصل 
علــى الدعم من جانب مالك النادي إلبرام صفقات 
مــن العيار الثقيل ربما يكون مــن بينها التعاقد مع 
النجــم النرويجــي إيرلينغ هاالند العب بوروســيا 
دورتمونــد األلمانــي، وكان مانشســتر يونايتــد قد 
أخفق في مســاعيه لضم هاالند في العام الماضي، 
حيــث اختار المهاجم النرويجــي المتألق االنضمام 
إلــى دورتمونــد قادمــا من ريــد بول ســالزبورغ 

النمســاوي، في ظل الشــكوك التي حامت حينذاك 
حول مستقبل سولسكاير مع مانشستر يونايتد.

ضمن املراكز األربعة األوىل بالدوري 
اإلنجليزي

وواجهت عائلة غليزر، المالكة لمانشســتر يونايتد، 
انتقــادات بعــد أن رفض النادي دفــع 120 مليون 
جنيــه إســترليني للتعاقد مع جادون سانشــو زميل 
هاالند في بوروسيا دورتموند، في سوق االنتقاالت 
الصيفيــة الماضيــة، لكن سولســكاير يشــعر اآلن 

بتفاؤل إزاء فرص اســتمراره في تدريب مانشستر 
يونايتــد، حســب مــا ذكرتــه صحيفــة »ميرور« 
البريطانية مســاء السبت، كذلك يشــعر سولسكاير 
بأنــه بعــد إنهاء الموســم الماضي ضمــن المراكز 
األربعــة األولــى بالــدوري اإلنجليــزي، تعززت 
فرص إبرام صفقات مع نجوم من الطراز العالمي 
وهو ما تتطلع إليه الجماهير بحماس، لكن بشــرط 
أن يحســم الفريق تأهلــه مجددا لــدوري األبطال، 
وقــال: ”لدينــا خطة لنصبــح فريقا ناجحــا للغاية. 
فريق يتطلع أبرز الالعبين لالنضمام إلى صفوفه.. 
علينــا التطور واالقتراب أكثر من منصات التتويج 
بالبطوالت”، وأضاف: ”ال يمكنني قول شيء بشأن 
أفراد. لكننا حصلنا على الدعم. المالك سيواصلون 

دعم النادي ودعمي، ونتمنى تطوير الفريق.«
مانشسرت يونايتد يصدر بيانا بشأن 

إصابات كورونا
أعلــن نــادي مانشســتر يونايتد، اليــوم األحد، عن 
إصابــة أعضاء من الجهــاز الفني للمــدرب أولي 
جونار سولسكاير بفيروس كورونا المستجد، وقال 
مانشستر يونايتد، في بيان رسمي: »سينضم نيكي 
بات ومارك ديمبســي إلى أولي جونار سولســكاير 
علــى مقاعــد بــدالء الفريق هذا المســاء، بســبب 
اضطــرار بعــض أعضــاء الجهاز الفنــي للتواجد 
فــي العزل الصحي«، وأضاف: ”ســتنطلق مباراة 
الفريق ضد نيوكاســل يونايتد بالدوري اإلنجليزي 
الممتاز في الســاعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش 

على ملعب أولد ترافورد«.
الوكاالت

n أكــدت التقاريــر الصحافيــة بأن 
ديفيــد أالبا مدافع نادي بايرن ميونيخ 

األلمانــي قد اتخذ قراره بالرحيل عن 
الفريق مجاًنا بنهاية الموسم وأشارت 

بأنــه أنهــى االتفــاق شــفهًيا مع لاير 
مدريــد ولكــن هــذا ال يمنــع األندية 
األخرى المهتمة بضمه في التشــبث 
باألمل، وقــال أالبا خالل تصريحاته 
للصحافة من قبل: ’’لقد اتخذت قراًرا 
بمغــادرة بايــرن ميونيــخ فــي نهاية 
الموســم لتجربة شيء جديد’’، وتابع: 
’’من الواضح أنه لم يكن قراًرا سًهال، 
فأنا هنا منــذ 13 عاًما والنادي يعني 
الكثير بالنســبة لــي’’، وأضاف: ’’لم 
أقــرر مســتقبلي بعــد، بالتأكيــد قاتل 
الجميع من أجل البقاء وأنا ممتن حًقا 
لذلك ولهذا الســبب جعلت هذا القرار 
صعًبــا للغاية’’، وقــام أالبا باإلعالن 
رســمًيا علــى رحيلــه عــن صفوف 
الفريــق بنهايــة العقــد وهــي فرصة 
ذهبيــة للعديــد من الفــرق األوروبية 
الحريصــة علــى ضــم مدافــع مــن 
الطراز الرفيع دون إنفاق أي أموال.

كورونا تهدد مانشسرت يونايتد بالشلل

مدرب الشياطين الحمر يحصل على 
الضوء األخضر لضم هاالند

 البياسجي يتشبث ببصيص األمل 
يف سباق ضم أالبا

آرسنال ينافس قطبي ميالن عىل 
كوسونو

سيدورف يشكو معاناته من 
العنرصية يف عالم التدريب

بزنيمة يقرتب من الغياب أمام أتالنتا

عين على الرياضة 
13

ينفي  الربيطاين  الصحة  وزير 
استضافة بالده ليورو 2020

n ال يعتقــد مــات هانكــوك وزير 
الصحــة البريطانــي يــوم األحد أن 
بــاده عرضــت اســتضافة بطولة 
أوروبا 2020 لكرة القدم المؤجلة 
الــى العــام الحالــي، كمــا ورد في 
بعــض التقاريــر اإلعامية، وقالت 
صنداي تايمــز إن بريطانيا ألمحت 
تســتضيف  أن  يمكــن  أنهــا  إلــى 
مباريــات البطولة المقــرر إقامتها 
عبر أنحاء أوروبا نظرا لتقدمها في 
توزيع لقاح كورونا ما يســمح لها 
بعودة الجمهــور إلى الماعب قبل 
دول أخرى، وردا على سؤال حول 
التقرير الذي أوردته ســكاي نيوز 
قال هانكوك: لم أشــاهد أي شــيء 
عن هــذا الموضوع. أعتقد أن هذا 
غير صحيح، وســتقام البطولة بين 
شــهري جوان وجويليــة من العام 
الحالي في 12 مدينة عبر القارة.

موقــف  يكشــف  رومينغــي 
البايرن من تجديد عقد سوله

n كشــف كارل هاينز رومينيغي، 
لنادي بايــرن  التنفيــذي  المديــر 
ميونخ األلماني، موقفهم من تجديد 
عقد المدافع نيكاس سوله، في ظل 
اقتراب انتهاء عقــده مع البافاري 
2022، ويســتهدف  فــي صيــف 
بايــرن ميونخ الحفــاظ على القوام 
األساسي داخل البافاري، خصوصا 
الاعبيــن المميزيــن، مــع وضــع 
األزمــة االقتصاديــة فــي االعتبار 
مــع أزمــة كورونــا التي تســيطر 
علــى العالــم األن وبشــكل كبيــر 
علــى الســاحرة المســتديرة، وقال 
رومينيغي خال تصريحاته لشبكة 
”ZDF” األلمانية: ”ال توجد أزمة 
فــي تجديد عقده ســوله، لكن األن 
النــادي يمر بظروف معينة، ننتظر 
أن تمر وبعد ذلك ســنقوم بدراســة 
األمــر مــع الاعــب”، وتابــع : ” 
يوجــد محادثــات األن مع الاعب، 
نحن هدفنا في النهاية هو االحتفاظ 
بالاعبين االلمــان المميزين داخل 
بايرن ميونخ، ولكــن بالنظر أيًضا 
إلــى أزمة كورونا نجــد العديد من 

المشاكل والصعوبات”.

n دخل نادي آرســنال 
في منافسة مع قطبي 

ميالن على صفقة 
فــي  إفريقيــة 
الوســط  خــط 
خالل الموســم 
ووفًقا  الحالي، 

لصحيفــة 
 » ر و ميــر «

فإن  البريطانيــة، 
يســعى  آرســنال 

اإليفواري  مــع  للتعاقد 
أوديلــون كوســونو، العــب 

وســط كلوب بروج، وأشــارت إلى 
أن كوســونو )20 عاًما( يعيش حالة 
من التوهج هذا الموســم رفقة كلوب 
بروج بالــدوري البلجيكي واليوروبا 

ليج، ما جعله يجذب أنظار 
العديد من األندية مثل 
قطبــي ميــالن إلى 
جانــب آرســنال، 
ضحــت  و أ و
الجانــرز  أن 
يرى كوســونو 
مناســبة  صفقــة 
حيــث  مالًيــا، 
 8.5 قيمتــه  تبلــغ 
إســترليني  مليــون 
فقــط، وذكرت أن نجمي 
جيرفينيــو  آرسنال الســابقين 
وإيمانويــل إيبوي رشــحا مواطنهما 
كوســونو بقوة لمســؤولي الجانرز، 

عندما استفسروا عنه.

nكيعتقــد العــب إنتر 
وجــاره  ميــالن 

ي  نير ســو و لر ا
بق  لســا ا
نــس  ر كال
ف  ر و ســيد
أنــه ال توجــد 
ص  فــر

ية  و متســا
فــي كــرة القــدم 

وتحدث  األوروبيــة 
أســباب  عــن  أيًضــا 

ذهــاب باتريك فييــرا للتدريب في 
نيويــورك وتييــري هنــري لكندا، 
وقضى سيدورف موسمين ونصف 
فــي إنتر ميــالن وعشــرة بقميص 
مســيرته  خــالل  الروســونيري 

أشــرف  حيــث  الكرويــة، 
تدريــب  علــى  أيًضــا 
موســم  فــي  ميــالن 
 2 0 1 3 - 2 0 1 4
يشــرف  أن  قبــل 
تدريــب  علــى 
ال  ديبورتيفــو 
كورونيــا ومنتخب 
الكاميــرون، وقــال 
خــالل  ســيدورف 
عبــر  تصريحــات 
صحيفــة ’’الغازيتــا ديللــو 
سبورت’’،: ’’يؤسفني أنه كان لدي 
اتفاًقــا مع ميالن للبدء في الصيف، 
لقــد قبلــت أن أبدأ في وقــت مبكر 
ولم أســتطيع االســتمرار بعد نهاية 

الموسم’’.

n واصــل الفرنســي كريــم بنزيمة، 
مهاجم فريــق لاير مدريــد الغياب عن 
المشــاركة في التدريبــات الجماعية مع 
المجموعة يوم األحد، لتتواصل الشكوك 
حول إمكانية مشــاركته أمام أتالنتا في 
دوري أبطــال أوروبا، وعاد فريق لاير 
مدريد إلى التدريبات الجماعية اليوم في 
بداية االســتعدادات لمواجهة أتالنتا بعد 
الفوز علــى بلد الوليد )1/0( الســبت، 
وبحســب صحيفــة ”آس” فــإن كريــم 
بنزيمة يواصل إثارة الشكوك في قدرته 
علــى لحاق مباراة أتالنتــا، على الغرم 
من الكشــف عن اإلصابــة الخفيفة التي 
يعانــي منها بعد الغياب عن التواجد في 

مران أمس.

عقبــة وحيــدة أمــام مارســيليا 
 للظفر بخدمات سامباويل

التقاريــر  كشــفت   n
بعــض  عــن  الفرنســية 
العراقيــل الماليــة التــي 
نادي مارســيليا  تواجــه 
طريــق  فــي  الفرنســي 
التعاقــد مــع األرجنتيني 
ســامباولي  خورخــي 
أتلتيكــو  نــادي  مــدرب 
البرازيلــي  مينييــرو 
ويعد  الفريــق،  لتدريــب 
ســامباولي أولويــة لدى 
مــن  الفرنســي  النــادي 
أجل خافة أندريا فياش 
بــواش الذي رحــل عن 
تدريــب الفريق حيث ســيتعين على مارســيليا دفــاع أكثر من نصف 
مليون يورو للحصول على خدمات األرجنتيني، ومر ما يقارب ثاثة 
أسابيع منذ أن كان النادي يبحث عن مدرب جديد لخافة بواش الذي 
رحــل عن تدريب الفريق يوم 2 فبرايــر بعد إعانه ذلك عبر مؤتمر 
صحافي، وبعد أن باءت محاوالت مارسيليا في التعاقد مع ماوريزيو 
ســاري ورافايل بينيتيز ولوســيان فافر بالفشــل، انتقــل النادي إلى 

خورخي سامباولي الذي بات أولوية لدى الفريق.

 مييس يحطم رقم تشايف مع برشلونة
n يحطم األرجنتيني ليونيل ميســي نجم فريق برشــلونة رقم تشافي هيرنانديز أسطورة 
البارصا السابق فى قائمة األكثر خوضاً للمباريات بالدوري اإلسباني، عندما يقود فريقه 
أمــام قادش أمس، وتواجد ليونيل ميســي على رأس تشــكيل برشــلونة ضد قادش في 
المباراة التي ســتجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، األحد، ضمن منافســات الجولة 
الـــ 24 مــن مســابقة الليغا، وبهــذا، يتخطى ليونيل ميســي رقم تشــافي هيرنانديز فى 
قائمة األكثر خوضاً للمباريات مع برشلونة فى الدوري اإلسباني، حيث وصل البرغوث 

للمباراة الـ 506 مقابل 505 مباراة لتشافي.

أنشيلويت يبحث عن غنيمة جديدة من ريال مدريد
n كشــف تقريــر صحفــي إســباني، أمس األحــد، عن تطــور جديد بشــأن أحد 
المرشــحين للرحيــل عن لاير مدريد فــي الصيف المقبــل، وينتهي عقد لوكاس 
فاســكيز، جناح الميرنجي، في الصيف المقبل، ولم ينجح مســؤولو لاير مدريد 
في إقناعه بالتجديد حتى اآلن، ووفًقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن كارلو 
أنشــيلوتي، مــدرب إيفرتــون، مهتم بضم فاســكيز، لدعم مركــز الجناح األيمن 
للتوفيز، وذكرت أن أنشــيلوتي ســبق أن تعاقد مع خاميس رودريجيز من لاير 
مدريد مجاًنا، ونجح الاعب في التألق مع إيفرتون، لذا يسعى المدرب اإليطالي 
لتكــرار تجربة اقتناص الاعبيــن من الفريق الملكي، وأشــارت إلى مفاوضات 
تجديد عقد فاســكيز وصلت إلى طريق مســدود، بســبب رفض الاعب للعرض 
المقــدم، وعدم موافقة لاير مدريد على زيــادة األموال المعروضة في ظل أزمة 
كورونا، وأوضحت أن فاســكيز يحظى أيًضا باهتمام من قبل إشــبيلية ونابولي 

وإيفرتون وفالنسيا، باإلضافة إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.
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بطولة أسرتاليا المفتوحة:
حلم الروسي دانييل مدفيديف يتبخر  
 دجوكوفيتش يتوّج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه

توجت بلقب بطولة أسرتاليا المفتوحة للمرة الثانية يف تاريخها
أوساكا تحتفل بلقب بطولة أسرتاليا المفتوحة

البطولة الوطنية للعدو الريفي: 
عداؤو مركز تجميع و تحضري المنتخبات العسكرية يسيطرون عىل المنافسة

n تّوجت اليابانية ناومي أوســاكا، 
الثالثــة عالمياً، اليوم الســبت بلقب 
بطولة أســتراليا المفتوحــة للتنس، 
أولى بطوالت الغراند ســام، للمرة 
الثانيــة فــي تاريخها عقــب فوزها 
في النهائي علــى األميركية جينيفر 

برايدي، المصنفة 24 عالمياً.
عليهــا  ســيطرت  مبــاراة  وفــي 
الاعبــة اليابانية التــي توجت بلقب 
 ،2019 عــام  فــي  البطولــة  ذات 
تمكنت أوســاكا من حسم المواجهة 
بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-4 
و3-6. ونجحت أوساكا )23 عاماً( 
فــي حصد 4 تتويجات في بطوالت 
الغراند ســام، مرتين في أســتراليا 

ومثلهما في بطولة أميركا المفتوحة 
وتأهلــت  و2020(.   2018(
أوســاكا إلــى النهائي عقــب تغلبها 
على األميركية المخضرمة ســيرينا 
وليامــس بمجموعتين دون رد )-6
3( و)4-6(.وأصبحت اليابانية أّول 
اليوغوسافية-األميركية  منذ  العبة 
مونيــكا ســيليش )1990-1991( 
تفوز بأول أربع مباريات نهائية في 
بطوالت الغراند سام شاركت بها.

واحتفلــت اليابانية ناومي أوســاكا، 
الثالثة عالمياً، بَتتويِجها بلقب فردي 
الســيدات لبطولة أستراليا المفتوحة 
للتنس، أولى بطوالت الغراند سام.

n فــرض عــداؤو مركــز تجميــع و 
العســكرية سيطرة  المنتخبات  تحضير 
مطلقــة علــى البطولــة الوطنيــة للعدو 
الريفي التي جرت يوم الســبت, بتيزي 
وزو, حيــث افتكــوا المراكــز األربــع 

األولى في سباق صنف األكابر.
و قد فاز خير الدين بوروينة من مركز 
المنتخبــات العســكرية بالمرتبة األولى 
متبوعا بثاثــة عدائين من نفس الفريق 
و هم: رضوان ورغي )2ثانيا( و هشام 

بوشيشة )ثالثا( و علي قرني )رابعا(.
لــدى الكبريــات, عــاد الفــوز للعداءة 
رهام سناني من جمعية الحماية المدنية 

متبوعــة بالمخضرمة االربعينية, كنزة 
بوعريريــج(  بــرج  )نــادي  دحمانــي 
بينمــا أكملت أمينة بطيــش )نادي برج 

بوعريريج( المنصة الشرفية.
و فــي صنف األواســط )ذكــور( كان 
الفوز من نصيب يزيد دايلة من شــباب 
أوالد ميمــون, الــذي تقــدم عدائين من 
المجمــع البترولــي و هما أيوب الطيب 

)ثانيا( و آدم بولجاج )ثالثا(.
لدى الوســطيات, فازت العــداءة غنية 
رزيــق مــن نــادي الشــلف بالســباق, 
متقدمة على التوالي اســمهان مكي من 
)م. بــرج بوعريريج( و رقية مويســي 

)نــادي نصيــرة نونو/الجزائر(.أخيرا, 
عــرف ســباق صنــف األشــبال, فوز 
خالد واكد من ســوق أهــراس أمام كل 
من ياســر طواهر و وليد ســيفي, فيما 
فازت بسباق الشبات نور الهدى قمان 
من نــادي الجلفة التي تقدمــت زميلتها 
مــن نفــس الفريق هــدى ســايحي فيما 
احتلت حياة عزايج مــن المدية الصف 
العــدو  ســباق  إلــى  الثالث.باإلضافــة 
الطويل الذي يسطر عليه عداؤو مركز 
تجميع و تحضير المنتخبات العسكرية, 
فــاز العداء أســامة شــراد مــن جمعية 
الحماية المدنية بالجزائر, بســباق العدو 

القصيــر أمام عبــد الكريم شــيبان من 
نــادي نصيرة نونــو )الجزائر( و عماد 
طويــل )الوادي(.و قد تم دمج النســخة 

ال 59 للبطولــة الوطنية للعدو الريفي 
»علي العمراوي« و »ســيد أحمد عبد 
الحميــد« هذه الســنة بالنســخة ال 37 

للــكأس الوطنية للعدو الريفي »ســعيد 
شــرديوي« حيــث جــرت الســباقات 
بمزرعــة شــعبان القريبــة من ســوق 
الجملة للخضر و الفواكه بتيزي وزو.
وعرفــت كل هذه الســباقات المفتوحة 
و  األواســط  و  األشــبال  ألصنــاف 
األكابر لدي الجنســين, مشاركة 628 
عــداء و عــداء يمثلــون  143 نادي 
مــن 42 والية.هــذه المنافســات تعــد 
تأهيلية للبطولة اإلفريقية للعدو الريفي 
)أشــبال, أواســط و أكابــر( المقــررة 
يومــي 6 و 7 مارس المقبل بالعاصمة 

الطوغولية, لومي.

عين على الرياضة 
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n حافــظ الصربي نوفــاك دجوكوفيتش، األول 
على العالم، اليوم األحد على لقب بطولة أستراليا 
المفتوحــة للتنس محرزاً أولى بطــوالت الغراند 

سام للمرة التاسعة في تاريخه.

وحســم دجوكوفيتش المواجهــة أمــام الروســي 
دانييل مدفيديف، الرابع عالمياً والذي كان يبحث 
عــن أول تتويج كبير في مســيرته، بـ3 أشــواط 
دون رد تفاصيلها 5-7 و2-6 و2-6 على ملعب 
»رود اليفــر أرينا« في ملبــورن أمام الجماهير 
العائــدة نســبياً إلى المدرجــات بعد انتهــاء فترة 
إغاق ضمن البطولة دامت خمسة أيام خوفاً من 

تفشي فيروس كورونا المستجد. 
ورفع الاعــب الصربي رصيده إلى 18 تتويجاً 
فــي بطوالت الغراند ســام )9 ألقاب في بطولة 
أســتراليا، تتويــج فــي روالن غــاروس، 5 في 
ويمبلــدون و3 فــي أميــركا المفتوحــة( مشــدداً 
الخناق علــى الماتادور اإلســباني رافايل نادال، 
الثاني عالمياً، والسويسري »المايسترو« روجر 
فيــدرر، الخامس عالميــاً، )20 لقبــاً كبيراً لكل 

منهما(.
وكان مدفيديــف يحلم بالســير على خطى يفغيني 
كافيلنيكــوف )تــوج بلقب روالن غــاروس عام 
1996 وأســتراليا عام 1999( ومارات سافين 
)فاشــينغ ميــدوز عــام 2000 وأســتراليا عام 
2005(، وهما الروســيان الوحيدان اللذان توجا 

بألقاب كبرى.
ودائمــاً ما أحدث الروســي جملة من الصعوبات 
لنوفــاك الذي حقــق الفوز علــى مدفيديف في 4 
مباريات )دون احتساب مباراة اليوم( من إجمالي 

7 مواجهات سابقة. 
وبلــغ دجوكوفيتش المبــاراة النهائية عقب فوزه 
على الروســي آســان كاراتســيف بنتيجة 6-3 
مدفيديــف  أطــاح  المقابــل  فــي  و6-2  و6-4 
باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، السادس عالمياً، 

بثاثة أشواط نظيفة 4-6 و2-6 و7-5.
وقــال دجوكوفيتــش )33 عامــاً( المرتــاح بعد 
فــوزه »بفضل هــذا الملعب، ملعــب رود اليفر 
أرينــا، أحبكم كل عام أكثــر وأكثر، عاقة الحب 

مستمرة«.
ثــم توجه بالحديث إلى ميدفيديف بالقول »دانيل، 

العــب راقي، رجــل عظيم وشــخص رائع. أنا 
أحبه حقاً خارج الملعب )...( لكن في الملعب هو 
بالتأكيــد أحد أقوى الاعبين الذيــن واجهتهم في 
حياتي. إنها مســألة وقت حتى يحمل لقب بطولة 

كبرى«.
من جهته، قال ميدفيديف إنه »ليس سهًا العثور 
علــى الكلمــات عندما تكــون قد خســرت نهائي 

إحدى البطوالت األربع الكبرى«.
وأضــاف »لكن مبروك لنوفــاك وفريقه. أعني، 
تســع بطــوالت كبــرى فــي أســتراليا و18 في 
المجموع أمر مذهل، وهي ربما ليســت األخيرة. 
أردت حقــاً جعــل هذه المبــاراة طويلة ومســلية 
أكثــر، لكن اليوم لــم يكن يومي«.لم يكن وصول 
دجوكوفيتــش إلــى النهائي ســهًا، إذ عانى ابن 
الـ33 عاماً من آالم في عضات البطن ما حرمه 

من خوض التمارين بين المباريات. 
ورغم اإلقرار بأن مواصلة اللعب مع اآلالم كان 
رهانــاً خطيراً بأن تتفاقم اإلصابــة والتأثير على 
بقية الموســم، اختار الصربي االســتمرار، وأتى 

القرار بثماره.
ويعتبــر ميدفيديف )25 عاماً( واحــداً من أذكى 

الاعبيــن فــي البطولة، إذ يضــع خصومه تحت 
رحمــة تخميــن ضرباتــه األرضيــة المســطحة 
والمنخفضة، وتغيير الســرعة والنمط والزوايا، 

مازجاً الدفاع المتماسك مع الهجوم القوي.
وأمام الجماهير الداعمة لدجوكوفيتش، أخطأ منذ 
البدايــة وتمكن الصربي من كســر أول إرســال 
له والحفاظ على مســتواه والتقدم بثاث أشــواط 

نظيفة.
وما أن استعاد ميدفيدف زمام األمور وتمكن من 
رد كســر دجوكوفيتش، ويعادل النتيجة )3-3(، 
ضرب الصربي بقوة وكســر إرســال الروســي 
في الشــوط الثاني عشــر، بعدما ارتكب الروسي 
خطأ بالضربة األمامية، ليحسم نوفاك المجموعة 

األولى لصالحه 7-5.
علــى  كاملــة  ســيطرة  دجوكوفيتــش  وفــرض 
المجموعــة الثانيــة، وتمكــن من كســر إرســال 

ميدفيديف مبكراً. 
وتملكــت العصبيــة مــن ميدفيــدف الذي كســر 
مضربــه واســتبدله بآخر، وتمكــن الصربي من 

حسم المجموعة الثانية 6-2.

تجذيف: 
مشاركة عرشة جزائريني يف 

البطولة العالمية داخل القاعة

nا يشــارك المنتخب الوطني للتجذيف بعشــرة رياضيين في البطولة 
العالمية داخل القاعــة )إيرغومتر( االفتراضية, المقرر إجراؤها من 
23 إلى 27 فبراير, حسب ما علمت ‘’واج’’ من االتحادية الجزائرية 

لمؤسسات التجذيف والكانوي كاياك.
وكان المنتخــب الوطني قد ضمن تأشــيرة المشــاركة في هذا الموعد 
خــال التصفيــات القارية التي جــرت أيضا عن بعد خال األشــهر 

الماضية.
ويشــارك 935 رياضي من 63 دولــة في هذا الموعد العالمي. فبعد 
أن أضحت األمور واضحة فيما يتعلق باســتحالة تنظيم منافسة داخل 
القاعة بالحضور بعد تفشي فيروس كورونا, قررت االتحادية الدولية 

للتجذيف تنظيم موعد عالمي افتراضي )عن بعد(.
وصــرح رئيــس الهيئــة الفدراليــة, عبــد المجيــد بوعــود, ل/واج: 
‘’االتحاديــة الدوليــة كانــت امــام تحدي كبيــر لتنظيم موعــد عالمي 
افتراضي. ســيتنافس الرياضيون مباشــرة وفي نفــس الوقت بدال من 

االنتقال إلى موقع واحد’’.
بالنســبة للهيئة الفدرالية, سيكون هذا الموعد دافعا إضافيا للرياضيين 
الجزائريين للتحضير الجيد تحســبا للمنافسات الدولية القادمة أبرزها 
أولمبيــاد طوكيــو الصيــف القادم وألعــاب البحر األبيض المتوســط 

بوهران في 2022.
قائمة الجزائريني املشاركني:

 2000 متر )أقل من 23 رجال(: محمد أيمن فاتح, محمد شــوقي 
فاضلة, قاسمي محمد سلطان

2000 متر )أقل من 23 ســيدات(: ســبوح رحمة أميرة ونهاد بن 
شادلي

الــوزن الخفيف 2000 متــر )أكابر رجال(: محمد بلحاج بوســيف 
وسيد علي بودينة

الوزن الخفيف )أكابر سيدات(: روبة أمينة
500 متــر )أقل من 23 ســنة رجــال(: محمد أيمن فاتح, قاســمي 

محمد سلطان
500 متر )أقل من 19 سنة ذكور(: محمد الصديق حمودة

500 متر )أكابر رجال(: سيد علي بودينة
500 متر )أقل من 23 سنة سيدات(: سبوح رحمة أميرة

الوزن الخفيف 500 متر )أكابر سيدات(: روبة أمينة
500 متر )ذوي االحتياجات الخاصة سيدات(: نجوى غربي.

الدورة الوطنية بتيارت للكرة الحديدية 
النادي الريايض لبلدية  بلخري 
بقالمة  يفتك المركز الثالث 

n  تمكــن النادي الرياضي للكرة الحديدية  لبلدية بلخير بوالية قالمة 
مــن افتــكاك المرتبة الثالثــة وطنيا في الدورة الوطنيــة الكرة الذهبية 
والخاصــة بلعبة الكرة الحديدية والتــي اختتمت يوم أول أمس بوالية 

تيارت.
الدورة عرفت مشــاركة احســن الفــرق من التــراب الوطني 4 فرق 
من كل منطقة الشــرق و الوســط و الغرب و الجنــوب وكانت والية 
قالمــة ممثلة بفريقين ، حيــث فاز فريق النادي الرياضي لبلدية بلخير 
بالمركز الثالث بواســطة الفريق المكون  من  جمال  ڨرزيز صابر  

خالفة باإلضافة الى امين  زدادرا وعمار  خروبي
خديجة.ز
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n  وتتمثــل هــذه الهبــة الممنوحة إلــى جمعية 
العلماء المســلمين في ســت حاويات تحتوي على 
139 منصة و 5200 حقيبة تضم كل واحدة منها 
10 أجهزة طبية متنوعة لفائدة المصابين بفيروس 
كورونــا حيــث ستباشــر لجنــة اإلغاثــة للجمعية 

بالتنســيق مــع وزارة الصحة والســكان وإصالح 
المستشــفيات وجمعيــة »جزائريــون متضامنون 
» فــي توزيعهــا علــى المناطــق والمستشــفيات 
التــي تعرف نقصــا في األجهزة الطبيــة لمواجهة 

كوفيد19- .

وثمــن رئيــس جمعيــة العلمــاء المســلمين، عبــد 
الرزاق قســوم، هــذه المبادرة التــي، كما قال، ال 
توجــه للمصابيــن بفيــروس كورونا فحســب بل 
ســيتم استعمالها من طرف األسالك الطبية لصالح 

المصابين باألمراض التنفسية األخرى.
واعتبر السيد قسوم بالمناسبة أن الجمعيات الثالث 
ستقدم هذه المســاعدات األربعاء القادم إلى وزارة 
الصحة التي ستقوم بدورها بتوزيعها على مختلف 
المؤسســات االستشــفائية التي هي فــي حاجة إلى 
ذلك بشكل »عادل وفق عدد السكان ونسبة انتشار 

الفيروس«.
وأوضح ممثل جمعية »جزائريون متضامنون »، 
عزالديــن حــداد، من جهته أن هــذه العملية الثانية 
مــن نوعها تعد »عربون وفــاء« من طرف أبناء 
الجالية الذين تبرعوا لمساعدة وطنهم األم، مذكرا 
بدور جميع الشركاء في هذه العملية التضامنية من 

أجل دحر الجائحة.
وأشــار من جانبــه رئيــس لجنة اإلغاثــة لجمعية 
العلماء المســلمين، عمــار طالبــي و، إلى نوعية 
هذه التجهيــزات التي كانت »فعالة جدا« حســب 
األخصائيين حيث ســاعدت المصابين على تجاوز 

مراحل الخطر سيما فيما يتعلق بضيق التنفس.

n و قامــت مديريــة الســياحة 
و الصناعــة التقليديــة و العمــل 
العائلــي لوالية تبســة بالتنســيق 
التقليدية  مــع غرفــة الصناعــة 
الوكالــة  و  تبســة  الحــرف  و 
المصغر  تبسة  للقرض  الوالئية 
ومدرســة الجيل الجديد الشريعة 
حيث تم زيارة منطقــة الحميمة 
البيضــاء بلدية ثليجان أين تنقلت 
اإلعالميــة  التحسيســية  القافلــة 
لمرافقــة المرأة الريفيــة الماكثة 
بالبيت لرفقة لجنة التأهيل بغرفة 
الصناعــة التقليديــة و الحــرف 
تبســة و الوكالة الوطنية للقرض 
المصغــر فــرع تبســة، حيث تم 
تأهيــل امرأة فــي الفخار، وذلك 
بتقديــم ورشــة حية مــن طرفها 

أمام لجنة التأهيل والتي بدورها 
أهلتها لتصبح بذلك امرأة حرفية 
بجميــع  تتمتــع  بالبيــت  ماكثــة 
حقوقهــا من أجل االســتفادة من 
أجهزة الدعم لمرافقة مشروعها 
و تجســيدها و المحافظــة علــى 

مثل هاته الحرف .
و قــدم مديــر وكالــة القــرض 
المصغر الشروحات الكافية من 
أجــل تقديــم قرض مصغــر لها 
القتناء المواد األولية او توسعية 
نشــاطها فــي االقــرب اآلجــال 
للمحافظــة علــى هاتــه الحرف 
اآليلــة للزوال و القيــام بعمليات 
تحسيسية لساكني منطقة الحميمة 
البيضــاء و التعريــف باآلليــات 
التــي وضعهــا الدولــة لمرافقة 
المــرأة الريفية الماكثة في البيت 

إلدماجها في عالم الشغل .

15عين على المجتمع

جزائريون خارج مجال الوقاية 

استالم هبة من المستلزمات الطبية من جمعيات خريية ألبناء الجالية بالخارج

قافلة  لمرافقة المرأة الماكثة بالبيت بمناطق الظل بوالية تبسة

طلّق أغلب الجزائريين ارتداء الكمامة و استعمال المعقم و غيرها من إجراءات السالمة  التي الزمتهم لمدة سنة تقريبا، بمجّرد 
إعــالن الحكومــة عــن رفع الحجر الصحي جزئيا، المفروض منذ مارس 2020 بســبب فيروس كوفيــد 19 ، و الذي تزامن مع 
وصول الدفعة األولى للقاح الروســي ســبوتنيك 5 ، إضافة إلى تراجع  نســبي في حاالت اإلصابة بالوباء حســب األرقام المعلن 

عليها من طرف وزارة الصحة .

تم ،أمس األحد، بالجزائر العاصمة اســتالم هبة من العتاد والمســتلزمات الطبية تبرعت بها جمعيتا »جزائريون متضامنون« و 
»اإلعانة اإلسالمية بفرنسا« لمساعدة المصابين بفيروس كوفيد19- بالمستشفيات الجزائرية.

نظمت مديرية السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي لوالية تبسة بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية و الحرف تبسة و 
الوكالة الوطنية للقرض المصغر فرع تبسة قافلة اعالمية تحسيسية لمرافقة المرأة الريفية الماكثة بالبيت، وذلك بمنطقة الحميمة 

البيضاء بلدية ثليجان  الشريعة .

تخلوا عن كل إجراءات الحماية من كمامة و تباعد

n فقــد عــاد األمــل تدريجيــا إلى 
قلوب الجزائريين، وبدأت المخاوف 
من العدوى تتالشــى يومــا بعد يوم، 
فتمــرد الكثيــرون علــى كل تدابيــر 
الوقايــة  مــن فيروس قتــل 3 آالف 
جزائري منذ بدء تفشيه في الوطن .. 
فرجعت مشاهد العناق والمصافحة، 
والتقبيــل، فــي شــيء مــن التحدي 
للوباء أو التجاهل،  دون األخذ بعين 
االعتبار الخطر الذي ال يزال قائما .

و من خالل جولة استطالعية بسيطة 
فــي مختلف الشــوارع الرئيســية و 
وســط المدينة و األسواق نالحظ أن 
جملــة »ممنوع الدخول بال كمامة »  
تحّولت إلى مجرد شــعار معلق على 
الحائــط ، فصــارت معظم المحالت 
تســتقبل العشــرات مــن الزبائن في 
نفس الوقــت دون االمتثــال إلجراء 
التباعد االجتماعــي و دون كمامات 
و هــو مــا قد يعــرض الكثيــر منهم 
لخطــر اإلصابــة الذي مــازال قائما 
، فصــار من يلتــزم ارتداءها مجّرد  
حاالت شــاذة في أغلبها لكبار الســن 
أو المرضى والذين يعانون نقصا في 

المناعة .
 و جاء تجاهل بعض سائقي سيارات 
الطاكســي، والحافــالت، إجــراءات 
الوقايــة مــن كورونــا، مــن  تمــرد 
المواطنيــن عليها، فبــدوا التغاضي 
عنهــا رغم أنهم معرضــون للعقوبة 
بســببها، والجهات التــي تمثل قطاع 
الصحة، هي األخرى تشهد تراخ في 

الحفاظ على االلتــزام بتدابير الوقاية 
مــن انتشــار عــدوى الوبــاء، حيث 
بعــض الصيدليــات ال تبالي بدخول 
زبائنها بــدون الكمامة، وعند بعض 
األطباء الخواص يتم التساهل مع من 

ال يحملها.
وفــي مقرات العمــل، يتعامل بعض 
الموظفين مع بعضهم البعض خارج 

إجراءات الوقاية، حيث رغم الفضاء 
الضيــق الذي يتواجــدون فيه أحيانا، 
إال أن الخــوف من العدوى تالشــى 
في بعــض أماكن العمــل تماما، ولم 
يعد للكمامة وجود بينهم، ولكن تبقى 
الشوارع واألحياء الشعبية واألماكن 
العمومية، أكثر ما يعكس التجاوزات 
و لالمباالة بخط فيروس كوفيد 19.

n باشــرت ،أمــس ،مصالــح 
أمــن واليــة جيجل عملية واســعة 
لتوزيع الكمامــات على المواطنين 
، بالموازاة مع إحياء اليوم الوطني 
للشــهيد ، أشــرف عليهــا إطارات 
و أعــوان من جميــع مصالح أمن 
الواليــة بمــا فيهــا أمــن الدوائر، 
األمــن الحضري، خليــة االتصال 
و العالقــات العامة  حيث شــملت 
العملية توزيع 10000 قناع واقي 
عبر مختلــف بلديات الوالية لفائدة 

كل الفئات بما فيهم  كبار الســن و 
األطفــال وهذا من أجــل مضاعفة 
المساعي لتعزيز تدابير الوقاية من 
عدوى هذا الفيروس القاتل و كذلك 
حث المواطنين على استعمال هذه 
المســتلزمات الوقائيــة ،و بالتالــي 
الحــد من عــدد اإلصابــات و عدم 
التهاون في تطبيق كافة اإلجراءات 
و التدابيــر  االحترازيــة للحيلولة 
دون انتشــار و انتقــال العدوى من 

شخص إلى آخر.

أمن جيجل يوزع 10آالف 
كمامة عىل المواطنني

n سجلت المصلحة الوالئية لألمن 
العمومي و الفرق التابعة لها بأمن 
والية جيجــل خالل شــهر جانفي 
الفارط، 32 حادث مرور جسماني 
توفــي على إثرها شــخصين ،فيما 
أصيــب 34 شــخصا بجــروح، و 
مــن خــالل المعاينــات الميدانيــة 
والتحقيقات التــي قامت بها الفرق 
المختصــة تبين أن 29 حادث كان 
سببها العامل البشري ،وهذا راجع 
الرتكاب الســائقين ألخطاء تمثلت  
علــى وجــه الخصوص فــي عدم 
احترام الســرعة القانونيــة، فقدان 
السيطرة على المركبة  ،تجاوزات 
خطيــرة، عدم انتباه الســائق داخل 
األحيــاء، عدم أخذ الحيطة والحذر 
مــن طرف الســائق أثناء الســياقة 

داخل منطقة عمرانية.
 تجدر اإلشــارة انه تم تسجيل ستة 
)06( حــوادث مرور مادية خالل 

نفس الفترة .
خاصــة  قضيــة  ...ويعالــج24 
بالمخدرات  ويحجز 32 كلغ كيف 
عالجت مصالح الشرطة القضائية 

بأمــن واليــة جيجل خــالل الفترة 
 20/12/2020 مــن  الممتــدة 
إلــى غايــة 31/01/2021، 24 
قضية خاصة بترويــج المخدرات 
والمتاجرة في المؤثــرات العقلية، 
أيــن عرفت حجــز ما يفــوق عن 
32 كيلوغــرام مــن المخــدرات، 
المؤثــرات  مــن  قرصــا   1435
العقلية و 10 قارورات من الدواء 
المؤثر  مصالح الشرطة القضائية 
و من خالل معالجتها لهذه القضايا 
تمكنــت مــن توقيــف المتورطين 
فيهــا و البالغ عددهم 26 شــخصا 
و   18 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 
55 ســنة اتخــذت بشــأنهم كافــة 
اإلجــراءات القانونية المعمول بها 
و تقديمهم أمــام الجهات القضائية 
المختصــة التــي أصــدرت أحكام 
في حقهم تمثلــت في إيداع الحبس  
لـ13 شخصا، وضع 04 أشخاص 
آخريــن تحــت الرقابــة القضائية، 

اإلفراج عن شخص آخر .
نصرالدين - د

دائــرة  أمــن  رجــال  تمكــن    n
البســباس بالطارف مــن اإلطاحة 
بعصابــة إجراميــة مختصــة فــي 
السطو و سرقة المحالت التجارية 
توقيــف  مــع  البســباس  بمدينــة 
شــخصين احدهما مسبوق قضائيا 
ضبطا  فــي حالة تلبــس بارتكاب 
جريمة الســطو على أحد المحالت 
التجاريــة كالهمــا ينحــدران مــن 

مدينة البسباس .
تعــود وقائــع القضيــة الــى تلقي 
دائــرة  بامــن  الشــرطة  مصالــح 
البســباس  شــكوى من طرف احد 
التجــار بخصوص تعــرض محله 
التجــاري للســرقة و بنــاء  علــى 
ذلــك و اســتنادا الــى تصريحات 
الشــاكي توصلــت المصلحــة إلى 
تحديــد هويــة أحــد المشــتبه فيهم 
و هــو احــد المســبوقين قضائيا و 
من خالل خطــة أمنية محكمة من 
خالل متابعة متواصلة و مســتمرة 
لتحــركات المعنيــان اســفرت الى 
توقيف المجرمين في وقت متأخر 

من الليل و هما بصدد السطو على 
احــد المحالت التجاريــة ليتم بذلك 
اقتيادهما الى مقر امن الدائرة انجز 
ضدهما ملف قضائي قدما بموجبه 
امــام الجهات القضائيــة المختصة 

صدر في حقهما امر إيداع. 
و في ســياق ذي صلة تمكنت ذات 
المصالــح بأمــن البســباس و على 
اثــر معلومات مؤكــدة تفيد بوجود 
احد األشــخاص بمدينة البســباس 
يقوم بترويج المشروبات الكحولية 
بطريقة غير مشــروعة من داخل 
مسكنه تفتيش مسكن المعني صادر 
عن الجهات المختصة تم توقيفه مع 
العثور داخل المنزل على كمية من 
المشــروبات الكحولية من مختلف 
األنــواع و االحجــام ، باإلضافــة 
الى مبلــغ مالي معتبر يعد عائدات 
عمليات بيــع الخمور بطريقة غير 
مشــروعة ليتــم بذلك اتخــاذ كافة 

اإلجراءات القانونية ضده
بوثينة س

و يسجل 32 حادث مرور ووفاة 
شخصني خالل شهر جانفي المنرصم

وضع حد لنشاط سارقي محالت وتوقيف 
شخص يبيع  الخمور يف مسكنه بالطارف 
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n أدى االنهيار المؤقت للمجال المغناطيسي لألرض 
قبــل 42 ألــف عام، إلــى تحوالت مناخيــة كبيرة أدت 
إلى تغير بيئي عالمي وانقراضات جماعية للحيوانات، 
وفقــاً لدراســة دولية جديدة شــارك فــي قيادتها جامعة 
 نيو ساوث ويلز في ســيدني، ومتحف جنوب أستراليا.
وقــال الباحثــون فــي الدراســة التــي نشــرت أول من 
أمس بدورية »ســاينس«، واســتخدمت شجرة كاوري  
النيوزيلنديــة القديمة إلثبات هذه التغيرات المناخية، إن 
هذا التحول الدراماتيكي في تاريخ األرض، جاء بسبب 
العواصف الكهربائية، والشفق القطبي المنتشر، واإلشعاع 
 الكونــي، نتيجــة انهيار المجال المغناطيســي لألرض.
وأطلــق الباحثــون علــى هــذه الفترة التي شــهدت تلك 
األحداث عبــارة »حدث آدامز«، تكريًما لكاتب الخيال 
العلمــي دوغالس آدامز، الذي كتب في سلســلته )دليل 
المســافر إلى المجرة( أن الرقــم »42« كان مهما في 

تاريخ الكون.
ويقول كريس تيرني، الباحث بجامعة نيو ســاوث ويلز 
للعلــوم والمؤلف الرئيســي للدراســة في تقرير نشــره 
الموقــع اإللكترونــي للجامعــة بالتزامــن مع نشــرها: 
»ألول مــرة علــى اإلطالق، تمكنا مــن تحديد التوقيت 
الدقيق والتأثيــرات البيئية لهذا االنهيار المؤقت للمجال 

ممكنــة  النتائــج  وأصبحــت  لــألرض،  المغناطيســي 
بفضــل شــجرة كاوري  النيوزيلنديــة القديمــة، والتي 
 تــم حفظهــا في الرواســب ألكثــر من 40 ألــف عام«
واكتشفت شجرة كاوري القديمة قبل عامين وسط غابة 
أوكالنــد في نيوزيلنــدا، وكان جذع الشــجرة الضخمة 
- التــي يبلغ طولــه مترين ونصف المتــر – حيا رغم 
مرور كل هذه الســنوات، بســبب نظامه المترابط الذي 
 يســمح له باالستفادة من موارد األشــجار المحيطة به.
ويضيف: »باستخدام هذه الشجرة القديمة تمكنا من قياس 
وتأريخ االرتفاع في مستويات الكربون المشع في الغالف 
 الجوي الناجم عن انهيار المجال المغناطيسي لألرض«
انهيــارا  هنــاك  أن  بالفعــل  يعرفــون  العلمــاء  وكان 
منــذ  لــألرض  المغناطيســي  للمجــال  حــدث  مؤقتــا 
حوالــي 41 - 42 ألــف ســنة، لكنهــم لــم يعرفــوا 
بالضبــط كيــف أثــر ذلك علــى الحياة علــى األرض، 
 وهــذا مــا فعلته الدراســة الجديــدة، كما يؤكــد تيرني.
وبضيــف: »مــن خــالل تحليــل الحلقات على شــجرة 
كاوري القديمــة، أصبحنــا قادرين على إنشــاء جدول 
زمنــي مفصــل لكيفية تغيــر الغالف الجــوي لألرض 
خالل هذا الوقت بســبب ما حدث بالمجال المغناطيسي 

لألرض«.

n رفضــت المغنيــة األميركيــة دوللي 
بارتون، مشروعاً أقره البرلمان المحلي 
لوالية تينيســي إلقامة تمثال لها، معتبرة 
أن توقيــت هــذه الخطــوة غير مناســب 
 »مــع كل ما يحصل في العالــم حالياً«.

كانت الجمعية العامة في تينيسي درست 
مطلع الشــهر الحالي اقتراح قانون ينص 
على إقامة تمثال لنجمة موسيقى الكانتري 
 خارج مقر البرلمان المحلي في ناشفيل.

وفي خطوة نادرة في المشــهد السياســي 
النــواب  أيــد  الحالــي،  األميركــي 
الجمهوريــون والديمقراطيون، من دون 
أي تحفظ، المشــروع الــذي كان مقرراً 
إحالته إلى لجنة برلمانية، حســب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

عامــاً   75 البالغــة  المغنيــة  أن  غيــر 
أصــدرت موقفــاً حازماً من المشــروع، 
الخميــس، قائلــة، »نظــراً إلــى كل مــا 
يحصــل فــي العالــم حاليــاً، ال أظن أن 
مــن المناســب إقامــة تمثال لــي في هذا 
الوقت«. و أعلنت أنها طلبت من النواب 
ســحب اقتراح القانون، مبدية في الوقت 
 عينه »تشــرفها وتأثرهــا« بهذه البادرة.
واشتهرت المغنية دوللي بارتون بأغنيات 
ضاربــة كثيــرة بينها »ناين تــو فايف« 
و«جوليــن« و«آي ويل ألويز الف يو« 
التــي أعــادت غناءها ويتني هيوســتن، 
وهــي ال تــزال مــن أكثر الشــخصيات 
 العامــة شــعبية فــي الواليــات المتحدة.
وحافظــت المغنيــة المتحدرة مــن عائلة 

غيــر مقتــدرة علــى صورتهــا كامــرأة 
األميركييــن. مــن  وقريبــة   متواضعــة 
وهــي ســاهمت فــي قضايــا وأعمــال 
خيريــة كثيــرة وصــواًل إلى مســاهمتها 
فــي تمويــل تطويــر لقاح ضــد فيروس 
»موديرنــا«  مختبــرات  فــي  كورونــا 
دوالر. بمليــون  هبــة  تقديمهــا   مــع 
وتصر دوللــي بارتون على االبتعاد عن 
السياســة، وهي رفضــت مرتين اقتراحاً 
من حكومة الرئيس السابق دونالد ترمب 
بمنحهــا ميداليــة »الحرية« الرئاســية، 
أعلــى تكريــم مدني أميركــي. ولم تغلق 
المغنيــة البــاب نهائيــاً أمام فكــرة إقامة 
تمثــال لها، لكــن بعد ســنوات عدة »أو 

ربما بعد وفاتي«.

شجرة تبوح برس انقراض جمايع 
شهدته األرض قبل 42 ألف عام

ناسا تنرش صورًا مذهلة لهبوط »بريسفرينس« عىل المريخ

نجمة »الكانرتي« دوليل بارتون ترفض نصب تمثال لها

n فاألواني النحاسية و إن لم تعد تجد لها مكانا بالكثير 
مــن البيوت بعــد أن أزاحتها أواني األلمنيــوم و الزجاج 
و التيفــال و »الســتانلس ســتيل« و اقتصــر ظهورهــا 
علــى بعض تحــف الزينــة العصرية، تبقــى لدى بعض 
األوفيــاء لعادات وتقاليــد المدينة التي اشــتهرت بحرف 
صناعــة النحــاس بمثابــة إرث مهم يأبــون التخلي عنه، 
بــل يخصصون لــه الوقت لتنظيفــه و تلميعه بكل عناية، 
ألنهــم يعتبرونهــا فخر األجــداد لما حملتــه من بصمات 
و خصائــص المنطقــة بنقوشــاتها الكثيــرة التــي تحاكي 

تاريخ المدينة و حضاراتها.
و إن تراجــع عــدد الحرفيين المتخصصيــن في صناعة 
النحــاس بقســنطينة فإن صــوت المطرقــة ال زال يطبع 
بعض األزقة وبشكل خاص حي باردو الذي تتمركز فيه 

هذه الحرفة القديمة.
و عن أسرار بعض النقوش و ما تحمله من معان تاريخية 
مهمة قال بعــض الحرفيين أن أصحــاب الحرفة القدماء 
عمــدوا إلى جمعهــا في تحفة واحدة و بشــكل خاص في 

الصينيات، حيــث تظهر النجمة الثمانيــة بداللتها الدينية 
اإلسالمية و بعدها العربي باإلضافة إلى الشكل المعروف 

محليا باســم »القامرة« إشــارة إلى الحضارة العثمانية ثم 
سلسلة ديغول التي غالبا ما يتم نقشها بأعلى أو على حافة 

الصينية للتذكير باالستعمار الفرنسي.
و ثمة  الشكل المعروف محليا ب«الزروف« و هو عبارة 
عن قلوب متداخلة يعد كتوقيع خاص بأهل مدينة الجسور 
المعلّقة، حيــث كان التجار في الماضي  يعرفون صل و 

مصدر أي تحفة بمجّرد تأمل تلك النقوش.
و من األشكال المالحظة بكثرة في التحف النحاسية مهما 
كان نوعها و حجمها »قشور الحوت« أو حراشف السمك 
التــي كانت هي األخرى تميّــز إبداعات الحرفيين بمدينة 
الصخر العتيق التي يقسمها واد الرمال إلى ضفتين، علما 

و أن الواد كان ثريا بسمك )الشبوط( أو الباربو.
شــكل »البالبز« الذي يشبه القبة هو اآلخر يثير االهتمام 

و الذي يشير إلى فترة التواجد العثماني.
و لإلشارة كان النحاس األحمر أكثر استعماال في الطهي 
و حفــظ الطعام ، بفضل نقاوتــه و تحّمله للنار ، حيث ال 
يمكــن صهره فــي درجة حرارة تقل عــن 1500درجة 
عكس األصفر الــذي يذوب في درجة ال تزيد عن 700 
الشيء الذي جعل التحف المصنوعة من النحاس األصفر 
تســتغل للزينــة، فيما يســتخدم النحاس األحمــر بكل ثقة 
فــي االســتعمال اليومي لحفظ المــاء و الحليب و مختلف 

السوائل و الطهي و االحتفاظ بالطعام بكل اطمئنان.

الفضــاء  وكالــة  نشــرت   n
األميركيــة )ناســا( صــوراً جديــدة 
ظهــر  »برســفيرنس«  لمركبتهــا 
فيهــا الروبــوت الجــوال معلقاً على 
ارتفــاع متريــن عن ســطح الكوكب 
األحمر مباشــرة قبــل هبوطه عليه، 
 حســب وكالــة الصحافة الفرنســية.

وكان قــد وضع الروبوت ببطء على 
سطح المريخ خالل المرحلة النهائية 
من العملية، أي في األمتار العشرين 
األخيرة، إذ كان معلقاً بثالثة أســالك 
متدليــة من مركبة اإلنــزال المجهزة 
بثمانية صواريخ رجعية كابحة تولت 
إبطاء الهبوط. والتقطت الصورة من 
أســفل مركبــة اإلنزال، ويبــدو فيها 
الجزء العلوي من الروبوت الجوال، 
ســطح  وتحتهــا  الســت  وعجالتــه 

المريخ.
وقال كبير مهندســي »بيرسفيرنس« 
آدم ســتلتزنر شــارحاً اللقطــة خالل 
مؤتمر صحافــي إنها تظهر »الغبار 

الذي تثيــره المحركات«. وعرضت 
صورة أخرى لعملية الهبوط مباشرة 
قبــل هــذه المرحلــة التقطها مســبار 
مــدار  فــي  الموجــود  أو«  آر  »إم 
المريــخ، ويمكن عنــد تكبيرها رؤية 
الروبــوت الجــوال محمياً بكبســولة 
دخولــه الغالف الجوي، وقد تباطأت 
ســرعته بفعل انتفــاخ مظلة ضخمة 
تفوق ســرعة الصوت. وفي صورة 
ثالثة، هــي األولى باأللوان أرســلها 
الكوكــب  مــن  »بيرســفيرنس« 
األحمــر، يبــدو ظــل العربــة علــى 
ســطح المريخ، حيث تنتشــر بعض 
الصخور، وفي أفــق الصورة البعيد 
 تضاريــس هي أشــبه بظــل جرف.

أما الصــورة الرابعة، وهي باأللوان 
أيضــاً، فيظهر طرف إحدى عجالت 
المركبــة الســت، وســطح الكوكــب 
األحمــر، وبدا أقرب إلــى األصفر، 
مــع العلــم أن اللون ال يــزال بحاجة 
إلــى تصحيــح طفيــف. ولوحظــت 

يتــراوح  صخــور  الســطح  علــى 
مليــار  و3.7   3.8 بيــن  عمرهــا 
 ســنة، تبدي ناســا اهتماماً كبيراً بها.
فــي  المشــاركة  العالمــة  وقالــت 
المشروع كاتي ستاك مورغان »أحد 
األسئلة التي ســنطرحها على أنفسنا 
أواًل هــو مــا إذا كانت هذه الصخور 
مــن أصــل بركانــي أو رســوبي«. 
وأضــاف »قد تكــون العربة هبطت 
بركانيــة!«. حمــم  تدفــق   علــى 
وكانت نشــرت الخميــس صورتان 
التقطتا مــن الجزء األمامي والخلفي 
للروبــوت، ولكــن بجــودة منخفضة 
وباللونيــن األســود واألبيــض. ولم 
تتمكن ناســا بعد من تأكيد ما إذا كان 
أمكن تســجيل صــوت المريخ للمرة 
الميكروفونــات.  بواســطة  األولــى 
وأوضــح آدم ســتلتزنر أن التأكيــد 
ســيأتي »في نهاية هذا األســبوع أو 

مطلع األسبوع المقبل«

فيما يبقى يلّفها الغبار بمحالت »اآلنتيكا«

يحتفظ الكثيرون بالتحف النحاسية من أواني و أغراض للزينة، لكنهم قد يجهلون معنى النقوش التي تحملها و األسرار التي يخفيها كل رمز.

تحف النحاس التقليدية.. لوحات مفعمة بالمعاني و األسرار التاريخية
قسنطينة : شمسنام/ب
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17عين على الثقافة والفن

التشكييل سليم بوهايل يحرض لمعرض 
فردي بـ60لوحة لتوثيق ذاكرة المكان 

أكاديميون وباحثون يستحرضون مساهمة
 »الفنانني الشهداء« يف الثورة

n الندوة نشــطها مراد جغري و بحضور 
جمــع غفيــر من أعــام مســرح قســنطينة 
الجهــوي على غرار الكبير عبد هللا حماوي 
، الطيب دهيمي ، حكيم دكار، علي عيساوي 
، عمار سيمود، مرورا بجيل شاكر بولمدايس 
، عــدالن بخوش ، و غيرهــم ، وصوال إلى 

طلبة مدرسة مسرح قسنطينة.
و يجمع نــادي المزهر المســرحي باعتباره 
فضاء حرا للنقاش و تبادل الخبرات، الجميع 
رغــم اختافاتهم بهدف خلق األمل من خال 
الطاقــات الشــابة مــن الجيــل الجديــد  التي 
مازالــت تكافح من أجل النهوض بالمســرح 
، و مد جســور التواصل بين أجيال المسرح 

انطاقا من المســرح الهاوي بقسنطينة الذي 
يعتبــر األســاس ، وصــوال إلــى مســرحها 
المحترف ، حيث أكد مدير المسرح الجهوي 
السيد أحمد مريش طارق أن أبواب المسرح 
الجهوي مفتوحة أمام كل من يملك مشــروعا 
مســرحيا متكاما و لكل الشــباب المبدع من 

محبي المسرح.
و قد وقف الحضور على حقيقة أن قســنطينة 
تزخــر بالطاقات الشــابة التي القــت تكوينا 
تطبيقيــا و نظريــا مــا جعلهــا تســتمر فــي 
الســاحة المســرحية الوطنيــة و تشــارك في 
عــدة أعمال لمختلــف المســارح الجهوية و 
هــذا دليل علــى الترابط بين أجيال المســرح 
فيهــا بتقاســم الخبرات قبل تســليم المشــعل 
الــذي انتقــل من انتقــل من جيــل الفنان عبد 

هللا حمــاوي إلى جيــل طيب دهيمي ، فجيل 
حكيــم دكار و كريم بودشــيش ، وصوال إلى 
جيــل شــاكر بولمدايــس ، رمــزي بيوض ، 
عــدالن بخــوش و غيرهــم  و الذين بدورهم 
سيســلمونه لطلبة مدرسة مسرح قسنطينة ما 
جعل المسرح في قســنطينة متجددا ومنفردا 
بخاصية تناســق وتتابع األجيال فيه. و يقول 
المسرحي عدالن بخوش في ذات الموضوع 
: » جــذور المســرح الهــاوي في قســنطينة 
تعود إلى الحقبة االستعمارية و هذه األسبقية 
مهــدت الطريق للفــرق القســنطينية الهاوية 
لتألق بعد االســتقال و السيطرة على جوائز 
مهرجان مســرح الهواة الذي يعد من أعرق 
المهرجانات المســرحية بالجزائر، و أن هذا 
التألق و االســتمرارية شــكا خزانا أساســيا 
لفرق المسرح الجهوي المحترف ، الذي كلما 

مر بمرحلة فراغ اســتعاد عافيته عن طريق 
االنفتــاح على فرقه الهاوية ، و دليل ذلك هو 
أن كل المســرحيين القســنطينين ممن تركوا 
بصمتهم في الساحة الوطنية هم من خريجي 

المسرح الهاوي القسنطيني .«
كمــا أكــد الطيــب دهيمــي أن مــد جســور 
التواصل مع األجيال المســرحية السابقة هو 
الحل الوحيد للخــروج من حالة الرداءة التي 
صــارت تطبع أغلــب األعمال المســرحية. 

و عــن اآلفــاق يقــول أنــه من الضــروري 
تقديــم  برنامــج واضــح للعمــل مــع تحديد 
األولويــات التي تعطــى بالضرورة لألعمال 
التي ستشــارك في المهرجانــات ،فاألعمال 
التجارية و النشــاطات العادية للمؤسســة. و 
يبقــى التكوين هــو العامل األساســي لنجاح 
الجيــل الجديد مــن خال تقاســم الخبرات و 
التشــجيع علــى االلتحاق بمعاهــد التكوين و 
المــدارس المتخصصة لضمان اســتمرارية 
الفنان المسرحي و جودة أداءه فوق الخشبة. 

n ابــن واليــة بســكرة أخبر عين 
الجزائــر عن نيته في التخّصص في 
تقنية األلوان المائية و ذلك منذ فترة، 
و هــو ما أظهرته جليــا أعماله التي 
لــم يتوان في نشــرها علــى صفحته 
الخاصة بفيسبوك و التي تأخذ أحياء 

مسقط رأسه حصة األسد فيها.
و ســرد الفنــان بأنــه بعــد تجربتــه 
المعتبــرة فــي المدرســة التجريدية، 
وجد نفســه يميــل و بشــكل ملحوظ 
إلــى الرســم التشــخيصي و بتقنيــة 
األلــوان المائيــة التي ارتــاح كثيرا 
في استعمالها على حد تعبيره مؤكدا 
بأنــه يعكــف حاليــا علــى التحضير 
لمعرض كامل يضــم ما يقارب 60 
لوحة مؤطرة، لكنه لم يتم بعد تحديد 

المكان و التوقيت المناسبين .
و عن ســر اختياره لمحــور المكان 
فــي جل أعمالــه، أوضــح المهندس 
التشكيلي ســليم بوهالي بأنها طريقته 

الخاصة  
فــي التوثيق لذاكرة المــكان و المدن 
التي يمــر عليها فتســكنه بســحرها 
و مناظرهــا الخابــة، و استرســل 
متأســفا:«  ألســف كل النشــاطات 
التــي نقوم بها ال تحظــى بالتوثيق و 
 نخشى أن ال تبقى لألجيال القادمة« .
للتذكير فإن الفنــان بوهالي، متخّرج 

مــن معهــد الفنــون الجميلــة بباتنــة 
فــي بدايــة التســعينات، و معروف 
بإبداعاتــه الكثيرة في مجال الرســم 
باأللــوان الزيتية، قبــل أن ينتقل إلى 
عالــم األلــوان المائية الــذي طّوعها 
للتعبير عــن إعجابه بطبيعة المنطقة 
و عمارتها التقليدية و عادات سكانها 
و بســاطة الحيــاة و التــي تترجمها 
عناويــن منتقــاة بعنايــة و شــاعرية 
نذكــر منهــا علــى ســبيل المثال ال 
الحصر »سقف من طين«، »بيوت 
في األعلى«، »شــموخ المباني« و 
»بســاطة الحيــاة«.. و غيرهــا من 
العناويــن التي تعكس كذلــك اهتمام 
الفنان بخصوصية العمارة التقليدية و 
األزقــة القديمة و تبيّن ولعه بكل تلك 
األجواء التي حمل رائحة طينها إلى 
الــورق، فحّولها إلى ألــوان، برائحة 

التراب و النخيل.
 و لإلشارة فقد خص الفنان بمعرض 
في ديســمبر الماضي حمــل عنوان 

»أضواء من الجنوب«.
كمــا ســبق لــه المشــاركة فــي عّدة 
أرجــاء  مختلــف  عبــر  معــارض 
عيــن  البواقــي،  منهــا أم  الوطــن 

تموشنت، تلمسان وغيرها. 
مريم/ب

n وقــد خصصت النــدوة إلحياء 
ذاكــرة الشــهيد أحمد رضــا حوحو 
)1956-1910( والمجاهــد الفقيــد 
 ،)1932-1973( بوديــة  محمــد 
حيــث اســتضافت خــال الصبيحة 
واألســاتذة  األكاديمييــن  مداخــات 
أحســن تليانــي وإدريــس قرقــوى 
وعبــد الكريــم بــن عيســى و جميلة 
مصطفى الزقاي حول صورة الشهيد 

ومساهمته المباشرة في الثورة.
أما الجزء الثاني من الندوة فقد شــهد 
فــي البداية مداخلة الكاتب األكاديمي 
محمد صــاري الذي اهتــم بااللتزام 
الوطني في سرد الكتاب الجزائريين 
الناطقيــن بالفرنســية، مؤكــدا أنهــم 
»أيــدوا باإلجماع« الثــورة من أجل 
اســتقال بادهــم الجزائــر، رغــم 
»االختافات في مســار حياتهم« و 
االجتماعية-األســرية«  »الظــروف 

التي نشأوا فيها.
مثــل محمد ديــب، الذي وجد نفســه 
يتيًما في ســن الحادية عشرة، مجبًرا 
على القيــام بحرف صغيرة من أجل 
العيش، و مولود فرعون الذي عاش 
كل طفولته في فقر، و كاتب ياســين 
، الــذي قــام بإنضــاج نشــاطه فــي 

المظاهرات الشــعبية وعرف السجن 
و اإلبادة الجماعية ل8 ماي 1945، 
وآســيا جبار، التي قامت بأول عمل 
عســكري لهــا في عــام 1956 من 
خــال المشــاركة فــي اإلضــراب 
أن  المحاضــر  أوضــح  الطابــي، 
»المسارات المختلفة وظروف عيش 
الجميــع قد صاغــت روح االحتجاج 

والنشاط بين كتابنا«.
بينما تحــدث الصحفي الجامعي عبد 
الكريم تزاروت عن »صورة شــهيد 
الثــورة فــي الســينما الجزائريــة«، 
مذكــرا أن عبان رمضــان هو الذي 
جــاء بفكــرة إدمــاج »خلية ســمعية 
الوطنيــة  الحركــة  فــي  بصريــة« 
مكلفة »بتدويل الثــورة الجزائرية« 

والترويج لصورتها.
األفــام  إنتــاج  و  تصميــم  تــم  و 
الوثائقيــة واألفام من قبــل »كتاب 
ســيناريوهات شــباب« ، مثل رينيه 
فوتييه ، وبيير كليمان، وجمال الدين 

شندرلي ، مما أتاح،
حســبما أضاف المتحدث، اســتمرار 
الكفاح المسلح ضد المحتل الفرنسي، 
تأثيًرا عالمًيا، قبل منح التتابع لألفام 
الطويلــة ما بعد االســتقال بمحتوى 

يقــدس شــعار: »بطــل واحــد، هو 
الشعب«.

و ذكر األســتاذ عبد الكريم تازروت 
العديــد من األفام التــي أنتجت عن 
الثــورة التحريرية حيث ال هم للفرد 
ســوى مواســاة بني جلدتــه و تقوية 
عزيمة الشعب الجزائري على غرار 
معركــة الجزائر و ريح األوراس و 
حسان طيرو و األفيون و العصا  و 

دورية نحو الشرق و أبناء القصبة.

و انتقلت الســينما الوطنية منذ ســنة 
2012 إلــى االحتفاء برموز الثورة 
المجيدة تجسدت في أفام مثل زبانة 
و بن بولعيد و كريم بلقاسم  و لطفي 
لمخرجيــن شــباب أدلــوا بدلوهم في 

اإلنتاج السينمائي بإبداعهم.
و كانــت األســتاذة ليلــى بن عيشــة 
)جامعــة ســطيف( آخــر المتدخلين 
عنوانهــا  بمداخلــة  الملتقــى  فــي 
الخفــي  الوجــه  الفنــي:  »النضــال 
للثــورة الجزائريــة« و التي تناولت 
مــن خالها تطــور المقاومة على يد 
الفنانين الشهداء ال سيما علي معاشي 
و المواضيع اإلنسانية و الثورية التي 

تطرقوا إليها.
مــن جهتهــم, تابعــت األســتاذة بــن 
عائشه, منح المطربون مساحة للعمل 
النضالي من اجل التحرر عن طريق 
التغني باألبطال و إيصال رسائل من 
اجــل تنبيــه و إعــام المحاربين في 

الجبال.
و دعمــت الباحثــة مداخلتها ببعض 
لعيســى  الصوتيــة  التســجيات 
»الحــاج  رائعــة  فــي  الجرمونــي 
لخضــر« و التــي تهــز األفئــدة و 
تحــث على االنخراط فــي الثورة أو 
بقار حدة في أغنية »الجندي خويا« 
التــي كانت تنبــه الثوار فــي الجبال 
باألخطــار التي تحدق بهــم دون أن 
تنســى عبد الحميد عبابسة الذي كان 
يؤلــف أناشــيد للكشــافة اإلســامية 

الجزائرية.
و تأسفت األستاذة بن عائشه في ختام 
مداخلتها لعدم توفر األرشــيف حول 

حياة الشهيد علي معاشي.

ندوته الدورية 

نظم أول أمس السبت 20 فيفري مسرح قسنطينة الجهوي محمد طاهر الفرقاني ، ندوة فكرية تندرج ضمن النشاط 
الدوري لنادي المزهر المسرحي لقسنطينة تحت عنوان :«ًمشهد المسرحي في قسنطينة.. واقع و أفاق »  

التحضير  بصدد  بأنه  بوهالي  سليم  التشكيلي  الفنان  قال 
لمعرض فردي جديد يضم ما يقارب 60 لوحة من توقيعه. شعار  تحت  بشطارزي  الدين  محي  الجزائري  الوطني  بالمسرح  األول  أمس  منذ  المنظمة  الندوة  تواصلت 

والصحفيين  الكتاب  بمداخالت  للشهيد،  الوطني  اليوم  بمناسبة   ،« والدم  الحبر  جدلية  الشهداء..  »الفنانون 
واألكاديميين محمد صاري وعبد الكريم تزاروت وليلى بن عائشه.

نادي المزهر بقسنطينة يمد 
جسور التواصل بين أبناء الركح

اإلثنين 22  فيفري  2021
الموافق لـ 10 رجب 1442

قسنطينة : بومزبر سرور     

https://www.djazairess.com/city/%D8%A3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
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وفاة فنان أردين بعد معاناة مع المرض

رضورة إرشاك الجمعيات لحماية الرتاث العمراين لقصبة الجزائر   
اليوم الوطني للقصبة: 

حــول  الفيلــم  أحــداث  تــدور   n
الشــخصية الشــريرة من فيلم الرســوم 
المتحركــة »101 مرقــش«، وهــي 
إســتيال دي فيــل، التي تصفهــا ديزني 
بأنها سيدة مهووســة بالموضة وتعيش 
بلندن في ســبعينيات القــرن الماضي، 
وترغــب في اســتخدام جلــود 99 كلبا 
من نوع »دلماســي« لصنع معطفا من 

الفراء ليس له مثيل.
وألنها ليســت فقط مهووسة بالموضة، 
فهي أيضا -كما تصفها ديزني- »امرأة 
فــي  رغبتهــا  ســتدفعها  شــيطانية«، 
الحصــول على المعطــف إلى مطاردة 
كالب لنــدن وخطفهــا وقتلهــا، حتــى 
أصبحت أســطورة مرعبة ومتوحشــة 

تعرف باسم »كرويال«.
في بداية المقطع الدعائي تقول ســتون 
»منذ البدايــة، أدركت أنني أرى العالم 
بشــكل مختلف عن أي شــخص آخر، 
وهو ما لم يــرض بعض الناس، أعتقد 
أنهم كانــوا جميعا خائفين من أن أكون 
ذلــك بضحكاتهــا  وتتبــع  مجنونــة!« 

الشريرة.
ولكــن ســرعان مــا يتغيــر مظهرهــا 
البــريء وكلماتهــا الهادئة إلى المظهر 
المشهور لكرويال ذات الشعر األبيض 
واألســود معا، وتظهر في حفلة تنكرية 
بفســتان خاطــف لألنظار خــالل أول 

خطواتها نحو خطتها لخطف الكالب.
وخــالل الحفــل، تلفــت كرويــال نظر 
البارونــة فــون هيلمان، التــي تصفها 
الموضــة  »أســطورة  بأنهــا  ديزنــي 
واألنيقة بشــكل غير مسبوق والمتميزة 
حد الرعــب«، ويجتمع ولــع البارونة 
بالموضة مع هوس إســتيال وتصبحان 
شــريكتين، إال أن طموحــات األخيرة 

ستتخذ منعطفا مظلما.
ثم تختم ســتون المقطع وهي تتوعد كل 
مــن يقــف أمامها، وتقــول »لقد ولدت 
رائعــة، ولدت ســيئة، ومجنونة بعض 

الشيء؛ أنا كرويال«.

تــم تأليف القصة عــام 1956 من قبل 
الكاتبــة دودي ســميث، وتم تجســيدها 
الحقــا عــام 1961 في فيلم الرســوم 
المتحركــة »101 مرقش«، ثم الحقا 
عام 1996 في أول نســخة حية للفيلم 
من بطولة غلين كلوز في دور كرويال.
الفيلــم مــن إخــراج األســترالي كريج 
جيليسبي، الذي حاز فيلمه »أنا، تونيا« 
على 3 ترشــيحات لجائزة األوســكار، 
ونال واحــدة منها، وعمــل مع ديزني 
ســابقا في فيلميه »أفضل الســاعات«، 

و«ذراع المليون دوالر« .
ويشــارك إيما ســتون فــي البطولة كل 

مــن: إيما طومســون، وجويــل فراي، 
وبول والتر هاوزر، وكتب الســيناريو 
تونــي  األوســكار  لجائــزة  المرشــح 
مكنمارا، كما شــاركت غلين كلوز في 

إنتاج الفيلم.
وخــالل أيــام فقط من عــرض المقطع 
الترويجــي، تمــت مشــاهدته مــن قبل 
الماليين، وكان من المقرر أن يعرض 
الفيلــم فــي 23 ديســمبر/كانون األول 
الماضــي، ولكــن تــم تأجيلــه إلى 28 
مايو/أيــار 2021، وقــد يتغير تاريخ 
العرض مجددا بسبب جائحة كورونا.

وليست هذه المرة األولى التي تنتج فيها 
ديزني فيلما خاصا بشــخصية شــريرة 
مــن أفالمها األخرى، ففي عام 2014 
أنتجــت الشــركة فيلــم »ماليفســينت« 
من بطولة الممثلة األميركية الشــهيرة 
أنجلينا جولي، وهو نسخة حية من فيلم 
»األميرة النائمة«، وحقق نجاحا كبيرا 

حول العالم.
وقامــت ديزنــي مؤخــرا بإنتاج نســخ 
حية ألشــهر أفالمها، التي من ضمنها 
»كتــاب األدغال«  عام 2016، الذي 
حقــق نجاحــا كبيــرا وإيــرادات بأكثر 
مــن 966 مليون دوالر حــول العالم، 
ومــن بعدها فيلم »عــالء الدين«  عام 
2019، الــذي حقــق أرباحا بأكثر من 
مليار دوالر، ثم »موالن عام 2020.

كما يتــم العمل على نســخ جديدة لفيلم 
البحــر«،  و«حوريــة   ، »هرقــل« 

n نعــى وزير الثقافة األردني 
باســم الطويسي، اليوم السبت، 
الفنان األردنــي محمد وهيب، 
عــن عمــر 86 عامــا والذي 
توفي بعد معاناة مع المرض. .
الفنانيــن  نقيــب  نعــى  كمــا 
الخطيــب  حســين  األردنييــن 
الفنــان وقال »ننعــي في نقابة 
الفنانين األردنيين وفاة الزميل 
الفنــان الكبيــر المرحوم محمد 
وهيــب الــذي انتقــل لرحمــة 
هللا تعالــى صبــاح اليــوم وهو 
أحــد أبــرز أعمدة المؤسســين 
والمتميزين في مشــواره الفني 
وعلى كل األصعدة، وإذ نعزي 
عائلته وأهله ومحبيه والزمالء 
نتضــرع هلل تعالــى أن يتغمده 
بواســع رحمته ويســكنه فسيح 

جناته«.
الموســيقى  وهيــب  ودرس 

فــي القاهــرة على أيــدي كبار 
الفنانين المصريين، وكان ممن 
ســاهموا في تأســيس اإلذاعة 
األردنيــة فــي رام هللا، وبعدها 

في عمان.
وعــرف عــن الفنــان محمــد 
وهيــب الــذي ولد فــي القدس 
عام 1935 من خالل عدد من 
األعمال الفنية التي نالت شهرة 
واســعة عبر اإلذاعة األردنية، 
والقــت استحســان الجمهــور 

األردني والعربي.
كمــا غنى مــن ألحانــه فنانون 
أردنيــون وعرب منهــم ملحم 
وإســماعيل خضر،  بــركات، 
وموفــق  حجــازي،  وفــؤاد 
مشــهور،  وديــاب  بهجــت، 
وفيصــل  توفيــق،  وســميرة 

حلمي.

n  دعــت »مؤسســة القصبــة »، 
أمس األحد بالجزائر العاصمة في لقاء 
مع الصحافــة الوطنيــة، إلى ضرورة 
إشــراك الجمعيات التي تعنــى بحماية 
التراث العمراني لحي القصبة العريق 
فــي مختلــف العمليات المســطرة من 
طرف الســلطات العمومية للترميم من 
اجل تنســيق الجهود إلنقــاذ هذا المعلم 
التاريخي المصنف ضمن قائمة التراث 

اإلنساني العالمي منذ 1992.
وأشــار الباحــث عمــر حاشــي عضو 
»مؤسســة القصبة » خــالل هذا اللقاء 
الذي يندرج في اطــار االحتفال باليوم 
الوطنــي للقصبــة المصــادف ل 23 
فبرايــر لكل ســنة، أنه مــن الضرورة 
إشــراك مختلف الجمعيــات التي تعنى 
بحمايــة التراث على غرار »مؤسســة 
القصبة » وذلك لوضع تصور شــامل 
حول عمليات الترميم من اجل تنســيق 
جهــود الحفــاظ علــى عناصــر هــذا 

الموروث » .
وأوضــح المتحدث، خــالل اللقاء الذي 
شــهد كذلك تنصيب حميد هداج رئيسا 
جديدا ل«مؤسســة القصبة »خلفا لعلي 
مبتوش أن مؤسســة القصبــة بمثابة » 
قوة اقتراح » لوزارة الثقافة والسلطات 
العمومية المكلفة بإعــادة تهيئة الموقع 
عالميــا  تراثــا  المصنــف  التاريخــي 

لإلنســانية نظــرا إللمامهــا بمختلــف 
جوانب ملف تهيئة القصبة.

كمــا تنــاول الباحث حاشــي، مختلف 
مبــادرات وكرونولوجيا تصنيف حي 
القصبــة العريق من طرف الســلطات 
العمومية منها اصدار مرســوم تنفيذي 
ســنة 1973 ثــم 1989 إلــى غايــة 
ادراجها ضمن قائمة التراث اإلنساني 
العالمي من طرف منظمة اليونيســكو 
1992، وباقي الترسانة القانونية التي 
تم إرســائها لحماية التــراث التاريخي 
واألثــري بالجزائــر كالمخطــط الدائم 

لحفظ و تثمين القصبة سنة 2013.
الوضــع  أن  المصــدر،  ذات  وذكــر 
في حــي القصبــة تفاقم وأصبــح اكثر 
خطــورة وتعقيــدا بعد عمليــات إعادة 
اإلسكان سنة 1985 و الشروع بعدها 
فــي عمليــات الترميم غير المدروســة 
التي أنجزتها بعض شــركات المقاولة 
بطريقــة ال تمتثــل للمعايير والتي أدت 
إلــى زوال واندثــار أحيــاء وتجزئات 
بأكملهــا من النســيج العمراني للقصبة 
على غرار احياء تقع ب« زوج عيون 
و سوســطارة سوق الجمعة وغيرها » 

حيث تحولــت لفضــاءات فارغة دون 
اعــادة بنائها من جديــد باحترام نمطها 

الهندسي رغم قيمتها التاريخية.
وتساءل السيد حاشــي في ذات الصدد 
عــن تداخــل تســيير عمليــات الترميم 
التي تشهدها مختلف المواقع التاريخية 
والبنايــات القديمــة بحــي القصبــة ما 
بين المؤسســات التابعة لوزارة الثقافة 
ومصالــح واليــة الجزائر مبــرزا أن 
»مخطــط القطاعــات المحفوظة الذي 
يهدف إعــادة تهيئة المركــز التاريخي 
للمدينة يعيق عمليات التدخل في نسيج 

القصبة«.
مــن جهتــه ذكــر عضــو » مؤسســة 
القصبــة« عبد الكريــم زياني بالتاريخ 
باعتبارهــا فضــاء  للقصبــة  العريــق 
حضاريــا حيا يختزل الكثير من تاريخ 
الذاكرة الجماعيــة الجزائرية وعبقرية 
الهندســة المحليــة مبرزا ســعى جميع 
اعضاء المؤسسة  إلى »حماية المدينة 
العريقــة و إعادة االعتبار لهذا المركز 

التاريخي«.
كما تم بالمناســبة التــي تتزامن واليوم 
الوطنــي للقصبة ،افتتــاح متحف يضم 
صــور فوتوغرافية لشــهداء من أبناء 
القصبــة ضحــوا بحياتهــم مــن اجــل 

استقالل الجزائر.

ديزني تستعيد »101 مرقش«
 في نسخة حية من بطولة إيما ستون
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n ماذا لو كان سيجموند 
فرويــد اليــوم بيننا،مــاذا 
عــن  ســيقول  كان  تــراه 
العالــم األزرق و كل تلــك 
الحيــل و االســتراتيجيات 
المســتخدمة  النفســية 
مــن  قبــل  مــن  ببراعــة 
يجيــدون  إنــكار الحقيقة 
التالعــب  أو تغييرهــا أو 
بها من أجــل الحفاظ على 

الصورة الذاتية.
بماذا كان سيصف كل تلك 
األرائك المبثوثة على المأل 
في عيــادات بال جدران و 
ال أبواب و ال أسقف و مع 
هذا يحــاول صاحبها عبثا 
دفن و إخفاء أحاسيسه و 
أفــكاره المؤلمة، و يجتهد 
و  تبرير ســلوكياته  فــي 
والوجــه  و  تصرفاتــه 
المالئكــي الــذي يريد أن 
يظهــر به بعــد التفنن في 
انتقاء كل  أنواع األقنعة. 
كم آلية و حيلة الشعورية 
يعدها جنود األزرق العميق 
لحروبهــم التي يشــنونها 
دون ســابق إنــذار بدافع 
إلصاق عيــوب و نقائص 
مســتهجنة  ورغبــات 
ببســاطة  باآلخرين،ألنهم 
بوجودهــا  يعترفــون  ال 
بأنفسهم لخوفهم من األلم 
الذي ســتثيره من مشاعر 
الذنب، فيبقى عزاؤهم في 
الكبت و استبعاد العناصر 
المؤلمة عن حّيز الشعور.
قــد ال يضحك ســيجموند 
فرويــد مــن أعمــاق قلبه 
الســارق  يــرى  هــو  و 
ينعــث اآلخرين بالســراق 
اآلخرين  يصــف  والكذاب 

بالكذب و المجرم يتظاهر 
بالبــراءة و الزوج الخائن 
لتشــويه صــورة  يســبق 
زوجته و يتهمها بالخيانة 
و كذا المحتال و الراشــي 
و المرتشــي ألنــه تعــّود 
علــى ذلك لكنه يســتغرب 
حتمــا مــن الكــم الهائــل 
بحالــة جنون  للمصابيــن 
االرتياب »بارانويا« و ما 
يرافقه من هذي و هلوسة 
و هــوس و يحــاول فهــم 
ســبب ذلك، غير أن األمر 
لــن يكــون ســهال، ألنــه 
مضطــر لتحليــل مالييــن 
جــدران  علــى  الكتابــات 
األزرق المتمــّوج تمــّوج 
ألوان الحرابي و قد تعجز 
كل نظرياتــه وتقســيماته 
ألنهــا  تصنيفهــا  فــي 
تجمــع الكبــح و النكوص 
التســامي  و  واإلســقاط 
بتقســيم  يســتعين  قــد  و 
بمســتوياته  فايالنــت 
بــي  لعصا ا ، ضية لمر ا
والناضــج و غير الناضج 
لشــرح كل ذلــك التحريف 
و التشويه و بشكل خاص 
االســتعالء  و  التفــّوق 
و  العظمــة  مشــاعر  و 
و  بالتمّيــز  اإلحســاس 
يضع مالحظته في األخير 
الكبيــر  األزرق  هــذا  أن 
للتفكيــر  عيــادة  بمثابــة 
و  الخيــال  و  الرغبــوي 
الســلبية العدوانيــة و كل 
االضطرابــات التي لم يرد 
إدراجها بعــد في قاموس 

األمراض النفسية.

بقلم مريم بحشاشي  

جوانيات

إسقاط أزرق 

على وتر الشعر 
مّتى؟

التّماهي المفتعل
تطويــق المعنــى لجثّة 

شاعر
النّص الّذي شكل حدبة 

النّص
االنحنــاءات في خضم 

صالة طويلة
طويلة على مدار اللّغة

األرض المشتهاة
الهاوية
الخواء

النّهارات الخائنة
الشكوى

التّيه
المبهم

الضعيــف  اإلنســان 
الضعيف

القمر الوحيد المتوّحد
تســكنه  الّذي  وقبــرك 

اآلن
المتّى؟

فريسة السؤال المتعّفن 
المتحلّل في الغياب

حبّذا

لو أجبتني عن المتّى؟
متّى تعود؟
متّى نلتقي؟

ومتّى نتسامح جميًعا؟
الجميلون،
الجميلون،
الجميلون،

المنتهية  الّســاعة  على 
مــن  الجســد/  مــن 

الحواس
يقلّبــون  القــاع  فــي 

مالمحهم 
الجديدة 

يدّسون أسماءهم الّذابلة
 في جيب األرض

شكًرا هلل.. شكًرا هلل 
ألنّهم ال يرون األزهار 
الكبيرة المكّدسة على ،

شواهدهم
المتّــى الفاصلة هي ما 
تبّقى من رميم األسئلة

متّى ولد الّشاعر
متّى توفي الّشاعر.

الشاعرة : لطيفة 
حرباوي 

 بعــد مــرور 60 عامــا على أول مطاردة للمرأة الشــيطانية »كرويال دي فيل« للكالب في مدينة لندن بفيلم الرســوم 
المتحركة الشــهير »101 مرقش«؛ تعيد ديزني إحياء الفيلم بنســخة جديدة حية من بطولة األميركية الحاصلة على 

جائزة األوسكار إيما ستون بعنوان »كرويال«.
قسنطينة : سرور بومزبر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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عين على اإلقتصاد

n حرصت الشريعة اإلسالمية في أحكامها على 
منــح المكلفين الحرية فــي التصرفات المالية، من 
حيث إباحــة الملكية الفردية، وإباحــة التصرفات 
الماليــة المختلفة، ولكن هذه الحرية ليســت حرية 
مطلقــة، بل لها قيود وضوابــط تضبطها وتجعلها 
قائمــة على ميــزان مســتقيم، ومن تلــك المعايير 
والقيــم: إقامــة العــدل، ودفــع الظلــم، فحرصت 
الشريعة اإلسالمية في أحكامها على تحقيق مقصد 
العدل في ســائر التصرفات المالية، وتأكيدها على 
ذلــك بترتيب الثــواب والعقاب؛ وهــذا له أثره في 
حفــظ حقوق العبــاد الماليــة وضمانهــا، وبالتالي 
يقــوم كل مكلف بأداء ما عليه من واجبات لزمته، 
وكذلــك بــأن يطالب بما له من حقوق مشــروعة، 

وفق ميزان عادل، وقسطاس مستقيم.
 يقول شيخ االسالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
»المعامالت من المبايعات واإلجارات والوكاالت 
والمشــاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو 
ذلك مــن المعامالت المتعلقة بالعقــود والقبوض؛ 
فــإن العدل فيها هو قوام العالميــن ال تصلح الدنيا 
واآلخــرة إال بــه. فمن العــدل فيها مــا هو ظاهر 
يعرفــه كل أحــد بعقله كوجوب تســليم الثمن على 
المشــتري، وتســليم المبيع على البائع للمشــتري، 
وتحريــم تطفيــف المكيــال والميــزان، ووجوب 
الصــدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، 
وأن جــزاء القــرض الوفــاء والحمــد. ومنــه مــا 
هــو خفــي جاءت به الشــرائع أو شــريعتنا - أهل 
اإلســالم - فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والســنة 
مــن المعامــالت يعود إلــى تحقيق العــدل والنهي 
عــن الظلم: دقه وجلــه؛ مثل أكل المــال بالباطل. 
وجنســه من الربا والميسر. وأنواع الربا والميسر 
التي نهى عنها النبي صلى هللا عليه وسلم مثل بيع 
الغــرر وبيع حبــل الحبلة وبيع الطيــر في الهواء 
والســمك فــي المــاء والبيع إلى أجل غير مســمى 
وبيع المصراة وبيع المدلس والمالمســة والمنابذة 
والمزابنة والمحاقلــة والنجش وبيع الثمر قبل بدو 
صالحه ومــا نهى عنه من أنواع المشــاركات«. 

انتهى
ويقول ابــن القيم – رحمه هللا – فــي كتابه أعالم 
الموقعين: »إن هللا أرسل وأنزل كتبه بالعدل الذي 
قامت به الســموات واألرض وكل أمر أخرج من 
العــدل إلــى الجور، ومــن المصلحة إلى عكســها 
فليس من شرع هللا في شيء وحيثما ظهرت دالئل 

العدل وسفر وجهه فثم شرع هللا وأمره«. انتهى
ومقصــد العــدل فــي المعامــالت الماليــة واضح 
وملحوظ، وقــد ورد التعبير عنه في كتب القواعد 

الفقهية بألفــاظ متنوعة، ومردها إلى هذا المقصد، 
مثــل المعاملة مبناهــا على العــدل، أو المعاوضة 
مبناهــا على المعادلة والمســاواة بيــن الجانبين أو 
األصل فــي المعاوضات والمقابــالت هو التعادل 
بيــن الجانبيــن، وهذه بعــض جوانبه على ســبيل 

التمثيل ال على سبيل االستيعاب:
التأكيد على تحريم الربا

في صحيح مســلم عن جابر، قال: »لعن رســول 
هللا - صلــى هللا عليه وســلم - آكل الربا، ومؤكله، 
وكاتبه , وشــاهديه، وقال: هم سواء«. يقول شيخ 
االســالم ابن تيمية: »واألصــل في العقود جميعها 

هــو العدل؛ فإنــه بعثت به الرســل وأنزلت الكتب 
والشــارع نهــى عــن الربــا لمــا فيــه مــن الظلم 
وعــن الميســر لما فيــه من الظلــم والقــرآن جاء 
 بتحريــم هذا وهذا وكالهمــا أكل المال بالباطل«.
وال شــك أن الربا هو عين الظلم، إذ فيه اســتحالل 
ألموال الناس بالباطل، واستغالل لحاجة الفقير من 
قبل أصحاب رؤوس األموال، من خالل اشــتراط 
الزيــادة الجائرة أضعافا مضاعفة، فجاء اإلســالم 
بالنهــي عن هــذا التعامــل الموغل فــي اإلجرام، 
تحقيقا لمقصد العدل بين الناس، وشرع المعامالت 
القائمة علــى البيوع، والمرابحــات، واإلجارات، 
التــي يكــون كل مــن العاقدين فيها لــه حق وعليه 

واجــب، فوزعــت الشــريعة الحقــوق والواجبات 
بميــزان العدل، بحيــث لو تأملنا فــي كل عقد من 
العقــود لوجدناها قائمة علــى أن كال من الطرفين 

له غنم وعليه غرم.
 تحريم الرشوة

وهي كل ما يدفعه اإلنسان ليتوصل من خاللها إلى 
أمر ال يحل له شــرعاً، وقد ورد في الســنة: )لعن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراشي والمرتشي 
 في الحكــم(، أخرجه الترمذي، وحســنه األلباني.
وواقــع المجتمعات التي ســادت فيها هذه الجريمة 
خير شــاهد على اختــالل ميزان العــدل، فأصبح 
الكفــؤ غيــر قــادر على الوصــول إلــى حقه، من 
فــرص التعليــم أو التوظيــف، بل حتى في أبســط 
حقوقه كالصحة مثال، وهذه الجريمة إذا فشــت في 
مجتمع من المجتمعات ســاد الظلــم والتعدي على 
أموال الناس بعضهم على بعض؛ فتحريم الرشــوة 
فيــه تحقيق لمقصــد العدل في التصرفــات المالية 

الذي تدعوا إليه الشريعة اإلسالمية.
األمر بوضع الجوائح

ففــي حديث جابر رضــي هللا عنــه »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
 وضع الجوائح«  أبو داود والنسائي واإلمام أحمد.
وفي صحيح مسلم: »أمر بوضع الجوائح«، وعنه 
أيًضا أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »لو بعت من أخيك 
ثمــًرا فأصابتــه جائحة، فال يحل لــك أن تأخذ منه 
شيًئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟« رواه مسلم.

والجائحــة: هــي كل آفــة ال صنــع لآلدمــي فيها 
كالريح الشــديدة، والبرد القارس، والحر الشــديد، 

والجــراد ونحــو ذلــك مــن اآلفــات الســماوية، 
 ومــا حصــل بفعــل اآلدمــي ال يســمى جائحــة.
وصورة المسألة التي يتبين بها مقصد العدل: فيما 
إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من قبضه لم يجب 
على العاقد من مشــتٍر أو مستأجر، ونحوهما، دفع 
الثمن أو األجرة، وهذا ما يســمى بوضع الجوائح؛ 
ألن األصل في العقود العدل من الجانبين، واستالم 
كل منهما ما عاقد عليه، فإذا لم يحصل ألحدهما ما 
عاقــد عليه لم يكن لآلخر أن يأخذ منه العوض بال 
مقابل، وهذه المســألة لها تفاصيل فقهية، وخالف 
فقهي شــهير، وإنما غرضنــا هنا هو إبراز مقصد 

العدل، وهو ظاهر والحمدهلل.
تحريم االحتكار

واالحتكار: هو أن يدخر السلعة من أقوات الناس 
حتى يغلو ثمنها فيبيعها، مع شدة الحاجة إليها من 
عمــوم الناس، وهو محرم لقول النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - كما 
ثبــت في مســلم من حديث معمر بن عبد هللا: )ال 
يحتكــر إال خاطيء( رواه مســلم، قال ابن القيم: 
وجمــاع األمــر أن مصلحة الناس إذا لــم تتم إال 

بالتسعير سعر لهم تعسير العدل.
ويبرز مقصد العدل في مبدأ  النهي عن االحتكار 
من خالل الموازنة بين حق البائع في الربح، وبين 
حق المشتري في رواج السلع، وسهولة الوصول 
لألقــوات، ولذلك فــي األنظمة الرأســمالية التي 
تردت في المادية المحضة، تشجع على الوصول 
إلى الربح، ولو على حســاب المســتهلكين، فتقوم 
بعــض الشــركات العمالقــة بإتــالف األطنــان 
مــن الحبــوب في البحــار للحفاظ على األســعار 
بمســتويات عالية، بينما يموت اآلالف من البشر 
جــراء الجــوع والمجاعــات، وهذه صــورة من 
صور اختالل العدل حين تنفلت النفوس البشــرية 
عن منظومة القيم التي تنظم عملية التبادل المالي 

والتجاري

مقصد العدل في المعامالت 
المالية في السنة النبوية
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إسالميات

دعاء اليوم

n اللهم أرح قلبهم بلطف عفوك، وحالوة حبك، واعمر أيامهم بذكرك، 
واحفظهم واحفظ عليهم دينهم، وأسعد قلوبهم دائماً. اللهم إني أحبه فيك 
فأحببه وارض عنه، وأعطه حتى يرضى، وأدخله جنتك. اللهم إني أسألك 
لهــذا الرفيــق أن تجعلــه عن الهم بعيــد، ومن الرحمه قريــب، وحقق له 

مايريد، واجعل اليوم عليه سعيد.

من كرسيها المتحرك.. سائدة 
جاد اهلل قصة نجاح وإرصار 

بمدارس القدس

n  حادثة أثناء الطفولة غيرت حياة سائدة بالكامل لتستيقظ 
يوما وقد تيبست قدماها وفقدت القدرة على المشي، ولكنها 
قابلــت ذلــك بصبر وعــزم على تحويــل إعاقتها إلــى طاقة 

إيجابية
فــي قريــة بيت عور التحتــا )غربي رام هللا( تجلس ســائدة 
خليــل جــاد هللا على كرســّي متحــرك يحملهــا، وتحمل هي 
ذكريــات 40 عامــا في مدينة القدس المحتلة، التي عاشــت 
فيها أكثر مما عاشته في قريتها، وكانت أول طالبة من ذوي 
االحتياجات الخاصة تدرس في المدارس االعتيادية بالقدس 

والضفة الغربية.
وأصيبت جاد هللا وهي في سن 12 من عمرها بشلل نصفي 
من منتصفها حتى أخمص قدميها، لتبدأ بعدها رحلة السكن 
فــي القدس وخوض التحديات وإحــراز اإلنجازات، وتنتهي 
»بفصل تعســفّي من وظيفتها في مؤسســة األميرة بســمة 

بالقدس، التي عملت فيها أكثر من 20 عاما«، كما تقول.
نقص اللقاح غيّر حياتها

ال تفــارق البســمة وجه ســائدة حتى وهي تقــول لنا »طول 
عمري وأنا بدفع الثمن«، مســتذكرة أنها ولدت خالل حرب 
النكســة عــام 1967 التــي دفعــت أهلها للجوء إلــى الُمغر 
والجبــال، فهربت بها أمها بعد 40 يوما من إنجابها. وتذكر 
قائلة »لم تســتطع أمي إرضاعي أو تغيير حفاضي لصعوبة 
الوضع آنذاك، وفاتني لقاح مهم بسبب تواجدنا في الجبل«.
غيــرت تلــك الحادثــة مجــرى حياة ســائدة بالكامــل، لكنها 
لــم تكتشــف ذلــك إال في 12 مــن عمرها، فقــد كانت طفلة 
معافــاة تلهــو وتلعب وتتفوق علــى أقرانها في المدرســة، 
لكنهــا اســتيقظت يوما وقد تيبســت قدماها وفقــدت القدرة 
علــى المشــي، فأخذها والداهــا إلى أحد مشــافي مدينة رام 
هللا، وهناك ســاء وضعها الصحي ونُقلت إلى أحد المشــافي 

اإلسرائيلية في القدس المحتلة.
مكثت ســائدة في العناية المكثفة شــهرا كامال لمحاولة إنقاذ 
حياتها من جرثومة انتشــرت في جســدها جراء عدم تلقيها 
اللقــاح الالزم وهي رضيعة، وبعد ذلك تلقت وعائلتها الخبر 
الصادم حول إصابتها بشــلل نصفي، ومن ثم انتقلت للعالج 
الطبيعــي فــي مؤسســة األميرة بســمة لــذوي االحتياجات 

الخاصة بالقدس.



n   مواصلة للقاءات السابقة والورشات العلمية 
حيث  تم بالمركز الجامعي لميلة عقد   لقاء علمي 
مــن اجل وضع اللبنة االخيرة في مجال عروض 
التكويــن لمخاطر الزلزال بحضــور ممثلين عن 
جامعــة هــواري بومديــن بالجزائــر  العاصمة 
وممثليــن من جامعة جيجل حيث يهدف هذا للقاء 
الي التعاون بين الجامعات في الجزائر  وتشجيع 
الحركيــة بيــن الطــاب واالســاتذة  باإلضافــة 
الي االســتفادة مــن  الجوانب الما دية والبشــرية 
لمختلــف الجامعات  عبــر الوطن و من المنتظر 
ان تركز هده الورشــة علي الجوانب االجتماعية 
و الجيولوجيــة و الطبيعية للهــزة االرضية التي 
عرفتهــا واليــة ميلة خال شــهر جويلية و اوت 
امــن الســنة الماضيــة و التي ادت الــي اضرار 
جســيمة بحي الخربة تحولــه  إلى منطقة منكوبة 
بفعل انــزالق التربة و تهدم العديــد من البنايات 
و ســيكون عدا الخربة نموذجا لدراســة النشــاط 

الزلزالي بالجزائر سبل الوقاية منه مستقبا

 n   و تهدف الجامعة إلى  تخصيص جزء 
كبير مــن فعالياتها إلفريقيــا، المقرر عقدها 

بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2021.
 تســعى الدراســة إلى تســليط الضــوء على 
إشــكالية الســكن الهــش اعتبــارا أن وتيرة 
التحضر في إفريقيا تتجاوز تلك المسجلة في 
أي قــارة أخــرى فهي تحتــوي كل الظواهر 
االجتماعيــة و المرضيــة  التي تضم أســرا 
تعيش ظروف مأســاوية في أحياء متدهورة 
و غيــر صحيــة خاصــة فــي الــدول شــبه 
الصحراويــة أيــن يعيش حوالــي ٪60 من 

السكان في األكواخ القصديرية.
 لإلشــارة فســيتم اإلعان عن الموافقة على 
مقترحات األســاتذة حول هذا الموضوع يوم 
20 مارس2021 و االعان عن المداخات 

المقبولة سيكون يوم 15 جويلية.
 يذكــر أن لجنــة األيــام الدراســية ســتكون 
بمشاركة دكاترة و باحثين من عدة دول على 

غرار مالي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
السينغال و المغرب .

بمساهمة  جامعتي هواري بومدني و جيجل

ورشة علمية حول الزالزل 
بالمركز الجامعي لميلة

جامعة صالح بوبنيدر - قسنطينة -3

 تنظيم أيام دولية لإلسكان الغري المستقر بافريقيا يومي 3 و 4 اكتوبر 

21عين على الجامعة 

  تنظم جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 03  يومي 3 و 4 أكتوبر 2021 أيام دولية لدارسة اسكان الغير مستقر 
أي  حضرية  السوسيو  الممارسات  و  االمتصاص  سياسة  إفريقيا  في  الهش  السكن   « عنوان  تحت  إفريقيا   في 

استراجيات.... أي ممارسات؟«

   n  قــام البروفيســور عمــار هيهــم ، عميد 
جامعــة ، أكلــي محنــد أولحــاج الجديــد  بوالية 

البويرة ، بعرض خطة عمله.
 و أعــرب عــن اســتعداده لفتــح الحــوار مــع 
جميــع الشــركاء ونقابات المعلميــن و  العمال ، 
والمنظمــات الطابيــة وغيرها ، مــن أجل حل 
المشــاكل المتراكمــة. و قــال  ”نحــن ندعو إلى 
نهج تشــاركي فــي إدارة الجامعــة. أمرت جميع 

العمداء ونواب الرئيس ورؤســاء األقسام وجميع 
المســؤولين بفتــح أبــواب الحــوار ، كل علــى 
مستواه. واضاف ان ”جميع المشاكل المطروحة 
حتى االن سيتم حلها” مشيرا  ان القانون سيطبق 

على الجميع
 و أردف بقولــه ”يجــب أن تســاهم الجامعة في 
تنميــة الوالية ومحيطها والباد. يجب أن نتدرب 
وفًقا الحتياجات سوق العمل المحلي. في غضون 

أيام قليلة ، ســنبدأ اجتماعات مــع غرفة التجارة 
والصناعة والمستثمرين والشركات وما إلى ذلك 
، مــن أجل تنظيم مؤتمر حيث ســنتبادل وجهات 
النظــر لوضع اســتراتيجية جديدة. لــن نقوم بعد 
اآلن بتدريب المديرين التنفيذيين على إلقاءهم في 

الشوارع ” 
 ومن بين المشــاكل التي ذكرهــا رئيس الجامعة 
هي مشــكلة اإلشــراف غير الكافي.  حيث تضم 
جامعــة أكلي محند أولحاج 50 أســتاًذا فقط ، و 

199 محاضًرا من الدرجة األولى.
 باإلضافــة إلــى ذلك، لم يتم دمــج أكثر من مائة 
عامــل تم توظيفهم في إطار ما قبل التوظيف في 
مناصبهــم ، وقد مضى على عملهم ما يقرب من 

10 سنوات.   
و قال  إن ســلطته اإلشرافية وافقت على إطاق 
مشــروع للمراقبة عن بعد واستخدام مقاولين من 

الباطن لتوظيف حراس.
 باإلضافــة إلى ذلــك ، أعلن البروفيســور هيهم 
عن االفتتاح المرتقب لمنشآت جديدة. منها مركز 
للتعليم اللغوي المكثف ،و المتاح  للجميع ، وقسم 
لعلــوم االتصال و 15 مختبــرا بحثيا. باإلضافة 
إلى ذلك ، ســيتم إعادة إطاق مشــروع 2000 

مكان تعليمي 
 لإلشــارة تضم جامعة أكلي محند أولحج حوالي 
20386 طالًبــا ، وأكثــر مــن 13000 طالًبــا 

جامعًيا ، و 7000 ماجستير.

   رئيس جامعة أكيل محمد أولحاج الجديد  يف البويرة  يضع خطة عمله

محمــد  جامعــة  نظمــت     n
بوضياف المســيلة وبالتنســيق مع 
الوكالــة الوطنيــة لتثميــن نتائــج 
التكنولوجيــة  والتنميــة  البحــث 
النظريــة  و   ANVREDET
العامــة للبحث العلمــي و التطوير 
حفــل   DGRSDt التكنولوجــي 
تنصيب الفائزين بالمسابقة الوطنية 

الختيار أحسن خمسة مبتكرين 
وعلــى هامــش الحفــل أكــد والي 
الوالية استعداده التام لدعم حاملي 
األفــكار وتجســيدها إلــى الواقــع 
مؤكدا في الســياق ذاتــه على بناء 
إقتصــادي للجمعيــات المحليــة و 
دعم المؤسســات الصغيرة لتحقيق 
اإلقــاع االقتصــادي،  كما أشــاد 
على ربطهم بالمؤسسات الخواص 
من أجل تجسيد األفكار و المشاريع
و اعتبر البروفيسور كمال بداري 
أن هذه المبادرة تدخل ضمن انفتاح 
الجامعة على محيطها اإلقتصادي 

واالجتماعي .

للتذكيــر فإن المســابقة نظمت من 
الوكالة الوطنية الثنين نتائج البحث 
و التنميــة التكنولوجيــة و جامعــة 
المســيلة ممثلــة فــي حاضنتهــا و 
الشــريك اإلجتماعي و االقتصادي 
شــركة حضنة للبيئة و الرســكلة ، 
عبــر تقنية التناظر عن بعد بتاريخ 

13 و 14 جانفي المنصرم.
لإلشارة فالمسابقة كانت تهدف إلى 
تشجيع ريادة األعمال و المقاوالتية 
مــن خــال تســليط الضــوء على 
أفكار المبتكــرة للطلبة و الباحثين 
و تشــجيع خلق المؤسسات الناشئة 

لدعم االقتصاد الوطني.
و قد تم تســجيل 109 مشروع من 
قبل جزائريين شاركوا من مختلف 
أنحاء الباد و تم فحص المشــاريع 
مــن قبل لجنــة من الخبــراء الذين 
اختاروا المشــاريع وفــق المعايير 
التســويقية و  القــدرة  الربحيــة و 
إمكانية نمو المشــروع و تجســيده 

على أرض الواقع

n    نظــم أمــس الســبت اجتمــاع 
تنســيقي تحضيري  لفريق الدكتوراه 
بحضــور رئيــس الجامعة األســتاذ 
برابــح محمد الشــيخ و ذلــك لضبط 
الرزنامة الجديدة لمواعيد االمتحانات 
في أحســن الظروف الصحية و منه 

تقديم االقتراحات للوزارة الوصية

يذكــر أن مديرية الجامعــة أعلنت 
فــي بيان لها أن مســابقة الدكتوراه 
 2020/2021 الجامعيــة  للســنة 
ســتجرى في تواريخ جديدة سيعلن 
عنهــا ريثمــا يتــم المصادقــة على 
البروتوكــوالت الصحيــة الخاصة 

حرصا على سامة الجميع.

 ميلة : محمد بوسبتة

قسنطينة : عفيفة بوقالص 

 جامعة المسيلة

   تنصيب الفائزني بالمسابقة الوطنية 
إلختيار أحسن خمس أفكار مبتكرة 

جامعة الجلفة

  اجتماع تنسيقي تحضريي 
لفريق الدكتوراه

  جامعة الشاذيل نب جديد ..
برنامج ثري احتفاالت بيوم الشهيد 

 أساتذة من جامعتي الطارف وسوق 
أهراس لنجدة نمر يف عني مليلة 

 صفحة أسبوعية 
تعني بشؤون 

الجامعة

n فــي إطــار االحتفــاء باليــوم 
الوطنــي للشــهيد الموافــق لـ 18 
فيفــري 2021، وبحضــور مدير 
الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبــد 
المليــك بــاش خزناجــي نظمــت 
الجامعة برنامجــا ثريا بالعديد من 
الفعاليات العلميــة والثقافية الهامة 
من بينهــا افتتاح فعاليــات الملتقى 
الدولــي االفتراضي حــول كتابات 
الجزائرييــن  األدبــاء  الشــهداء 
بين النضــال السياســي والهاجس 

األدبــي المنظم من طــرف مخبر 
اللســانية،  والدراســات  التــراث 
والــذي يضم عدد من المشــاركين 
مــن أســاتذة وباحثيــن وأدباء من 
الجزائر والعديد من الدول العربية 
واإلســامية، كما تم تكريم الطلبة 
الفائزين بمســابقات الرسم والشعر 
الذي نظمتها الجامعة، ومعرضين 
األول تاريخي والثاني حرفي على 
هامــش االحتفــاالت، كما شــملت 

التظاهرة حملة تشجير.

n  بتاريــخ8 فيفري2021 تنقل 
الدكتــور زروال فيصل من قســم 
البيطــرة بكليــة علــوم الطبيعة و 
الحيــاة لجامعة الشــاذلي بن جديد- 
الطــارف مرفوقــا بأســتاذين من 
جامعة ســوق أهراس، إلى حديقة 
الحيوانــات الخاصة بأوالد قاســم 

بإقليم عين مليلة بوالية ام البواقي، 
قصد معالجة و اسعاف نمر يعاني 
من مــرض جلدي متعفــن و الذي 
تطلب اجــراء عملية جراحية، مع 
تقديم العاج المناســب. و لإلشارة 
فان تدخــل األخصائيين البيطريين 

كان مجانيا.

اإلثنين  22 فيفري  2021
الموافق لـ 10  رجب 1442

 احتضن نهار امس المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف بميلة  و رشة علمية  بمساهمة  جامعة 
هواري بومدين وجامعة جيجل من اجل وضع اللبنة االخير ة في مجال التكوين لمخاطر الزلزال .



إعداد : حسان.ب تسلية
اإلثنين 22 فيفري  222021

الموافق لـ 10 رجب 1442



استراحة

 انجلز فريديريك  
n فريدريك إنجلز هو فيلسوف ألماني وصحفي 
ورجــل أعمال كما كان مســاعد كارل ماركس 
المقــرب. وضــع مــع كارل ماركــس النظرية 
االجتماعيــة وشــاركه فــي تأليــف كتــاب بيان 
الحزب الشيوعي ، الذي نُشر في عام 1848 .

ولــد فريدريك إنجل في 28 تشــرين الثاني من 
عــام 1820 في بارمن في بروســيا والتي هي 
اآلن جزء من ألمانيا. هو االبن األكبر لفريدريك 
األب وإليزابيــث فــون هار، ولديه ســبعة أخوة 
، كانــت بارمــن مركــًزا صناعًيــا وكان والده 
صاحــب معمل نســيج ثري جــًدا. وبالرغم من 
أنَّ والدي إنجلز مســيحيين ينتميان إلى المذهب 
البروتســتانتي وتربى على مبادئهــم إال أنه في 

النهاية كبر ليصبح ملحًدا.
في عام 1838 أرســله والده للعمل ككاتب دون أجر في مكتب تجاري في 
مدينــة بريمــن. وأثناء عمله في بريمن بدأ إنجلز بقراءة المزيد من األعمال 
الممنوعــة للعديــد من المؤلفيــن مثل لودفيــج بورنه و كارل جوتســكوف 
وهاينــرش هاينه وجورج فيلهلم فريدريش هيغل. من بين كل المؤلفين كان 
هيغــل ُملهــم ، .بعــد اندماجه بالمجتمــع الهيغلي، انضمَّ إنجلــز إلى جمعية 
الهيجليــون الشــباب برفقة برونو باور وماكس شــتاينر. حيــث حولته هذه 
الجمعية بسهولة إلى ملحد والسيما أنَّ إنجلز كان معارًضا لديانته أصاًل.في 
أيلول من عام 1838 كتب قصيدة البدوين التي كانت أول أعماله المنشورة 
ثمَّ بدا بكتابة المقاالت الصحفية واتخذ لنفســه اســًما مســتعاًرا هو فريدريك 
أوزوالد بســبب كتاباته المواجهة التي تســببت بالمشــاكل لعائلته المسيحية 
الملتزمة.فــي عــام 1842 أرســله والداه للعمل في معمــل لصناعة خيوط 

الخياطة، معتقدين أنَّ هذه الخطوة ستغير تفكيره 
الليبرالــي ،  ولكن في طريقه إلى إنجلترا التقى 
كارل ماركــس في مكتــب للصحيفة األلمانية ، 
حيث نشــر مقاالته المتحدثة عن مشاكل البطالة 
واألحوال المعيشية الســيئة لعمال المصانع.في 
عام 1843 التقى بالفيلســوف الفرنسي موزس 
هــس والــذي أقنعه بأنَّ الشــيوعية هي الطريق 
الوحيــد لتطــور وتقــدم المجتمــع. أخــذ إنجلز 
بنصيحتــه وانتقل إلى مانشســتر حيث عمل في 
معمل والــده وحقق تقدًما كبيًرا، بينما أخذ وقته 
فــي كتابــه المقاالت.في الثامن والعشــرين من 
آب عــام 1844 قابل كارل ماركس في باريس 
حيــث تعاونا على تأليف كتاب العائلة المقدســة 
الذي انتقد الهيجليون الشــباب. نشر الكتاب في 

شهر شباط عام 1845.
بين عامــي 1848-1845 كان إنجلز وكارل 
ماركــس فــي بروكســل حيــث انضمــا لحزب 
الشــيوعيين األلمــان، الــذي أصــرَّ على تأليــف كتيّب مفصل عــن مبادئ 
الشــيوعية ليصبح فيما بعد معروًفا باسم بيان الحزب الشيوعي ونشر ألول 

مرة في 21 شباط عام 1848 وأعيد نشره مرات ال تحصى حتى اليوم.
فــي نوفمبر عــام 1850 انتقل إنجلز إلى لندن لينضــم إلى ماركس ويدير 
مــن بعيد معمل والده في مانشســتر ليؤمن الدعــم المادي لماركس. وبنفس 
الوقت كان إنجلز يكتب عمله البارز ”حرب الفالحين في ألمانيا” الذي كان 
يعتمد على حركة اإلصالح البروتســتانتي. توفي فريدريك إنجلز بسرطان 

الحنجرة في لندن الخامس من شهر أغسطس عام 1895.
أشهر أقواله: 

الحرية هي االعرتاف بالحاجة.
بعض قوانني الدولة تهدف إىل كبح الجريمة أكثر من املجرمني .

مسألة تحتاج إىل 
تفكري 

n يحكــى أن جحا دخل إلى بســتان و 
أخــذ يجمع من البصــل والفجل و غيره 
، و يضــع في شــنطة كانت معه ، فجاء 
صاحب البستان ، وأمسك بجحا ، و قال 

له ، ما أدخلك إلى بستاني ، فقال جحا ، 
قامت ريح شــديدة فقذفتني إلى بستانك ، 
فقال صاحب البستان ، فكيف قطعت هذا 
الفجل و الكــراث و غيره ، فقال جحا ، 
لما اشتدت الريح أمسكت بهذه النباتات ، 
فخرجت و قلعت في يدي ، فقال صاحب 
البســتان، و ما الذي أدخلها في الشــنطة 
، فقــال جحا ، أنا جالــس منذ فترة أفكر 

في هذا …

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

قطرب  الفقيه. عامل النحو ومبتكر 
املثلث يف اللغة العربية 

يف رحاب العلم واإلميان  

n هــو العالم والفقيه والشــاعر أبو محمد علي 
بــن المســتنير أحمــد، وهو أحــد علمــاء النحو 
واللغة الذين كانوا يعيشــون فــي البصرة، وكان 
يُســميه الناس “قطرب”.أخذ األدب عن ســيبويه 
)180-148 هجــري( وعن جماعة من العلماء 

البصريين، وكان قطرب حريصاً على طلب 
العلم ، فكان يبكر إلى ِسيبويه قبل حضور 

رفاقــه من التالميذ، فقال له إمام النُحاة: 
ما أنــت إال قطرب ليــل ، والقطرب 
دويبة ال تزال، َتــِدّب وال تفتر،وقد 
غلب هذا االســم عليه واشتهر به، 
وكان مــن كبــار أئمــة اللغــة في 

عصره.
نشأ قطرب في بيئة معتزلية تُعلي 
من شــأن التفكير وإعمال العقل، 
خصوصــاً وأنه تتلمَذ على يدِّ أحد 
أكبر أقطاب االعتزال، واإلشــارة 
ام،  هنا إلى إبراهيم ابن ســيَّار النظَّ

حيــث التقيا في البصــرة والتقيا في 
الرأي كذلك ، لذا صار قطرب حينما 

اشــتدَّ ســاعده وَدَرس على آخرين من 
شــيوخ البصرة، داعية للفكر االعتزالي، 

ـف كتابه في  وبلــغ مــن أمره أنــه حين صنَـّ
“التفسير” وأراد قراءته في الجامع؛ أخذه التردد 
ِخيفة مــن إنكار العامة، ذلك ألنــه ُمصنٌَّف على 
ــرون القــرآن الكريم  مذَهــب المعتزلة ممن يفسِّ

مرتكزين بذلك على ما يقبله العقل ويستسيغه.
ويعتقــد بأن هــذه الحادثــة، كانت الدافــع لتركه 
البصرة منطلقاً للشمال صوب دار السالم، حيث 
وَجــَد في بغداد الحظوة والمكانة في عهد هارون 
الرشــيد، ومن بعــده نجليــه األميــن و المأمون 
ـف لهما كتــاب “جماهير  المعتزلــي، حيث صنَـّ
الكالم”، كما اتصل في عاصمة الخالفة العباسية 

بأبي ُدلف الِعجلي.
انجازاته 

كان قطــرب أول مــن وضــع المثلث فــي اللغة 
العربيــة، وتبعه غيــره كالبطليوســي والخطيب 

والبلنســي، وظهر له كتاب باسم المثلثات وصلنا 
حجمــه، وقــد كان كامال، رغم صغر 

ا  هــذ

نــواة  للتأليف في هذه الكتــاب 
الظاهرة، يتناول 32 کلمة مثلثة، منها 31 اسما، 

وفعل واحد.
وقد تناول العلماء نظم قطرب بالشرح، والزيادة، 
والتعقيب، واالســتدراك، واالنتقاد؛ نظما و نثرا، 
فقــد أثــار حركة لغويــة نشــيطة زادت في ثراء 

المعجم اللغوي وتطور داللة األلفاظ.
ولعل المهتميــن بالتراث يدرکون أن العربية في 
مســيرتها التاريخيــة قد أصابها تطــور نوعي و 
کمي من خالل شرح المتون، كما هي الحال مثال 
في شــرح مثلثات قطرب، وفصيح ثعلب، وألفية 

ابــن مالك، وغيرها مــن المتون التي صنفت في 
المجاالت المعرفية األخرى.

وقد لقي الكتاب عناية من قبل الدارسين المحدثين، 
إذ طبع مرات عدة، ولعل أوفى طبعاته؛ تلك التي 
تــم تنفيذها في تونس، بتحقيق ودراســة الســنية 

للدكتور رضا السويسي.
وعن ســبب تأليف قطرب لمثلثاته؛ تشــير 
بعــض الدراســات إلى أن دافعــا تعليميا 
بحتــاً  كان وراء قيامــه بتأليفــه، ألن 
الرجل كان مؤِدبا لولدّي دلف القاسم 

بن عيسى العجلي.
وفــي هذا الســياق؛ قــال محمد بن 
إســحق النديم: ” وكان قطرب يعلِّم 
ولــد أبي دلف القاســم بن عيســى 
العجلــي صاحــب الكــرخ، وكان 
ابنه الحســن بــن قطــرب يؤدبهم 
فيمــا بعد”.خلّف قطرب عشــرات 
فــي  والمؤلفــات  التصانيــف  مــن 
مجــال علوم اللغة، نذكر منها :كتاب 
الصفــات ، ُخْلق الفــرس ، الرد على 
الملحدين في متشــابه القــرآن، قال عنه 
ابن جني: “وهلل ُقطُرب!، فإنَّه أحَرَز عندي 
غير في  أجراً عظيماً فيما صنَّفه من كتابه الصَّ
د على الملحدين”.معاني القرآن الكريم.العلل  الــرَّ
في النحو ، االشــتقاق.القوافي، النوادر، األزمنة 
،األضــداد ، األصــول ، األصوات ، اإلنســان ، 
الحديــث ، كتاب الفرق ، الجماهيــر أو جماهير 
الــكالم، وحــول ســبب تأليفه؛ قــال التنوخي في 
شيد قال لُِقْطُرب:  “تاريخ العلماء”: إن هاروَن الرَّ
َرة يا أميَر  نيا؟، فقــال: هَي ُمصغَّ ُر الدُّ كيف تُصغِّ
المؤمنيــن، فقاَل له: اعمــْل ِكتاباً لعبد هللا ومحمد 
)األميــن والمأمــون(، فإنَُّهما من أحــوِج الَوَرى 

ائل”. إليه، فعِملَُه، وليس بالطَّ
اتفقــت مصادر ترجمة قطرب على أنه توفي في 
بغداد ســنة 206هـــ ) 821 م( وذلــك في فترة 
خالفة المأمون بن هارون الرشيد، ولم تحدد هذه 

المصادر في أي شهر توفى، وال سبب ذلك.

23
    هل تعلم 

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

هل تعلم أن حجم العين ال يتغير 
منذ الوالدة وحتى الممات ألنها ال 
تنمو ويبقى حجمها كما هو بعكس 

األذن واألنف اللذان يكبران مع نمو 
اإلنسان .

 هل تعلم أن الحوت األزرق هو أكبر وأضخم مخلوق في 
العالم ،حيث أن حجم قلبه يساوي حجم سيارة ويبلغ طول 

لسانه خمسة أمتار !.
هل تعلم بأن السيدة هاجر والدة سيدنا اسماعيل عليه السالم 

كانت أول امرأة تضع قرطا في أذنيها .
هل تعلم أن ” أوغندة ” هي البلد الوحيد الذي ال يتم تغيير 

موعد إفطارها في شهر رمضان ال صيفا وال شتاءا ألنها تقع 
على خط االستواء وبالتالي يتساوى طول النهار مع طول 

الليل على مدار العام .
حدث في مثل هذا اليوم

 1938 والدة طه ياسين رمضان نائب رئيس جمهورية 
العراق السابق .

1958    وفاة  أبو الكالم آزاد، المصلح الهندي الكبير، 
أحد كبار قادة المسلمين في شبه القارة الهندية، ومن رواد 

الحركة الوطنية والتحرير ضد االحتالل البريطاني.
1973  الحرب الباردة، في أعقاب زيارة الرئيس ريتشارد 

نيكسون لجمهورية الصين الشعبية، البلدان يتفقا على تأسيس     
مكاتب اتصاالت متبادلة .

قالــك واحد بولحية جا داخل 
للدوش .قال لصاحب الدوش 

اليوم ألي يدخل يدوش خالص 
من عندي ، أيا ألي يجي يخلصوا 

بعد التدويشة أيقولو روح  راهي خالصة 
على بولحية ..المهم بولحية  دخل للدوش  وحفف اللحية 
وألبس  حوايجو جا خارج أخلص قالوا مول الدوش روح 
برك راهي خالصة على بولحية ..وبقى مول الدوش يسنى 
في بولحية يخرج  والكل أدوش باطل وبولحية ما ظهرش

الشكر يؤدي اىل حماصيل وفرية    
                    وليم بليك  

كي طارت لطيور جات الهامة تدور: 
يضرب هذا المثل عندما تسند األمور 

إلى غير أهلهـــا .

       نكتة اليوم 

اإلثنين 22 فيفري  2021
الموافق لـ 10 رجب 1442
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التــي  المصــادر  وبحســب     n
أوردت إلينــا الخبــر، فــإن وقائــع 
القضية تعــود إلى ورود معلومات 
مؤكدة إلى أفراد المجموعة، مفادها 
قيام بعض األشــخاص بنقل دجاج 
مذبــوح منــزوع األحشــاء وغير 
صالح لالســتهالك، علــى إثر ذلك 
تم وضع نقطة مراقبة على مستوى 
الطريــق البلدي الرابــط بين بجاية 
وبلديــة وادي غيــر، أين تم توقيف 
خمــس  شــاحنات صغيــرة، بعــد 
مراقبتها وتفتيشــها تم العثور على 
متنهــا كمية مــن الدجــاج المذبوح 
كان موجه لالستهالك، ليتم توقيف 
الفاعليــن واقتيادهم إلى مقر الفرقة 
لمواصلــة التحقيق، بعــد االتصال 
وادي  لبلديــة  البيطــرة  بمصالــح 
غيــر، تمــت معاينــة الدجــاج من 

طــرف المفتش البيطــري الوالئي 
لواليــة بجاية حيث تــم التأكيد بأنه 
فاســد وغيــر صالــح لإلســتهالك 
البشري، ليتم االتصال بالسيد وكيل 
الجمهوريــة لــدى محكمــة بجايــة 

الــذي أعطى تعليماتــه بفتح تحقيق 
فــي القضية وتشــكيل لجنة صحية 
والقيام بعملية إتــالف هذه اللحوم، 
مع إنجاز ملف في القضية وإرساله 

إلى الجهات القضائية المختصة.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 19/ 9
الجزائر : 17/ 9
وهران : 17/ 9 

 حجز 56 قنطار من الدجاج الفاسد 
موجه لالستهالك ببجاية

n  خلــف حريــق وقع بمحــل تجــاري لتصليح 
األجهزة الكهرومنزلية  بحي الحســناوي بوســط 
مدينة خنشلة الى إصابة رجل يبلغ من العمر 56 
سنة بإصابات خطيرة مع فقدانه للوعي وتم إسعافه 
فــي عين المــكان ونقله الى قاعة اإلســتعجاالت 
بمستشــفى أحمــد بن بلة وتدخــل المركز المتقدم 
للوحدة الرئيســية للحماية المدنية خنشلة -بالدعم 
في حــدود الســاعة 23 و 40 د بمحل األجهزة 
الكهرو منزلية بحي الحسناوي وسط المدينة أين 
تم التدخــل وإطفاء الحريق ومنعه من االنتشــار 
المجاورتين.وإنقــاذ األمــالك  الغرفتيــن  لباقــي 
المتمثلة في 10 قــارورات غاز صغيرة الحجم. 
و محرك ضغط الهواء. باإلضافة الى قطع غيار 
لــآالت الكهرومنزلية،وهــذا بحضــور كل من 
عناصر األمن ومصالح سونلغاز خـنـشلـــة بعين 

المكان
عبد العزيز.م

 n أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة 
تبسة، توقيف 5 أشخاص كانوا على 
متن ســيارة وبحوزتهم كمية معتبرة 
من المخدرات، والتعمق في التحقيق 
معهم، وموافاته بالمستجدات المتعلقة 
لتقديمهم للعدالة بأســرع  بالمتهميــن 

وقت.
وحسب ما كشــف عليه بيان صحفي 
مــن خلية اإلعــالم واالتصال للدرك 
الوطنــي بتبســة، فقد تمكنــت فصيلة 
األبحــاث للــدرك الوطنــي بالوالية، 
وبناء على معلومات متحصل عليها، 
مــن حجز كميــة من المخــدرات مع 
توقيف 05 أشــخاص وحجز وسيلة 

نقل.
وأضاف نفس البيان، أن هذه العملية 
جــاءت إثــر معلومــات واردة إلــى 
فصيلة األبحاث بالوالية، مفادها قيام 
مجموعــة إجرامية بنقــل كمية هامة 
مــن المخدرات مــن والية قالمة نحو 
والية تبسة ، على متن مركبة سياحية 
نــوع ســوزوكي تحمل ترقيــم والية 
قالمة ،  تم على إثرها تشــكيل دورية 
مدعمة بوحدات المجموعة اإلقليمية ، 
حيــث تم نصب نقاط مراقبة بالمدخل 
الشــمالي لبلدية العوينات على طول 

الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين 
واليتي ســوق أهراس و تبســة ، ليتم 
توقيف سيارة نوع ســوزوكي قادمة 
من بلدية مداوروش )ســوق أهراس( 
باتجــاه بلديــة العوينــات و بالضبط 
بالمدخــل الشــمالي ، حيــث حاولوا 
توقيفــه باإلشــارة النظاميــة غير أن 
سائقها لم يمتثل وحاول الفرار لوجهة 
أخرى،وبعــد تتبعها تــم توقيف 05 
أشــخاص ليتم بعدها تمشــيط المكان 
والعثور علــى حوالي 2.028  كلغ 

مــن الكيــف المعالج غيــر بعيدة عن 
مكان توقيف المركبة.

وفــي ذات الســياق تمكنــت أفــراد 
الفرقــة اإلقليمية لبلديــة الحويجبات، 
من توقيف مجموعة من األشــخاص 
، يقومون بعمليــة حفر وتنقيب على 
اآلثار، األشــخاص وعددهــم 04 تم 
توقيفهــم من طــرف عناصر الدرك 
الوطني رفقة محجوزات تستعمل في 

الحفر والتنقيب .

 باقة األخبار 
 وفاة امرأة وابنتها  يف حادث مروع 
بالسيار عىل مستوى بربج بوعريريج

n   وقــع أول أمس، حادث مــرور مروع بالطريق 
الســيار شــرق غرب بالضبــط بحمام البيبــان ، مما 
أدى إلــى وفــاة امرأة في العقد الخامــس من العمر و 
ابنتها صاحبة 14 سنة و التي لفظت أنفاسها األخيرة 
بمستشفى لخضر بوزيدي ببرج بوعريريج ، الحادث 
وقع اثر اصطدام سيارة من نوع بيجو 504 و سيارة 
مــن نوع هيونداي ،ممــا أدى إلى وفاة اثنين و إصابة 

آخرين وهم متواجدين بالمستشفى لتلقي العالج. 
لإلشــارة فإن هــذه الحادثــة الثانية التــي زهقت فيها 

االرواح بالطريق السيار خالل األسبوع.
مبروك .ب
اسرتجاع سيارتني وتوقيف شخص 
بحوزته كمية من المخدرات بباتتة

 
n تمكنــت عناصــر أمن دائــرة عين التوتــة بباتنة 
مــن اســترجاع مركبتيــن نفعيتين كانتــا محل البحث 
والتفتيش على متنهما شــخصان يبلغان من العمر 39 
و50 ســنة ليتم تســليمهما للجهات القضائية مع اتخاذ 

كامل اإلجراءات القانونية في القضية.
في حين تمكنت عناصر األمن الحضري األول بدائرة 
عين التوتة من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة 
مســبوق قضائيا لقيامه بترويج المخــدرات بحي الكا 
بعيــن التوتة وبعد اســتصدار إذن بتفتيش مســكنه تم 
العثــور علــى 41.31 غ من المخدرات على شــكل 
قطع صغيرة مهيــأة للترويج ليتم تقديمه أمام الجهات 

القضائية في انتظار محكامته.

 ..وتوقيف 4 أشخاص قاموا برسقة 
مبلغ 100 مليون سنتيم بتيمقاد 

n تمكنــت عناصــر األمن لدائرة تيمڨــاد بوالية باتنة 
من توقيف 04 أشــخاص  تترواح أعمارهم بين 18 
و30 ســنة قاموا باالعتداء على مواطن وسرقة مبلغ 
مالي قدر ب 100 مليون سنتيم بعد أن قام هذا األخير 
بتقييد شــكوى رســمية ضد المتهمين حيث قام بإبرام 
عقد صفقة بيع وهمية لمركبة ســياحية وبعد مواصلة 
التحقيقات مع المشتبه بهم تبين انهم معتادين على عقد 
مثــل هذه الصفقات مع عدد مــن المواطنين وإيهامهم 
بتمكينهــم من الحصول علــى مواد محظورة كالزئبق 
ومن ثم يتم االعتداء عليهم وســرقة أموالهم ليتم تقديم 
المشــتبه بهم أمــام الجهــات القضائية التابعــة لدائرة 

االختصاص.
 فوزي جاب هللا

حجز كمية هائلة من الفلني 
المنهوب يف بلدية قنواع بسكيكدة

n نجحت، أمس، مفرزة حرس الغابات التابعة لبلدية 
قنواع غربي والية سكيكدة، من استرجاعا كمية هائلة 
مــن مــادة الفلين العالي الجودة، كانــت مخبئة بإحكام 
داخل األحراش في الغابة بمنطقة الطرس بإقليم بلدية 

أوالد أعطية.
العملية النوعية التــي نفذتها مصالح الغابات تأتي في 
إطار العمل الروتيني اليومي لعناصرها قصد محاربة 
مافيا الفلين التي يزداد نشاطها في هذه الفترة التي تعد 
مرحلة جني الفلين، حيث تم حجز أزيد من 30 قنطار 
فليــن على مراحــل و التي تم تحويلها على المحشــر 

الخاص بالمصلحة .
نورالدين ب

 n   ســبق لوسيط الجمهورية كريم يونس، أن 
اعترف بوجود مسؤولين على مستويات عليا من 
التسلســل الهرمي للسلطة، يعرقلون رئيس الدولة 
عبد المجيد تبون، في مساعيه لتغيير نظام الحكم 
عبر المسار الديمقراطي، الذي يتوخى من ورائه 
بناء” الجزائر الجديدة”، كان قد انتفض من أجلها 

الجزائريون في حراك 22 فيفري 2019.
اعتــراف كريــم يونــس على خطورته، يكشــف 
مجــددا أن الذين يريدون إيقاف مســار” الجزائر 
الجديدة”، كثيرون، و يملكون من نفوذ المسؤولية 
و العالقــات المتشــابكة في دواليب الســلطة، ما 
يجعلهــم قادرين على العرقلة، و ضع الِعصي في 
عجلــة التغيير.. تغيير نظــام الحكم الذي نادى به 

الحراك.
المؤكــد، أّن القوى المعاديــة لتغيير نظام الحكم، 
موجودة، مثلما اعترف بذلك وســيط الجمهورية. 
و بديهــي أن مصالحهــا و مصالــح الجهات التي 
تعمــل لحســابها أو تنّســق معهــا فــي الداخل و 
الخــارج، هــي اإلبقاء على الفســاد علــى جميع 

المستويات،بما يجعله بالفعل ” وظيفة سياسية”.
إّن القــوى المعاديــة للتغييــر، مندّســة في مواقع 
حساسة، و تحرص على تحريك ”الدولة العميقة” 
باتجاه نســف جهــود اإلرادات الوطنية المخلصة 
في محاربة الفاســدين، و بنــاء جمهورية جديدة، 

يسود فيها العدل، و يعلو فيها القانون.
آخر الــكالم.. أن إقدام الرئيــس تبون على 
إجراء تعديل في التشــكيلة الوزارية التي تساعده 
فــي تنفيذ برنامجه السياســي و االقتصادي، وفقا 
لتعهداتــه أمــام الشــعب، يبقى غيــر كاٍف، ما لم 
ينجح في كشــف و إبعاد المندســين في ”ِبطانته” 
و في محيطها. هؤالء الذين يستغلون مسؤولياتهم 
إلجهاض ســار التغيير، و إبقــاء األوضاع على 

حالها، رهينًة للفساد و البيروقراطية.

                            محمد مصباح

كاريكاتور 
 اليوم الوطني للحراك

الرئيس و ”المندسون”
آخر الكالم 

الصبح  : 05.49
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.56
املغرب  : 18.26
العشاء : 19.43

مواقيت الصالة 

اإلثنين 22 فيفري  2021/الموافق لـ 10 رجب 1442

  تمكنت وحدات المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بوالية بجاية، من حجز كمية معتبرة من 
الدجاج المذبوح منزوع األحشاء، غير صالح لالستهالك كان موجه للبيع، حيث تقدر الكمية بأزيد 

من 56 قنطار.

 يف عمليتني منفصلتني

 درك تبسة يوقف منقبني عن اآلثار ويحجز أزيد من 2 كلغ كيف 

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

 حريق بمحل تجاري يف خنشلة 

سطيف : سفيان خرفي

 تبسة : منى بوعكاز 
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