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إصابة 14 شخصا يف إنفجار قارورة غاز ببلدية الشحنة بجيجل

حرية و مسؤولية 

يف ذكرى تأسيس  اتحاد  العام وتأميم  المحروقات

تبون يدعو المركزية النقابية 
”لالنخراط” يف مسعى تقوية 

الجبهة االجتماعية

قسنطينة
 - لم يتلقوا أجورهم منذ 5 أ شهر.. 

عمال مؤسسة جرمان ينتفضون
-نحو تصنيع أول محرك بحري جزائري 

بمركب سوناكوم بالخروب

سكيكدة
احتجاجات يومية ..مرشوع 

 سكنات عدل  هّم للمكتتبني
 و صداع للمسؤولني 

سطيف 
بسبب الزلزال ..سقوط صخور 

جبلية عمالقة عىل الطريق 
الوطني رقم 28 

باتنة 
مطالب برفع التجميد عن  

مرشوع الرتامواي 

ص 3

ص 24 
من بينهم 9 نساء 

ص 4

الكرواتي،  نظيره  القدم  لكرة  الجزائري  المنتخب  يواجه   أن  المقرر  من 
حال  في   ،2022 مارس  في شهر  ودية  مباراة  في  العالم،  بطل  وصيف 
وكالة  أوردته  ما  بقطر، حسب  لمونديال2022-  النهائية  للمرحلة  تأهله 
األنباء الجزائرية أمس االربعاء استنادا لمصدر من  االتحادية الجزائرية 

لكرة القدم )الفاف(.
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ص 24
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جراد يكشف :
أمر بالقبض الدولي 

ضد املتسبب يف 
قضية الفساد 

املتعلقة بمصفاة 
»أوغستا«
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املنتخب الوطني يواجه كرواتيا نائب 
بطل العالم  يف مارس 2022
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لينكر منصفا لقائد الخضر : 

  على أفريقيا أن 
تعتذر من محرز، 

ألنه أكرب من كرتها 
الذهبيــة 

 شنقريحة يحذر 

من محاوالت 
”خبيثة ومتكررة” 
لرضب االنسجام 

االجتمايع
ص 24

يف حال تأهله  إىل مونديال قطر 

عصابات البحر تعيث فسادا ووزارة التجارة ”شاهد ماشافش حاجة” 

أسعار السمك تناطح 
السحاب والسردين 

أصبح من الكماليات
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حرب ديناميت وتلوث خطري يهدد الرثوة يف الجزائر 

يشهد 
سوق

السمك يف الجزائر 
حالة من الفوىض وغياب 

الرقابة ، ما فتح الباب واسعا أمام مافيا 
البحر لفرض منطقها والتحكم يف األسعار التي 

قفزت إىل حد غري مقبول لتصبح الرسدني من الكماليات 
والجمربي والروجي وأتباعهما من السمك األبيض لألثرياء فقط.

الرسدني الذي كان يف السابق أكلة الفقراء تحول إىل سيد  ليس من السهل 
سعر  سعره  وقارب   ، والضعيفة  المتوسطة  الطبقة  من  الجزائريني   بيوت  إىل  إدخاله 

اللحوم الحمراء، وهو ما يطرح أكرث من عالمة استفهام بخصوص مكامن الخلل ، ومن يقف وراء 
ارتفاع األسعار يف بلد يحيص أزيد من  1200كلم ساحل ويتوفر عىل ثروة سمكية بإمكانها تحقيق االكتفاء 

الذايت وجعل المواطنني يستهلكون األسماك تماما كالبطاطا.
ص 21-20-19 

ّ



أحدث صدمة يف مرص.."حاّلق" يمارس 
مهنة الطب

10 سنوات ويه مكدسة..مخرب قسنطينة 
يثبت 800 قنطار نخالة فاسدة بتبسة

                                                                          
n عــادت مــن جديــد الفضيحة الماليــة الكبيرة التي 
شــهدها مخازن مطاحن العوينات الكبرى بوالية تبســة 
بعد ان كشــف المخبــر الجنائي الجهوي للشــرطة عدم 
صالحيتهــا » تــم خلطها مع نخالة جديــدة ألجل تموين 
الفالحين بها اال ان العينات التي دخلت المخبر تم الكشف 
انهــا غير صالحة لالســتعمال وهي العمليــة التي اللثام 
عنها رئيس امن دائرة العوينات   عميد الشرطة مداني 
قتال واعوانه وذلك بعد تحقيقات وتحريات كشفت وجود 
اكثــر مــن 800 قنطار مــن النخالة بالمطاحــن الكبرى 
لدائرة العوينات غير صالحة لالستهالك الحيواني  وبعد 
انتشــال عناصــر األمــن إلى مخــزن المطاحــن الكبرى 
التابعة للديوان الوطني للحبوب بالشرق بالعوينات ، تم 
اكتشــاف أن الموظفين قاموا بخرق الحجز لذات المادة 
مــن طرف أمن الدائرة بأمر مــن وكيل الجمهورية لدى 
محكمة العوينات، حيث شرعوا في خلط مادة “النخالة” 
غير الصالحة لالستهالك الحيواني بـ”النخالة” الجديدة 
وتســويقها للمواليــن ومربــي المواشــي فــي خطــوة 
للتخلص منها وطمس األدلة، ومنها تم اكتشاف فضيحة 
أخــرى تتعلق بأزيد مــن 40 ألف كيس مخصص لتعبئة 
مادة السميد وأخرى لمادة “النخالة” مخزنة منذ خمس 
ســنوات. وأثنــاء التدقيق مع الســجالت والمســتندات، 
اتضــح أن األكيــاس، تم تســجيلهم على أســاس أنه تم 
اســتغاللها ومدون خروجها من المخــازن، ليتم إخطار 
الجهــة القضائيــة، التي أمرت بتعميــق التحقيقات التي 
يشــرف عليها عميد الشرطة رئيس أمن دائرة العوينات 

شخصيا.   
هواري غريب 

n قصــة عجيبة تصلح أن 
تكون فيلما ســينمائيا مكتمل 
األركان، ففــي أحد ضواحي 
الكبــرى  القاهــرة  جنوبــي 
»حــّاق«  دأب  بمصــر، 
علــى ممارســة مهنة الطب، 
إذ افتتــح 4 مراكــز طبيــة، 

ويوظــف طاقم مــن األطباء 
تحت  يعملون  والممرضيــن 
إدارته، كما أنه يعالج حاالت 

مرضية بنفسه أيضا.
»فنــي  الواقعــة  وكشــف 
تمريــض« عمــل مــع هــذا 
الرجــل، عندما خرج في بث 

مباشــر عبر موقع »القاهرة 
يــروي  اإلخبــاري،   »24
قصة الطبيــب  تفاصيــل 
المزيــف، وكيــف اســتطاع 
الرجل خداع الجميع، وعلى 

رأسهم أطباء حقيقيين.
وبمجرد تداول البث المباشر 
كامــل،  عزيــز  للممــرض 
المصرية  الشــرطة  تحركت 
للتحقيق في الواقعة وكشــف 
فــي  أدى  ممــا  مابســتها، 
النهايــة للقبض على الطبيب 
المزيف وزوجته، بعدما تبين 
أنهمــا يتخذان عــدة عيادات 
ومراكــز طبية بدائرة قســم 
شــرطة ثالث أكتوبر )مدينة 
6 أكتوبــر( مقرا لممارســة 

نشاطهما غير المشروع. 
الداخليــة  وقالــت وزارة 
إن  بيــان،  المصرية فــي 
التحريــات أثبتت أن الطبيب 
المزيف حاصل على شــهادة 
الثانويــة العامة فقــط، ويقيم 
مدينــة  فــي  وزوجتــه  هــو 

السادس من أكتوبر.

تحويل 34 بالمائة من سيارات اإلدارات 
والمؤسسات العمومية إلى«سيرغاز«
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40 بالمئة من عمال سوناطراك أصيبوا بكورونا  
n كشف أمس،رئيس فيدرالية المحروقات من سكيكدة على هامش 
االحتفال بذكرى تأميم المحروقات الدي احتضنته والية ســكيكدة بأن  
40 بالمئة من عمال ســوناطراك أصيبوا بفيروس كورونا ورغم ذلك 

بقيت الشركة واقفة وحافظت على مستوى اإلنتاج..
محدثنا،جــدد تأكيده على الجهود الجبارة التي بدلها عمال ســونطراك 
من أجل الحفاظ على أقوى مؤسسة اقتصادية في الجزائر، رغم وجود 
العديد من المتاعب النفسية بالتحديد التي عاشها العمال و أضاف بأن 
الفرصــة مواتية في خضم االحتفالية من أجل إعادة االعتبار العمال و 

باقي الموظفين في المؤسسات البترولية كاملة.
نورالدين ب

انقاذ »بالرج«  عالقا بعمود يف الرشيعة غرب تبسة
                                                                                 

n تمكنــت فرق التدخــل بالوحدة 
الثانوية للحماية المدنية بالشــريعة 
صبــاح يــوم امس مــن انقــاذ طائر 
اللقلــق، الطائــر كان عالقــا بعمود 
خــاص باالتصــاالت على مســتوى 
بحــي  اكتوبــر   09 بريــد  مركــز 
شــريط لزهــر  بمدينــة بالشــريعة 
50 كلــم غــرب تبســة  وذلــك بعد 
اتصــال من طــرف احــد المواطنين 
حيــث تدخل افــراد  الحماية المدنية 
مباشــرة و تم انقاذ الطائر واسعافه 
على مســتوى مقر الوحدة الثانوية 

للحماية المدنية بالشريعة 

وضع  حد لشبكة إجرامية و حجز 2643 
قرصا مهلوسا بأم البواقي 

n تمكــن عناصر الشــرطة التابعة لفرقة البحــث و التدخل BRI بأمن 
الوالية بالتنســيق مــع مصالح الجيش الوطني الشــعبي بــأم البواقي من 
وضع حد لشــبكة إجرامية متكونة من شــخصين تنشط في مجال المتاجرة 
بالمؤثــرات العقلية مع حجز كمية معتبرة منها و مبلغ مالي باإلضافة الى 

مركبة سياحية .
 العمليــة جــاءت على اثر معلومات اســتقتها عناصر الفرقــة مفادها قيام 
شــخصين بنقل كمية من المؤثرات العقلية باســتعمال مركبة ،على الفور 
تم وضع خطة عمل ميدانية للترصد للمشــتبه فيهما و توقيفهما على متن 
المركبة و حجز 2643 قرص مهلوس بريغابالين 150 ملغ كانت مخبأة 
بإحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة و مبلغ مالي من عائدات الترويج .
المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي عن قضية التهريب الدولي لمواد 
صيدالنيــة فاســدة على درجة كبيرة من الخطورة تهــدد الصحة العمومية 

باستعمال وسيلة نقل ، وجنحة ممارسة مهنة الصحة دون رخصة .
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

يســتأجر  دولة  رئيس 
طائرة مييس الخاصة

n كشفت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، أن الرئيس 
األرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اســتأجر طائرة النجم 
األرجنتينــي ليونيــل ميســي، فــي زيــارة لــه إلى 
المكســيك.وجاء ســفر فرنانديــز اســتجابة لدعوة 
تلقاها من نظيره المكســيكي أندريس مانويل لوبيز 
أوبــرادور، الذي دعــاه لالحتفال المقام بمناســبة 

مرور 200 عام على استقالل المكسيك.
واســتأجر فرنانديز طائرة نجم برشلونة اإلسباني 
وفــق ما ذكرت »مــاركا« مقابل 160 ألف دوالر، 
ولمــدة أربعة أيام.ويمتلك ميســي طائرته الخاصة 
التــي تصــل قيمتها حاليــا إلى 15 مليــون دوالر، 
منذ العام 2018، حيث قام بشــرائها في الواليات 
المتحدة األميركية.وطائرة ميســي من نوع »غلف 
ستريم V«، طراز عام 2004، وتأتي بـ16 مقعد، 
وحمامين، باإلضافة إلى مطبخين.وأضاف ميســي 
بعــض التعديــالت على طائرتــه الجديدة، شــملت 
إضافــة الرقــم »10« علــى الذيل، بينمــا دمجت 
أسماء »ليو، أنتونيال، تياغو، سيرو، ماتيو« على 

درجات السلم الخاص بالصعود للطائرة.

بدون تعليق

2
نحلة

n تم خالل 2020 تحويل 34 بالمائة من حظيرة سيارات اإلدارات والمؤسسات العمومية التي تستهلك البنزين إلى نظام استهالك غاز البترول المميع) سير غاز(، 
حسبما أفاد به أمس األربعاء بحاسي الرمل الوزير األول، عبد العزيز جراد.وأكد السيد جراد خالل زيارة قام بها إلى حاسي الرمل في إطار إحياء الذكرى الـ 50 لتأميم 
المحروقات والـ 65 لتأســيس االتحاد العام للعمال الجزائريين، عزم الجزائر على التوجه نحو توســيع اســتهالك غاز بترول المميع فضال توجهها و”بوتيرة متقدمة” 
نحو تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود حيث لم تسجل أي عملية استيراد للوقود ابتداء من يوليو 2020.وفي معرض حديثه عن االنجازات التي حققتها الجزائر في 
المجال الطاقوي، لفت الوزير األول أيضا إلى تشغيل محطة التكرير بسيدي الرزين “رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا حيث تم رفع طاقتها االنتاجية 
الى 3,7 مليون طن ســنويا.إلى جانب ذلك، ذكر بقيام مؤسســتي ســوناطراك وسونلغاز بترشــيد ميزانيتهما الخاصتين باالستثمار واالستغالل من خالل تخفيضها بما 
يعادل 7,5 مليار دوالر.كما اشــار إلى مســاهمة الجزائر بصفتها رئيس لمنظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” لســنة 2020 في تنسيق جهود الدول األعضاء للتوصل 

الى اتفاق تاريخي لخفض االنتاج بمستوى 9,7 مليون برميل يوميا.
ق ـ و

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



3  عين على الحدث

n  أشــاد وزير الطاقة والمناجم, محمد 
عرقاب, أمس األربعاء بحاســي الرمل 
, بالنتائــج اإليجابية التــي حققها مجمع 
سوناطراك خالل ســنة 2020, وذلك 
رغــم تبعــات جائحــة كورونــا علــى 
االقتصاد العالمي.وقال الوزير  عرقاب 
فــي كلمة ألقاها أمام الوزير األول, عبد 
العزيز جراد, خالل زيارته إلى حاسي 
الرمل بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم 
المحروقــات وتأســيس االتحــاد العــام 
للعمال الجزائريين ان مجمع سونطراك 
حقق نتائج ايجابية خالل ســنة 2020, 
ســواء مــن ناحية العمليــات أو الجانب 
المالــي, بفضل وعي العمال وحرصهم 
على تجنيب الشــركة تبعــات ومخاطر 
جائحة كوروناوحذر الوزير بالمناســبة 
من  أكبر انخفاض  لحجم االستثمارات 
فــي قطاع المحروقــات.  وهو ما ينذر 
- مثلمــا قال- بدخول األســواق النفطية 
مســتقبال في ندرة في خــام النفط مقابل 
حالــة الوفــرة حاليا. وشــدد علــى أن 
الحاجــة إلــى ضــخ اســتثمارات هامة 
فــي المنبــع, ضروريــة لتعويض حالة 
الطاقــة  وزيــر  هذه  ودعــا  التراجــع 
إلــى ضــرورة التهيؤ جيــدا وبقوة لكل 
حاالت االرتداد في األســواق والخطط 
والسياســات الدوليــة, حماية لمكاســبنا 
الوطنيــة ولتعزيــز مكانتنــا كمؤسســة 
وطنيــة مؤتمنة علــى المخزون النفطي 

الذي هو ملك للمجموعة الوطنية
علــى  الحفــاظ  بجهــود  أشــاد    كمــا 
اإلنتاج لتلبية حاجيات الســوق الوطنية 
مــن كهربــاء وغــاز طبيعــي ووقــود 

واالســتمرار فــي االلتــزام بتعاقداتنــا 
الخارجيــة مــع شــركائنا األجانب مما 
يحافــظ علــى مكانــة وســمعة الجزائر 
دوليا مشيرا الى أن  االحتفال بالذكرى 
الخمسين لتأميم المحروقات تحت شعار 
معــا من أجــل ضمان األمــن الطاقوي 
لبلدنا على المدى المتوسط والبعيد  هو 
عنوان معركة جديدة يجب أن نخوضها 

معا لقيادة انتقال طاقوي سلس وآمن
 وأضــاف أن ذلك يتــم من خالل تأمين 
مواردنــا المنجمية لصالــح المجموعة 
األمــن  تحــدي  أن  الوطنية, معتبــرا 
الطاقــوي هــو الرهــان الذي ســنرفعه 
معــا بأكبــر فعالية  وأبــرز فــي هــذا 
اإلطــار أهميــة  التكفــل بشــكل عالي 
الكفــاءة بالحمايــة األمنيــة لإلمــدادات 
الطاقويــة ضمــن منظورهــا الشــامل 
وفــي أبعادهــا الجديدة لألمــن الوطني 
وفــي ســياق متصــل, وصــف الوزير 
تأميــم المحروقــات باالنتصــار الثاني 
للجزائــر فــي معركــة البتــرول التــي 
كانــت بمثابــة  أول نوفمبــر اقتصادي 
مثلما وصفها الرئيــس الراحل هواري 
بومديــن في خطابه التاريخي الذي ألقاه 
يــوم 24 فيفــري  1971 وأشــار إلى 
الداللــة القوية التــي يحملهــا االحتفال 
بهذه الذكرى في أكبــر الحقول الغازية 
في العالم والذي مكن الجزائر أن تكون 
مــن رواد الصناعة الغازية  كما مكنها 
مــن تغطية طلــب الســوق الوطنية من 
هــذه المادة الحيوية لعدة عقود وتصدير 

كميات معتبرة لمختلف دول العالم
ربيع ـ م 

وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يؤكد

سونطراك حققت نتائج إيجابية 
رغم تبعات جائحة كورونا 

 األمني العام لإلتحاد العام للعمال الجزائريني: 

 سنجتهد لوضع خطة تحمي 
االقتصاد و تدعم العمال

n  وقال الســيد جراد في كلمــة له خالل زيارته 
إلى حاســي الرمل، بمناســبة الذكرى المزدوجة 
لتأميم المحروقات وتأســيس االتحاد العام للعمال 
الجزائرييــن أن”الجزائر وعلى غرار العديد من 
 دول العالم، جعلت من السياســية الطاقوية أولوية
قصوى بمــا يجعل من االنتقــال الطاقوي عامال 
أساســيا تقوم عليه مجمل سياساتها التنموية وفقا 
لثالثيــة التجديــد االقتصــادي القائــم على األمن 
الغذائــي والصحي واالنتقال الطاقوي واالقتصاد 

الرقمي”.
وأوضح أن سياسة الجزائر الطاقوية تندرج ضمن 
“اإلصالحات االقتصادية الهيكلية التي باشــرت 
بها وفــق ماجاء بــه برنامج رئيــس الجمهورية 
ومخطط عمــل الحكومة وكــذا برنامج اإلنعاش 
االقتصــادي الذي أعد بالتشــاور مــع المتعاملين 
االقتصاديين والشركاء االجتماعيين خالل الندوة 
الوطنية حول مخطــط اإلنعاش االقتصادي التي 

نظمت في شهر أغسطس 2020”.
وأضاف الوزير األول أنه “عقب خمسين سنة من 
تأميم المحروقات، اختارت الجزائر التوجه نهائيا 
نحو تطوير الطاقات المتجددة اعتمادا على قاعدة 
صناعيــة مالئمة وهــي تملك من أجــل ذلك كل 
 الموارد الطبيعية والوسائل والطاقات البشرية التي
تســمح لها،  الســيما بأن تصبح رائــدا في مجال 
الطاقــات الشمســية وطاقة الرياح في الســنوات 

القليلة القادمة«.
كمــا كشــف الوزيــر األول عبد العزيــز  جراد 
عــن صدور أمر بالقبض الدولي  ضد المتســبب 
الرئيســي في قضية الفساد المتعلقة بشراء مجمع 

سوناطراك لمصفاة النفط  أوغستا )إيطاليا(.
وصــرح الوزيــر األول فــي كلمتــه أن ”القطب 
القضائــي االقتصادي والمالي قــد فتح تحقيقا في 
قضيــة مصفــاة أوغســتا, حيث  أصــدر قاضي 
التحقيــق أمــرا بالقبــض الدولي ضد المتســبب 

الرئيسي في الوقائع«.
كل  متابعــة  ســنواصل   ”  : بالقــول  وأضــاف 
المســؤولين الذين كانوا سببا في الفساد  ومحاولة 

ضرب االقتصاد الوطني«.
وبهذا الصدد, أكد الوزير األول ”عزم الدولة على 
مواصلة أخلقة الحياة العامة  والمجال االقتصادي 
بتوفير الشــروط الالزمة لبيئة اقتصادية تسودها 
الشــفافية  والمنافسة الســليمة من جهة ومحاربة 

الفساد بما يمليه القانون من جهة أخرى«.
يذكر أن شــركة ســوناطراك ابرمت في ديسمبر 

2018 صفقة مع إيســو إيطاليانا )فرع  المجمع 
االمريكي لشركة إيكســون موبيل( تتعلق بشراء 
مصنع تكرير النفط في أوغستا  )صقلية-إيطاليا( 
تتضمــن كذلك ثالثة نهائيــات نفطية تقع بكل من 
باليرمو ونابولي  وأوغســتا وكذا مســاهمات في 
أنابيب نقــل النفط بين مصنــع التكرير ومختلف 

النهائيات.
غيــر أن عــدة تحفظــات أثيرت على المســتوى 
الرسمي حول هذه الصفقة ونجاعة هذا  االستثمار 

الذي قامت به سوناطراك خارج البالد.
تدشني مشروع ”بوستينغ 3«

يذكــر أن الوزير األول أشــرف بحاســي الرمل 
)األغواط(، على تدشين مشروع »بوستينغ  3”، 
الذي يهــدف إلى ضمان األمن الطاقوي للجزائر 

من خالل تعزيز قدرات اإلنتاج.
ويهدف المشروع إلى إنشاء قدرات ضغط عالية 
لمرافقــة التراجع الطبيعي لحقل حاســي  الرمل 
بعــد اتمــام مشــروعي بوســتينغ 1 )2004( و 

بوستينغ 2 )2009(.
 وتتمثــل تقنيــة ضغط الغــاز في رفــع الضغط 
باستعمال أجهزة شحن توريبنية, وتهدف  لإلبقاء 

على مســتويات ضغط الشــحن الضرورية لسير 
منشآت المعالجة الموجودة.

لإلشــارة يتشــكل تصميم وحدات حاســي الرمل 
من عدة تجهيزات فاصلة متتالية وآليات  تصفية 
تســمح بإنتاج ثالث مخلفات: الغاز الجاف, الغاز 

المكثف وغاز البترول  المميع.
ويتضمــن مشــروع ضغط الغاز بحاســي الرمل 
انجاز ثالث محطات ضغط كائنة بثالث مناطق:  
جنوب, شــمال ووسط منطقة حاســي الرمل, ما 
سيسمح باإلبقاء على منصة إنتاج تقدر  ب180 
مليون متر مكعب قياســي يوميا, بتكلفة استثمار 

إجمالية قاربت المليار  ومائتي مليون دوالر.
ويشــغل الحقل 5000 عامــل ذوي كفاءة عالية 
في مجال المحروقات وتخضع منشــآته  للمعايير 

الدولية الخاصة بالنظافة واألمن والبيئة.
يذكر أن حاســي الرمل يعد أكبر حقل في إفريقيا 
والرابــع فــي العالم, بقدرة إنتــاج  بلغت 2400 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي, و يرتقب أن 
يتدعم المشــروع بمحطة  ضغط إضافية ستدخل 

حيز الخدمة آفاق 2024.
ربيع ـ م

 أكد الوزير األول، السيد عبد العزيز جراد، أمس األربعاء بحاسي الرمل، أن الجزائر جعلت من السياسية الطاقوية “أولوية 
قصوى” بما يجعل من االنتقال الطاقوي عامال أساسيا تقوم عليه  مجمل سياساتها التنموية. وكشف عبد العزيز  جراد 

عن صدور أمر بالقبض الدولي  ضد المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة بشراء مجمع سوناطراك لمصفاة النفط  
أوغستا )إيطاليا(.

الرئيس تبون يدعو المركزية النقابية ”لالنخراط” 
في مسعى تقوية الجبهة االجتماعية

 دعا رئيس الجمهورية, عبد المجيد  تبون, أمس األربعاء، اإلتحاد العام للعمال الجزائريين ”لالنخراط” في مسعى  تقوية الجبهة االجتماعية وتحصينها من 
محاوالت االستغالل المريب لألوضاع  االقتصادية الصعبة.

جراد يؤكد أن الجزائر جعلت من السياسية الطاقوية أولوية قصوى و يكشف

 أمر بالقبض الدويل ضد المتسبب يف قضية الفساد 
المتعلقة بمصفاة "أوغستا"

 يف الذكرى الـ 65 لتأسيس اإلتحاد  العام للعمال الجزائريني و الـ 50 لتأميم المحروقات

n  وقال الرئيس تبون في رســالة بمناســبة االحتفال بالذكرى الـ 65 
لتأســيس اإلتحاد  العــام للعمــال الجزائريين والذكرى الـــ 50 لتأميم 
المحروقــات: »إن منظمــة االتحــاد  العام للعمــال الجزائريين العتيدة 
بتقاليدهــا النضالية العريقة مدعوة في هذه  الظروف الخاصة المتميزة 
بوضــع اقتصادي صعب وتفشــي وباء كوفيد19-, وانعكاســات ذلك  
على الحالة االجتماعية لفئات واســعة من العمال, مدعوة كما عهدناها 
لالنخراط في  مسعى تقوية الجبهة االجتماعية وتحصينها من محاوالت 

االستغالل المريب لهذه  األوضاع, بزرع الشكوك وإثارة البلبلة«.
وأضاف رئيس الجمهورية: ”إننا لعازمون على تســريع وتيرة معالجة 
اآلثار  االجتماعية, والتكفل تدريجيا بأخواتنا وإخواننا المتضررين من 
العمال  والعامالت, بالسهر الدائم على متابعة تنفيذ السلطات العمومية 

للبرامج المسطرة  والقرارات المتخذة في هذا الشأن«.
االنتقال الطاقوي يف صدارة ألولويات

كمــا أكــد رئيــس الجمهورية، من جهــة أخرى لدى حديثــه عن ملف 
الطاقــة، أن االنتقال الطاقوي يعد من “أهــم األولويات” لتعزيز األمن 

الطاقوي، معربا عن يقينه بأن اآلفاق “واعدة” في هذا المجال.
وقال الســيد الرئيس في ذات الرســالة: “في هذه المناســبة نســتحضر 
أيضا بإجالل وإكبار قرار بســط الســيادة على ثرواتنا، وإصرار أبناء 
الجزائــر في ذلــك الوقت من مهندســين وتقنيين وفنييــن على خوض 

التحدي وكســب الرهــان )…( وال زلنا نذكر بفخــر عزيمة وإصرار 
هــؤالء الوطنيين المخلصين الذين مكنوا قطاع الطاقة من االســتمرار 
في اإلنتاج والذين تقع على من خلفهم من كفاءات وإطارات وعامالت 

وعمال في القطاع مهام مواجهة الرهانات الكبرى الراهنة”.
ومن بين هذه الرهانات ذكر رئيس الجمهورية “توسيع وتطوير البحث 
واالستكشــاف، والوفاء بااللتزامات إزاء األسواق الخارجية، ومواكبة 
التحــوالت باتجاه االنتقال الطاقوي، الذي يعد من أهم أولوياتنا لتعزيز 
األمــن الطاقوي من منظور القدرات الواضحة المتاحة لبلدنا في مجال 

الطاقات غير التقليدية، الجديدة والمتجددة”.
وأضــاف رئيــس الجمهورية في هــذا الصدد: “وإنني لعلــى يقين بأن 
اآلفاق واعدة في هــذا المجال، بفضل رصيد الخبرة والتجربة، وتجند 
إطــارات القطاع وعامالته وعماله لترجمة االســتراتيجية الرامية إلى 
تجديــد احتياطاتنــا البتروليــة والغازيــة، وتطوير مشــاريع الصناعة 

التحويلية”.
كما أشــاد رئيس الجمهورية بـ”اإلنجــازات المحققة على صعيد تثمين 
وتأهيــل المورد البشــري باعتبــاره عامال جوهريــا، للنهوض بقطاع 
المحروقــات ضمــن توجهــات التزاماتنا بإحــداث الطفــرات الحتمية 
باالعتمــاد علي توســيع االســتثمارات فــي قطاعات حيويــة كالفالحة 
والسياحة للخروج الفعلي من تبعية طال أمدها لريع البترول والغاز«.
ق ـ و

n  فضــل ،أمس،األميــن العــام لإلتحاد 
العام للعمال الجزائريين، ســليم لباطشة، 
أن تكــون اإلحتفالية بتأميــم المحروقات 
مــن واليــة ســكيكدة،إلى جانــب  والي 
الوالية والســلطات العســكرية واألمنية 
والمدنيــة واإلطــارات النقابيــة بالقاعدة 
البترولية لســونطراك.فعاليات اإلحتفال 
بالذكــرى المزدوجة لتأميــم المحروقات 
وتأسيس اإلتحاد العام للعمال الجزائريين 
كانــت فرصة للباطشــة من أجــل تقديم 

ضمانات جديدة للعمــال من أجل الدفاع 
عــن مصالحهــم العمليــة المشــتركة و 
خاصة الثمن الكبير الدي دفعته هده الفئة 
من أجــل الحفاظ على مكتســبات الدولة 
االقتصادية و خاصة في سونطراك التي 
تعد عصب االقتصاد الوطني، كما أعلن 
لباطشــة عن وجود مخطط لدمج اآلالف 
من العمال المتعاقدين في سونطراك في 

مناصب دائمة.
نورالدين ب

الخميس 25 فيفري  2021
الموافق لـ 13 رجب 1442
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n قــررت محكمــة الجنايــات 
بمجلــس قضــاء الجزائــر أمــس 
األربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين 
في قضية تفجيرات قصر الحكومة 
الــزوار  ببــاب  الشــرطة  ومقــر 
التــي تمت في أفريــل 2007 إلى 
الــدورة الجنائيــة القادمــة بســبب 
استمرار مقاطعة المحامين ألشغال 

الجلسات.
ويتابع أمام أمــام محكمة الجنايات 
بمجلس قضاء الجزائر  6 متهمين 
موقوفيــن مــن أصــل 16 متهما، 
الطعــن  العليــا  المحكمــة  قبلــت 
بالنقض في األحــكام الصادرة في 
حقهم والتي قضت بإدانتهم بعقوبة 
اإلعــدام ويواجه هــؤالء المتهمين 

بجنايــة  االنخــراط فــي جماعــة 
إرهابيــة غرضها نشــر الرعب و 
جو انعدام األمن بين الســكان وتهم 
تعريض حياة مواطنين وممتلكاتهم 
القتــل  إلــى  باإلضافــة  للخطــر، 

العمدي باستعمال المتفجرات.
وكانــت ذات المحكمة قــد قررت 
الجنائيــة  الــدورة  بدايــة  خــال 
قبل أســبوع تأجيــل هــذه القضية 
اإلرهابيــة قبــل أن تقــرر تأجيلها 
ثانية أمس األربعاء بسبب مقاطعة 
أصحــاب الجبــة الســوداء للعمــل 
القضائــي تضامنا مع زميلهم الذي 

أودع الحبس المؤقت بالبليدة
ربيع ـ م 

n صــدر فــي العــدد األخيــر 
مــن الجريــدة الرســمية رقم 13، 
مرســوما تنفيذيــا، يتضمــن تمديد 
اإلجــراءات التكفــل مــن طــرف 
بصفــة  العموميــة،  الخزينــة 
اســتثنائية، بتخفيض نســبة الفائدة 
مــن  الممنوحــة  القــروض  علــى 
طرف البنوك والمؤسســات المالية 
الذين  لفائدة المؤسسات والخواص 
يواجهــون صعوبات بســبب وباء 
فيــروس كورونا و ذلــك إلى غاية 

31 مارس المقبل.
بالمرســوم  النــص  هــذا  وتعلــق 
التنفيــذي رقــم 76-21 مؤرخ في 
8 رجــب عــام 1442 المـــوافق 
20 فبرايــر 2021 ،الــذي يعدل 
المرســوم التنفيذي رقم 20-239 
المؤرخ في 12 محرم عام 1442 
الموافق 31 اغسطس سنة 2020 
اســتمرار  كيفيــات  يحــدد  الــذي 
الخزينــة العموميــة فــي التكفــل، 
بصفة اســتثنائية، بتخفيض نســبة 
الفائدة على القروض الممنوحة من 
طــرف البنك والمؤسســات المالية 

الذين  لفائدة المؤسسات والخواص 
يواجهــون صعوبات بســبب وباء 

فيروس كورونا.
وبموجــب المرســوم المعــدل، تم 
تمديــد ســريان أحــكام المرســوم 
التنفيــذي رقــم 239-20 المؤرخ 
في 12 محرم عام 1442 الموافق 
31 أوت ســنة 2020 إلــى غاية 

31 مارس سنة 2021.
المرســوم  هــذا  مــن  وسيســتفيد 
تمويــل  مؤسســات  التنفيــذي، 
المشــاريع االســتثمارية والمرقون 
العقاريــون المســاهمون في إنجاز 
ســكنات عموميــة والخواص الذي 
اقتنوا ســكنات جماعية أو شــيدوا 
إلــى  ســكنات ريفيــة، باإلضافــة 
الشباب ذوو المشاريع والمستفيدون 
من القروض المصغرة والبطالون 
ذوو المشــاريع والفاحون ومربو 
مــن  والمســتفيدون  المواشــي 
والصناعــة  الفاحيــة  القــروض 
المتوســطة  القصيــرة  الغذائيــة 

والطويلة األجل.
 ق ـ و

بسبب مقاطعة المحامني..

تمديد التكفل بتخفيض نسبة الفوائد 
عىل القروض إىل غاية 31 مارس 

تأجيل قضية تفجريات قرص الحكومة 
إىل الدورة الجنائية القادمة

n  وأوضح شابخ أمس األربعاء، 
التوجــه  هــو  اليــوم  »التحــدي  أن 
إلــى اقتصــاد بديــل، يرتكــز علــى 
دعم المؤسســات الوطنية الكبرى،  
وتشــجيع المســتثمرين الجدد ســيما 
خلــق  أجــل  مــن  منهــم   الشــباب 
ديناميكيــة جديدة،  تهدف إلى تحقيق 
االكتفاء الذاتــي  وتحرر من التبعية 

لسوق المحروقات«.
وقال فرحات شــابخ في الخصوص 
»لقــد فوتنــا فــي الســابق فرصــة 

االســتثمار فــي الطاقــات المتجددة، 
لكن يمكننا تدارك األمر، بالنظر إلى 
اإلمكانات  الحالية  ســيما فيما يتعلق 

بالطاقة الشمسية » .
وبالحديث عــن حماية حقوق العمال 
واالقتصــاد الوطني، اقترح شــابخ  
إعطاء الدعم لمســتحقيه مباشرة في 
األجرة وفتح األســعار، قائا  » من 
غير المنطقي أن يســتفيد الجميع من 
سياســة الدعــم ،لذلك  يجــب تحديد 
الفئات المعنية بالدعم،  اســتنادا إلى 

التصور الجديد ألبسط اجر والمتمثل 
فــي 75 ألــف دينــار مــع تحريــر 
لألســعار الحقيقيــة للمــواد المدعمة 
كالبنزيــن و المــواد الغذائيــة  التي 
تناهــز فاتورتها الســنوية 20 مليار 
دوالر ، لــو وزعناهــا علــى العمال 
أظــن أن الدعــم ســيصل المحتاجين 
لــه حقا ، زيادة على ذلك لن نخشــى 
تهريــب المــواد عبــر الحــدود الن 

األسعار ستكون عالمية« .
و مــن بيــن الملفــات التــي تعــول 

المركزية النقابية علــى اعادة فتحها 
هي ملــف التقاعد النســبي وقال في 
الخصــوص »مــن غيــر المعقــول 
أن يفــرض علــى العامــل  مواصلة 
النشــاط بعد 32 ســنة خدمــة ، ألنه 
لــم يصل ســن 60 ســنة، كمــا  انه 
من غيــر المعقول ان نجعل خريجي 
ينتظــرون،  والمعاهــد  الجامعــات 
ونمضــي اتفاقيــات مــع المتقاعدين 
من جهــة أخرى ، فالقوانين واضحة 
وهــي تنّص علــى أن العامــل الذي 
عمل لمدة 32 سنة  وصل إلى نسبة 

80 بالمائة »
و أكــد القيــادي فــي االتحــاد العــام 
للعمــال الجزائرييــن  أن هذا األخير 
عــرف تغيــرات حقيقية،  ستســمح 
له بمســايرة المؤسســات الجزائرية  
ومرافقتهــا مــن اجــل الحفــاظ على 
مناصب الشغل ووسائل العمل  وكذا 

تشجيع االستثمارات .
 ودعــا إلــى إعطــاء ورقــة ضمان 
إضافية للمســتثمرين الشــباب،  من 
خــال رفــع التجريــم عــن الفعــل 
التســييري،  مــن اجــل الرفــع مــن 
وتيرة إنشاء المؤسسات االستثمارية  
مــن جديــد،  وخلق مناصب شــغل  
وديناميكيــة جديدة في المؤسســات ، 
ويشــجع التصدير  ســيما فيما يتعلق 

بالمنتجات الفاحية  .
ق ـ و

n صــوت 126 عضــو مــن مجلــس األمــة 
خال جلســة خصــت النتخــاب الرئيــس الجديد 
لهذه الهيئة التشــريعية، مــن مجموع 127 عضو 
حضروا الجلســة ب«نعــم« لتزكية صالح قوجيل 
رئيســا لمجلس األمة، فيما امتنع عضو واحد عن 

التصويت. 
وقــال رئيس مجلس األمة، صالــح قوجيل، عقب 
تزكيتــه، إن »الديمقراطيــة الحقيقيــة تعــد مناعة 
للجزائــر التــي ســتظل واقفــة ومرفوعــة الرأس 
بمواقفها الداعمة للتحرير، مقدمة بذلك مثاال يقتدى 
بــه في مجــال الديمقراطية متحدية بذلــك أعدائها 
المتواجديــن بالداخــل والخــارج«ن و أضاف أن 
الغرفة العليا للبرلمان »ستساير رئيس الجمهورية 
فــي تجســيد برنامجه الرامــي إلى اســتكمال بناء 
مؤسســات الدولــة«، واصفــا فــي نفــس الوقــت 
اإلنتخابات التشريعية والمحلية المقبلة ب«المحطة 
الهامة في اســتكمال هذا البناء المؤسساتي«، الذي 

من شأنه المساهمة في مواجهة جل التحديات. 
واعتبر قوجيل، ترشح العضوين قصاري محمود 
و جغدالي مصطفى، لمنصب رئاسة مجلس األمة، 
»تجســيدا فعليا للديمقراطية الحقيقية داخل مجلس 
األمــة«، معربا في نفس الوقت عن »امتنانه للثقة 
التي وضعت في شــخصه وذلك عقب تزكيته من 
قبــل أغلبيــة أعضاء مجلــس األمة بعد انســحاب 

المترشحين قبل بدء عملية التزكية«. 
وقد شهدت الجلسة التي  ترأسها عبد المجيد  ماحي 
باهي،  وحضرهــا ثلثــي األعضاء ن فــي بدايتها 
ترشــح كل مــن العضويــن عــن جبهــة التحرير 
الوطنــي، قصاري محمــود ، وجغدالي مصطفى، 
لخافــة صالح قوجيــل في رئاســة مجلس األمة، 
لكن األول انســحب قبل جلســة التصويب والثاني 
فــي جلســة التصويت، حيــث قــال جغدالي حين 
أعلن عن االنســحاب أنه«  إصرارا على الترشح 
الــذي كان قناعة مني لترســيخ مبــدأ الديمقراطية 
و ســيادة القرار و ترســيم معالــم الجزائر الجديدة 
التي حلم بها الشــهداء«، و أضاف« اليوم سيكون 

التاريخ شــاهدا في مجلس األمة حيث أرسى ثقافة 
ديمقراطية حقيقية  دون امــاءات و ضغوطات، 
وأصبح  المجلــس ســيد و حــر في قــراراه«، و 
أضــاف« بصفتــي ابن عائلة ثورية ال تســمح لي 
أخاقــي و ال نضالــي  أن أنافــس من ســاهم في 
تحرير الجزائر و بفضل تضحياته و رفقاء ساحه 
أصبحنــا ننعــم بالحرية االســتقال«، كما قال أنه 
انســحب من الترشــح نزوال أيضــا عند  و رغبة 
زمائه من جبهة التحرير، و أكد انه انســحب عن 

قناعة بعيدا عن أية ضغوطات أو اماءات. 
مــن جانبه، قــال ماحي باهي عمار عبــد الحميد، 
رئيــس جلســة انتخــاب رئيس مجلــس األمة، إنه 
»كانت هناك رغبة لترســيم صالح قوجيل رئيســا 
للمجلس لكن في إطــار فتح باب الديمقراطية أمام 
مختلــف األعضاء فتحنــا باب الترشــيحات«، و 
أضــاف عندما انســحب جغدالي« كنــت آمال أن 
تبقــى أنت و ينظم إليك مرشــحون آخرون«، لكن 
يبدو أن جملته هذه قد فسرت خطئا من قبل بعض 

األعضاء ما احدث بلبلة داخل المجلس. 
 هــذا وأعلن كل مــن رئيس كتلة الثلث الرئاســي 

بالمجلس، الهاشــمي جيار، وعلــي جرباع رئيس 
كتلــة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، وبوحفص 
رئيــس كتلــة جبهــة التحريــر الوطني، أنــه بعد 
التشــاور داخل الكتل تم االتفاق على تثبيت صالح 

قوجيل في منصب رئيس مجلس األمة. 
 وتضــم الغرفــة العليــا للبرلمــان 144 عضوا، 
ينتخــب ثلثــا أعضائه أي 96 عضــوا عن طريق 
االقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس 
المحليــة ضمــن كل واليــة، فيمــا يعيــن رئيــس 
الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضوا، وتستمر 
عهد مجلس األمة ســت ســنوات، وتجدد تشكيلته 

بالنصف كل ثاث سنوات. 
للتذكير، فقد تم إنشــاء مجلس األمة بموجب أحكام 
الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 والذي 
يحتــوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق 
بمجلــس األمة، وقد نصت المادة 98 منه على أنه 
»يمارس الســلطة التشــريعية برلمــان يتكون من 
غرفتيــن وهما المجلس الشــعبي الوطني ومجلس 
األمة، وله الســيادة في إعــداد القانون والتصويت 

عليه«.

العضو القيادي يف اتحاد العمال الجزائريني شابخ فرحات  

تمت تزكيته رئيسا لمجلس األمة

ثّمن العضو القيادي في اتحاد العمال الجزائريين شابخ فرحات  دور االتحاد في مرافقة السلطات العمومية كقوة اقتراح إلعادة إنعاش 
االقتصاد الوطني مجددا التزام المركزية النقابية بحماية مصالح العمال ومساندتهم برفع  حقوقهم إلى السلطات في كل سانحة .

المركزية النقابية ملتزمة بمرافقة خطة 
اإلنعاش االقتصادي و بحماية حقوق العمال

قوجيل: الديمقراطية الحقيقية مناعة للجزائر
تم، أمس،  تزكية رئيس مجلس األمة بالنيابة، صالح قوجيل، رئيسا للمجلس خلفا لعبد القادر بن صالح الذي تنحى من منصبه في أفريل 
2019، في جلسة علنية، شهدت في بدايتها ترشح عضوين لرئاسة المجلس لينسحبا فيما بعد تاركين المجال لقوجيل ليتم. وقال رئيس 
مجلس األمة عقب تزكيته، إن »الديمقراطية الحقيقية تعد مناعة للجزائر التي ستظل واقفة ومرفوعة الرأس بمواقفها الداعمة للتحرير. 
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n أجــل مجلس قضــاء العاصمة 
أمس األربعــاء، اســتئناف محاكمــة 
حــزب  عــن  الســابق  البرلمانــي 
العمــال  جلول جودي، فــي قضيته 
مــع الوزيرة الســابقة للثقافــة  نادية 
لعبيــدي الى تاريخ 10 مارس القادم 
بســبب غيــاب المحامين عن جلســة 

هذه المحاكمة
وبرمجــت القضيــة علــى مســتوى 
مجلس قضاء الجزائر استئنافا للحكم 
الــذي ســلطته المحكمــة االبتدائيــة 
بالحــراش التــي أدانته  ب3 أشــهر 

حبسا غير نافذا وغرامة مالية قدرها 
50 ألــف دينار، عــن تهمة القذف ، 
إثر اتهامات وجهها لضحيته الوزيرة 
لعبيدي بخصوص تضارب المصالح 
بين منصبها وأعمالها الحرة. وجاءت 
متابعــة النائــب  والقيــادي بحــزب 
العمــال  علــى خلفيــة تصريحــات 
لــه علــى الصحافــة ســنة 2019، 
تضمنت تكراًرا لالتهامات التي سبق 
لمســؤولي حــزب العمــال توجيهها 

للوزيرة السابقة.
ربيع ـ م 

n أفرجت غرفــة االتهام بمجلس 
قضــاء البليــدة أمس األربعــاء، عن 
الموقــوف  المدعــو »أ.  المحامــي 
ي«، الذي كان متواجد رهن الحبس 
المؤقــت بأمــر من قاضــي التحقيق 
بمحكمة األربعاء وترتب عن توقيف 
المحامي المتهم ردة فعل من زمالئه 
المحاميــن، بمقاطعة العمل القضائي 
عبــر محاكــم ومجالــس القضاء في 
وقفة احتجاجية تعبيرا عن اســتيائهم 
من أمــر اإليداع الذي صدر في حق 

المحامــي المتهــم رغــم الضمانات 
التــي تقدمت بهــا هيئة دفاعــه أمام 
الجهة القضائية، تبعتها حرب بيانات 
صــادرة من نقابة المحاميــن بالبليدة 
واالتحــاد الوطني للمحاميــن ونقابة 

القضاة
 وهــذا ومن المرتقب أن يصدر بيانا 
مــن نقابــة والبليدة خالل الســاعات 
المقبلــة إلصــدار قــرارا بخصوص 

استئناف العمل القضائي من عدمه
ربيع ـ م 

n وأوضــح ذات المصــدر أنــه 
»فــي ســياق الجهــود الهادفــة إلى 
تعزيز األمن والســكينة في  مختلف 
أنحاء الوطن, نفذت وحدات ومفارز  
للجيش الوطني الشعبي, خالل الفترة 
الممتــدة مــن 17 إلــى 23 فيفــري 
2021, عديــد  العمليات التي تؤكد 
نتائجهــا علــى االحترافيــة العاليــة  
واالســتعداد الدائــم لقواتنا المســلحة 
علــى حمايــة بالدنا من كل أشــكال 
التهديــدات  األمنيــة واآلفــات ذات 

الصلة«.
اإلرهــاب,  مكافحــة  إطــار  ففــي 
»كشــفت ودمــرت مفــارز للجيــش 

الوطنــي الشــعبي بكل مــن  البويرة 
والمســيلة وســكيكدة وباتنــة مخبــأ 
)01(  للجماعات اإلرهابية و)05( 

قنابل تقليدية الصنع«.
وتابــع ذات المصــدر أنه »في إطار 
محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة 
للجهــود  الحثيثة الهادفة إلى القضاء 
على آفة االتجار بالمخدرات  ببالدنا, 
للجيــش  مشــتركة  مفــارز  أوقفــت 
الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف 
مصالــح  األمن, 50 تاجر مخدرات 
وحجــزت خــالل عمليــات  متفرقة 
عبــر مختلــف النواحي العســكرية, 
كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر 

بـــ 9  قناطيــر و60,5 كيلوغــرام 
حاولــت المجموعــات  اإلجراميــة 

إدخالها عبر الحدود مع المغرب«.
وفــي هــذا الصدد, »أوقفــت مفارز 
للجيــش الوطني الشــعبي ومصالح 
الــدرك الوطنــي وحــراس  الحدود 
بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية  
والثالثة 16 تاجر مخدرات وضبطت 
الكيــف  مــن  كيلوغــرام   759,5
المعالــج, فيما تــم  توقيف 34 تاجر 
مخــدرات وحجــز 201 كيلوغرام 
و46492  المعالــج  الكيــف  مــن  
قرص مهلوس فــي عمليات مختلفة 

عبر نواحي عسكرية أخرى«.

مــن جهة أخــرى, »أوقفــت مفارز 
للجيــش الوطني الشــعبي بــكل من 
تمنراســت وعين قزام  وبرج باجي 
مختار, 85 شــخصا وحجزت 14  
مركبــة و63 مولــدا كهربائيا و64 
مطرقــة ضغــط و14 جهاز كشــف 
عن المعــادن و12 طــن من  خليط 
خــام الذهــب والحجــارة ومعــدات 
تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل 
في عمليات  التنقيب غير المشــروع 
عن الذهــب, باإلضافة الى 8,780 
طــن من المــواد الغذائيــة  الموجهة 
 10 توقيــف  تــم  بينمــا  للتهريــب, 
أشــخاص آخريــن وضبــط 9 بنادق 
صيد و85276 وحدة  من مادة التبغ 
و3059 وحدة مــن األلعاب النارية 
و450 هاتــف ذكي, خالل عمليات  
منفصلــة نفــذت بــكل مــن ورقلــة 
وبســكرة والوادي وإيليزي وسطيف 
وتيــارت وتيبازة  وتنــدوف. كما تم 
إحبــاط محــاوالت تهريــب كميــات 
كبيــرة من الوقــود تقدر ب15857 
لتر  بكل من تبسة والطارف وسوق 

أهراس وبرج باجي مختار«.
وفي ســياق آخــر, »تمكــن حراس 
السواحل من إحباط محاوالت هجرة 
غيــر شــرعية لـ212  شــخصا من 
بينهــم 22 مغاربة كانــوا على متن  
قــوارب تقليديــة الصنــع بــكل مــن 
وهران ومســتغانم وعين تموشــنت 
وتلمسان والشلف وعنابة  والطارف 
وسكيكدة, فيما تم توقيف 56 مهاجرا 
غير شــرعي مــن جنســيات مختلفة 
بكل من  تلمســان وسعيدة وأدرار و 

ورقلة«.
ق ـ و

5عين على الحدث

شنقريحة يحّذر من محاوالت »خبيثة 
ومتكررة« لضرب االنسجام االجتماعي

مجلس قضاء الجزائر يؤجل قضية 
جلول جودي لـ 10 مارس

غرفة اتهام مجلس قضاء البليدة 
تفرج عن المحامي الموقوف الجيش ينّفذ عمليات نوعية يف مكافحة اإلرهاب والجريمة والهجرة غري الرشعية

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشــعبي، الفريق الســعيد شــنقريحة، أمس األربعاء، أنه يتعين على الجميع تعزيز 
الوحدة الوطنية لمجابهة التداعيات المحتملة على استقرار البالد نتيجة تدهور األوضاع األمنية في المحيط اإلقليمي 

والمحاوالت »الخبيثة والمتكررة« لضرب االنسجام االجتماعي.

نفــذت وحــدات و مفــارز للجيش الوطني الشــعبي, خالل  أســبوع )-17 23 فيفري(، عديد العمليات   تنــدرج في إطار مكافحة 
اإلرهاب، الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وذلك في  سياق حماية البالد من كل أشكال التهديدات  األمنية واآلفات ذات 

الصلة، حسب ما أفاد به، أمس األربعاء، بيان لوزارة  الدفاع الوطني.

أكد عىل رضورة تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة تداعيات تدهور الوضع األمني اإلقليمي

يف قضية رفعتها ضده نادية لعبيدي

أّكد الزتامه بحماية البالد من كل أشكال التهديدات  األمنية

n وأفــاد بيان لوزارة الدفــاع الوطني أن 
الفريــق شــنقريحة أكــد خالل إشــرافه على 
افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول »حروب 
الجيل الجديد: التحديات وأساليب المواجهة« 
علــى أن »التداعيــات المحتملــة علــى أمن 
واســتقرار بالدنــا، جراء تدهــور األوضاع 
األمنيــة فــي محيطنــا اإلقليمــي، باإلضافة 
إلــى المحاوالت الخبيثــة والمتكررة لضرب 
االنســجام االجتماعــي تفرض علينــا اليوم، 
أكثــر من أي وقــت مضى، تعزيــز أواصر 
وحدتنــا الوطنيــة وتمتيــن تالحمنــا ورص 

جبهتنا الداخلية«.
ويعــد ذلك -- كما قــال الفريق شــنقريحة-- 
»ضرورة قصــوى لمواجهة كافة التهديدات 
من جهة، ومن جهة أخرى العمل على كسب 
مختلــف الرهانــات التنمويــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة التي باشــرتها الدولــة، بقيادة 
الســيد رئيــس الجمهوريــة، القائــد األعلــى 
للقوات المســلحة، وزير الدفاع الوطني، من 
أجــل تحقيــق الرفاهية واالزدهار وتحســين 
ظروف العيش الكريــم لمواطنات ومواطني 

شعبنا األبي«.
واسترســل رئيــس أركان الجيــش الوطنــي 
الشعبي مؤكدا أن الدفاع الوطني هو »واجب 
مقــدس ومســؤولية جماعية، يجــب تحملها 
أفرادا وجماعات ومؤسسات، من خالل جعل 

المصالح العليا للوطن أهم الغايات«.
وقال في هذا السياق: »نعم، لقد سمح النضج 
والوعــي السياســي الذي يتســم به الشــعب 
الجزائــري، بمواجهة مثل هــذه المخططات 

الخبيثة وإفشالها، في الماضي القريب« غير 
أنــه لفت بالمقابــل إلى أن ذلــك »ال ينبغي، 
وفــي أي حال من األحوال، أن يشــكل غاية 
في حد ذاته، بل يتعين أن يظل وســيلة يعتمد 
عليها فــي التعزيز المتواصل لليقظة والحس 
الوطنــي واإلدراك بما يــدور و يخطط ضد 
بلدنا واالســتعداد لمواجهــة كافة االحتماالت 

والسيناريوهات«.
كما ذكر أيضا بأن تحقيق هذا الهدف يمر أيضا 
عبــر »تعزيز جدار الصد ضد كل الحمالت 
المغرضــة، التــي تحــاول عبثا، اســتهداف 
وحدتنــا الوطنيــة وســيادتنا واســتقرارنا«، 
ليتابع بالقــول »علينا جميعا مواصلة التفاني 
في العمل، واإلخالص للوطن ولعهد الشهداء 
األبرار، كافة الشــهداء، لتظل الجزائر على 

الدوام آمنة، مستقرة، قوية وشامخة«.
مــن جهة أخــرى، تطرق الفريق شــنقريحة 
فــي كلمتــه إلى الخصائــص التي تتســم بها 
»حــروب الجيــل الجديد« التي »تســتهدف 

المجتمعات‹‹.
وأشــار في هذا الصــدد إلى أن هذه الحروب 
التي يســميها البعض بـ«الحروب الهجينة«، 
هي حــروب لها أســلوبها الخــاص، لكونها 
تقــوم علــى »الدعايــة والدعايــة المضادة، 
من خــالل تبنــي اســتراتيجية التأثيــر على 
اإلدراك الجماعي بغــرض التالعب بالرأي 
العــام لمواطني الدولــة المســتهدفة وتوجيه 
سلوكياتهم ونمط تفكيرهم، دون أن تعلن عن 
نفســها، ودون أن يكون لها عنوان واضح أو 

تأثير مكشوف‹‹.

وتكمــن غايــة هذا النــوع من الحــروب في 
»إجهــاد النظــام القائــم وتفكيــك الدولة من 
الداخــل من خــالل »اتباع خطــوات طويلة 
األمد، وباســتعمال أدوات ووســائل مختلفة، 
معلوماتية، اقتصادية، اجتماعية وعسكرية«، 
يقول الفريق شنقريحة الذي أوضح أيضا أن 
إفرازات العولمة »ساهمت في توسيع أشكال 
وأســاليب تجســيدها، بهدف تضليــل وتغليط 
مختلــف فئــات المجتمــع وتزويــر الحقائق 

والضغط على الحكومات«.
وعلــى ضوء ما ســبق، أشــار رئيس أركان 
الجيش الوطني الشــعبي إلى أنه من بين أهم 
األهداف المسطرة لهذا الملتقى »إبراز الدور 
المتنامــي لتضافر جهود كافــة الفاعلين، من 
مؤسســات الدولة ومجتمع مدني ومواطنين، 
فــي تعزيز مقومات الدفــاع الوطني والقدرة 
على التصدي للمخاطر التي تعدّدت وتوسعت 
أبعادهــا لتشــمل كافــة مجاالت النشــاط في 

الدولة والمجتمع«.
تجدر اإلشــارة إلى أن هــذا الملتقى الوطني 
الحربيــة  العليــا  المدرســة  تنظمــه  الــذي 
بالناحية العســكرية األولى، يومي 24 و25 
فبراير الجــاري، يندرج في إطــار »اليقظة 
االســتراتيجية ومتابعة مســتجدات الســاحة 
الدولية، الســيما فيما يتعلق باستيعاب أهداف 

وأبعاد الحروب الجديدة«.
وقــد جرى افتتاح أشــغال الملتقــى بحضور 
وزراء كل من الشــؤون الخارجية، الداخلية 
والجماعــات المحليــة والتهيئــة العمرانيــة، 
العــدل واالتصــال، عالوة عن قــادة القوات 

والــدرك الوطنــي وقائــد الناحية العســكرية 
األولى ورؤســاء دوائر ومديرون ورؤســاء 

مصالح مركزية بوزارة الدفاع الوطني.
جامعيــون  أســاتذة  النــدوة  هــذه  وينشــط 
وأخصائيــون مدنيون وعســكريون بغرض 
تســليط الضــوء علــى أهــم جوانــب هــذا 

الموضوع الهام.
وتواصلــت فعاليات هذا الحدث العلمي بإلقاء 
محاضــرات قيمة مــن قبل أســاتذة جامعيين 
ومختصيــن، تمحورت حول ثــالث محاور 
رئيسية هي: »دراسة إبستيمولوجية لحروب 

الجيل الجديد«، »القــوة الناعمة في حروب 
الجيــل الجديــد: اإلعــالم والحرب النفســية 
وحرب المعلومات« وأخيرا »استراتيجيات 
مواجهة حروب الجيل الجديد وخصوصيات 
الدولــة الجزائريــة«، وذلك بهدف »تســليط 
الضــوء على مختلف جوانب وأســاليب هذه 
الحــروب التي صــارت، منذ مطلــع األلفية 
الجديــدة، تشــكل تهديــدا حقيقيــا علــى أمن 
واســتقرار العديد من دول العالم«، حسب ما 

تضمنه بيان وزارة الدفاع الوطني.
ق ـ و
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n     اســتقال رئيس الشــركة المشــغلة لشــبكة 
الكهربــاء في والية تكســاس بالواليات المتحدة، 
باإلضافــة إلــى 4 أعضــاء آخرين فــي مجلس 
اإلدارة، عقــب أزمة انقطاع الطاقة التي أصابت 

الوالية بالشلل خالل عاصفة ثلجية قوية.
واســتقالت رئيســة مجلس الموثوقيــة الكهربائية 
في تكساس، ســالي تالبرغ، ونائب الرئيس بيتر 
كرامتون، وأعضاء مجلس اإلدارة ريموند هيبر 
وتيري بولغر وفانيســا أنيســيتي بــارا، وفق ما 

ذكرت وكالة بلومبيرغ األميركية.

وتعــد هــذه أول اســتقاالت لشــخصيات رفيعــة 
المستوى، عقب انقطاع التيار الكهربائي األسبوع 
الماضي، الذي ترك مالييــن المنازل دون تدفئة 

أو إضاءة، خالل موجة برد تاريخية.
 وكان حاكــم واليــة تكســاس، غريغ أبــوت، قد 
دعا األســبوع الماضي، أعضــاء مجلس اإلدارة 
وغيرهم من قادة شركة تشغيل الشبكة، المعروفة 
باســم »إركــوت«، إلــى التنحــي. وتلقى بعض 
أعضــاء مجلــس اإلدارة تهديــدات بالقتــل مــع 

تصاعد الغضب العام من األزمة.

وقال حاكم تكســاس في بيان: ”عندما كان سكان 
تكســاس في أمس الحاجة إلى الكهرباء، فشــلت 
شــركة إركوت فــي القيام بعملها، وتُرك ســكان 

تكساس يرتجفون في منازلهم«.
وتابــع: ”ســتواصل واليــة تكســاس التحقيق في 
إركوت، وكشــف الصــورة الكاملة لما حدث من 

خطأ«.
وخــالل ذروة العاصفة، كان أكثر من 4 ماليين 
منزل وشركة في تكساس دون كهرباء لمدة أيام، 
واجهت خاللها الوالية موجة برد غير مسبوقة.

وحتى بعد اســتعادة الكهرباء مع ارتفاع درجات 
الحرارة، ظل الماليين دون مياه شــرب آمنة بعد 
انقطــاع التيار الكهربائي عــن محطات المعالجة 

ومضخات المياه.
وعقد نواب تكساس جلسات استماع بشأن انقطاع 

التيار الكهربائي، الخميس.
من جانبه، حذر عمدة هيوستن، سيلفستر تيرنر، 
من جعل إركوت ”كبــش فداء” لألزمة، قائال إن 
المســؤولية تقــع أيضا على عاتــق لجنة المرافق 
العامة في تكســاس والمجلس التشريعي للوالية، 

”الذي فشل في التصرف قبل 10 سنوات«.
وكان تيرنــر، الــذي خــدم 27 عامــا في مجلس 
النواب في تكساس قبل انتخابه رئيسا لبلدية رابع 
أكبر مدينــة بأميركا، قد قدم مشــروع قانون في 
المجلس التشــريعي عــام 2011، يدعو إلى منع 
انقطاع التيار الكهربائي، من خالل ضمان وجود 

طاقة احتياطية كافية في الوالية.
إال أن الرجــل أكد أن مشــروع القانــون ”لم يتم 
االســتماع إليه”، وقال في مقابلة: ”الســؤال اآلن 
هــو، هل نحن ملتزمــون حقا باتخــاذ الخطوات 

الالزمة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى؟«
ق ـ إ

حاكم الوالية كان قد دعا المسؤولني إىل التنحي

استقاالت بالجملة بعد أزمة 
الكهرباء بوالية تكساس

الذهب يهبط مع تعايف الدوالر

 اللرية الرتكية تهبط ألدىن 
مستوياتها يف 3 أسابيع

 االقتصاد األلماين ينمو أرسع 
من المتوقع

 يف تقرير حول ”الرثوة العالمية”  

 50 ألف مليونري إمارايت جديد حتى2025

      روسيا تستثمر مليار دوالر يف سندات الخزانة األمريكية

عين على االقتصاد 
6

n    وصلــت الليــرة التركية، أمس 
األربعاء، إلى أدنى مستوياتها مقابل 
الــدوالر فــي ثالثة أســابيع تقريبا، 
لتظــل تتعــرض لضغــوط بعد أن 
دافعت الحكومة عن سياسات وزير 

المالية السابق.
وفــي ظــل الضعــف، رفع البنــك 
المركزي نسبة االحتياطي اإللزامي 
للودائــع بالليرة التركية 200 نقطة 
أســاس، قائال إن التحرك ”سيحسن 
فعالية التحول في سياسته النقدية«.

 7.15 إلــى  الليــرة  وتراجعــت 
واســتقرت عند 7.12 مقابل العملة 
األميركيــة بحلول الســاعة 0748 
مــن  لتهبــط  غرينيتــش،  بتوقيــت 
إغــالق عنــد 7.11، الثالثاء، وفق 

ما ذكرت وكالة رويترز.
وقــال متعاملــون إن الليرة تســجل 
حاليا أداء أقل من العمالت المناظرة 
في األسواق الناشئة، بعد أن تفوقت 

عليها منذ نوفمبر، حين رحل وزير 
ألبيرق ومحافــظ  المالية بيــرات 
أويســال عن  المركزي مراد  البنك 

منصبيهما.
وارتفعــت الليرة عقب ذلك ما يزيد 
عــن 20 بالمئــة بفضــل توقعــات 
بتشديد السياسة النقدية، بعد سنوات 

من سوء اإلدارة.
وقــال متعاملون إن خســائر الليرة 
هذا األســبوع أطلق شرارتها دفاع 
أردوغان عن  طيب  الرئيس رجب 
ألبيــرق، الذي تزامنــت فترة توليه 
منصبه مع انخفاض حاد في العملة.
كمــا اســتنفدت احتياطيــات البنــك 
المركزي من النقد األجنبي بشــدة، 
بســبب سياســة البنــوك الحكوميــة 
ببيع 130 مليــار دوالر من العملة 

األميركية لدعم الليرة.
ق ـ إ / وكاالت

n   نزل الذهب عن ذروة أســبوع 
إذ تعــرض لضغوط بفعــل ارتفاع 
تعليقــات  أعقــاب  فــي  الــدوالر 
مــن جيــروم بــاول رئيــس مجلس 
االحتياطــي االتحــادي األميركــي 
الذي قــال إن التعافــي االقتصادي 

”متفاوت وبعيد عن االكتمال«.
المعامــالت  وتراجع الذهب فــي 
إلــى  بالمئــة   0.25 الفوريــة 
لألوقيــة  دوالرات   1804.00
جلســة  أواخــر  فــي  )األونصــة( 

التداول.
ونزلــت العقــود األميركيــة اآلجلة 
للذهــب 0.1 بالمئــة لتســجل عنــد 
التسوية 1805.90 دوالر لألوقية.
وقــال كريــج إيــرالم المحلــل لدى 
أواندا إن تحركات الذهب تشير إلى 

”نهج االنتظار والترقب«.
وقال باول في شــهادته امام اللجنة 
المصرفيــة بمجلــس الشــيوخ إنــه 
سيمر ”بعض الوقت” قبل أن يدرس 
مجلس االحتياطــي االتحادي تغيير 
سياســاته التي تبناها لمساعدة أكبر 
اقتصاد في العالــم على العودة إلى 

التوظيــف الكامل وإنه ”ال يتوقع أن 
يرتفع التضخم إلى مستويات مثيرة 

لالنزعاج.«
وتراجعــت أيضــا جاذبيــة المعدن 
األصفــر الــذي ال يــدر عائــدا مع 
الخزانــة  عوائد ســندات  صعــود 
مــن  لتقتــرب  األميركية القياســية 
أعلــى مســتوى فــي عــام والــذي 

وصلت إليه االثنين.
وارتفــاع العوائــد يؤثر ســلبا على 
التضخم  من  جاذبية الذهب كتحوط 
إذ أنه يزيــد تكلفة الفرصــة البديلة 
لحيــازة المعدن النفيس الذي ال يدر 

عائدا.
وبالنســبة للمعادن النفيسة األخرى، 
هبطــت الفضــة 2.16 بالمئــة إلى 
27.55 دوالر لألوقيــة، بعــد أن 
بلغت ذروة ثالث ســنوات في وقت 

سابق عند 28.31 دوالر.
وتراجــع البالتيــن 3.3 بالمئة إلى 
1229.80 دوالرا لألوقيــة، بينما 
خســر البالديــوم 1.9 بالمئــة إلى 

2349.00 دوالرا لألوقية.
ق  ـ إ/ وكاالت

n     توقــع تقريــر ”الثــروة العالميــة 2021” 
والصادر عن شركة االستشارات العالمية ”نايت 
فرانك”، أن تضيف اإلمارات 10 آالف مليونير 

سنويا حتى عام 2025.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن أصحاب الماليين 
الذين تزيــد ثروتهم عن مليون دوالر، ســيرتفع 
مــن 155929 فــي عــام 2020، وصوال إلى 

205664 سنة 2025.
كذلك ســيرتفع تعداد أصحــاب الثروات الكبيرة، 
وهــم من تزيــد قيمــة أصولهم عــن 30 مليون 
دوالر مــن 1305 في 2020، إلى 1592 عام 

.2025
وبذلك ســيصل إجمالــي تعــداد »المليونيرات« 
في اإلمارات خــالل الفتــرة الممتــدة بين عامي 

2020 و2025، إلى 50 ألف مليونير جديد.
وأرجــع تيمور خــان، رئيس قســم األبحاث في 
”نايت فرانك« الشــرق األوســط، هــذا االرتفاع 
عامليــن،  المليونيرات إلــى  في أعــداد  الكبيــر 
وأوضح قائــال: ”نتوقع عودة النمــو االقتصادي 
بشــكل عام، األمر الذي يرفع أصحاب الماليين، 
هــذا إلى جانب تنوع االقتصاد وتميزه باالنفتاح، 

وهو ما يدعم نمو الثروات«.
 ونقــل موقــع ”زاويــة” المتخصــص باألخبــار 
االقتصاديــة عن خــان قوله: ”تقييــم حجم النمو 
خالل الســنوات الخمس القادمة، يجعلنا نتوقع أن 
يكون معظــم المليونيرات الجدد من العاملين في 
قطاعات النقل وخدمــات تكنولوجيا المعلومات، 

باإلضافة إلى قطاعات خدمة المستهلكين«.

وعلــى الصعيــد العالمــي فإنــه مــن المتوقع أن 
يرتفع تعداد األفراد ذوي الثروات الكبيرة بنسبة 
27 فــي المئــة حتــى عــام 2025، ليصل إلى 

.663483
وســيقفز تعداد المليونيرات ممن يمتلكون أصوال 
تزيــد عــن مليــون دوالر مــن 48.505.781 
مليــون في 2020 إلــى 68.185.442 مليون 

في 2025.
وتتصدر الواليات المتحدة األميركية عدد األفراد 

فاحشي الثراء حتى مع ارتفاع نمو الثروة مؤخرا 
فــي مواقع مثل آســيا والمحيط الهــادئ كالصين 

وهونغ كونغ.
وتبلغ ثــروة أغنى المليارديرات في أميركا 2.7 
تريليون دوالر، حسبما نقلت وكالة ”بلومبيرغ« 

عن التقرير.
ومــن المتوقع أن تســتمر منطقة آســيا والمحيط 
الهــادئ فــي زيــادة األفــراد أصحــاب الثروات 
الكبيــرة، بقيادة أثرياء الهند وإندونيســيا، بزيادة 

n زادت روســيا في ديســمبر الماضي حيازتها 
من سندات وأذون الخزانة األمريكية بواقع مليار 
دوالر، علما أن موســكو اتبعت سياســة االبتعاد 

عن الدوالر في السنوات األخيرة.
ووفقــا لبيانــات وزارة الخزانــة األمريكيــة فإن 
روسيا تمتلك اآلن سندات حكومية أمريكية بقيمة 
6.011 مليــار دوالر، منهــا 1.2 مليــار دوالر 
سندات طويلة األجل، و4.8 مليار دوالر سندات 

على المدى القصير.

ومنذ العام 2014 تقوم روســيا بخفض حيازتها 
من هذه الســندات، ففي العام 2018 قلص البنك 
المركزي الروسي حيازته من السندات الحكومية 

األمريكية بنحو النصف مرة واحدة.
وأشــار المركزي الروسي حينها إلى أن األموال 
تــم توجيهها إلى أصــول مثل الذهــب وعمالت 

كاليورو و اليوان.
ق ـ إ
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أن  رســمية  بيانــات  أظهــرت   n
االقتصــاد األلمانــي نما فــي الربع 
الرابــع مــن العام الماضــي بوتيرة 
أعلــى مــن التوقعــات، وذلك على 
الرغــم مــن اإلغــالق العــام الذي 
فــرض لمكافحــة انتشــار فيروس 

كورونا المستجد.
لإلحصاء  الفيدرالي  وأفاد المكتــب 
بأن الناتــج  أوليــة  تقديــرات  فــي 

المحلي اإلجمالي فــي ألمانيا ارتفع 
بنسبة 0.3 % في الربع الرابع من 
العام 2020 مقارنة بالربع السابق 

له.
وجاءت النتيجــة مخالفة للتوقعات، 
حيث كان مــن المتوقع أن يســجل 
أكبر اقتصادي أوروبي نموا بنسبة 

0.1 في المائة.
ق ـ إ



n فضــل، أمــس، عدد من شــباب منطقة  حي 
صالح الشــبل ببلدية فلفلة في سكيكدة ، اإلحتجاج 
و هذا للمطالبة، والي الوالية و مدير الشــباب و 
الرياضــة، التدخــل العاجــل من أجل إنقــاد هذا 
المرفــق الذي صرفت عليــه الدولة أمواال طائلة 
من اجل وضعه تحــت تصرف جميع اإلطارات 
الشــابة في المنطقة و يجمعها تحت ســقف واحد 
مــن اجل تفجيــر طاقاتهم و إبداعاتهــم، غير ان 
الواقــع مرير جدا خاصة و ان هده الدار تحولت 
فــي المــدة االخيرة الــى مفرغة عموميــة كبيرة 
تصب فيها القمامة من كل اتجاه في ظل تواصل 
غلــق أبوابها ووضعها خارج الخدمة، إلى جانب 
احتاللهــا مــن قبــل العشــرات مــن المنحرفيــن 
مــن متعاطي الخمــور و المخدرات حيث ناشــد 
إطــارات المنطقــة و شــبابها الســلطات المعنية 
ضــرورة التحرك العاجل و الســريع على االقل 
النقاد هذا الصرح الشباني من الضياع و الخراب 

ووضعه تحت تصرفهم.
و في هذا الخصوص، كشــف رئيس بلدية فلفلة، 
بــأن مصالحــه أبرقت للجهــات المختصة تقرير 
مفصــل عــن الوضعيــة الخطيرة التــي وصلت 

إليها دائر الشــباب طالبة اتخــاذ جميــع التدابير 
الالزمــة ،فيما ســوف تشــرع البلدية فــي حملة 

نظافة واسعة لمحيطها.

n ترفــض، منــد مــدة طويلة، 
مصالح الجزائريــة للمياه بمدينة 
القل غربي ســكيكدة، االســتجابة 
لنداءات و اتصــاالت المواطنين 
ببلدية القل، و هــذا قصد التدخل 
لسد العشرات من النقاط المفتوحة 
هنا و هناك في شبكة جر الماء ، 
وكذا التوزيع  التي تغرق شوارع 
المدينــة فــي ســيول جارفة، في 
مشهد غير مقبول، حيث لم تكلف 
نفسها عناء على األقل ترقيع تلك 

النقاط و تفضل التفرج.
هــذه الصــورة التــي طالــت في 
أحيائهــا،  و  المدينــة  شــوارع 
المواطنين  بالعديــد مــن  دفعــت 
إلى اإلحتجــاج، مطالبين مصالح 
الجزائريــة و حتى البلدية التدخل 
إلصالح العشرات من األعطاب 
الموزعة عبر شــوارع المدينة و 
هي اآلن تهديد الصحة العمومية، 
حيث شــهدت العديد من المناطق 
القديمــة فــي القــل اختــالط مياه 
الصالحة لشــرب بشبكة الصرف 
الصحــي،  أخرهــا حــدث فــي 
منطقة حبل الواد،  حيث أكتشف 
مواطنون و عــن طريق الصدفة 
اختــالط الميــاه القــدرة بشــبكة 
الصــرف الصحــي نتيجة عطب 

على مستوى قناة الجر، كما جنب 
فطنة أحــد المواطنين قبــل أيام، 
ســكان الحي الشــعبي ”الطهرة” 
كارثــة كبيرة نتيجــة انفجار قناة 
رئيســية للمــاء فــي الحــي قرب 
كوابــل التيــار الكهربائي لضغط 
العالي  و حولت شــوارع الشيخ 
محمد و بولخصيام و كامل أرجاء 
المدينة السيول جارفة تضيع فيها 
اآلالف من المليمتــرات المكعبة 
صــراخ  و  التقشــف  عــز  فــي 
الســلطات التي تنادي إلى ترشيد 

في جميع األمور االقتصادية.
مســئول  تحجــج  المقابــل،  فــي 
الجزائريــة للميــاه بالقــل، أثنــاء 
لقائه مــع ”عين الجزائــر”، بقلة 
اليــد العاملة لتغطيــة جميع نقاط 
الســوداء في البلديــة التي تعرف 
تزايدا كبيرا لعدد التسربات التي 
صنفت كنقاط ســوداء، و أكد بأن 
عمال الوحدة يســابقون الزن من 
أجل ترقيع تلك النقاط في ظل قلة 
اإلمكانيات ، غير أن هذه الحجج 
رفضــه الجميع بالقــل، مؤكدين 
بأن الجزائرية للماء ترفض الرد 
حتى على احتجاجات المواطنين 

و التبليغات. 
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مــن  العشــرات  فضــل   n
طالبــي الســكن االجتماعــي في 
دائــرة الحــروش جنوبــي والية 
الثالثــاء  ليلــة  ســكيكدة،المبيت 
الــى األربعــاء أمام مقــر الدائرة 
يفترشــون  و  الســماء  يلتحفــون 
األرض تحت درجة برودة قاسية 
و هذا من أجــل لفت أنظار والي 
الوالية لواقعهم المرير متمسكين 
بترحيلهم إلى سكنات اجتماعية .

صبــاح  واصلــوا  المحتجــون، 
مقــر  أمــام  أمس،إعتصامهــم 
الدائرة اليــوم الثاني على التوالي 
بعائالتهم رافعين شعارات تدعوا 
الوالي التدخل قصد إنتشــالهم من 
واقعهم السكنية المرير ،موحهين 

إتهامات لرئيس الدائرة بالتماطل 
في توزيع الســكن بكل حصصه 
علــى اعتبــاره جاهــزا منــد مدة 

طويلة ...
رئيــس الدائرة مــن جهته ، حث 
المحتجين علــى ضرورة الصبر 
و منــح الفرصــة للوالي من أجل 
ضبط كل األمور التنظيمية قصد 
الشــروع في توزيع الســكن بكل 
الصيغ ،خاصة تلك االجتماعية و 
المخصــص الهش و البيوت التي 
تضررت مــن الزلزال االخير و 
حتى الترقوي المدعم ،بينما يصر 
المحتجون على البقاء أمام الدائرة 

الى غاية ترحيلهم .

مفــرزة  أمــس،  نجحــت،   n
حــرس الغابــات التابعــة لبلديــة 
قنواع غربي والية ســكيكدة، من 
اســترجاع كميــة هائلة مــن مادة 
الفلين العالي الجودة، كانت مخبئة 
بإحكام داخل األحراش في الغابة 
بمنطقة الطرس باقليم بلدية أوالد 

أعطية.
العملية النوعية التي نفذتها مصالح 

الغابــات تأتــي في إطــار العمل 
الروتيني اليومي لعناصرها قصد 
محاربــة مافيا الفليــن التي يزداد 
نشــاطها في هذه الفتــرة التي تعد 
مرحلة جني الفلين، حيث تم حجز 
أزيــد مــن 30 قنطــار فلين على 
مراحــل و التي تــم تحويلها على 

المحشر الخاص بالمصلحة .
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الواليــة   عاصمــة  تعــرف،   n
ســكيكدة، في الســنوات األخيرة،  
نمــوا ديمغرافيا رهيبا، حيث باتت 
ال تقــوى علــى اســتقباال الكثافــة 
الســكانية الحالية، ما انجرت عنها 
إنعكاســات ســلبية فــي العديد من 
المجــاالت، أبرزهــا فــي قطاعي 
السكن و الخدمات و غيرها و البد 
من التوجه إلى إنشاء مدينة جديدة 
بمواصفــات عصريــة مــن أجــل 
تخفيــف الضغــط و التغلــب على 
اإلشــكاليات المطروحــة، حســب 
ما كشــف عنه والــي الوالية، عبد 
القادر بن سعيد، في  تصريح لعين 

الجزائر.
والي ســكيكدة، اكد بــان عاصمة 
الواليــة باتت ال تســتوعب الكثافة 
الســكانية المتزايدة و المتسارعة، 

و هــذا بعد مرور الســنوات،حيث 
باتــت تعاني مــن انفجار ســكاني 
بحكم جملة من األسباب، من بينها 
العشرية السوداء التي ساهمت في 
اســتقبال المدينة ألعــداد هائلة من 
الســاكنة، ما جعلها ا ال تســتوعب 
الكثافة الســكانية الحالية التي تزيد 
عن المليون نســمة، ما تســبب في 
انعكاســات ســلبية على الكثير من 
األصعدة من حيث وفرة الســكن و 
كذا الخدمات و الكثير من األشياء 

الالزمة.
حيث وجب تجســيد مشروع مدينة 
جديدة و هو المشروع الدي باركه 
العديد من أعضاء المجلس الشعبي 

الوالئي في دورتهم األخيرة .
و فــي هــذا الســياق، قــال والــي 
الواليــة، عبــد القادر بن ســعيد ، 

بأنه طرح على وزير الســكن في 
زيارته األخيرة للوالية، كما كانت 
إجابتــه بأن فكرة المدينــة الجديدة 
تصــور مقبــول، لكــن ال يمكــن 
مثلمــا، قال الوالي، تجســيدها في 
ظــل األزمة المالية للبالد و ســيتم 
طرحهــا فــي حينه، الســيما و أن 

واليات نجحت في تجســيد الفكرة 
و أعطت نتائج إيجابية و في حال 
قبول الفكرة مســتقبال، سيتم إنشاء 
المدينــة الجديــدة في مــكان يكون 
خــارج المدينة الحالية بمواصفات 

عصرية.
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n و كانــت الوالية قد اســتفادت منــد أزيد من 
عشــر ســنوات من حوالي 23 ألف وحدة سكنية 
بهــده الصيــغ غالبيتهــا تــم أنجازها فــي الجهة 
الشــرقية بالتحديــد في عزابة و القطب الســكني 
الجديــد بوزعــرورة، غير أن المشــروع يشــهد 
تخلفا كبيرا فــي االنجاز  و تردي كلي للخدمات 
على مســتوى تلك األحياء السكنية الضخمة التي 
تغيــب فيهــا المرافــق العموميــة و الخدماتية، و 
هو ما وضع المســتفيدين من المكتتبين في أزمة 
إضافية بحثا عن أبســط حاجــات التكفل اليومي 
الميعشــي، إلــى جانــب افتقارها لوســائل النقل 
العموميــة و المــدارس التعليمية و حتى الصحية 
العالجيــة، بينمــا يواصــل العديد مــن المكتتبين 
فــي الوالية االحتجاج اليومي أمــام وكالة “عدل 
ســكيكدة”، مطالبيــن بضــرورة حريــة اختيــار 
مواقعهم الســكنية فمن غير المعقول بأن يســتفيد 
احدهم من ســكن في الجهة الشرقية للوالية و هو 
مقيم في أقصى الغرب، حيث ســيؤثر دالك على 
حياته اليومية و عائلته و حتى يتسبب في تعطيل 
مصالحــه اليوميــة و المهنيــة، ناهيك عن وجود 
العشرات من البرامج المسجلة التي تعرف تخلفا 
كبيرا في ورشــات االنجاز ســواء على مستوى 
االقطاب السكنية في عاصمة الوالية او الحروش 
و عزابــة، بينما يبقى مشــروع عدل القل صداع 

في رأس المســئولين و هم كبيرا للمكتتبين الدين 
ينتظرون رفع القيود عليه و التعجيل في انطالقه 
بعد أزيد من سنوات من االنتظار رغم تخصيص 

احتياط عقاري الستقبال المشروع. 
والي والية ســكيكدة‘ من جهته، فضل الرد على 
مطالب المكتتبين، مؤكدا بانه يسابق الزمن برفقة 
باقــي المصالــح المختصة من خــالل االجتماع 

بمديــر عدل الجهوي قصد ايجــاد صيغة قانونية 
للرفــع العراقيــل التــي يوجهــه مشــروع عدل 
ســكيكدة، خاصة في الجهــة الغربية التي تم فيها 
تســجيل 1055 مكتتب يعانــون من تأخر تحديد 
المواقع و انطالق مشروع القل، مجددا تقديم كل 
الضمانات لغلق هذا الملف قبل نهاية شهر مارس 

المقبل.

هم للمكتتبين و صداع 
للمسؤولين في سكيكدة

يعرف، مشروع عدل سكيكدة، إحتجاجات متتالية مند السنة األولى لإلعالن عنه على اعتباره مشروعا يعرف 
تخلفا في ورشات األشغال بكامل بلديات الوالية حتى أن فيها مشاريع ال تزال مجمدة مند أزيد من خمس 
سنوات، خاصة مشروع عدل القل الذي لم ير النور ،بعد و الذي كان من المنتظر ان يستفيد منه أزيد من 
1050 مسجل في هذه الصيغة بالجهة الغربية بثماني بلديات للوالية انطالقا من القل إلى غاية وادي الزهور.

نــددت، أمس، عدد من شــباب حي صالح الشــبل ببلدية فلفلــة بالوضعية الخطيرة التي وصلت إليها دار الشــباب الوحيدة 
بالمنطقة و التي تحولت في رمشت عين إلى خراب بالرغم من أنه لمن يمضي على تدشينها إال أشهر، حيث ال تزال أبوابها 

مغلقة و خارج الخدمة في ظل اإلهمال الذي تتعرض إليه من قبل القائمين عليها.

الوايل يقرتح  مرشوع مدينة جديدة للقضاء عىل االختناق بمدينة سكيكدة 

رغم النداءات و االحتجاجات
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متفرقات

n  انتفــض هؤالء للمرة الثانية بعد وفاة زميل 
لهم ممرض قضى أكثر من 23 سنة خدمة في هذه 
المؤسسة، والسبب حسبهم بعد مرضه دخل هؤالء 
فــي رحلة البحث عن ســرير إلنعــاش زميلهم في 
عاصمة الوالية نظرا لغياب المصلحة والمختصين 
في االنعاش بمستشفى بوقاعة، ونظرا لعدم الظفر 
بمــكان قصد عالج هذا الممرض توفي األســبوع 
الماضي، حيث خرجوا في احتجاج ليلي هز هدوء 
هذه المؤسســة االستشــفائية، وبحسب تصريحات 
بعض المحتجين فإن اقدامهم على وقفة أمس كانت 
بســبب عدم االســتجابة لمطلبهم الذي رفعوه وهو 
تعزيــز هــذا المرفق الــذي يغطي خدمات ســكان 
17 بلديــة بالمنقطة الشــمالية والمرضى ما زالوا 
تحت رحمة الفاكس نحو مستشفيات البرج، بجاية 
وعاصمــة الواليــة فــي رحلة البحث عن ســرير 

لإلنعاش.
أكد ممثلي نقابة الشبه الطبي بهذا المستشفى، بأنهم 
يعانــون مــن نقص فادح فــي اإلمكانيــات المادية 
مــن تجهيزات  طبية والوســائل الالزمــة، ناهيك 
عن الضغط الرهيب الذي يعيشــونه يوميا بســبب 

التوافــد الكبير للمرضى على مختلف مصالح هذا 
المستشــفى، وبالتالــي يطالبون مــن مدير الصحة 

بضرورة االســتماع إلى انشغاالتهم وعدم تجاهلها 
والتكفل بها في أسرع وقت ممكن.

عين على الشرق 8

عمال مؤسسة جرمان يغلقون 
طريق عين السمارة

بسبب غياب مصلحة اإلنعاش

الطاقم الطبي لمستشفى بوقاعة بسطيف يف وقفة احتجاجية

أغلق، صباح أمس، عمال شركة جرمان Germanالعمومية المختصة بعتاد التكديس والحمولة مدخل المنطقة الصناعية عين 
سمارة بقسنطينة لالحتجاج على تعطل صب أجورهم لما يقارب خمسة أشهر. 

لم يتلقوا أجورهم منذ خمسة  أ شهر 

n وأعــرب العمال عن ســخطهم من الوضعية 
المعاشــة،حيث صــرح أحدهــم لجريــدة »عيــن 
الجزائر« أنهم منذ سنتين لم يتقاضوا رواتبهم عدا 
دفــع  نصف الراتب لمــرات  وأحيانا أخرى ربعه 
،نظرا لما تعاني منه الشــركة من صعوبات مالية، 
متهما  مدير الشركة بقوله: »المدير العام وطاقمه 
هم من أوصلوا الشركة لهذا الوضع، ونحن نطالب 

برحيله لكنه يفضل اإلقالة على االستقالة«.
وأضــاف نفــس المتحدث أن التســيير العشــوائي 
والنهــب وتضخيــم الفواتيــر كانت ســببا في هذه 
األزمة رغم أن المؤسسة تملك مقومات وإمكانيات 
هائلــة، ولهــذا فهم يــرون أن رحيــل المدير العام 
وطاقمــه أصبح حتميــة ضرورية إلنقاذ الشــركة 
ومصير العمال الذين يتعرضون الســتفزاز يومي 
دفعهــم لقبــول المزايدة المعروضــة والمتمثلة في 
العمل بدوام جزئي ونيل نصف الراتب في السابق.

ومن جهته أوضح ممثل  نقابة العمال أن آخر راتب 
أخــذه العمال هــو نصف راتب شــهر أكتوبر ولم 
يأخذوا شــيئا بعدها، كما أنهم لم يأخذوا المردودية 

الجماعية لسنوات 2017-2018-2019.
وبخصــوص اإلضــراب الــذي نظمــه العمال في 
نهاية شــهر ســبتمبر الماضي، والذي استمر لمدة 
تفــوق العشــرة أيــام، أفاد لنــا أنهم أوقفوه بســبب 
عدم شــرعيته وضغط المســؤولين على إطارات 
بالمؤسســة إليقافه، وأشار إلى أن النقابة استعملت 
بعدها كل الطرق ولم يبقى لهم إال الجمعية العامة، 

والتــي الزالت ممنوعــة لحد اآلن بســبب األزمة 
الصحية، ليكون اإلضراب قانونيا.

كمــا صــرح ذات المتحــدث أن أكبر مشــكل في 
المؤسســة ال يكمن في شــح الطلب على منتوجات 
الشــركة مقارنــة بالعــرض وإنما يعــود إلى عدم 
توفــر الســيولة الكافيــة لشــراء بعــض المــواد 
األوليــة لمواصلة اإلنتاج بصورة جيدة، والســبب 
وراء هذا حســب مــا أفادنا به نفــس المتحدث هو 
أن حســاب المؤسســة مجمد نتيجــة لتراكم الديون 

والدعاوى القضائية المستمرة التي رفعها الدائنون 
والمتقاعدون ألنهم لم يأخذوا مستحقاتهم.

وأكد لنا أنه ورغم عزم العمال على إنقاذ المؤسسة، 
إال أن ظروف العمل الحالية غير مناسبة، مصرحا 
:« حوالــي 460 عامال يعانون منهم من ال يملك 
حتــى لباس العمــل وأحذية الســالمة لم نســتلمها 
منــذ خمس ســنوات، ولهــذا ســنكمل اإلجراءات 

الضرورية لمواصلة اإلضرابات«.

n قاطع، لليوم الثاني على التوالي، موظفو الديوان 
الجهوي لإلحصائيات بقسنطينة العمل احتجاجا على 

عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم.
توقيــف العمــل الــذي أحدث شــلال بجميــع مصالح 
المؤسسة بما فيها مصلحة الرقم التعريفي اإلحصائي، 
جــاء بعد عدة وقفــات احتجاجية نظمهــا الموظفون 
للمطالبة بالحفاظ على مكتسباتهم  المالية و المهنية.

المحتجــون أوضحــوا أنهم حرموا منهــا بعد تحويل 
وصايــة المؤسســة مــن وزارة المالية الــي وزارة 

الرقمنة و اإلحصائيات. 
وأكــد العمــال أن هــذا األمــر ســيمس بوضعيتهــم 
االجتماعية والمهنية خاصة بعدما تقرر خصم 20٪ 
من رواتبهم الشــهرية و٪5 مــن المنحة المردودية، 

.ifrc وحرمانهم من منحة الدخل التكميلي
 ويعتزم الموظفون مواصلة االحتجاج ووقف العمل، 

والتحضير إلضراب رسمي.
آالء مزياني

n احيــت واليــة ميلــة نهــار 
أمس  و على غــرار باقي واليات 
الوطــن الذكــرى المزدوجة لتأميم 
المحروقات و تأسيس االتحاد العام 
للعمــال الجزائريين الموافق ل24 
فيفري من كل عام   بحفل بمتحف 
المجاهــد بميلة حضرته الســلطات 
المدنية و العســكرية و جمع غفير 

من العمال و النقابيين . 
و تــم خالل هد الحفــل التوجه إلى 
روضــة الشــهداء و قــراءة فاتحة 
الكتاب على ارواحهم الطاهرة ليتم 
بعدهــا تكريــم العمــال المتقاعدين 
مــن مختلف المؤسســات العمومية 
ممن قدموا خدمات طيلة مشوارهم 
المهنــي . و القــى  كل مــن والي 

الواليــة و االميــن العــام الوالئي  
لالتحــاد العام للعمــال الجزائريين 
ذكــر  بالمناســبة  بميلــة   كلمــة 
فيهــا بالتضحيات الجســام للعمال 
الجزائرييــن ووقوفهــم رجل واحد 
فــي وجــه االخطــار التــي تهــدد 
البــالد منــد ثــورة نوفمبــر و الى 
غايــة يومنــا هــادا  .كمــا تطرق 
االمين العام الوالئي الى مكتسبات 
العمال الجزائريين مند االســتقالل 
و تأميــم المحروقات الدي ال يزال 
انجــازا تاريخيا للدولــة الجزائرية 

المستقلة .

محمد بوسبتة

المتنقلــة  الفرقــة  تمكنــت   n
للشــرطة القضائيــة بالخروب من 
توقيــف مســبوق قضائيــا يبلغ من 
العمر 28 سنة ، متورط في قضية 
حيــازة مواد صيدالنية ذات منشــأ 
أجنبــي تحمــل خصائــص مخدرة 

ومؤثرة عقليا لغرض المتاجرة . 
بيــان  حســب  القضيــة   حيثيــات 
صادر عــن خلية االتصــال ألمن 
والية قسنطينة  تعود إلى معلومات 
وردت إلى ذات الفرقة بخصوص 
قيــام شــخص بترويــج أدوية ذات 
خصائــص مخدرة ومؤثــرة عقليا 
ليتــم فتــح تحقيــق ، األبحــاث   ،
والتحريــات الميدانيــة مكنــت من 
رصد مــكان تواجــد المشــتبه فيه 
علــى  يســتقلها  التــي  والمركبــة 
مســتوى مدينــة عين الســمارة  ، 

الخطــة العملية المحكمة مكنت من 
توقيف هذا األخير على متن مركبة 
، بإخضاعــه للتفتيــش تــم ضبــط 
بحوزتــه مبلــغ مالي مــن مختلف 
الفئات النقديــة ، كما مكن التفتيش 
الدقيــق للمركبــة من حجــز كيس 
بالســتيكي أبيض اللــون بالمقاعد 
الخلفية لها يحتوي على 33 مشــط 
مــن دواء بريغاباليــن 300 ملــغ 
ليتــم   ، كبســولة   495 بمجمــوع 
تحويله إلى مقر الفرقة الســتكمال 
الالزمة .. القانونيــة  اإلجــراءات 
بعد االنتهــاء من مجريات التحقيق 
تــم تقديم المشــتبه فيه أمــام النيابة 
إجــراءات  ملــف  وفــق  المحليــة 

جزائية .
دالل.ب

n تمكن أفراد الســرية اإلقليمية 
ألمــن الطرقــات للــدرك الوطني 
إيقــاف  مــن  بوعريريــج،  ببــرج 
شخصين و حجز كمية معتبرة من 
األدوية المصنفة على أنها مؤثرات 
عقليــة، قــدرت ب 714 قــرص 
مهلوس نــوع بريقابلين، باإلضافة 
إلى المركبة الســياحية المســتعملة 
فــي الجريمة العمليــة تمــت بأول 
امــس  ، أثنــاء قيام أفراد الســرية 
بنقطة مراقبة على مستوى الطريق 
المخصــص   05 رقــم  الوطنــي 
للوزن الثقيل بالضبط بمدخل بلدية 
بــرج بوعريريــج، أين تــم توقيف 
مركبة نوع فولســفاكن على متنها 
شــخصان، ويتعلق األمر بكل من 

المسمى ) م، ص(  البالغ من العمر 
31 سنة والمســمى ) ق،ع( البالغ 
مــن العمر 34 ســنة، بعــد تفتيش 
المركبة و المشتبه بهما تفتيشا دقيقا 
تم العثور علــى المواد الصيدالنية 
المذكــورة أعــاله مخبأة  ومموهة 
علــى  بالســتيكي،  كيــس  داخــل 
إثرهــا تم توقيفهمــا واقتيادهما إلى 
مقــر فرقة الــدرك الوطنــي ببرج 
بوعريريــج مــن أجــل مواصلــة 
التحقيق. بتاريــخ 23/02/2021 
وبعد اســتكمال إجراءات التحقيق، 
تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات 
القضائية المختصة أين تم إيداعهما 

الحبس
موسى .ت 

الحمايــة  مديريــة  نظمــت   n
المدنيــة لوالية قســنطينة ، أمس ، 
منــاورة تطبيقيــة تدخل فــي إطار 
للمنــاورات  الســنوي  البرنامــج 
الخاص بالمؤسســات على مستوى 
قطاع التدخل ، حيث قامت الوحدة 
الثانويــة للحمايــة المدنية بالمنطقة 
الصناعيــة بالمــا ببلدية قســنطينة 
–ســيناريو  تطبيقيــة  بمنــاورة   ،

المنــاورة انفجــار علــى مســتوى 
المرجلــة – متبــوع بحريــق على 
مستوى متوســطة بوالصوف عبد 
الحفيــظ ، وهذا لرفــع من جاهزية 
وتقديــم  التدخــل  أثنــاء  األعــوان 
شــروحات فــي المبــادئ األوليــة 
لإلسعافات لفائدة التالميذ والعاملين 

بالمتوسطة.
المشطة امال

أقدم، صبيحة أمس، الطاقم الطبي والشــبه طبي للمؤسســة االستشفائية السعيد عوامري ببوقاعة شمال والية سطيف على تنظيم 
وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمؤسسة، تنديدا بالتماطل في تزويد هذه المؤسسة بمصلحة االنعاش.

موظفو الديوان الوطني لإلحصائيات يقاطعون العمل بقسنطينة

ميلة تحي ذكرى تأميم المحروقات
 و تأسيس االتحاد العام للعمال الجزائريني

توقيف مسبوق وحجز 495 
كبسولة مهلوسات بقسنطينة 

توقيف شخصني و حجز كمية من 
األقراص المهلوسة  بربج بوعريرج

مناورة حول انفجار  متبوع بحريق  
بمتوسطة بوالصوف بقسنطينة 

الخميس  25 فيفري   2021
الموافق لـ 13 رجب 1442

سطيف : سفيان خرفي 

قسنطينة:آالء مزياني



متفرقات 

n   مازالــت العديد مــن العائالت 
القاطنــة بهذه المنطقــة  تعيش حياة 
بدائية تطبعها العزلة والفقر المدقع، 
حيــث يواجه هــؤالء الســكان حياة 
قاســية، إذ ما زالت العائالت هناك 
تحتطب ألجــل التدفئة والطهي عند 
فقــدان قــارورات الغاز، وكشــفت 
جولتنا االستطالعية التي قادتنا إلى 
المنطقــة، عــن مدى المعاناة التــي 
يكابدونهــا يوميا، حيــث ال يزالون 
يعتمدون على المقومات البدائية من 
وتبدأ معاناة المواطنين  البقاء،  أجل 
من الطريق الرابط نحو مقر البلدية 
والذي اليصلح حتى لســير الدواب 
يشــقه وادي كبيــر وخالل تســاقط 
االمطــار ينتظــر ســكان المنطقــة 
لســاعات طويلــة من اجــل العبور 
الــى ســكناتهم او التوجــه نحو مقر 
البلديــة رغــم ان المســافة التتعدى 
ال5 كلم وقال لنا  شــيخ ارتســمت 
علــى وجهه همــوم الحيــاة أن كل 
شــتاء تعــزل منطقتهم عــن البلدية 
نظــرا لالمطارالتــي تتســاقط على 
المنطقــة وتحــول المســلك الريفي 
إلى برك وأوحال ال يســتطيع حتى 
الراجلين الســير عليه وهو ما يدفع 
بتوقــف حافة النقل المدرســي نحو 
احــدى المــدارس الريفيــة بالقرية 
المجــاورة كيســة ، فيما ذكر بعض 
مــا تبقى مــن الشــباب بالقرية أنهم 
يعيشــون حيــاة بدائيــة خاصــة في 
ظــل غيــاب المقومــات األساســية 
للحيــاة أما فيما يخص الصحة، فإن 
كارثة عدم صالحية الطريق يزداد 

الوضــع خطورة خاصــة في فضل 
الشتاء وتساقط االمطار اين يفرض 
الــوادي منطقــه ، حيــث تضطــر 
أغلب الحوامل إلى وضع مواليدهن 
فــي المنــازل لتعــذر فــي كثير من 
األحيان النقــل للوصول إلى العيادة 
الطبيــة  وهو مــا يعرضهن لخطر 
المــوت، وما زاد من تذمر ســكان 
المنطقة معاناة تالميــذ المؤسســات 
التربوية اذ يجدون صعوبات كبيرة 
فــي االلتحاق بمقاعد الدراســة وما 
الشقاء والحرمان ليوميات  قيل عن 
هؤالء الســكان فــان بــاردة الخير 
التي شــجعت الســكان اكثــر انجاز 
الطريــق االجتنابي الذي يمر  على 
مســافة 1 كلــم عــن القريــة وهي 

المســافة التي ال تصلح حتى لعبور 
الجــرارات ما دفــع القيــام مؤخرا 
بحركــة احتجاجية ولق الطريق في 
وجه المــارة مطالبين بتدخل رئيس 
البلديــة لتهيئة هذه المســافة  ورغم 
الوعــود المقدمة مــن طرف رئيس 
البلديــة توفيــق بوزرياطــة، إال أنه 
لحد الســاعة تبقى االمــور كما هي 
عليــه  وما قيل عن جوانب عدة من 
الســلبيات التي حولــت حياة هؤالء 
الى جحيــم حقيقي فان المياه  تعتبر 
اكبــر كارثة تهــدد الســكان اذ بعد 
انجاز احــد االبار لتموين الســكان 
بالميــاه الصالحة للشــرب منذ اكثر 
من عقديــن تبين بعد عملية االنجاز 
ان هــذه الميــاه غير صالحــة تماما 

للشــرب وتمتــاز بملوحــة مــا دفع 
بســكان المنطقة الى االعتماد على 
الصهاريــج لجلب المياه من مناطق 
مختلفة رغــم االعبــاء المالية التي 
تقــع علــى عاتقهم ويضيف ســكان 
المنطقة التي استبشرت خيرا بعبور 
الطريق االجتنابــي الجديد بمحاذاة 
قريتهم ان المسافة التي تربطهم مع 
ذات الطريــق والتي تقــدر بحوالي 
1.5 كلم  غير صالحة حتى لســير 
الحيوانات ورغم مطالبهم المتكررة 
مع السلطات البلدية لتسوية الطريق  
” بالتفنــة ” على االقــل إال أن ذلك 
يبقى حلمــا يراودهم رغــم الوعود 
المقدمــة من طــرف رئيــس بلدية 

بوالحاف الدير . 

الشــعبي  المجلــس  وكان    n 
لواليــة باتنة قد خصــص دورة في 
فيفــري الماضي لمناقشــة وضعية 
النقــل بالواليــة  وتم التطــرق إلى 
قــرار تجميــد مشــروع الترامواي 
للمدينة ثم الغاؤه وعبر بصوت عال  
عن اســتيائه من هذا االجراء الذي 
اعتبــره عــدد من النواب متســرعا 
ولم يستند لمعطيات ميدانية وواقعية 
كمــا أن  هذا القرار جانب الصواب 
والحوا على وجوب اعادة النظر فيه 
وكان مشــروع الترامــواي قــد تــم 
اعتمــاده فــي 2014 وخصص له 
مبلــغ مالي أنداك يقدر بمليار ومائة 
وخمســة وثمانين مليــون دينار وتم 
اإلعالن عن مناقصة وطنية ودولية 
النجازأشــغال الخــط األول ،اال أن 
المشــروع سرعان ما تم تجميدة في 
نفس السنة ، وبقي يراوح مكانه الي 
اليوم بينما اســتؤنفت اشــغال انجاز 
عدة مشاريع للترامواي في واليات 
أخرى تقل اهمية من حيث المساحة  
وعدد الســكان عن باتنة  وال تعرف 
تلك المشــاكل العويصة المطروحة 
حاليــا في المدينــة والتي تزداد حدة 

وتفاقما.
وتحمل الجهات المهتمة بالترامواي 
أنــاء المدينة  النافذيــن والمتوقعين 
انداك في الهيئات الرسمية والمنتخبة 
علــى الصعيــد الوطني المســؤولية 
الكاملــة في ترك المشــروع يذهب 

مع الريح وعدم الدفاع عنه وحمايته 
،فلــو انها تحركــت واجمعت قواها 

بما فيه الكفاية ليتم تجسيده .
مدينــة باتنــة تعــرف فــي الوقــت 
الحاضــر أزمــة خانقة فــي حركة 
المرور تصل إلى مداها في ساعات 
الشــوارع  تغلــق  ،حيــث  الــدروة 
الكبرى تماما وتضطر مصالح أمن 
الوالية إلى االنتشــار في الشــوارع 
لتنظيــم حركــة المرور للســيارات 

والمركبــات مــن مختلــف االنواع 
واالحجــام  وتأتــي هــده الوضعية 
الخانقــة ألســباب عديدة مــن بينها 
تزايــد عــدد المركبــات القادمة من 
كل واليات الوطــن باعتبار المدينة 
همــزة وصــل بين مختلــف مناطق 
الوطــن يضــاف اليهــا االســتعمال 
الكثيف للســيارات الشخصية مقاب 
قلــة حافــالت المؤسســة العمومية 
للنقــل الحضــري  وعــدم مســايرة 

مخطــط النقــل الدي تضعــه اللجنة 
الوالئية المكلفة به من وقت آلخر

الترامواي لو انجز فإنه سيساهم في 
نقل تسعين ألف راكب يوميا حسب 
الدراســة التقنيــة التــي أعــدت من 
أجلــه ويقض نهائيا علــي االختناق 
المروري ألنه يســلك مسارا محددا 
ال توجــد فيه توقفات كما يودي الي 
سحب الحافالت الكثيرة  والمركبات  

غير المناسبة لحركة المرور.

n اســتفادت 206 عائلــة 
قاطنــة بحي مبــارك الميلي 
بلديــة الونــزة، من ســكنات 
جديــدة، تــم ترحيلهــم إليها 
باألمس وذلك تحت إشــراف 
و  الونــزة  بلديــة  رئيــس 
الســلطات المحلية واألمنية، 
حيث تندرج هاته العملية، في 
إطار برنامج الدولة للقضاء 
علــى الســكن الهــش، حيث 
أفرجــت قائمــة المســتفيدين 
بلديــة الونــزة والتــي قــدر 
عائلــة   206 ب  عددهــم 
تقطن بالسكنات الهشة، وفي 
هــذا اإلطــار صــرح ”هباز 
عبــد الحميــد” رئيــس بلدية 

الونزة، أن هــذه العملية هي 
الثانيــة من نوعهــا، حيث تم 
ترحيل المســتفيدين لسكنات 
الئقــة ومتوفرة علــى جميع 
مرافــق الحيــاة الضرورية، 
فــي انتظار عمليــات أخرى 
مشــابهة فــي األيــام القليلــة 
القادمة، من جهتهم استحسن 
المستفيدون هذه العملية التي 
وخلقت  صدورهــم  أثلجــت 
صــدى طيب وفرحــة كبيرة 
وسط عائالتهم، الذين ودعوا 
حياة القصدير وتسلموا بيوتا 
الئقــة تضمــن لهــم الحيــاة 

الكريمة .
منى بوعكاز 

n  فــي إطــار إحيــاء اليوم 
العربــي للســياحة المصــادف 
لــــ 25 فيفــري 2021 تحت 
شــعار )التحــول الرقمي نحو 
ســياحة عربية آمنة (، نظمت 
أول  أمــس مديريــة الســياحة 
و الصناعــة التقليدية و العمل 
العائلــي لواليــة تبســة أبواب 
للمواطنيــن إلبــراز  مفتوحــة 
المقومــات الســياحية للواليــة 
وأهميتهــا فــي خلــق الثروة و 
مدى أهمية تفعيل دور السياحة 
النســبية  فــي تعظيــم الميــزة 
العربيــة  للــدول  والتنافســية 
عموما و والية تبسة خصوصا 
كمنطقة جذب سياحي, وتقديراً 
الســياحية  الصناعــة  لــدور 
الوطنــي  لالقتصــاد  كقاطــرة 

لتوفير العملة الصعبة وفرص 
أهــم  باعتبارهــا مــن  العمــل 
المســتدامة  التنميــة  عوامــل 
انطالقــا مــن دورهــا كحلقــة 
الوصل بيــن القطاعيــن العام 
لخدمــة  أيضــا  و  والخــاص 
والمجتمعات  الــدول  اقتصــاد 
المحلية دون االضرار بالثروة 
الطبيعيــة أو التراثيــة أو البيئة 
مــن خالل تزايــد االقبال علي 
والمواقــع  المناطــق  ســياحة 
التراثيــة والعمــل علــي زيادة 
الوعــي البيئــي والثقافــي في 
لــدي  المحليــة  المجتمعــات 
دول العالــم العربــي عموما و 

المواطن التبسي خصوصا .
هواري .غ

مطالب برفع التجميد عن ترامواي باتنة

عين على الشرق 
9

تطالب شرائح واسعة من سكان مدينة باتنة ومعها هيئات المجتمع المدني وهيئات مسؤولة من الحكومة بضرورة رفع 
التجميد عن مشروع انجاز شبكة للترامواي بعاصمة الوالية والذي كان قد خصص لعاصمة الوالية في وقت سابق 
ثم التراجع عنه في ما بعد ،في الوقت الدي استمرت فيه عمليات انجاز الترامواي في عدد كبير من عواصم الواليات 

األخرى.

عنوان للبؤس والشقاء والحرمان و مياه ملوثة منذ عقدني
حالة من اليأس واإلحباط يعيشــها ســكان منطقة قرية عين الجابية التابعة لبلدية بوالحاف الدير والتي تبعد عن مقر عاصمة 
الوالية ب 3 كلم  من الناحية الشمالية بسبب الظروف االجتماعية المتردية التي مست كل مناحي الحياة، فخالل زيارة معاينة 
الى المنطقة ، وقفنا على حياة البؤس والشقاء التي يكابد معاناتها السكان الذين عبروا عن تذمرهم لغياب تكفل حقيقي بمشاكل 

تعترضهم يوميا في غياب تام للسلطات المحلية .

باتنة : محمد غناي 

تبسة : هواري غريب 

معاناة  سكان عني الجابية ببلدية بوالحاف الدير  بتبسة

ترحيل 206 عائلة لسكنات 
جديدة ببلدية الونزة

ابواب مفتوحة  بتبسة ألجل 
سياحة عربية موسعة

الخميس  25 فيفري   2021
الموافق لـ 13 رجب 1442

أنجز يف واليات أقل مساحة وسكان من عاصمة األوراس 

قرر المجلس غرفة شــؤون األســرة علنيا غيابيا للمدعى عليه األول في الترجيع )بن زينة محمد شريف( 
و حضوريا للمدعى عليه الثاني في الترجيع ) بن زينة عماد( و نهائيا: 

في الشكل : قبول دعوى الترجيع.
في الموضوع : إفراغ القرار الصادر عن الغرفة بتاريخ 2020/06/09 فهرس رقم 2020/ 882 و معه 
المصادقة على تقرير الخبير دقيش اســماعيل المودع تقريريه بتاريخ 2020/07/07 تحت رقم 2020/ 
85 و بالنتيجة القرار بالحجر على المدعى عليه األول في الترجيع بن زينة محمد الشريف المولود بتاريخ 
1932/02/23 بثنية النصر )برج بوعريريج( البيه سعيد و امه بجو زوينة و تعيين المدعية في الترجيع 
علواش نادية كمقدمة عليه لرعايته و القيام بشؤونه متصرفة في ذلك تصرف الرجل الحريص على نفسه 
و ماله و مراعيا في ذلك مصلحة المحجور عليه , مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية ثنية النصر بالتأشير 

في عقد ميالد المحجور عليه بن زينة محمد الشريف بعبارة )محجور عليه(.
تحميــل المرجعــة بالمصاريــف القضائية بما فيها الرســم القضائي المقدر ب ســبعمائة و خمســون دينار 

جزائري )750دج(.
بذا صدر هذا القرار و افصح به جهرا بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور اعاله و امضي أصل هذا القرار 

بمعرفة الرئيس والمستشار المقرر و  أمين الضبط.

الرئيس)ة(المستشار)ة( المقرر)ة(أمين الضبط)ة(

حكم بالحجر

حكمت المحكمة حال فصلها في شؤون االسرة علنيا حضوريا في أول 
درجة 

في الشكل : قبول الدعوة
فــي الموضوع: الحجر علــى المدعى عليه وصفــان المحفوض المولود 
بتاريــخ 1943/06/17 بــراس الــوادي ألبيــه الصالــح و أمه وصفان 
الخامســة وتعييــن ابنته وصفان ام هانــي مقدما عليه مــن أجل رعايته 
والقيام باموره القانونية واإلدارية  مع األمر بنشــر ملخص من منطوق 

هذا الحكم بسعي من المدعية وتحميلها مصاريف القضائية
لــذا صدر الحكم وافصح به جهارا في الجلســة العلنية المنعقدة بالتاريخ 

المذكور اعاله وأصحابه امضينا اصله نحن الرئيس وأمين ضبط

حكم بالحجر

 إشهار



n  وأوضــح ســيدي أوكال في تصريــح لوكالة 
األنباء الجزائرية ، أن ”قوات االحتالل المغربي 
خرجــت مســاء 21 فيفري الجاري مــن منطقة 
طــارف بوهندة بهــدف إقامة جــدار جديد، لكن 
الجيــش الصحــراوي تصــدى لهــذه القــوات”، 
 مشــيرا إلى أن ”الضربات متواصلة لحد اآلن«.
  و أبــرز المســؤول العســكري ، أن القــوات 
الصحراويــة كبدت الجيش المغربــي، كحصيلة 
أوليــة، ”خســائر معتبــرة” فــي األرواح و فــي 
العتاد، منها ”تدمير ســيارة تويوتا و سيارة جيب 
وجرافتيــن«، الفتــا إلى أن »محــاوالت الجيش 
المغربي إقامة جدار جديد ينســف أكاذيبه ميدانيا 
 حــول عدم وجود حرب في الصحراء الغربية«.
 وأضــاف قائــال، ”إذا لــم تكــن هنــاك حــرب، 
لمــاذا تحــاول القــوات المغربيــة إقامــة أحزمة 
دفاعــات جديــدة”، معتبــرا مــا تقوم بــه القوات 
المغربيــة جنــوب المغــرب هو ”تعبيــر واضح 
عــن خوفهــا وهلعهــا مــن العمليــات النوعيــة 
للجيــش الصحراوي، علمــا أن هــذه المنطقة”، 
يقول ســيدي اوكال، ”محمية ذاتيا بحكم طبيعتها 
 الجغرافية الوعرة، كونها سلسلة جبلية متصلة«.
  و نبــه األميــن العــام لوزارة األمــن و التوثيق 
لخطورة التصعيد العسكري المغربي منذ الخرق 
الســافر التفاق وقف إطالق النار في 13 نوفمبر 

المنصــرم، محــذرا من ”اتســاع دائــرة الحرب 
 مــع محاولــة إقامــة حــزام جديد في الشــمال«.
 وذكر في ســياق متصل، بالحزام الدفاعي الذي 
أقامتــه القــوات المغربية شــهر نوفمبر الماضي 
بمنطقــة الكركرات ، و هذا كلــه، يؤكد ”تصعيد 
خطير تنذر باشــتعال الحرب”، مشــددا على أنه 

رغــم أننا ال نملــك أرقام دقيقة، إال أن الخســائر 
في صفوف الجيش المغربي كانت ”كبيرة جدا”، 
متوعــدا المغــرب لتطوير أســاليب الهجوم على 
قواته، و بعمليات نوعية ستلحق له خسائر فادحة.
ق ـ د

n وقال حسن روحاني: ”اعتراف الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بســلمية البرنامج النووي يســحب 
الذريعــة من أعداء إيــران”، مضيفــا أن ”بالده 
تقف بقــوة في االتفاق النووي، وال تزال ملتزمة 

به وستحافظ عليه«.

للحــرب  وتحملهــا  إيــران  وأكمل: »صبــر 
االقتصاديــة ســاهم فــي الحفــاظ علــى االتفاق 
النــووي ال  أن » االتفــاق  النــووي«، مؤكــدا 
يــزال قائما بفضل إيــران، وليس بفضل الطرف 

اآلخر«.

وأشــار الرئيس اإليرانــي إلــى أن ”العالقة بين 
طهــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية هامة 
إلثبــات نوايا إيــران النووية الســلمية أمام العالم 
ودفــع االتهامات عنها”، مشــددا علــى أن ”هذه 
الوكالــة الدوليــة صمــدت أمــام تهديــدات إدارة 
الرئيــس األمريكــي الســابق، دونالــد ترامــب، 
وضغوطهــا، وأعلنت التــزام طهــران باالتفاق 

النووي ضمن 15 تقريرا«.
وتابع حســن روحاني مخاطبا البرلمان اإليراني 
الــذي انتقــد حكومته لعالقتها الجيــدة مع الوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية: ”عالقة إيران مع الوكالة 
الدوليــة ومنظمة األمم المتحدة في غاية األهمية، 
وينبغي الحفاظ عليها”، مشــيرا إلى أن ”الحكومة 
ملتزمــة بتنفيــذ قانون البرلمان بشــأن األنشــطة 

النووية اإليرانية«.
وأردف: »نســعى لتنفيــذ القانون واثبات ســلمية 
برنامجنا النووي والحفاظ على العالقة مع الوكالة 
الدولية في الوقت ذاته«، موضحا أن »الحكومة 
نفــذت القانون بحذافيره، وتصرفت بذكاء ووعي 

مع الوكالة الدولية في االتفاق األخير«.
كمــا حــذر الرئيــس اإليراني من أنــه ”ال ينبغي أن 
نسعى لجعل الرأي العام العالمي ينقلب ضد إيران«.
ق ـ د

األمني العام لوزارة األمن و التوثيق الصحراوية  سيدي اوكال

الجيش الصحراوي يفشل محاولة 
المغرب إقامة حزام جديد

 الرئيس اإليراين، حسن روحاين: 
ال نسعى لحيازة السالح النووي وعالقتنا مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية هامة إلثبات نوايانا

منظمة الصحة العالمية: 
وباء كورونا قد ينتهي بحلول العام المقبل لكن الفريوس لن يختفي

10  عين على العالم 

 قال األمين العام لوزارة األمن و التوثيق  سيدي اوكال، إن الجيش الصحراوي أحبط خالل الساعات األخيرة 
محــاوالت قــوات االحتالل المغربي، إلقامة حزام جديد، كما كبدها خســائر ”معتبــرة” في األرواح و العتاد، 

متوعدا الجيش المغربي بتطوير أساليب الهجوم و بعمليات نوعية األيام القادمة.

 أكد الرئيس اإليراني، حســن روحاني، أن طهران ال تســعى لحيازة الســالح النووي، وأن أنشــطة إيران النووية 
لألغراض السلمية فقط.

 وزير الخارجية األمريكي، أنتوين بلينكن:

الواليات المتحدة قلقة من حالة حقوق 
اإلنسان يف مرص وإمكانية رشائها 

مقاتالت روسية

 n   أعــرب وزيــر الخارجيــة 
بلينكــن،  أنتونــي  األمريكــي، 
خــالل اتصــال هاتفي مــع نظيره 
المصري، سامح شكري، عن قلق 
الواليات المتحــدة من حالة حقوق 
اإلنســان في مصر وإمكانية شراء 

القاهرة مقاتالت روسية.
الخارجيــة  وزارة  وذكــرت 
األمريكيــة، فــي بيان مســاء أول 
أمــس، أن بلينكــن أجــرى اليــوم 
مكالمة مع شــكري، حيث ”شــددا 
على أهمية الشــراكة االستراتيجية 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  القويــة 
ومصــر، خاصة فــي مجال األمن 
والتعــاون الجــاري فــي مكافحــة 
اإلرهاب، كما تبادال اآلراء بشــأن 

قضايا إقليمية«.
وأضــاف البيان أن بلينكن ”أعرب 
عن مباعــث قلق من قضية حقوق 
اإلنســان، التــي شــدد علــى أنهــا 
ســتكون مركزيــة فــي العالقــات 
األمريكيــة المصريــة، وكذلك من 
احتمال شــراء مصر مقاتالت من 

نوع سو35- من روسيا«.
الخارجيــة  وزيــرا  بحــث  كمــا 
”دعــم  والمصــري  األمريكــي 

مفاوضــات الســالم برعاية األمم 
المتحدة فــي ليبيا وعملية الســالم 
في الشرق األوســط والتعاون في 

مكافحة اإلرهاب في سيناء«.   
وســبق أن أعلن شكري أن اإلدارة 
األمريكية الجديــدة بقيادة الرئيس، 
جــو بايدن، لم توضــح بعد لمصر 
مواقفهــا إزاء عــدد مــن قضايــا 
اإلقليم، مشــددا علــى أن العالقات 
وثيقــة  األمريكيــة  المصريــة 

واستراتيجية منذ 4 عقود.
وفــي 17 فيفري أعلنت الخارجية 
علــى  وافقــت  أنهــا  األمريكيــة 
تكتيكيــا  صاروخــا   168 بيــع 
بأنهــا  القاهــرة  لمصر ووصفــت 
”الشــريك االســتراتيجي المهم في 

الشرق األوسط«.
لكــن المتحــدث باســم الخارجيــة 
األمريكيــة، نيــد برايــس، أكد أن 
مبيعــات الســالح لمصــر كانــت 
تجديدا روتينيا للصواريخ الدفاعية 
التابعــة للبحريــة، ولــن يمنع ذلك 
واشنطن من مواصلة التركيز على 

قضية حقوق اإلنسان.
ق ـ د

n  رّجــح مديــر المكتــب اإلقليمــي لمنظمة الصحــة 
العالميــة فــي أوروبــا، هانز كلــوج، أن يتنهــي وباء 

كورونا مطلع العام المقبل.
ونقلــت قنــاة »DR« الدنماركيــة عن المســؤول في 
منظمــة الصحــة العالميــة، قولــه: ”انتهى الســيناريو 
األســوأ، بتنا نعرف المزيد عــن الفيروس مقارنة بعام 

2020، عندما بدأ حينها في االنتشار«.
وأكد كلوج أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام 

المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.
في الوقت نفســه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، 
ألنه حتى اآلن ال يمكن ألحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن 

أن يتطور الوضع الوبائي.
و كانــت منظمة الصحة العالميــة، قد أعلنت في وقت 
ســابق أن عدد المصابين بفيــروس كورونا في العالم 

انخفض في األســبوع من 15 إلى 21 فيفري، بنســبة 
%11، فيمــا انخفــض عــدد الوفيــات بنســبة 20% 

مقارنة باألسبوع السابق.
وذكرت منظمة الصحة في النشرة الوبائية األسبوعية 
الصــادرة اليوم األربعاء، أنه تم تســجيل انخفاض في 
عــدد اإلصابات الجديــدة بفيروس كورونا لألســبوع 

السادس على التوالي.
وقالت المنظمة إن عدد اإلصابات ارتفع بواقع مليونين 
و457 ألــف إصابة خالل األســبوع الماضي، فيما تم 

تسجيل 66359 حالة وفاة.
وأضافت أن انخفاض عدد اإلصابات تم تسجيله بشكل 
خاص خالل األســبوع الماضي في أمريــكا الجنوبية 
وأمريــكا الشــمالية  )بنســبة %19(، ومنطقة غرب 
المحيط الهادئ )بنسبة %9(، وأوروبا )بنسبة 7%(، 

وشرق المتوسط   )بنسبة 7%(.
كذلــك انخفض معدل الوفيات في هذه المناطق بنســبة 
%23 و %6 و %19 و %3 علــى الترتيــب فــي 

نفس الفترة.
وتم تســجيل انخفاض فــي معدل الوفيات فــي إفريقيا 

بنسبة %20، وجنوب شرق آسيا بنسبة 6%.
وفــي األمريكيتيــن أصيــب أكثــر مــن 1.06 مليون 
شخص خالل األسبوع األخير بفيروس كورنا، وتوفي 
أكثــر من 34 ألفــا، وفي أوروبا تم تســجيل أكثر من 
939 ألــف إصابــة جديدة، وأكثر مــن 24 ألف حالة 
وفاة، وفي شرق البحر األبيض المتوسط   حدد األطباء 
أكثــر مــن 181 ألف مصاب، وتوفــي أكثر من 2.4 

ألف شخص.
ق ـ د
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 n  كشف استطالع أجرته القناة 
12 اإلسرائيلية أن حزب ”الليكود” 
بزعامــة بنيامين نتنياهو ســيحصل 
علــى 28 مقعــدا فــي االنتخابــات 
البرلمانية المقررة في مارس، بينما 

تراجع تمثيل ”القائمة المشتركة«.
وأظهر االســتطالع أن حزب ”يش 
عتيــد” برئاســة رئيــس المعارضة 
يائيــر لبيــد، ســيحصل علــى 18 
مقعدا، بينما ســيصل حــزب ”أمل 
جديــد” برئاســة جدعــون ســاعر 
المنشــق عن حــزب ”الليكود” على 
13 مقعدا، وتحالف ”يمينا” اليميني 
بينــت  نفتالــي  برئاســة  المتشــدد 

فسيحصل على 11 مقعدا.
أما ”القائمة المشــتركة” العربية في 
الكنيست اإلســرائيلي برئاسة أيمن 
عودة فــي مركباتها الثالثة ”الجبهة 
والمســاواة،  للســالم  الديمقراطيــة 
الديمقراطــي،  الوطنــي  والتجمــع 
والحركــة العربيــة للتغييــر”، بعد 
انشــقاق ”القائمة العربية الموحدة”، 
بحســب  تمثيلهــا  فســيتراجع 
االستطالع من 15 مقعدا حاليا إلى 
9 مقاعــد، فيمــا لم تجتــاز ”القائمة 
العربية الموحدة” برئاســة منصور 
عباس نسبة الحسم وستحصل على 

%2 من أصوات الناخبين.
حــزب  أن  االســتطالع  وأظهــر 
”شــاس« المتديــن برئاســة ارييــه 
درعــي ســيحصل علــى 8 مقاعد، 
وحزب ”يهــدوت هتوراة« المتدين 
برئاســة موشــيه غافنــي وحــزب 
”يســرائيل بيتينو« برئاسة أفيغدور 

ليبرمــان ســيحصل كل منهما على 
7 مقاعــد، ويليهما حــزب ”العمل” 
اليساري برئاســة ميراف ميخائيلي 

فسيحصل على 6 مقاعد.
وبين االســتطالع أن حزب ”أزرق 
أبيض” برئاســة وزيــر األمن بيني 
غانتس، ســيحصل على 5 مقاعد، 
أمــا حــزب ”الصهيونيــة الدينيــة” 
اليميني المتطرف برئاســة بتسلئيل 
ســموتريتش، وحــزب ”ميرتــس« 
اليساري برئاسة نيتسان هوروفيتش 
فسيحصل كل منهما على 4 مقاعد.
كما كشف االستطالع عن األحزاب 
الحســم  نســبة  تتجــاوز  ال  التــي 
الحــزب  االنتخابــات وهــي:  فــي 
”االقتصادي الجديد” برئاسة يارون 
زليخــه ويحصل علــى %2.1 من 
أصــوات الناخبين، ويليــه ”القائمة 
العربية الموحدة” برئاســة منصور 
عبــاس وتحصــل علــى %2 مــن 

أصوات الناخبين.
وحــول الشــخصية األنســب لتولي 
منصب رئاسة الحكومة، فقد أجاب 
%31 مــن المســتطلعة آراؤهم أن 
نتنياهــو هــو مــن يســتحق ترؤس 
الحكومــة، ويليه يائيــر البيد حيث 
أجــاب %20 من المســتطلعين أنه 
األنســب، وبعدهــا يأتــي جدعــون 
ساعر بنسبة %15، ونفتالي بينيت 
%13، وقــال %15 إن أيــا مــن 
األســماء المطروحة غير مناســبة 

لترؤس الحكومة.
ق ـ د / وكاالت

حسب استطالع أجرته القناة 12 اإلرسائيلية

حزب ”الليكود” سيحصل عىل 28 
مقعدا يف االنتخابات المقبلة
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حرية و مسؤولية 

كأس أمم إفريقيا 
ألقل من 17 سنة: 

 المنتخب الجزائري 
يواجه نظريه الكونغويل 

يوم 14 مارس

الرابطة األوىل لكرة القدم : 
رصاع عن بعد بني 

الرائدني
 و مولودية الجزائر

- شبيبة القبائل
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لوكاس فاسكيز يحدد مهلة لحسم مستقبله مع الريال
القيمة السوقية لمبابي تعزز طموحات 

الملكي في صفقة الفرنسي األسمر

ص13        ريال مدريد يتمسك ببقاء راموس

يف حال تأهله  إىل مونديال قطر 

المنتخب الوطني 
يواجه كرواتيا 

نائب بطل العالم  
يف مارس 2022

ص12



n و مــن المرتقــب أن يتم تحدد 
مــكان و تفاصيــل هــذه المبــاراة 
المحتملــة قبــل شــهر عن ســحب 
عمليــة القرعــة للمرحلــة النهائية 
لمونديــال2022- )21 نوفمبر - 
18 ديســمبر( المقــررة في أفريل 

.2022
فمشروع مباراة ودية بين الجزائر 
و كرواتيــا ليس حديــث العهد، بل 
كانــت االتصاالت قــد انطلقت في 
ســنة 2020 خالل لقاء جرى في 
شــهر اكتوبــر الماضــي بزغرب 
بيــن رئيــس االتحاديــة الكرواتية 
لكرة القدم، دافور ســوكر و سفير 
الجزائــر بكرواتيــا، مختــار أمين 

خليف.
 و صرح الســفير الجزائري عقب 
هــذا اللقــاء قائال:« لقد ســمح هذا 
اللقاء الشــيق، وضع أسس تعاون 
مســتقبلي بين اتحاديتــي كرة القدم 
للبلدين. انا على يقين بأنه ســتكون 
هناك فــرص لتنظيم مبــاراة ودية 
بيــن المنتخبيــن الوطنييــن، ممــا 
ســيدعم أكثر العالقات الوثيقة بين 

بلدينا و شعبينا«.
نفــس االنطباع أكده رئيس االتحاد 
الكرواتــي، دافــور ســوكر الــذي 
عبر عــن ارتياحه لهــذا اللقاء مع 
كمــا  الجزائــري،  الديبلوماســي 
أبــدى ابتهاجــه لفكــرة »تطويــر 
العالقات« مع أصدقائه الرياضيين 

الجزائريين«.
و اعلنت االتحادية الجزائرية لكرة 
القــدم اليوم االربعــاء عن تحضير 
اتفاقيــة تعــاون بيــن االتحاديتين، 
حيث تلقى رئيس الفاف خير الدين 
زطشــي مــن نظيــره الكرواتــي، 
القميص الكرواتي الشهير لمنتخبها 

الوطني، يحمل اسمه.
و قالــت الفــاف في بيــان لها على 
موقعها الرســمي، »بأن حسن نية 
االتحاديتين يتمثل في رغبتهما في 
ارساء تعاون في مختلف الميادين، 
على غرار التكويــن و التطوير و 

الخبرة«.

n سيشكل »الكالسيكو« المرتقب بين مولودية 
الجزائــر و شــبيبة القبائل, قمة الجولة الخامســة 
عشرة لبطولة الرابطة األولى لكرة القدم المقررة 
يومــي الجمعــة و الســبت, والتي ســتتميز أيضا 
بالصراع عن بعد بين الرائدين, وفاق ســطيف و 
أولمبي المدية, اللذين سيســتضيفان على التوالي 

شباب قسنطينة و أولمبي الشلف.
و ســتكون المبــاراة رقم 102 فــي التاريخ بين 
المولودية )مرتبة تاســعة - 19 نقطة( و الشبيبة 
)6 - 21 ن( شــديدة التنافــس. فالشــبيبة التي ال 
زالت تتلــذذ بتأهلها لمرحلــة المجموعات لكأس 
الكونفدراليــة, ســتكون بــال شــك منافســا عنيدا 
»للعميد«,الذي لم يفــز بميدانه أمام »الكناري« 
منذ موســم 2018-2017 )0-2 بملعب »عمر 

حمادي« ببولوغين(.
خالل الموسمين األخيرين, حققت الشبيبة فوزين 
عريضين بالعاصمــة بنتيجة 0-5 في 2018 و 

0-3 في 2019.
أما مولودية الجزائر, التي اكتفت بالتعادل سهرة 
أمس الثالثــاء أمام الترجي التونســي في رابطة 
األبطــال, فهــي مطالبة بالتــدارك و تجديد العهد 
مــع االنتصارات, علمــا و أن آخر فوز لها يعود 
الــى 16 يناير الفارط على ميدان وفاق ســطيف 
)0-1(, أي ســت مباريات بدون انتصار في كل 

المنافسات.
من جهته, يســتقبل وفاق ســطيف )1 - 27 ن(, 
الــذي تأهــل على غرار شــبيبة القبائــل لمرحلة 
المجموعات لكأس الكونفدرالية, جمعية الشــلف 
)12 - 16 ن( التــي تكبــدت االســبوع الماضي 
بميدانها هزيمة نكراء )6-0( أمام شبيبة الساورة. 
وسيكون الوفاق مرشــحا بنسبة كبيرة للفوز فيما 

يأمل »الشلفاوة« الحفاظ على ماء الوجه.
و يســعى أولمبــي المديــة )1 - 27 ن( التدارك 
بميدانه أمام شــباب قســنطينة )15 - 13ن( بعد 
أيــام من ســقوطه بملعب الــدار البيضاء على يد 
نادي بارادو )1-2( الذي وضع حدا لسلسلة 10 

لقاءات بدون انهزام ألبناء »التيطري«.
أما »الســنافر«, الذين تعثروا داخل القواعد أمام 
مولوديــة وهران )3-1(, فســوف يعملون تحت 
إشــراف مدربهم الجديد ميلود حمدي على إيجاد 

الحلول المناسبة قبل ان تتعقد الوضعية أكثر.
و ستكون لشبيبة الساورة )3 - 26 ن( التي تألقت 
هجوميا في الشــلف بســتة أهداف نظيفة, فرصة 
ســانحة لتســجيل انتصار جديد لدى اســتضافتها 
التحاد بسكرة )15 - 13 ن( في داربي الجنوب 

الذي يبدو ألول وهلة غير متكافئ.
و بإمكان ابناء الســاورة احتالل صدارة الترتيب 
في حال فوزهم و تعثر مزدوج لرائدي الترتيب.

و فــي أعلــى الترتيب دائمــا, ســتعمل مولودية 
وهــران )4 - 24 ن(, علــى تســجيل ثالث فوز 
على التوالي بمناسبة استضافتها لنادي بارادو )7 
- 20 ن( الذي لــم ينهزم خالل الجوالت األربع 

األخيرة.
و يرغــب »الحمراوة«, الذيــن يحتلون المركز 
األول فــي الترتيب الخاص بعدد النقاط المحصل 
عليها داخل القواعد بمجموع 16 نقطة من أصل 
18, البقاء رفقة كوكبة الطليعة من خالل التغلب 

على بارادو.
و يطمــح نــادي جمعيــة عيــن مليلــة )5 - 23 
ن(, االكتشــاف اآلخر للموسم الكروي -2020
2021 والــذي لــم ينهــزم منــذ خمــس جوالت 
متتاليــة, المحافظة علــى هذه السلســلة في لقائه 

بميدانه أمام وداد تلمسان )13 - 14 ن(.
و ســتكون عين مليلة, التي يشرف على تدريبها 
عبــد القــادر يعيــش, مرشــحة للفــوز حيث أن 
االحصائيــات في صالحهــا بحصولها على  14 
نقطة من أصل 21 ممكنة داخل الديار, والسعي 

الى تسجيل انتصارها السابع في الموسم.
و في وسط الترتيب, سيعمل اتحاد الجزائر )10 
- 18 ن( على وضع حد لنتائجه الســلبية و ذلك 

أمام نجم مقرة )18 - 10ن(.
فــإذا كان أبنــاء »سوســطارة«, الذيــن ســجلوا 
هزيمتيــن على التوالــي, ملزميــن بحصد كامل 
النقاط لطمأنة أنصارهم, فإن النجم سيستعمل كل 
مــا لديه في جعبته لتفــادي الهزيمة خاصة و أن 
مــردوده خارج القواعد يبقــى متواضعا )نقطتان 

من أصل 18 ممكنة(.
من جهته, ســيخوض ســريع غليزان )11 - 17 
ن( مباراتــه أمام نصر حســين داي )13 – 14 
ن( بالجزائر العاصمة بنية تســجيل فوزه الثالث 
تواليــا و أيضــا تعقيــد مهمــة أصحــاب اللونين 

»األحمر و األصفر«.
أمــا النصريــة, التي تجــد صعوبــات كبيرة في 
تحقيــق االنطالقــة رغم قــدوم ابــن الفريق بالل 
دزيــري للعارضــة الفنية, فســتعمل جاهدة على 
كســب نقــاط اللقاء بعد حصدها لنقطــة يتيمة في 

آخر ثالث مباريات.
أخيــرا, يتواجــه فريقا مؤخــرة الترتيــب, اتحاد 
بلعبــاس )17 - 11ن( و شــبيبة ســكيكدة )-19 
8ن( في لقاء مصيري ب«ســت نقاط« من أجل 

االبتعاد عن منطقة الهبوط.

يف حال تأهله  إىل مونديال قطر 

المنتخب الوطني يواجه كرواتيا نائب بطل العالم  في مارس 2022

الرابطة األوىل لكرة القدم : 
 رصاع عن بعد بني الرائدني

 و مولودية الجزائر- شبيبة القبائل
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كأس أمم إفريقيا ألقل من 17 سنة: 
المنتخب الجزائــري يواجه نظريه 

الكونغويل يوم 14 مارس

n يواجــه المنتخــب الجزائري لكرة القدم ألقل من 17 ســنة نظيره 
الكونغولي يوم 14 مارس القادم، ضمن الجولة األولى عن المجموعة 
الثانيــة لنهائيات كأس أفريقيــا لألمم2021- بالمغــرب، وفق عملية 

القرعة التي جرت األربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
بعدها، يواجه أشبال الناخب الوطني محمد السات نظراءهم من تنزانيا 
يوم 17 مارس، قبل اختتام الدور األول أمام نيجيريا يوم 20 مارس.
واقتطع المنتخب الجزائري ألقل من 17 سنة تأشيرة تأهله إلى »كان-
2021« بإنهائه لدورة اتحاد شــمال إفريقيا، التي جرت بالجزائر من 

18 إلى 24 يناير الفارط، في الصدارة.
 خــال هذه الدورة، فاز »الخضر« على ليبيا )2-3( قبل التعادل أمام 

تونس )1-1
وتعود المشــاركة الوحيدة للجزائر في هذه الفئة العمرية في نهائيات 
كأس إفريقيا لألمم إلى سنة 2009 والتي جرت بأرض الوطن، حيث 
عرفت بلوغ أشــبال المدرب السابق عثمان إبرير النهائي أمام غامبيا 

)خسارة 1-3(

ويتأهــل صاحبا المرتبتين األولى والثانية و أفضل منتخبين متحصلين 
على المرتبة الثالثة إلى الدور ربع النهائي.

برنامــج المجموعــة الثانية: الجولة األولى )14 مــارس(: نيجيريا - 
تنزانيــا، الجزائــر - الكونغو الجولــة الثانية )17 مــارس(: تنزانيا - 
الجزائــر، الكونغــو - نيجيريا الجولــة الثالثة )20 مــارس(: نيجيريا 

- الجزائر، تنزانيا – الكونغو.

لينكرمنصفا لقائد الخرض 
 عىل أفريقيــا أن تعتذر من محرز، 

ألنه أكرب من كرتها الذهبيــة

n أشاد الدولي اإلنجليزي ونجم ليستر سيتي سابقا غـــاري لينكــــر 
بقائــد المنتخب الوطني الجزائري ريــاض محرز كما أكد أنه أكبر من 

الكرة الذهبية اإلفريقية .
وقال غاري لينكر في تصريحات صحفية : ’’على أفريقيا أن تعتذر من 

محرز، ألنه أكبر من كرتها الذهبيــة‘‘
وكان الاعــب الجزائــري رياض محرز قد تــوج بجائزة افضل العب 
إفريقي في مناسبة واحدة بعدما قاد ناديه السابق ليستر سيتي للتتويج 

بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز .

الخميس  25 فيفري  2021
الموافق لـ 13  رجب 1442

من المقرر أن يواجه  المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره الكرواتي، وصيف بطل العالم، في مباراة ودية في 
شهر مارس 2022، في حال تأهله للمرحلة النهائية لمونديال2022- بقطر، حسب أوردته أمس وكالة األنباء 

الجزائرية  االربعاء استنادا لمصدر من  االتحادية الجزائرية لكرة القدم )الفاف(.
تاج الدين 



n  واصــل كيليان مبابي، مهاجــم فريق باريس 
ســان جيرمان هيمنته على صدارة قائمة خاصة، 
مــع تغيير طفيف عن العام الماضي، ربما يعزز 
طموحــات لاير مدريــد الســاعي لخطــف النجم 
الفرنسي، الصيف المقبل، وكشفت دراسة أجرتها 
شــركة )كي بــي إم جي( االستشــارية أن مبابي 
هو أغلى الالعبين ســعرا فــي العالم، بقيمة تقدر 
بـــ185 مليون أورو، في حين أن نجم برشــلونة 
الصاعــد، بيدري، هو األكثر تقييما عالميا خالل 
العــام الماضي، ويعد المهاجم الفرنســي الالعب 
األكثر قيمة للعام الثاني على الرغم من أن سعره 
قــد انخفــض بمقــدار 15 مليونا مقارنة بشــهر 
جانفي مــن العام الماضــي )2020(، ويتصدر 
مبابــي القائمــة، التي تضــم أيضا هــاري كين، 
مهاجــم توتنهام بقيمة 125 مليــون، في المركز 
الثاني، وهو نفس ســعر رحيم ســترلينغ، العب 

مانشستر سيتي.
بالنسبة لألكثر تقييما يتصدر بيدري 

القائمة
ويظهر في المراكز العشرة األولى أيضا غادون 
سانشو العب بوروسيا دورتموند، بقيمة تقديرية 
تبلــغ 118 مليونا، وكذلك نيمــار، الذي انخفض 
ســعره 10 مالييــن ليبلغ 115 وهــي نفس قيمة 
محمد صالح وماركوس راشــفورد، وبلغت قيمة 
كيفيــن دي برويــن )114(، وترينــت ألكســندر 
أرنولد )111(، وســاديو مانــي )110(، وخرج 
من العشــرة األوائل إيرلينغ هاالند نجم بوروسيا 
دورتمونــد، الــذي حل فــي المركز  11بســعر 
110 ماليين، ويوجد 7  مــن أفضل 7 العبين 
فــي الدوري اإلنجليزي بينمــا ليس من بينهم أي 
العب في الدوري اإلســباني، أما بالنسبة لألكثر 
تقييما، يتصدر بيدري القائمة، بزيادة قدرها 26 
مليونــا مقارنــة بالعام الماضي، يليــه فيل فودين 

نجم مانشســتر ســيتي، الذي زادت قيمته بمقدار 
20 مليونا.

نجم ريال مدريد يحدد مهلة لحسم 
مستقبله

علــى صعيد آخــر، أفاد تقرير صحفي إســباني، 
أمــس األربعاء، بأن نجــم لاير مدريد، منح مهلة 
لنفســه التخــاذ قــراره النهائي بشــأن مســتقبله، 
وينتهي عقد لوكاس فاســكيز )30 عاًما( مع لاير 
مدريد بنهاية الموسم الجاري، مثله مثل سيرجيو 
رامــوس، إال أن اهتمــام الميرنغــي بتجديد عقده 
ال يتســاوي ُمطلًقا مع االهتمــام بتجديد عقد قائد 
الفريق، ووفًقا إلذاعة ”كادينا كوبي” اإلســبانية، 

فإن فاسكيز رفض العرض المقدم من لاير مدريد 
لتجديــد عقــده، ولم يتم البت فــي الموضوع مرة 
أخرى، وعرض لاير مدريد على فاسكيز، تجديد 
عقده لمدة 3 مواســم، بنفس الراتب الذي يحصل 
عليه حالًيا، والبالغ 3.5 مليون أورو، وهو ما لم 
يلق قبول الالعب متعدد االستخدامات، وأضافت 
اإلذاعة، أن فاســكيز ســيتخذ قراره بشأن وجهته 
التالية في مارس المقبل، وأشــارت اإلذاعة، إلى 
أن هناك اهتمام من جانب إيفرتون بضم فاسكيز، 
خاصة وأن مدربه كارلو أنشــيلوتي يعرفه جيًدا، 
منذ أن كان مدرًبا للاير مدريد، ويعلم أنه بإمكانه 

إحداث الفارق مع التوفيز.
  الوكاالت

لوكاس فاسكزي يحدد مهلة لحسم مستقبله مع الريال

القيمة السوقية لمبابي تعزز طموحات 
الملكي في صفقة الفرنسي األسمر

  تورينو مهدد بتأجيل مباراتيه 
بالدوري بسبب كورونا

غوتا يشارك أخريا يف تدريبات 
ليفربول الجماعية

 موسياال يقرر اللعب للمنتخب األلماين

 المبارد يقرتب من قيادة 
سيلتك االسكتلندي
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n كشــف تقريــر إعالمــي إســباني، أمــس 
األربعــاء، عــن تطــور جديد بشــأن مســتقبل 
سيرجيو راموس، قائد لاير مدريد، وينتهي عقد 
راموس مع الميرنغي فــي الصيف المقبل، ولم 
يوافق الالعب على عرض التجديد المقدم له من 
لاير مدريد حتــى اآلن، وعقد راموس اجتماًعا 
مــع فلورنتينو بيريــز، رئيــس الميرنغي، أول 

أمس الثالثاء، بشأن مناقشة العقد الجديد، ووفًقا 
لبرنامج ”الشــيرنغيتو” اإلســباني، فإن الحديث 
بيــن رامــوس وبيريز فــي اجتمــاع األمس، لم 
يكن حاًدا، وأشــار البرنامج إلــى أن بيريز أكد 
لرامــوس، أن لاير مدريد ال يــزال يحافظ على 
عرض التجديد، من أجل اســتمراره مع النادي 

الملكي.

n يستهدف بوروسيا دورتموند، التعاقد مع حارس مرمى جديد، 
لمنافســة السويســري رومان بوركي، على حراسة عرين أسود 
الفيســتيفال، وذكرت شــبكة ”سكاي ســبورتس” أن دورتموند 
يخطط للتحرك نحو دين هندرسون، حارس مرمى مانشستر 
يونايتد، وذلك في ظل عدم مشــاركته بانتظام مع الشياطين 
الحمــر، وشــارك الحارس اإلنجليزي الشــاب، البالغ من 
العمــر 23 عاًما، في 12 مباراة فقــط بكافة البطوالت 
هــذا الموســم، مســتقباًل 9 أهــداف، فيمــا حافظ على 

نظافــة شــباكه 7 مرات، ومــن المحتمل رحيل دين 
هندرسون عن ملعب أولد ترافورد الصيف القادم، 
ليشعل السباق بين دورتموند وتوتنهام هوتسبير، 
الذي يرغــب أيًضا في ضمــه، وتزايدت أنباء 
بحث توتنهام مؤخًرا عن حارس جديد، نظًرا 
لتراجع مستوى الفرنسي هوغو لوريس هذا 
الموســم، والذي سينتهي تعاقده في صيف 

.2022

ريال مدريد يتمسك ببقاء راموس

 دورتموند ينافس توتنهام للظفر بالحارس هندرسون

 ميالن يقرتب من حسم 
صفقة كالهانوغلو

n أكــد تقرير صحفي إيطالي، أمس األربعاء، 
أن مســؤولي ميالن ســوف يجتمعــون بوكيل 
الالعــب هــاكان كالهانوغلو خالل الســاعات 
المقبلــة، وينتهي عقد النجــم التركي مع ميالن 
في ختام الموســم الجاري، ويســابق مســؤولو 
الروسونيري الزمن من أجل غلق ملف التجديد 
لالعب، خوفا من العروض األخرى، وبحسب 
موقــع ”فوتبــول إيطاليــا”، فإن المديــر التقني 
باولــو مالدينــي والمدير الرياضــي فريدريك 
ماســارا سوف يعقدان جلسة مع وكيل الالعب 
جوردون ســتيبيك أمــس األربعــاء، وأضاف 
التقرير، أن ميالن سيحافظ على عرضه البالغ 
4 ماليين أورو في الموســم، في حين يتمســك 
الالعــب بالحصــول على 5.5 مليــون أورو، 
قــد تقل إلــى 5 ماليين فقط مــع إدراج بعض 
المكافآت في العقد، وانضم كالهانوغلو لميالن 
فــي صيف 2017، قادما من باير ليفركوزن، 

مقابل 23 مليون أورو.

رايوال ينفي تسببه يف 
زعزعة استقرار يونايتد

n أكد مينو رايوال وكيل الالعبين الشــهير 
إن المزاعم بأنه زعزع اســتقرار مانشســتر 
يونايتد بالقول إن وقت موكله بول بوغبا في 
النادي انتهى، وأجرى وكيل الالعبين مقابلة 
في إيطاليا عشــية مباراة يونايتد األخيرة في 
دور المجموعــات بــدوري أبطــال أوروبا 
في اليبزيغ قال فيها إن النادي يجب أن يبيع 
بوغبا هذا الصيف وأن العب الوســط يجب 
أن يغير فريقه، ورًدا على سؤال من ’’بي بي 
سي’’ عما إذا كانت تلك المقابلة قد زعزعت 
اســتقرار النادي، أجــاب رايوال: ’’بعد ذلك 
كانــت لديهم أفضل فترة في الموســم، لذلك 
ال تقــول الحقائــق ذلك، لقد رأيــت ما حدث 
وهذا هو الســبب في أنني أجريت مقابلة في 
إيطاليــا قبل 10 أيــام’’، ثم أضــاف: ’’اآلن 
ال أريــد التحدث عن ذلك بعــد اآلن، احتفظ 
برأيي لنفســي والالعبين والصحافة أحصل 
علــى إجابتي العاديــة، ال أعرف، ال أتحدث 

عن السوق’’.

n أكــدت التقاريــر الصحافية بأن 
هناك ثماني حــاالت بنادي تورينو 
اإليطالي مصابة بفيروس كورونا، 
حيث يخاطر الفريق بتأجيل مباراتيه 
أمام ساسولو والزيو بالدوري، وفي 
انتظار اإلعالن الرسمي، يبدو وأنه 
مــن الواضح أن مباراة اإلياب ضد 
ساســولو يوم الجمعة ســيتم تأجيلها 
من قبل السلطات الصحية المحلية، 
ولكن أكــدت شــبكة ’’توتوميركاتو 
ويــب’’، بأن نــادي تورينو يخاطر 
بعــدم اللعــب يــوم الثالثــاء المقبل 
ضد الزيــو على ملعب األوليمبيكو 

أيًضــا فــي روما، وكشــف التقرير 
عن وجــود ثماني حــاالت إيجابية 
في تورينو مع حالــة واحدة أخرى 
ما زالت محل شــك بعــد اختبارات 
المســحة الليلــة الماضيــة، وبــات 
الفريــق بأكملــه في عزلــة ويجب 
أن يســتمر الحجــر الصحــي لمدة 
أســبوع على األقل وفًقــا لتعليمات 
الهيئة المحلية الصحية في تورينو، 
ووفًقــا للبروتوكول، ســوف يتمنع 
العبو تورينو من التدريب وبالتالي 
للمباراتيــن  يمكنهــم االســتعداد  ال 

التاليتين في البطولة.

n أعلــن ليفربــول أخباًرا ســعيدة 
لجماهيــره، أمس األربعاء، بشــأن 
الجنــاح البرتغالــي الشــاب دييغــو 
غوتــا، ونشــر الحســاب الرســمي 
لليفربول عبر ”تويتر” صوًرا لغوتا 
مــن تدريبــات الفريــق الجماعية، 
بعــد تعافيه من إصابــة الركبة التي 
تعــرض لها فــي مبــاراة ميدتيالند 
الدنماركــي بدوري أبطــال أوروبا 
يــوم 9 ديســمبر الماضــي، وكان 

غوتا يتــدرب منفرًدا طــوال األيام 
الماضية، قبــل أن ينضم للتدريبات 
الجماعيــة ألول مــرة أمــس، وبدا 
الالعــب البرتغالي جاهًزا لمواجهة 
المقبــل،  األحــد  يونايتــد،  شــيفيلد 
فــي الــدوري اإلنجليــزي، وعانى 
ليفربول كثيرا هذا الموسم من لعنة 
اإلصابــات التــي حرمته من بعض 

نجومه.

nأعلن جمال موسياال العب فريق 
بايــرن ميونخ األلماني لكــرة القدم 
أنه قرر اللعــب للمنتخب األلماني، 
وليس للمنتخــب اإلنجليزي، وكان 
موســياال، المولود في ألمانيا والذي 
انتقل إلى إنجلترا وهو في الســابعة 
من عمره ويكمــل يوم الجمعة 18 
عاما مــن عمره، قد لعب لمنتخبات 
الفئــات العمريــة لــكل مــن ألمانيا 
وإنجلترا، لكن كان عليه اآلن حسم 
قراره بشــأن المشــاركة بالمنتخب 
األول في حالة استدعائه، وقد اختار 

اللعب للمنتخب األلماني حســب ما 
صرح بــه في مقابلــة أجريت معه 
لإلعالن عن قراره، وذلك مع بوابة 
”ذا أتلتيك” وموقع ”شــبورت شاو.
دي إي” وعبر قنــاة ”إيه.آر.دي«، 
وقال موســياال: ”لــدي قلب أللمانيا 
وقلب إلنجلترا، وكل قلب سيســتمر 
فــي الخفقــان. فكــرت كثيــرا فــي 
هذا األمــر، وفي النهاية اســتمعت 
لشــعوري بــأن القــرار الصحيــح 
هو اللعــب أللمانيا... القــرار يبدو 

صحيحا بنسبة 100 %”.

n  كشفت تقارير صحافية إنجليزية 
أن فرانــك المبــارد المديــر الفني 
السابق لتشيلســي منفتح على فكرة 
أن يصبــح المدرب القادم لســيلتك، 
وأن يتنافس وجهاً لوجه مع منافسه 
الســابق فــي ليفربــول وزميله في 
منتخــب إنجلتــرا ســتيفن جيرارد، 
مــدرب رينغــرز، ويســتعد فريــق 
جيرارد قريًبا إلنهاء احتكار سيلتك 
للقب الدوري االســكتلندي الممتاز 
 ،2011 منــذ  األول  والتتويــج 

حيث يحتل فريــق جيرارد صدارة 
الدوري االسكتلندي الممتاز بفارق 
18 نقطة عن غريمه اللدود سلتيك 
بعد نفس القدر من المباريات، وكان 
ســيلتيك يأمل في إحراز 10 ألقاب 
متتاليــة غير مســبوقة في الدوري، 
لكــن معاناته هذا الموســم أدت إلى 
اســتقالة نيــل لينــون مــن منصبــه 
كمدرب صباح أمــس األربعاء بعد 
عاميــن فقط مــن اســتبدال بريندان 

رودغرز في القيادة.

الخميس 25 فيفري  2021
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األلعاب المتوسطية وهران - 2022 
تنظيم ماراطون طالبي للترويج للطبعة التاسعة عشر

   بودينة ينال برونزية 2000م وزن 
خفيف يف رياضة التجذيف 

  فريق أمن تبسة يتوج بالمرتبة األوىل يف 
البطولة الجهوية للكرة الحديدية

n نال الجذاف الجزائري ، سيد علي بودينة 
يوم الثالثاء، الميدالية البرونزية، لمســابقة 
2000م، خفيــف لبطولــة العالــم للتجذيف 
عن بعد داخل القاعة، وحقق بودينة، توقيتا 
قــدره 6د 12ثا و 3 أج.م ، فيما عاد اللقب 
لاللمانــي فلوريان رولــر ) 6د 09ثا و 4 
أج.م( متبوعا بااليطالــي مارتينو غوريتي 
) 6د 10ثا و 7 أج.م(، وحصل الجزائري 
الثانــي ، المشــارك فــي المســابقة ، محمد 
بلحــاج علــى المرتبــة ال10 ، بتوقيت 6د 
41 ثا و 6 أج.م، ويدخل  بودينة - المتأهل 
إلــى األلعاب األولمبية بطوكيو، اختصاص 
200م سكيف، ثنائي زوجي، وزن خفيف، 
برفقة زميله، كمال ايت داود- أيضا منافسة 
500م في هذا المونديال، وعند السيدات،  
نالــت أمينة روبا  بتوقيــت 7د 24 ثا و 9 
أج.م ، المركز السادس في نهائي 2000م 
خفيف والتي احرزت لقبه، البولونية كلوديا 
بنكراتي )7د 09 ثا و 8 ج.م(، ويشــارك  
10 جذافيــن مــن المنتخــب الوطنــي فــي 

المســابقة العالميــة، التي اســتقطبت 935 
جــذاف يمثلــون 63 بلدا، وتعــد االتحادية 
الدوليــة  للتجذيف، من بين الهيئات الدولية 
القالئــل، التي نجحت فــي تنظيم مثل هذه  
 ، االفتراضيــة  الرياضيــة  التظاهــرات  
الصعبة من الناحية التقنية باعتبارها شبيهة 

ببطوالت العالم  المقامة سابقا.

n  احتضنت دار الثقافة محمد الشــبوكي بتبسة 
أمــس، فعاليــات حفــل االختتــام على شــرف 
المشاركين في البطولة الجهوية للكرة الحديدية، 
في طبعتها الثالثــة، والتي توج  فيها فريق أمن 
والية تبسة، بالمرتبة األولى،لثالث مواسم على 
التوالي، حيث شــهدت  هذه الطبعة منافسة بين 
أكثــر من 10 فرق من واليات الشــرق، والتي 
تميــزت بالتنظيــم المحكم والتنافــس القوي بين 
الفرق المشــاركة. وقد شــهدت القاعة  المتعددة 
الرياضــات 04 مارس 1956تبســة، إنطالق 
فعاليات هذه الدورة، التي أشــرف على افتتاحها 
ممثل عــن المفتش الجهوي  لشــرطة الشــرق 
بقســنطينة ”قمر الزمان بوبير«،  حيث صرح 
هذا األخيــر في كلمة ألقاها بالمناســبة، أن هذه 
الرياضة هي تقوية للروح الرياضية و المنافسة 

الشــريفة وتخلق الوحدة والتالحم بين العناصر 
المشــاركة، مؤكدا علــى انعكاســاتها اإليجابية 
على جميع فئات المجتمع الممارســة لهذا النوع 
من الرياضات، كما صرح  »محمد بوبـــاطة« 
رئيس أمن والية تبســة أن القيادة العليا للشرطة 
بمســتوييه الجهوي والمركز، تهتم بصفة كبيرة 
بهــذه الرياضــة، و إســهامها فــي بناء جســور 
النجاح والفوز، والتي تهدف لمواكبة وعصرنة 
خصصــت  والتــي  الرياضيــة،  التطــورات 
لمشــتركيهامن عناصر األمن حيزا هاما للرقي 
بهــذا النوع من الرياضات. يذكر أن فريق باتنة 
تحصل على المرتبة الثانية، وســتكون فعاليات 

الدورة الوطنية خالل شهر ماي القادم.

منى بوعكاز 
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بوهــران  ماراطــون طالبــي  ينظــم     n
خالل شــهر أبريل المقبــل للترويج للطبعة 
الـــ19 أللعــاب البحــر األبيض المتوســط 
المقــررة بهذه المدينة عام 2022، حســبما 
علــم أمــس األربعاء مــن طــرف الجمعية 
الوطنيــة الجزائرية للطــب الرياضي التي 
تشــرف على هذه الفعالية، وتم الشروع في 
التحضير للتظاهرة بعــد توقيع اليوم اتفاقية 
بيــن الجمعية التي يرأســها الدكتور هشــام 
عــالم وجامعة وهــران 1 »أحمد بن بلة«، 
وفق نفس المصدر مضيفــا بأنه يتم التفكير 
أيضــا في عقد ملتقى دولــي لطب وجراحة 
العظام على هامش األلعاب المتوسطية التي 
تقــام بوهران من 25 جــوان إلى 5 جويلية 
الموقعــة  االتفاقيــة  2022، وبخصــوص 
بيــن الجمعيــة الوطنيــة الجزائريــة للطب 
الرياضــي و جامعــة وهــران 1 ”أحمد بن 
بلة” فإنها تأخذ بعين االعتبار أهمية التعاون 
والمســاعدة المتبادلة بين مؤسســات التعليم 
العالــي والمنظمات الجزائريــة العاملة في 

المجال العلمي والرياضي، كما أشير إليه.
التعريف بأهمية الطب الرياضي

ومــن بيــن أهدافهــا أيضــا تزويــد الطالب 
والباحثيــن مــن كال الطرفيــن ”بإطــار من 
التعــاون والتبــادل الذي يفضــي إلى تطوير 
شــراكة”، كما تتوخــى االتفاقيــة ”التعريف 

بأهمية الطب الرياضي والعمل على تطوير 
االختصــاص بجامعــة وهــران مــن خالل 
مشاركة الجمعية في معظم الملتقيات الجهوية 
والوطنيــة المنظمــة من طــرف الجامعة”، 

يضيف نفس المصدر، الفتا إلى أنها تســمح 
أيضا ”باستفادة النوادي الجامعية من األطباء 
المتواجدين بمعظم المكاتب الوالئية للجمعية 
ومرافقة الرياضيين والطلبة والتحســيس في 

الوســط الجامعي بمخاطر تناول المنشطات 
ومحاربتهــا فــي الوســط الرياضــي بجانب 
الرعاية النفســية والصحية للرياضيين على 

مستوى جامعة وهران”.

 النشاط سيكون أيضا مناسبة 
 »للتعريف بالجمعية يف الوسط 

الجامعي«
وفضال عن أن ســباق الماراطون، الذي 
تســتعد الجمعيــة لتنظيمــه بالتعــاون مع 
جامعــة »أحمد بــن بلة« على مســتوى 
ســابقا(  )كاناســتيل  ‘’المنــزه’’  غابــة 
بمشــاركة العديد من الطلبة ومن النوادي 
ضمــن  يدخــل  الجامعيــة،  الرياضيــة 
الترويــج لأللعاب المتوســطية، فإن هذا 
النشاط ســيكون أيضا مناسبة ‘’للتعريف 
بالجمعية في الوســط الجامعي«، وجدير 
بالذكــر بأن الجمعيــة الوطنية الجزائرية 
للطب الرياضي تأسســت في 14 فبراير 
2019 ويتواجــد مقرها بوالية ســعيدة، 
حيث تضــم 22 لجنة والئية و48 مكتبا 
والئيــا، ومن بعض أهدافها ”المشــاركة 
فــي تنظيم وتنشــيط التظاهــرات العلمية 
والرياضيــة المقامــة علــى المســتويات 
المحليــة والجهويــة والوطنيــة و تنظيم 
نــدوات علمية ودورات رياضية تســمح 
المعرفــي  النهــوض  فــي  بالمســاهمة 
والرياضــي وكــذا رفع مســتوى الوعي 

لدى المجتمع بأهمية االختصاص”.

وأج

  انتخاب لوعيل رئيسا التحادية 
ألعاب القوى

n انتخــب ياســين لوعيل علــى رأس االتحادية الجزائرية 
أللعــاب القــوى للعهــدة األولمبيــة 2024-2021، خالل 
أشــغال الجمعية العامة االنتخابية التي أعيد تنظيمها،  أمس 
األربعــاء بالجزائــر، بعدما ألغيــت نتائــج جمعيتها األولى 
المنعقــدة في 8 فيفري من قبل لجنــة متابعة تجديد الهيئات 
الرياضية بسبب تســجيلها ل »اختالالت« و«تجاوزات«، 
وتحصل لوعيل على 31 صوتا مقابل 27 صوتا لمنافســه 
فريد بوقايس، كما عرفت األشــغال انتخاب ســبعة أعضاء 
يشــكلون المكتب التنفيــذي الجديد وهم: حســين  بوقندول، 
الطاهــر بخــوش، فرحات عزام، العيد بســو، عبــد الحميد 
حومادي، مســعود خليل  ومختارية صافي، وحضر أشغال 
الجمعيــة العامة اإلنتخابية 62 عضوا من أصل 64 عضوا 
يشكلون الجمعية  العامة لالتحادية الجزائرية أللعاب القوى.
فريد بوقايس كان انتخب خالل الجمعية 

العامة  االنتخابية  األوىل
ويخلف لوعيل، وهو رياضي ســابق، على رأس االتحادية 
عبد الحكيم ديب الذي لم يترشح لعهدة ثانية.للتذكير، انتخب 
رئيــس رابطــة واليــة تيــزي وزو، فريد بوقايــس، خالل 
الجمعيــة العامــة  االنتخابية  األولى علــى رأس االتحادية 
الجزائريــة أللعاب القوى، بحصده ل39 صوتا  مقابل 33 
للرياضي السابق، ياسين لوعيل، وبعد الطعن الذي تقدم به 
ياســين لوعيل ضد نتائج الجمعية االنتخابية األولى،  تقرر 
إعــادة عملية االقتــراع من جديد بعد اجتمــاع لجنة متابعة 
تجديد الهيئــات الرياضية، ومعالجتها طعونا تقدم بها ثالثة 
اعضــاء بالجمعيــة العامة وهم، ياســين  لوعيل وكمال بن 
ميسي وسيد علي صخري بسبب ”اختالالت” و”تجاوزات” 
ســجلت خالل الجمعية العامة االنتخابيــة للهيئة الفيدرالية، 

قبل اإلعالن عن عدم  شرعية نتائج االنتخابات.

باريت تنافس هاليب وأوساكا 
يف ألمانيا ببطولة بورش الكربى

n تخــوض نجمــة التنــس األســترالية، آشــلي بارتي، 
المصنفــة األولــى عالميا، ســباق بطولة بــورش الكبرى 
بمدينــة شــتوتجارت األلمانية، للمرة األولــى، في أفريل 
المقبل، في مســتهل موســم المالعب الترابية األوروبية، 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، أمس األربعاء، أن بارتي 
ســتنضم إلى الرومانية ســيمونا هاليــب، المصنفة الثانية 
عالميا، واليابانية ناعومي أوساكا، المتوجة حديثا ببطولة 
أســتراليا المفتوحــة، والتي تحتل المركــز الثالث عالميا، 
فــي الحدث الذي ســيقام خالل الفترة مــن 19 حتى 25 
أفريل القادم، وقالت بارتي ”بطولة شــتوتغارت ســتكون 
وســيلة رائعة، لبدء موســم المالعب الترابية األوروبية.. 
لقد ســمعت أشــياء رائعة عنهــا، لذا أتطلــع حقا لخوض 
هذه المســابقة ألول مــرة«، ومــا زال الموقف غامضا، 
بشــأن إمكانية حضــور الجماهير لمباريــات البطولة، ال 
ســيما في ظل قيود فيــروس كورونا المســتجد، وصرح 
ماركوس جنثــارت، مدير البطولة ”تنظيم حدث مثل هذه 
البطولة الكبرى، في هذا الوقت، يمثل تحديا كبيرا لجميع 

المشاركين”

دوري محرتيف كرة السلة األمريكي
 بروكلين نتس يواصل 

مسلسل انتصاراته

n  واصل بروكلين نتس مسلســل انتصاراته بتحقيقه الفوز الســابع 
تواليــا وجاء هذه المرة أمام جمهوره على حســاب ضيفه ســاكرامنتو 
كينغز 118-127 الثالثاء في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، 
وبعــد رحلة إلى الغرب حقــق فيها الفوز بمبارياتــه الخمس في إنجاز 
أول مــن نوعه للفريق خالل رحلــة واحدة، عاد جيمس هاردن ورفاقه 
إلــى بروكلين في نيويورك وواصلــوا انتصاراتهم في يوم رمزي هام 
جــدا للنادي، واحتفــل نتس الثالثاء بعــودة جمهوره إلــى ملعبه للمرة 
األولى منذ تفشي فيروس كورونا وإن كان بأعداد محدودة جدا )324 
متفرجا(، وباســتدعاء هــاردن ليكون ضمن احتياطيــي فريق المنطقة 
الشــرقية لمباراة كل النجوم ”أول ســتار” بقيــادة زميله كيفن دورانت، 
ليكــون الفريق ممثــال في هذه المباراة االســتعراضية الســنوية بثالثة 
العبيــن للمــرة األولى فــي تاريخه بما أن كايــري إيرفينغ كان ضامنا 
أيضا لمكانه في التشــكيلة األساســية للمواجهة المقررة في الســابع من 

مارس في أتالنتا.
هاردن يستحق التواجد يف املباراة للمرة التاسعة تواليا

وأكد هاردن أنه يســتحق التواجد في المباراة للمرة التاســعة تواليا في 
موســمه الحادي عشر في الدوري، بتحقيقه الـ”تريبل دابل” السادس له 
بقميص نتس )29 نقطة مع 11 متابعة و14 تمريرة حاسمة(، ليصبح 
بعــد 18 مبــاراة فقط مع فريقــه الجديد في المركــز الثاني على الئحة 
أكثر الالعبين الذين حققوا ”تريبل دابل” خالل موســم واحد في تاريخ 
النــادي، بفارق ”تريبل دابل” واحد عن جيســون كيــد، وعلق المدرب 
الكنــدي ســتيف ناش على مــا يقدمه ابن الـــ31 عاما منــذ قدومه إلى 
الفريق من هيوســتن روكتــس في صفقة تبادل، قائــال ”ال أريد التقليل 
مــن مــدى روعته ألني كنت أتوقع هذا )التألــق( نوعا ما. األمر يكون 
أكثــر إثــارة عندما يكون في فريقــك«، ولم يكن هــاردن نجم المباراة 
الوحيد، بل برز بشــكل خاص بروس براون بغيــاب دورانت للمباراة 
الخامسة تواليا بسبب إصابة عضلية، بتسجيله 13 من نقاطه الـ29 في 
الربع األخير، فيما ساهم إيرفينغ بـ21 في لقاء سجل خالله خمسة من 
العبــي المضيف 10 نقاط أو أكثر، ورغم تقدمه المريح معظم فترات 
المباراة، وجد نتس نفســه على بعد نقطة فقط من ضيفه )110-109( 
في منتصف الربع األخير إثر ثالثية من آرون فوكس الذي كان أفضل 
العبي ساكرامنتو في اللقاء )27 نقطة(، لكن فريق ناش تدارك األمور 
ورد فــي الدقائق األربع التالية بتســجيله 14 نقطــة مقابل نقطة واحدة 
لمنافســه، ما فتح الطريق أمامه إللحــاق الهزيمة الثامنة تواليا باألخير 

وتحقيق فوزه الحادي والعشرين في 33 مباراة.
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15عين على المجتمع

التسول حاجة أم مهنة اختارها 
ضعاف القلوب طريقا لكسب المال؟

التســول ظاهــرة اجتماعيــة عرفت رواجا كبيــرا بين أوســاط  الفئات الضعيفة ،كما يظهر فــي اآلونة األخيرة 
المتســول في كل مكان موجود و كل الفئات العمرية تمارســه صغير وكبير مريض و صحيح ، رجاال و نســاء ، 
ألبســة رثة و أفرشــة من الكرتون و رضع على الرصيف يرافقنا أمهاتهم أو أباءهم من أجل التأثير في نفوس 
المارة ، تصرفات تشمئز منها النفوس من أجل دراهم معدودة أو رغيف من محسن ، عبارات خاصة محفوظة 
و خفيفة على لسان المتسول حتى و إن كان صغير السن فهو يتقن لغة ال يعرفها إال من كان في ساحة هؤالء 
المتسولين، حتى الالجئين األفارقة في اآلونة االخيرة أصبحوا يعرفون لغة التسول من أجل االستعطاف والتأثير 

في نفوس المارة والتسلل الى جيوبهم  والغرض  الحصول على دراهم معدودة.

الالجئون »االفارقة« و »السوريون« زادوا الظاهرة اتساعا يف الربج

n انتشــرت ظاهرة التسول بشكل 
ملفــت لالنتباه و عرفت فــي اآلونة 
األخيــرة رواجا كبيرا فــي مجتمعنا 
كما أصبحنا نجد المتســولين في كل 
مــكان ،حيــث ال يخلــوا أي حي أو 
رواق مــن عشــرات المتســولين أو 
األسر المتســولة، على األرصفة في 
األسواق في محطات نقل المسافرين 
أمام أبواب المقاهي والمطاعم و بين 
الزبائــن فــي المحــالت و المتاجر، 
كمــا أن أبواب المســاجد ال تخلو من 
هــذه الظاهرة ،بل حتــى عند أبواب 
المنــازل و باختــالف الشــخصيات 
نســاء و رجــاال، أطفــاال و شــيوخا 
مرضــى و صحــاح اختلفت الطرق 
و العبارات و التداعيات و األســباب 
لكــن يبقــى الهــدف واحد هــو جمع 
دراهــم او قطعــة خبز أو أي شــيء 
ال يهــم ذلــك، كمــا أن التســول يعد 
المدينة و يعكس أيضا  من  أمراض 
الحالة االقتصاديــة للبلد و األخالقية 
أيضــا فالتســول قــد يكون مــن باب 
الحاجة الملحة أو بحجة أن التســول 
يكســب أحســن من العمل العادي لذا 
المتســولين حاليــا حتــى ،وإن كانوا 
صادقيــن فقليــل من يثق فــي حقيقة 

وضعهم.
التسول سبيل الفقراء و 

املحرومني ومهنة ضعاف اإليمان
إن هللا سبحانه و تعالى خلق االنسان 
و جعــل بين كل فرد و أخر فروقات 
عديــدة ففــرق بيننا فــي الصفات و 

االعمار ،و كــذا األرزاق فليس كل 
شــخص له نفس الرزق مع شخص 
أخــر، و علــى هذا فقد جعــل الفقير 
و الغنــي و جعل الرزق باألســباب 
و مــن خــالل ذلك فقد اختــارت فئة 
الفقراء و المحرومين ســبيل التسول 
لســد رمق العيش و التقدم لميسوري 
الحــال و طلــب اإلعانة منهــم بقدر 
المســتطاع و بدون شرط مستعملين 
عبــارات تجعل المتصدق يحن على 
المتســول و يعينه على شــراء خبزة 
يحضرهــا لنفســه أو لعائلته، كما أن 
المتســول بطبيعــة الحــال يكون به 
عاهــة و غير قــادر عــن العمل أو 
ليــس لــه عمل ربمــا نجد امــرأة أو 
شــيخا أو حتى طفال فمعقول ذلك و 
يبقى التســول المــالذ اآلخير لهؤالء 
المحروميــن، في المقابل نجد رجاال 

بكامــل قواهم البدنية و العقلية يطلب 
العــون مــن المــارة و المصيبة أنه 
فــي بعض االحيــان يطلبها حتى من 
أشــخاص أقل منه سنا و قوة ،و هو 
يســتلطف قلــوب كل الناس من أجل 
دراهم ال تغني و ال تسمن من جوع، 
لكن هؤالء ضعاف االيمان فشلوا في 
حياتهم فاختاروا هذه الطريق لكسب 

المال بدون تعب في اعتقادهم. 
عبارات التسول وطرق خاصة 

الستهداف املتصدق
حتى أن التسول ليس مهنة كل الناس 
و ال تقــدر عليــه كل فئات المجتمع، 
حيث نجد المتســول يمتــاز بحيل و 
طرق يســتطيع أن يســتعطف المارة 
من خالل تلك العبــارات التي يتفنن 
فــي غنائهــا أمامهــم حتــى أصبحنا 
نحفظها نحــن كذلك، و تلك عبارات 
يرددها هؤالء المتسولون على سبيل 

المثــال »ارزقنــي يرزقــك ربــي« 
و »صدقــة يا محســنين« و »عمي 
خبــزة لــوالدي و يذكــر عددهم« و 
غيرهــا مــن العبــارات التــي تدخل 
مباشــرة إلــى قلــب المتصــدق هذا 
مــن جانب. و من جانــب أخر حتى 
وضعية المتســول مدروسة المتمثلة 
في كيفية الجلوس بالنســبة للمعوقين 
و كــذا المقلدين لهــؤالء و هم كثر و 
الدليل أن أحد المتسولين يجلس على 
»الكرطــون« و يظهر للنــاس بأنه 
معوق ثم ينهض و هو سالما معافى، 
وهذا ان دل على شيء انما يدل على 
أن التســول اصبح مهنة من ليس له 

مهنة.
عالم التسول مليء
 بالخفايا واألسرار

 ارتأينــا أن نتجول في شــارع برج 
بوعريريــج و نجــوب كل االزقة و 
األروقة و الدخــول إلى المحالت و 
المتاجــر ،و كــذا من أمام المســاجد 
قبيــل االذان و حتى الســوق اليومي 
بوســط المدينة و غيرهــا من أماكن 
التــي وجدناها تعج بالمتســولين، و 
أخفينــا أننــا من رجــال االعالم من 
أجل اســتقصاء الحقيقــة و المعرفة 
أكثــر، حيث أن مرافقتنا للمتســولين 
كان من أمام مقر األمن الوالية بحي 
الجمهورية بوسط المدينة غير ببعيد 
عن مركز األمنـــ أين توجد محالت 
بيع األقمشــة فأين لمح بصرك و في 
كل زاويــة تجــد متســول و من كل 
الفئــات صغــارا و كبــارا، رجاال و 
نســاء و صحاحا و ضعافا.. حاولنا 
التقرب من بعض المتسولين و حدث 
ذلك لكن تلقينــا ردود فعل مختلفة و 

باختــالف االشــخاص المتســولين، 
فمنهم من رفض التحدث معنا بتاتا و 
منهم مــن توصل إلى درجة محاولة 
االعتداء علينا لوال تراجعنا و العدول 
عــن  ذلك ،و هناك من قام بالتســتر 
و إخفاء وجهه و من الجنســين نساء 
و رجاال، و لحســن حظنا و إسرارنا 
على ذلك واصلنا التحريات و التقينا 
امــرأة في العقد الســادس من العمر 
تقريبــا على مــا يبــدوا رفضت في 
البداية الحديث ثم راحت تروي سبب 
دخولها عالم التسول و الظرف الذي 
وجدت نفسها في الشارع قائلة »بعد 
وفــاة زوجي  -رحمه هللا- بقيت بين 
ابنائــي و نســائهم إال انني أصبحت 
أكثــر مــن غريبــة بينهــم فقــررت 
الخروج من بينهم و أكدت أنها ليس 
مــن والية برج يوعريريج. و ها أنا 

هنــا أرزق كالطيــر« ثــم طلبت منا 
الصدقة و االنصراف عنها لمواصلة 
عملها. ليــس ببعيد و بالضبط بقرب 
مقر بريد الجزائــر اقتربنا من امرأة 
ال يتجــاوز عمرهــا الـــ35 ســنة و 
أمامها ولدان احد رضيع في حجرها 
و آخر بجانبها على الرصيف عمره 
حوالــي 03 ســنوات، بدورنا طلبنا 
منها التحدث فلم ترفض ذلك فطرحنا 
عليها ســؤال عن سبب تسولها رفقة 
ابنائها و هم فــي عمر الزهور قالت 
»الحاجة إلى المال لشراء الحليب و 
الخبز ألبنائها ألنها مطلقة، و المطلقة 
حســب عادة أهلها بصمة عار فليس 
لهــا الحق بالعــودة« و هي اآلن مند 
ســتة أشــهر تمتهن هذه الحرفة التي 
لم تتمناها أبدا بــل الظروف القاهرة 
التي فرضت عليها. و هي تروي لنا 
قصتها و الدموع قد مألت أجفانها و 
كالمها ملــيء باآلهات و هي تدعوا 
هللا أن يخرجهــا من محنتها التي هي 

فيها حيث أثرت في أنفسنا كثيرا. 
و هناك من أطفــال صغار يتجولون 
و  رث  لباســهم  و  المحــالت  بيــن 
وجوههــم شــاحبة ربمــا مــن كثرة 
التنقــل و الجوع لم يحســن لنا الحظ 
أن استجوبناهم ألن غالبيتهم رفضوا 
التحــدث إلينا و الخــوف بادي على 
وجوههــم. فــي المقابــل هنــاك عدد 
أصحــاب  المتســولين  مــن  هائــل 
البشــرة الســوداء تــكاد تمتلــئ بهم 
الطرقات ألن اسلوب التسول بالنسبة 
لهــؤالء الالجئين تختلــف قليال على 
المتســولين الجزائرييــن، فطرقتهــم 
أنهم يقفون بوســط الطريق و التنقل 
بين الســيارات خاصة فــي االماكن 
الزحمة من أجل استعطاف السائقين 
و الحصــول على مبالــغ مالية، و ما 
لفت انتباهنا ان هذه الفئة يغلب عليها 
االطفــال الصغار و أمــا المتجولين 
بين المتاجر فنســاء يحملنــا ابناءهم 
بطريقتهــم الخاصة حيــث يصرون 
علــى الصدقة من طرف المشــترين 
و كــذا أصحاب المحالت، و ما أكده 
اصحــاب المتاجر ان طريقة تســول 
االفارقــة و الســوريين طريقــة غير 
الئقــة و ما تؤدي الــى تذمر الزبائن 
و حتــى اصحــاب المحــالت النهــم 
يصرون على طلب الصدقة. أضاف 
صاحب المحــل أن الالجئين حفظوا 
كالم باللغة العربية من اجل التســول 
و إقنــاع النــاس و كــذا هناك بعض 
الجزائرييــن تمكنوا من حفظ كلمات 
باللهجــة الســورية من أجــل تضليل 
الناس و استهدافهم ألن في اعتقادهم 
ان الجزائري يتصدق على االجانب 
أكثر مما يتصدق على الجزائري.  

n اســتفاد تالميــذ مــن بلديــة 
الشــريعة مــن فحوصــات طبيــة 
متعددة ، تخص الكشف المبكر عن 
االضطرابات النفســية، وتأتي هذه 
المبادرة مــن األكاديمية الجزائرية 
تبســة  مكتــب  اإلنســاني  للعمــل 
وبالتنســيق مع المؤسسة العمومية 

للصحة الجوارية بلدية الشريعة.
وتــدرج مثــل هــذه العمليــات في 
و  التضامنيــة  إطــار  العمليــات 
التكفل  ومســاعدة ســاكنة مناطق 
الظــل بالواليــة، وحســب ممثــل 
األكاديميــة »الــوردي عبيدات«، 
فقــد تم خالل هاته العملية زيارة 7 
مشاتي عبر إقليم بلدية الشريعة،تم 
إبتدائيــة،   27 زيــارة  خاللهــا 
لنحصــي هاتــه الزيــارة مجمــوع 
المعاينــات الطبيــة لفائــدة  457 
حالــة مــن ســاكنة تلك المشــاتي، 
منهــا 101 حالــة معاينــة لفائــدة 

تالميذ المؤسســات والتي  تنوعت 
بهــا الفحوصات بيــن إضطرابات 
نفســية، و نقص بالنظر، وإعاقات 
ذهنية وتوحد، و حاالت إجتماعية، 
فيمــا تــم معاينة 365 شــخص تم 
فيهــا معاينات وفحوصــات كتلقيح 
الكبــار والــذي تــم تقديمــه ل 71 
حالة، و64 حالة تم فيها إســتدراك 
فحــص  و13  لألطفــال،  التلقيــح 
للنســاء الحوامــل، و 203 فحص 
طبــي عــام، و5 حــاالت وجهــت 
للجراحة، ويضيــف ذات المصدر 
أن هــذه الزيــارة لــم تقتصر على 
تقديــم فحوصــات طبية فقــط، بل 
تنوعت بين زيارات لقسمي التربية 
التحضيرية والسنة األولى التي من 
خاللهــا عقمــت أقســامهم، كما تم 
تعقيــم المطاعم المدرســية بجميع 

المؤسسات التي تمت زيارتها.
منى بوعكاز

457 فحصا طبيا ب 7 مشايت 
ببلـدية الرشيعة بتبسة 

n تمكنــت قوات الشــرطة باألمن 
المحمــل  الخارجــي  الحضــري 
التابــع ألمــن دائرة أوالد رشــاش 
بأمــن والية خنشــلة، مــن توقيف 
شــخصين فــي العقــد الثانــي من 
العمر بحوزتهما قرابة 60 قرص 

مهلوس . 
وقائـــع القضيـــة تعــود إثر ورود 
معلومات لعناصر األمن الحضري 
الخارجــي المحمــل التابــع ألمــن 
دائرة أوالد رشاش بخنشلة، مفادها 
أوجود شــخصين مسبوقين قضائيا 
على متن مركبة ســياحية يحوزان 
علــى كمية من المؤثرات العقلية ، 
متجهان إلــى مدينة المحمل ، بناء 
على المعلومات المتوفرة تم إعداد 
خطــة أمنية محكمــة ، بموجبها تم 
تحديد وجهــة المركبة الســياحية  
ليتم توقيفها على مســتوى المدخل 
بعــد   ، المحمــل  لبلديــة  الغربــي 
إخضاع الســائق ومرافقــه لعملية 
التفتيش القانونية، أســفرت العملية 
عــن ضبط بحوزة مرافق الســائق 
على كمية من األقراص المهلوسة 
أمشــاط   )04( بـــأربعة  قــدرت 
مــن دواء بريغاباليــن ، ثالثة منها 
تحتــوي على 15 قرصــا، الرابع 
يحتــوي علــى 14 قرصــا 300 

ملــغ، بإجمالي يقــدر 59 قرصا، 
كمــا ضبط بحوزة ســائق المركبة 
على مبلغ مالي يقدر بـ 6420,00 
دج من عائــدات ترويج المؤثرات 
العقلية ، ليتــم تحويل المحجوزات 
وكــذا  فيهمــا  المشــتبه  اقتيــاد  و 
المركبــة إلى مقر األمن الحضري 
لمواصلــة  المحمــل  الخارجــي 
إجــراءات التحقيق في القضية.بعد 
استكمال كافة اإلجراءات القانونية 
الالزمــة تــم التنقــل إلــى مســكن 
المشــتبه فيــه ، بإخضاعــه لعملية 
التفتيــش تــم العثــور علــى ثماني 
علــب كرتونية فارغــة ،باإلضافة 
إلــى ســالح أبيــض  »كيتــور«  
قاطــع ، ليتم ضبط المحجوزات و 
تحويلهــا إلى مقر المصلحة  ليتـــم 
إنجـاز ملـف جزائي ضـد المشتبـه 
فيهمــا بموضــوع جنحــة حيــازة 
أدويـــة ذات خصائـــص مخـــدرة 
بطريقـة مخالفة للتشريع باستعمال 
مركبــة ذات محرك، قدم  بموجبه 
لــدى  القضائيــة  الجهـــات  أمـــام 
محكمة أوالد رشــاش خنشلة ،أين 
صــدر أمر ايداع في حق المتهمين 
بمؤسســة إعادة التربيــة والتأهيل 

بابار.
عبد العزيز مغني

توقيف شخصني وحجز كميات 
من المهلوسات بخنشلة 
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استطالع: مبروك بن الطيب

متفرقات



أقدم قطعة فن صخرية لحيوان 
الكنغر عمرها 17.300 عام

n  فــي طريقة لمســاعدة الصم 
والبكــم، أقدم أحد الطهاة الشــباب 
قنــاة  إطــاق  علــى  الفرنســيين 
يوتيــوب خاصــة بهذه الفئــة، إذ 
يقوم الشيف بمخاطبة متابعيه عن 
طريق لغة اإلشارة أثناء تحضير 

أطباقه.
الثانيــة  ابــن  الفرنســي  شــون 
والعشــرين عامــاً الــذي تعلم لغة 
الصم وأتقنها وأصبــح اليوم يقدم 
وصفات الطبخ بها، تصله الكثير 
من رســائل الشــكر على ما يفعله 

للصم والبكم.
 وتســاءل شــون ”لماذا ال نشــكر 
أحــد البريطانييــن عندمــا يقــدم 

مقاطــع فيديو باللغــة اإلنجليزية؟ 
إنــه من غير الضــروري اعتبار 

لغة الصم لغة غير عادية«.
ويرى شــون أن لغــَة الطهي كما 
لغُة الموســيقى عالميــة، ماحظاً 
أنه يوجــُد إقبال كبيــر من الجيل 
ــمع  ّم وثقيلي السَّ الشــاب من الصُّ
على احتراف مهنــة الطهي فهي 
وقبل كلِّ شيء تعتمُد على حاستي 
الشــم والتــذوق اللتيــن أصبحتــا 
حديــَث العصــر بســبب فيروس 
م  كورونــا، ويقــول إن لغــَة الصُّ
أصبحت اللغــَة الثانية التي يُتِقنُها 

وبطاقة بعد لغته األم الفرنسية.

n    كتشــف علماء أســتراليون 
أقــدم قطعــة فنيــة مصنوعة من 
الصخــر في تاريــخ الباد، وهي 
عبارة عن صورة لحيوان الكنغر 

يقدر عمرها بـ17.300 عام.
الفنيــة  القطعــة  طــول  ويبلــغ 
قــدم(  الصخريــة متريــن )6.5 
وجرى رســمها باســتخدام مغرة 
حمراء على ســقف أحد الماذات 

الصخرية، حسب )بي بي سي(.
وعثــر على هذا العمل داخل إقليم 
كيمبرلي بغرب أســتراليا، والذي 
يشتهر بالرسومات على الصخور 
التــي أبدعها الســكان األصليون 

ألستراليا.
وجــرى تحديــد عمــر العمل من 
خــال االعتمــاد علــى الكربون 
المشــع في تحديد عمر أعشــاش 
دبــور الطيــن القديمــة. وجــرى 
نشــر النتائج في »جورنال نيتشر 

هيومان بيهيفير«.
مــن جهته، قــال الباحــث ديميان 
فينــش، الذي يعتبــر الرائد وراء 
فكــرة االعتمــاد علــى أعشــاش 
دبــور الطيــن في تحديــد العمر، 
إنــه مــن النــادر العثــور علــى 
فــوق  الطيــن  دبــور  أعشــاش 
فنــي صخــري.  عمــل  وأســفل 
ونجــح فريــق الباحثين فــي أخذ 
عينــة من النمطيــن لتحديد العمر 
الزمني األدنــى واألقصى للعمل 
 الفنــي الصخــري محــل البحث.
وأضــاف د. فينــش، الجيولوجي 
»اســتخدمنا  ملبــورن:  بجامعــة 
الكربون المشــع في تحديد أعمار 

ثاثة عشــش لدبور الطين أســفل 
الرســم الصخــري وثاثة أخرى 
بنيــت فــوق الرســم، وذلــك كي 
نتمكــن بثقــة مــن تحديــد عمــر 
الرســم الصخــري بمــا يتــراوح 
و17.100   17.500 بيــن 
عــام. واالحتمال األكبــر أنه يبلغ 
د.  وأضــاف  عــام«.   17.300
ســفين أوزمان، الذي شــارك في 
الدراسة، ويعمل بجامعة ويسترن 
أستراليا، إنه من الممكن أن تكون 
هنــاك صلة ما بين رســم الكنغر 
 والفــن القديم فــي مناطق أخرى.
وأوضــح أن: »الصورة األيقونية 
للكنغــر تبدو من الناحية البصرية 
مشــابهة للرســومات الصخريــة 
مــن جــزر فــي جنــوب شــرقي 
آســيا يعود تاريخهــا لما يزيد عن 
40.000 عام ماضية، ما يوحي 
بوجــود رابط ثقافي بيــن االثنين 
ـ ويلمــح إلمكانية وجــود أعمال 
 فنية صخرية أقدم في أســتراليا«.
جديــر بالذكر أنه في وقت ســابق 
مــن العام، عثر باحثون على أقدم 
صــور حيوانــات علــى جــدران 
الكهوف في العالــم، وهي عبارة 
عن رسم بالحجم الطبيعي لخنزير 
يقدر عمره بـــ45.000 عام في 
جزيرة سوالوســي في إندونيسيا. 
في جنوب أفريقيا، أن رسمة تشبه 
عامة »الهاشــتاج« يقدر عمرها 
بـ73.000 عــام من المعتقد أنها 
أقدم رسمة معروفة على مستوى 

العالم.

  فرنيس يقدم وصفات الطبخ.. 
بلغة اإلشارة

منوعات

فرضت المشاكل الصحية الناجمة عن وجبات األكل السريع التي طغى حضورها على قائمة طعام الجزائريين 
على غرار باقي الشعوب، ضرورة دق ناقوس الخطر و اإلسراع في العودة إلى النظام الغذائي الصحي الذي 

تبنته بعض األسر و األفراد، بفضل رواج الحصص و البرامج المتخصصة في هذا المجال.

n  في فصل الشــتاء تصبــح بحيرة ”بايكال” في 
ســيبيريا، أقدم بحيرة على وجــه األرض وأكبر 
بحيــرة للمياه العذبــة من حيث الحجم، مســرحاً 
لظاهرة طبيعية نادرة تعرف باسم ”بايكال زين”، 
حيث تتــوازن الحجارة فوق ســطح البحيرة، ما 

يجعلها تبدو وكأنها تطفو في الهواء.
وبــدأت هــذه الظاهرة قبــل 4 ســنوات ورُفض 
تصديقهــا على أنهــا تتم نتيجــة ”تاعب رقمي” 
بنظــام ”الفوتوشــوب”، لكــن ســرعان مــا ثبت 
أنهــا حقيقة في بحيــرة بايكال وبشــروط معينة، 

بحســب”أوديتي ســنتر”. ويعتقد أن”بايكال زين” 
تحدث عندما تتجمد األحجار الناعمة المســطحة 
على ســطح البحيرة، ثم تســخن بواســطة أشعة 
الشمس إلى نقطة يبدأ فيها الجليد تحتها بالذوبان.
وأشــارت تحليات جديدة إلى أن الحرارة ليست 
العامــل الوحيد بل الريــاح القوية التي تهب على 
البحيرة، وتســهم في تكوين ”بايكال زين” بشكل 
رئيســي، حيــث تمنع ذوبــان العمــود المركزي 

للجليد ويحتفظ الحجر بشكله.

  قاعة ألربت الملكية  تحتفل 
بالذكرى الـ150 لتأسيسها

  n    يــؤدي الموســيقي البريطانــي ميــك 
جاجــر، الشــريك المؤســس لفرقــة الــروك 
»رولينغ ســتونز« بصوتــه دور الراوي في 
فيلم قصير، احتفااًل بالذكرى الـ150 إلنشــاء 

»قاعة ألبرت الملكية« في لندن.
كانــت الملكة فيكتوريا قد افتتحت قاعة رويال 
ألبرت، الواقعة في وســط لندن، عام 1871، 
وتســتخدم للحفــات الموســيقية والعــروض 
والفعاليــات  الجوائــز  توزيــع  وحفــات 
 المدرســية، حســب وكالــة األنبــاء األلمانية.
وضمــن ذلــك االحتفــال، قــام العاملــون في 
القاعــة بإعــداد فيلــم مدته 90 ثانيــة يحتوي 
على لقطات أرشــيفية للعروض المميزة على 
مر الســنين. وإلى جانــب اللقطات، وهي من 
عام 1933 حتى يومنا هذا، يقرأ الســير ميك 
قصيــدة »لألصدقاء فقط« للشــاعر ويســتن 
هيــو أودن.وال تــزال أبــواب قاعــة »رويال 
ألبــرت« مغلقة، حيث خســرت دخلهــا البالغ 
34 مليون جنيه إسترليني )47 مليون دوالر( 
 وألغــت أكثر مــن 330 عرضاً فــي القاعة.
ســتظل القاعة مغلقة في ذكرى تأسيســها في 
29 مارس )آذار(، وبالتالي ستمتد احتفاالتها 

حتى عام 2022.

صخور تطفو فوق الماء يف بحرية

للحد من مشاكل السمنة 

أنظمة غذائية صحية تزحزح 
عرش األكل السريع

n  و بعــد أن تســبب ريتــم الحياة المتســارع و 
ظــروف العمل إضافة إلى التطــّور التكنولوجي 
و اعتمــاد عامات األكل الســريع علــى الدعاية 
المغريــة لجــذب أكبر عدد من المســتهلكين، في 
انتشــار أمــراض  الســمنة و الســكري و القرح 
المعديــة و غيرهــا، راح الكثيــرون يبحثون عن 

طريقة للحد من العادات السلبية و تأثيراتها.
و قــد بيّنــت الدراســات أن أغلب هــذه الوجبات 
تحتــوي علــى مــواد تعمل علــى تنشــيط الجين 
الخاص بالســمنة و بصورة مرضيــة ، كما أنها 
تؤدي إلى اإلصابة بأمراض القلب نتيجة للدهون 
التــي تتجمع فــي كل مــن الشــرايين و األوعية 
الدمويــة ما يتســبب فــي انســدادها ، إضافة إلى 
الشعور المتواصل بالخمول و الكسل جراء تناول 
كميات كبيــرة من األكل الســريع، زد على ذلك 
تهيج األغشية الداخلية للجهاز الهضمي الحتواء 
هذه الوجبــات على كميات كبيــرة و مختلفة من 
التوابــل و البهــارات التي ال تناســب كل الناس  
خاصــة مرضــى القــرح المعدية و لشــدة حدتها 
يمكن أن تخلق عدة مشــاكل أخرى كاإلسهال أو 
اإلمســاك و الذي بدوره قد يؤدي إلى مضاعفات 
خطيرة تصل إلى التمزق الشرجي ما قد يستدعي 

الجراحة في بعض الحاالت.
كمــا أن الدراســات أكــدت علــى وجــود عاقة 
مباشــرة بيــن المشــروبات الغازيــة و اإلصابة 
بهشاشــة العظام لارتفاع نســبة الفوســفور فيها 
و الــذي قد يــؤدي إلى تدهور التفكيــر و الفهم و 

التركيز لدى اإلنسان.
كل هــذه العوامل و بعــد أن دقت منظمة الصحة 
العالميــة ناقوس الخطر بســبب ما يســببه األكل 
السريع من أمراض، أدت إلى ظهور عدة أنظمة 
غذائية صحية ، و حميــات كثيرة أصبحنا نراها 
و نســمع عنها يوميا تســاعد على خسارة الوزن 
و الحصول على جســم متناســق ، يكفي فقط أن 
يختار كل شــخص ما يناســبه و يناســب جسمه، 
لكــن ال بد من التأكيد علــى أن التغذية المتوازنة 
و النشــاط البدني هما الســبيل األنســب و األسلم 

للمحافظة على صحة الجسم و لياقته.
و من بين أهم األنظمــة الغذائية الصحية المتبعة 
و المنصــوح بهــا لعام 2021 خاصــة بعد فترة 
الركــود و الخمــول التي مّر بها ســكان األرض 
نتيجة الدخول في الحجر المنزلي بســبب األزمة 
الصحيــة، نظام الكيتو و الذي يعتمد أساســا على 
اللحوم ما يجعله غير مناسب لألشخاص النباتيين 
، فكرته تدور حول التقليل من الكربوهيدرات في 
مقابــل تناول الدهون ، إذ يضع الجســم في حالة 
اســتقالية تعرف باســم الكيتوزية و بذلك يصبح 
الجســم أكثر كفاءة على حــرق الدهون للحصول 
علــى الطاقة و لهذا يتناول متبعيه %70 دهون، 
%30 بروتيــن و %10 كربوهيــدرات. نجــد 
أيضــا نظــام الصيــام المتقطع الــذي يعتمد على 
التوقــف عن تناول الطعام لســاعات أو أليام في 
األســبوع حســب جسم كل شــخص، لكن األكثر 

شــيوعا هو تنــاول الطعام لمدة 8 ســاعات فقط 
يوميــا و التوقف لمدة 16 ســاعة التالية من باقي 
اليوم بما فيها ســاعات النوم. كما يعد نظام باليو 
من األنظمة الغذائية األكثر شيوعا العتماده على 
األكل الحجري أي على ما كان يتناول االنســان 
فــي عصره البدائــي من خضــروات و فواكه و 
لحوم و مكســرات و بــذور ، و تفادي كل ما هو 
معالــج كاألطعمــة مع إضافة الملــح و  منتجات 

األلبان المصنعة و غيرها.
مــن المؤكد أن هذه األنظمة تســاعد على تخفيف 
الــوزن و الحصــول على قوام ممشــوق خاصة 
عندمــا تتبــع بنشــاط بدنــي مــدروس ، و تبقى 
المتابعــة من طرف مختص في التغذية الســليمة 
هي أســاس العملية لتفادي أي مضاعفات جانبية 

و تأثيرات سلبية.
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17عين على الثقافة والفن
معرض جمايع حول الفن 

التشكييل الجزائري بمرسيليا 

ليىل علوي: تعرضت للظلم عندما اتهموين 
إنني »حلوة ودلوعة«

n و رحــل فــي صمت كل مــن ظلمه 
في حياته ، و كان ســببا في ذرف دمعته 
الغالية ،و حســرة األلم الدفيــن تبوح بها 
مالمحــه  ، و لكــن اســم شــاعرنا عمر 
البرناوي بقــي حيا و خالدا في الذاكرة و 
األفئدة ،ألنه أخلــص لهذا الوطن بالكلمة 
التــي كان يرتجلها في المواقف المؤثرة، 
و بمــا تركه من إبداعــات متنوعة تعانق 
الوجــدان العربــي ،و تعبر عــن القضايا 

المصيرية للمجتمع و األمة . 
وتقديرا لمكانته األدبية المتميزة تم تكريمه 
بعــد وفاته مباشــرة بإطالق اســمه على 
مركــز البحث العلمــي و التقني للمناطق 

الجافة بجامعة محمد خيذر ببسكرة .
محطات من حياته :

    ولد الشــاعر عمر البرناوي بن أحمد 
في 18 أفريل 1935 بحي ســطر ملوك 

ببسكرة .
بعــد ثالثة أشــهر من والدتــه ،انتقل مع 
والدتــه الريــم و جدته زهيــرة إلى مدينة 
بريكة ، و عاش صباه في ظروف صعبة 

.
حفــظ االقرآن الكريم على يد الشــيخ عبد 
القــادر ، ثم التحــق بالمدرســة االبتدائية 
الشــيخ عيســى يحياوي ،إلى أن بلغ سن 
الرابعة عشــر من عمره ،فعاد مع والدته 
إلى بســكرة ليلتحــق بمدرســة التربية و 
التعليــم التابعة لجمعية العلماء المســلمين 

الجزائريين .
في ســنة 1952 التحق بمعهد الشيخ عبد 
الحميد بن باديس بمدينة قسنطينة لمزاولة 
تعليمه ،و من أســاتذته به المشايخ : عبد 
الرحمان شــيبان و عبد المجيد حيرش و 

محمد الميلي و نعيم النعيمي .
 بعد اجتياز االمتحان النهائي سنة 1955 
بتونس حيث كان يعتبر معهد الشــيخ ابن 
باديس فرعــا من فروع جامــع الزيتونة 
المعمــور و نجاحه، التحــق به لمواصلة 
تعليمه العالي .و قضى في الدراســة  مدة 
ثالث ســنوات، إلى غايــة حصوله على 
شــهادة التحصيــل .و من أســاتذته به  : 
الشــاذلي القليبي و حسن زمرلي وعثمان 

الكعاك و عبد العزيز العقربي .
خــالل تواجــده بتونــس كان عضوا في 
الخاليــا النضالية لجبهة التحرير الوطني 

مكلفا بالدعاية و التحسيس و اإلعالم .
في ســنة 1959 أرسل ضمن بعثة جبهة 
التحريــر الوطنــي إلى العراق للدراســة 
بكلية التربية  ببغداد المختصة في تخريج 
أساتذة التعليم الثانوي، و بعد أربع سنوات  
تحصــل على شــهادة الليســانس . و من 
أســاتذته : مصطفى جواد و عبد الرزاق 
محــي الديــن و عبد الســتار الجواري و 
جواد علي  و عبد العزيز الدوري وسليم 

النعيمي و الشاعرة نازك المالئكة .
باإلضافــة إىل مزاولتــه لدراســته 
النظامية ،فقد كان يتابع دراســات 

أخرى من أهمها :
* دراســة التمثيــل و اإلخراج بمدرســة 

التمثيل العربي بتونس .
* دراســة الموســيقى بمعهــد الراشــيدية 

بتونس .
* دراسة الصحافة بكلية اآلداب ببغداد .

بعــد رجوعــه إلــى أرض الوطن ســنة 
1963 التحق باإلذاعة الوطنية لمدة عام 
، و مــن البرامج التــي كان يقدمها : لقاء 
مــع فنان – دنيــا الفن – مــن التاريخ – 

لحظة من فضلك .
 ثــم انخرط في الميدان التربوي كأســتاذ 
لمادة اللغة العربية بعدة ثانويات بالجزائر 
العاصمــة .ثــم التحــق بالمعهــد الوطني 

التربوي كأستاذ بحث  .
خــالل تواجــده بتونــس عمــل باإلذاعة 

التونسية سنة 1957  كممثل و مذيع لمدة 
عاميــن .و من البرامج التــي كان يقدمها 
: قــراءات أدبيــة – همســات- الكلمــات 
المتقاطعة – ســؤال و جــواب - ،إضافة 

إلى تقديم النشرات اإلخبارية .
و تقلّد الراحــل العديد من المناصب منها 
، رئيس تحرير مجلة ) ألوان ( من ســنة 
1972 إلى ســنة 1981 و كان مديرها 

الشاعر محمد بلقاسم خمار .
* مكلّــف بالشــؤون الثقافيــة فــي اتحــاد 

الكتاب الجزائريين سنة 1976 .
* مديــر الثقافة بوالية المســيلة من ســنة 

1982 إلى سنة 1983 .
* مديــر الثقافة بوالية بســكرة من ســنة 

1984 إلى سنة 1987 .
* ملحق بديوان الســيد وزير الثقافة لمدة 

عامين .
* مديــر دار الثقافة أحمــد رضا  حوحو 
ببسكرة من سنة 1991 إلى سنة 1994 

.
* مسؤول العالقات العامة باتحاد الكتاب 
الجزائرييــن من ســنة 1997 الى ســنة 

. 1998
* عين في المجلس الوطني االنتقالي سنة 
1994 ممثال التحاد الكتاب الجزائريين 

،إلى غاية سنة 2001 سنة تقاعده  .
* رئيس مؤسســة الشــيخ عبد الحميد بن 

باديس .
و ترك البرناوي أعماال كثيرة نذكر منها 
»بيــن الوزارة و الســجن« و هي رواية 
صــدرت عن منشــورات اتحــاد الكتاب 
الجزائرييــن و« من أجلــك يا وطني« و 
هــو ديوان شــعر صدر عن منشــورات 
وزارة المجاهديــن و كتــاب« حــوارات 
في الثقافة و السياســة مع جحش »  الذي 
يؤرخ لمرحلة الصراع في الجزائر خالل 
التســعينات بأسلوب ســاخر و كذا رواية 
»الوالدة الثانية«. أما في مجال األوبرات 
الغنائيــة فقد أثرى الســاحة الفنية بأعمال 
بالفصحــى و الدارجــة منها :«المســيرة 
الكبــرى » مــن  تلحين الفنــان المغربي 
عبد الوهاب الدوكالي و »يمين الرجال« 
من تلحين الفنان  شــريف قرطبي و »أنا 

الجزائر« التي لحنها الفنان تيسير عقلة 
و كــذا » مــاذا تريد أمنــا العظيمة » من 
تلحين الفنان شــريف قرطبــي، فيما وّقع 
لحــن أوبراتــه »الحب الكبير« األســتاذ 
نوبلــي فاضل، أمــا » عــودة الذاكرة » 
فحمــل  تلحينهــا توقيــع األســتاذ معطي 
بشير، الذي لحن له أيضا »المواطن ». 
دون أن ننسى المسرحية الغنائية » رحلة 
حب » التي كانت من تلحين األستاذ محمد 
بوليفــة و رائعة »ملحمة الجزائر » التي 
شارك فيها الشعراء : محمد بلقاسم خمار 
و ســليمان جوادي و عزالدين ميهوبي ، 
كما ترك بصمته على مونولوج« أنا فنان 
»الذي أداه الممثل احميدة خيذر و إخراج 

نو الدين عمرون .
و من أبرز المسلسالت التي حملت اسمه 
* »مسلســل العرس » في 06 حلقة  من 

إخراج محمد حويذق 
*« المحاجيات« / 15 حلقة / من إخراج 

علي بن سرية .
* »حــاب يولــي ميــر« المسلســل الذي 

ضاع في دواليب وزارة الثقافة .
* مجالس األنس / 15 حلقة /

* »سي محمد موش وحدو« / حلقتين /
* »ولد النايليــة« / 07 حلقات / إخراج 

مصطفى بديع
* »الشركة العالمية للزواج و الطالق« .

و بعد معاناة طويلة مع المرض الذي أتى 
على حباله الصوتية توفي الشــاعر عمر 
البرناوي بمستشفى عين النعجة بالجزائر 
العاصمــة يــوم 24 فيفــري 2009 بعد 
التدهور المفاجــئ لحالته الصحية و كان 

يتأهب للسفر إلى فرنسا للعالج .
و قد شــيعت جنازته مســاء يوم األربعاء 
البخــاري  بمقبــرة   2009 فيفــري   25
بمدينة بســكرة .و حضر مراســيم الدفن 
جمع غفير من أصدقائه من عالم الثقافة و 
األدب و الفن و اإلعالم .و ألقى الشــاعر 
رابــح حمدي الكلمة التأبينية .حيث اعتبر 
رحيــل الشــاعر عمر البرناوي خســارة 
كبرى للثقافة الوطنية، و أن أناشيده التي 
تمأل ســماءنا و قلوبنا بنور الوفاء و الحلم 
بصباحيات تعــد بالكثير لن تموت .و لن 

n ينظم حاليا معرض جماعي 
حول الفن التشــكيلي الجزائري 
بمدينة مرســيليا )فرنســا( يضم 
أعمــال فنانيــن جزائرييــن من 
أجيــال مختلفــة تمثــل تاريــخ 
هــذا الفــن منــذ الســتينيات من 
القــرن الماضي، وفقــا للموقع 

اإللكتروني للمعرض.
وتحــت عنــوان »فــي انتظار 
عمــار قاتالتــو« )نســبة لفيلــم 
الجزائــري مــرزاق  المخــرج 
علواش الذي يحمل نفس االسم( 
يســلط هــذا المعــرض -الــذي 
يحتضنــه متحف الفن المعاصر 
»تريونغل فرونس-أســتيريد«- 
الضــوء علــى الفن التشــكيلي 
الجزائري من خالل أعمال 29 

فنانا من الجزائر والجاليات.
وتقدم األعمال المشــاركة نظرة 
بانورامية حــول هذا الفن حيث 

تعــود أقدم اللوحات المشــاركة 
إلــى عــام 1965 وهــي تمثل 
متنوعــة  وتيــارات  مــدارس 
كالتجريــدي والواقعــي والفنين 
الســاذج والمعاصر كما تعكس 
مواضيــع مجتمعيــة وسياســية 

وتاريخية مختلفة.
ومــن الفنانيــن الذيــن تعرض 
أعمالهم في هذه التظاهرة قادر 
عطيــة وجمــال طاطــاح وباية 
وكــذا فيصــل بغريــش ومحمد 
خــدة وفلــة تامزالــي طاهاري 
باإلضافة إلــى محجوب بن بلة 

وهالل زوبير.
ويســتمر هذا المعــرض -الذي 
ينظــم بالتعــاون مــع المركــز 
للفنــون  الفرنســي  الوطنــي 
التشــكيلية- إلــى غاية 16 ماي 
المقبل وهو مفتوح فقط للمهنيين 
وليــس للجمهــور العــام وهــذا 

بسبب جائحة كورونا.

الفنانة ليلــى  كشــفت   n
علوي عن شــعورها بالظلم من 
االتهامات التــي قيلت عنها في 
بداية مشــوارها الفنــي، ومنها 
اعتمادها علــى جمالها وقدرتها 
على تقديم مشــاهد الدلع، داخل 
األعمال الفنيــة، دون أن تمتلك 
مواهــب تمثيلية تجعلهــا قادرة 
علــى تقديم شــخصيات أخرى، 
مؤكــدة أنهــا كانت فــي بدايتها 
وغير قادرة على تنويع أدوارها 
وتقدم على الشاشــة ما يعرض 
عليها من المنتجين والمخرجين.
مــع  لقائهــا  خــالل  أضافــت 
اإلعالميــة مهــا الصغيــر فــي 
 ،»It’s Showtime« برنامج
 ،CBC الذي تقدمه علــى قناة
أنهــا بــدأت العمــل الفني وهي 

في الســنة الثالثة مــن المرحلة 
اإلعداديــة، وأشــارت إلــى أن 
كثيرين شككوا في موهبتها، إال 
أن الفنان الراحل نور الشــريف 
كان مقتنعــا بموهبتهــا ودعمها 

في بداية مشوارها.
تابعت مؤكــدة أنها اتهمت بأنها 
بنــت حلــوة ودلّوعة، وليســت 
عندهــا أدوار مختلفــة، وهــي 
غيــر ذلك تماماً، لكن تلك كانت 
األدوار التــي كانــت تُعــرض 
عليهــا، ولهــذا حاولــت البحث 
عــن أدوار مختلفــة تنقلهــا إلى 
خانــة أخرى غيــر التي عرفت 
بها، ولذلك وافقــت على العمل 
في فيلم »شــوارع مــن نار«، 
من إخراج ســمير سيف، وفيلم 
»خــرج ولم يعد« مــن إخراج 

محمد خان.

يف ذكرى وفاة الشاعر عمر الربناوي

في 24 فيفري 2009 غادرنا و إلى األبد، وخمدت نبرات صوت المثقف الوطني األصيل ،و األديب الواعي 
بقضايا أمته ،و كاتب األغاني الملتزمة  االشاعر عمر البرناوي الذي تغنى بهموم الوطن وتطلعات المواطنين 
، و خلد أحالمهم  في نبض كلماته الرقيقة و قصائده القوية ،و منها رائعته ) من أجلك عشنا يا وطني ( التي 
أصبح أبناء الجزائر يرددونها بكل فخر  في المدارس ،و عباراتها الجميلة  تنطق بها األلسن في المناسبات 
الوطنية ،حتى اعتبرها بعض الدارسين أنها بمثابة النشيد الوطني الثاني للجزائر المستقلة ، فخلدت اسمه ،و 

هو الذي عرف التهميش في سنواته األخيرة بسبب مواقفه الفكرية و السياسية الثابتة .

النشيد الخالد...

الخميس  25 فيفري   2021
الموافق لـ 13 رجب 1442

بقلم : األخضر رحموني
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منحة الشيخ زايد للكتاب لدار نرش أوكرانية

التخطيط اإلسرتاتيجي لمدير المتوسطة..موضوع ندوة بجيجل

أن  علــى  المتدخلــون  وأكــد    n
النبويــة  الســنة  مقاصــد  مراعــاة 
فــي االجتهــاد والفتــوى يــؤدي إلــى 
التشــريعي. االســتبراء   تحقيــق 

المؤتمــر الــذي يعــد األول مــن حيث 
مناقشــة الفهم المقاصدي للسنة النبوية 
عــرف مشــاركة نخبة من األســاتذة و 
المختصيــن و الباحثيــن  مــن داخل و 
خارج الوطن، حيث ت نقل المداخالت 
عبــر تقنية التحاضر عن بعد من ســبع 
جامعات دولية منها جامعة طيبة بالمدينة 
المنــورة المملكــة العربية الســعودية، 
و  باإلحســاء  فيصــل  الملــك  جامعــة 
وجامعة الملك ســعود بالمملكة العربية 
الســعودية وجامعــة القاضــي عياض 
مراكــش بالمملكــة العربيــة، جامعــة 
األزهــر بجمهوريــة مصــر العربية، 
جامعــة اليرموك بــاألردن، فضال عن 
الجامعات الجزائرية عل غرار جامعة 
الجزائــر، باتنــة ، وهــران، تلمســان 
 ،الــوادي ،البويــرة ، غرداية و أدرار.

وتناول الدكتور كمال لدرع من جامعة 
األميــر عبد القادر خالل مداخلته حول 
الحاجــة إلــى مرجعيــة مقاصد الســنة 
النبوية في التمديد الفهم وتقويم االلتزام 
من خطورة االنحراف عن هدي السنة 
وكذلك القصور عــن أدراك مقاصدها 
السامية حيث اعتبر إن االستنكاف عن 
مقاصد الســن بحجة االكتفــاء بمقاصد 
القرآن حتمــا يؤدي إلى االنحراف عن 
الفكر وظهور تأويــالت ضالة وبروز 
تفسيرات شاذة تؤدي إلى االنحراف في 
الســلوك والعمل كما اعتبــر أن الكثير 
من ســلوكيات االنحــراف الديني التي 
ظهرت في األمة كالتعصب والتطرف 

كانــت بســبب فصل أحكام الســنة عن 
مرادها ومقصدهــا أو عدم التعمق في 
فهــم أقوال وأفعال النبي صلى هللا عليه 
 وسلم والخروج عن إطارها المرجعي.

كمــا دعــا أميــن شــريبط مــن جامعة 
الوادي خــالل مداخلته التي تناول فيها 
إلى الوظيفة المقاصدية ومســالكها في 
فهم الســنة النبوية إلى العناية بدراســة 
األحاديــث النبوية وتحويلهــا وتنزيلها 
على الواقع وحث المؤسســات العلمية 
و األكاديميــة علــى جمــع الضوابــط 
الصحيحــة لفهــم األحاديــث النبوية و 
المســاهم فــي درأ مفاســد الفهــم الغير 
الشرســة  الغــارات  الصحيــح وصــد 
علــى الســن النبويــة والســعي للعمل 
على موســوعة حديثــي صحيح تجمع 
بيــن الشــمولية و التكامليــة والمقاصد 
بمســتجدات  وربطهــا  الشــرعي 
أهــم  مــن  واحــدة  لتكــون  العصــر 
 المراجــع لمجمــوع الحديــث النبوي.

مــن جهتــه تطــرق الدكتــور إبراهيم 
بــن حمــاد الريس مــن جامعــة الملك 
ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية 
فهم الســنة النبوية في ضــوء المقاصد 
الشــرعية من خــالل تطرقــه إلى فهم 
الســن النبوية من خــالل القرآن الكريم 
و فهمهــا في ضوء المقاصد الشــرعية 
كمــا تناول تثر المقاصد الشــرعية في 
فهــم الحديــث النبــوي الشــريف كمــا 
أوضــح مفهــوم المصطلــح المعروف 
بالمقاصد الشــرعية وخاصة في مجال 
الســنة النبوية الذي يعد من المشكالت 
المعاصــرة التي ال تزال بحاج ماســة 
إلى المزيد مــن الجهود وخاص جهود 
 العلمــاء و الجهات البحثي والجامعات.
تجدر اإلشــارة إلى أن الجلســة ضمت 
أربعــة محــاور للحديــث عــن أصالة 
الفهــم المقاصــدي للســنة النبويــة في 
التــراث اإلســالمي باإلضافــة أهميته 
،ضوابطــه  المعاصــرة  وضرورتــه 

 وآليات تفعيله والمحور الرابع إشكاالته
وخلــص المؤتمــر إلــى مجموعة من 
األهــداف المســطرة برصــد الجهــود 
العلمية في مجال الفهم المقاصدي للسنة 
تأصيــال وتطبيقا ودراســتها وتقويمها 
إلى جانب إبراز الفهم المقاصدي للسنة 
عند الفقهاء و شراح الحديث في القديم 
والحديث ،والتأكيد على ضرورة الفهم 
المقاصدي للســنة في الواقع المعاصر 
فــي معالجة توازنه ومســتجداته وبيان 
إلــى  باإلضافــة  وإهمالــه،  مخاطــرة 
استخالص الضوابط العلمية والمنهجية 
الحافظــة للفهــم المقاصدي للســنة من 
اإلفــراط والتفريط، وحصر مشــكالت 
تطبيق الفهم المقاصدي للسنة في الواقع 
 العلمــي والعملــي واقتــراح الحلول .
مــن جهته ســيختتم المؤتمــر اليوم من 
خالل مناقشــة بقية المباحــث الخاصة 
بإشــكاليات الفهــم المقاصــدي للســنة 

النبوية وضوابطه .

nأعلنت جائزة الشــيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة 
العربيــة التابع لدائرة الثقافة والســياحة – أبوظبي عن تقديم 
منحــة الترجمة إلــى دار النشــر األوكرانية »نــورا دروك 
ببليشرز«، لترجمة رواية »اختبار الندم« للروائي السوري 
خليل صويلح الفائز بالجائزة في فرع اآلداب لعام 2018.

وقــال الدكتــور علــي بن تميــم، أمين عــام الجائــزة رئيس 
المركز: »ســعداء باإلعالن عن أولى ترجمات الجائزة لعام 
2021، والتي تأتي بعد النجاح الذي شــهدته منحة الترجمة 
العــام الماضي، حيث قمنا بإطــالق 6 ترجمات باإلنجليزية 
والفرنســية واأللمانية واألوكرانية ألعمال فائزة بالجائزة. و 
تعــد منحة الترجمة من أهــم المبادرات االســتراتيجية التي 
يشــهدها القطاع األدبي في العالــم العربي، فهي تفتح أبواب 
العالمية أمام الكتّاب العرب وتسهم في نشر أعمالهم بعدد من 
اللغــات، ما يمّكنهم من الوصول إلى جمهور متعدد الثقافات 
واأللســن، وســنواصل تقديم الدعم من خالل منحة الترجمة 
لرفد مختلف األســواق العالميــة بأفضل النتاجات األدبية في 

العالم العربي.«
وبدورها، قالت إليونورا سيمونوفا، مديرة دار »نورا دروك 
ببليشرز«: »لقد اخترنا هذا العمل األدبي ألنه يسلّط الضوء 
علــى أوجه التشــابه في األثر الــذي تتركه الحــروب على 

الدول.

n ويأتــي هذا  اللقاء ،الذي أشــرف 
على تأطيره السيدين »سرداني أحسن 
» و«بوالخضرة فريد » مفتشي إدارة 
المتوســطات ضمــن سلســلة العمليات 
إطــار  فــي  تدخــل  ،التــي  التكوينيــة 
المخطط الوطني للتكوين ، حيث شرع 
في تجســيده منــد أربع ســنوات ومس 
عديــد المواضيــع ذات صلة بتحســين 

آداءات مــدراء المؤسســات التربويــة 
وتجويد عمليات التســيير بغية التطوير 
هــذه  ،وفــي  المســتديمين  والتحســين 
الوجهة تم تقديم عرض  نظري شــامل 
مــس مفهــوم التخطيط اإلســتراتيجي 
وأنواعه وكيفية القيــام به وأهدافه كما 
تطــرق المحاضر الى فوائده والعوامل 
المؤثــرة فــي في صياغتــه ناهيك عن 
التخطيــط  معوقــات  إلــى   اإلشــارة 
المرتبط عندنا بإدارة األزمات ،إضافة 
الى عائق مقاومة التغيير وشح  موارد 

المؤسسات .
وأختتمــت النــدوة بعمــل تطبيقــي في 
الورشــات ،حيث تــم اإلشــتغال على 
أربع بطاقــات أساســية األولى تخص 
مفهــوم التخطيط والثانية تعميق مفهوم 
التخطيــط والثالثــة نمــاذج التخطيــط 
اإلداريــة  الجوانــب  فــي  المتمثلــة 
والماديــة  والتربويــة  والبيداغوجيــة 
البطاقــة  خصصــت  ،فيمــا  والماليــة 

الرابعة للتقويم.

احتضنته الجامعة اإلسالمية بقسنطينة 

إنعقدت،أمس، ندوة تكوينية أحتضنتها ثانوية الكندي بمدينة جيجل،شارك فيها مدراس المتوسطات 
للمقاطعتين األولى والثاني ،الذين تلقوا عرضا تحت عنوان » التخطيط اإلستراتيجي لمدير المتوسطة 

» ،لكونه يعد من أبرز  وظائف مسؤولي مؤسسات التربية والتعليم.

مؤتمر دولي حول الفهم
 المقاصدي للسنة النبوية

الخميس  25 فيفري   2021
الموافق لـ 13 رجب 1442

n ال أحــد يمنحــك الوقــت 
الكافــي لتقرأ الشــعر ، لتكون 
كمــا تشــاء وتريد ،فــي هيئة 
المخلــص للبــوح واللغة ، ال 
أحد ينحني أمام قصيدة دللتها 
أكثر منك ، وتعثرت باألشواك 
ال   . الســحر  وردة  لتصبــح 
أحــد يصغي ألنينــك ، لثورتك 
العارمة ،وأنــت تكتب منحني 
الظهر مســتقيم الفصحى. في 
الطريق إلى الســماء يجب أن 
تجمــع الكثيــر مــن النجوم ، 
ليسلط عليك الضوء وتترامى 
الدعــوات  أحضانــك  فــي 
المنابــر ذراعيهــا  ،وتشــرع 
فرحــة ، وأنــت تنشــد بكل ما 
أوتيــت من ملكــة وحضور . 
النفــس األمــارة بالشــعر هي 
من تؤثث الهيمنة باإلصرار ، 
هي من تعبــد الحياة بالقراءة 
. مالــذي ينقصنــا لنعيش في 
كنــف االعتــراف والتبجيل ؟ 
فــي زمن يقــدس فيــه العب 
كرة القدم اجتماعيا وسياســيا 
، التعامل مع مارادونا يبطش 
بالمشــهد فــي حيــن يعيــش 
البهدلــة  الشــاعر  الشــاعر 
وســوء الحظ ، . فــي عالم ال 
وقت لديه للجماليات ، ينقض 
فيه بريق األشياء على عقول 
البشرية القشــريات من تحّدد 
الماهيــات. هكــذا قــال أحــد 
الدكاتــرة يرثــي أديبــا مــات 
بحســرته. صار الشــاعر مع 
األســف ذلك الثرثــار الذي ال 
ينفع الناس باإلحساس، وحيد 
بمشــاعره يتســكع بالكلمــات 
بالنصــوص  قبــره  يشــيد   ،.
ويمضــي وحيدا كشــحاذ غير 

مرغــوب فيــه ، مرة تكســره 
بالدة القراء الذين ال يقرؤون 
، ومرة معاول أشــباه النقاد . 
الذين يتقاضون سرا وعالنية 
مقابل مــا ينجزونه من ال نقد 
. الشــعر من ينحتنا باألوجاع 
، ليصنــع فرحــة مــا مطلقــة 
وخالــدة .، يــدون حكايــا من 
نحبهم وحكاياتنا التي ال تنتهي 
. يشــدني دائما هذا النص من 
فروة التأمل للشــاعر الصيني 
الرائــع ..غــي مــاي “كيــف 
بإمكاننــا التخلص مــن أثقال 
الروح؟ ورغم أننا ال نستطيع 
التحرر منها كلياً، كيف يمكننا 
أن ننعم بشــيء من الطمأنينة 
ونحن نســير في دربنا، بدون 
أن نلتفــت بيــن حيــن وآخر، 
متأمليــن بقلق، تلــك األرواح 
أننــي  التــي تتبعنــا؟ ورغــم 
كتبــُت عــن الراحليــن الكثير 
من القصائد والمقاالت لتخليد 
ذكراهم، لكننــي لم أتمكن من 
محو مــا تركوا في مــن كآبٍة 
الشــعر  بالكلمــات.  وحــزٍن 
يفرغنــا ويملؤنــا فــي نفــس 
اللحظــة ، التــي نقــرر فيهــا 
النقــاء.  فــي زاويــة  البقــاء 
لذلــك نبقى في المكان الذي ال 
يحبذه المتشيؤون والدجالون 
، المتشــبثون بالزائــل نحــن 
متفرغــون للبياض للســطوع 
نقــاوم لننجــو ، مــن يد لص 
حرفتــه ســرقة الحيــاة مــن 
الحيــاة . علــى الشــعراء أن 
يســتعيدوا وجودهــم المفقود 
لحلمهــم  يؤسســوا  أن   ،
المنشود ،وأن يرصعوا الكون 

بالكلمات...........
بقلم لطيفة حرباوي

جوانيات

ثرثرة 

على وتر الشعر 

َســـــــــــــاء 
ــرِّ قديســاً على بّواَبِة  مُت روحي َشــطَر باِب السِّ َيمَّ

الَعَدِم
الُمحــاِط بهالِة التأويِل والّتعليــِل، هل في الَغيِب ما 

ُيفضي
الى َعَدم الهيٍّ نهائيٍّ ُيَغلُِّفُه الَمجاُز الّدنَيويُّ برهَبِة 

الما َبعَد بعد الموِت؟
َة َجنَّــةٌ َوَجَهنٌَّم أم َعوَدٌة بقميِص آَدَم مّرًة أُخرى  ثمَّ

وأُخرى
كْي ُتِتمَّ الروُح آَيَتها وغاَيَتها على مســرى الُخلوِد 

رَمِدّي السَّ
ُل الُقمصــاَن فــي النُّقصاِن َبحثاً َعــن َمحاَرِتها  ُتَبــدِّ

ِة الَكوِن األخيرِة، ُسرَّ
ل  التــي جمعــت ثالثة أحــُرٍف ق د سٌ َتجلّى هللاُ أوَّ

مّرٍة من فوِق َربَوتها َوَصخَرتها 
فكانْت أّوُل الكلماِت ُكْن

لَــَك ِنعَمُة اإلدراِك ال اإلشــراك بعُض مَحبَّتي يا آدم 
العقلّي

فاذَهْب في الّساللِة بالَكثيِف إلى اللطيِف
، ثوبَك في  فليــَس طينــَك منــَك إال الظاِهُر المرِئــيُّ

دا اًل َوَتَجدُّ الحياِة َتَبدُّ
فَدِع الَقميَص ســحابًة بيضاَء َتحِملُهــا على َكِتَفيِن 

عاِرَيَتيِن أجِنَحُة الّندى
فالّروُح أوَســُع من َقميِص الّطيــِن َتجَنُح للُعلُوَّ وال 

ُتطيُق الّضيَق 
إنَّ الــَورَد ضاَق على َرحيِقــِه ُكلّما هاَم العبيُر على 

دا داً َوَتَمرُّ الوروِد تورُّ
ضاَق الَمدى

فافَتــْح َمداَك َعلَيــَك إنََّك عاِئٌد إلــى َملَكوِتَك األَبِديِّ 
ثاِنَيًة

فال تابوَت ُيمِكُن أن يواري روَحَك األولى َفَرّوضها 
َوَعّودها 

هيِل الُحرِّ أوَسع من ُحدوِد  على َنَسِق الَمَحّبِة والصَّ
قميِصَك البالي

َسراباً جانحاً َنحَو الّنهاَيِة والَفنا.

الشاعر :سليمان دغش فلسطين

وقــف المشــاركون في المؤتمــر الدولي األول الذي نظمته جامعة األمير عبد القــادر المبلور حول »الفهم المقاصدي 
للسنة النبوية »على ضرورة الرجوع إلى مقاصد السنة النبوية كونها بيان تفصيلي للقرآن الكريم .

قسنطينة : دالل بوعالم 

جيجل : نصرالدين دربال 



 رئيس النقابة الوطنية للّصيادني : 

األزمة وراءها عصابات البحر 
وغياب رقابة وزارة التجارة

 مديرية التجارة تفتقد لقسم خاص وأسعاره جانبت كل التوقعات 

أكل السمك لمن أستطاع إليه سبيال في قسنطينة 

عصابات البحر تعيث فسادا ووزارة التجارة »شاهد ماشافش حاجة« 
صفحة خاصة

تشهد أسواق والية قسنطينة ارتفاعا قياسيا في أسعار السمك ،خاصة السردين الذي أصبح مقتصرا على الطبقة البرجوازية 
وتحول إلى غذاء الملوك أما العائالت متوسطة الدخل و الفقراء أصبحت تشتهيه باألعين فقط ، وهناك من حذفه من قائمة 
دينار  الـ500  عتبة  يتخطى  يكن  فلم  الواحد،  للكيلوغرام  د.ج  الـ1000  عتبة  تجاوز  بعدما   ، نهائيا  األسبوعية  مشترياته 

جزائري في األيام السابقة، ليأخذ منحى تصاعديا وبسرعة رهيبة هذه الفترة دون مراعاة الدخل الفردى للمواطن. 

أسعار السمك تناطح السحاب والسردين أصبح من الكماليات 

n  اقــال، رئيــس النقابــة الوطنية 
للّصيادين، حسين بلوط في تصريح 
لـــ »لعيــن الجزائــر« بــأّن ســعر 
السردين وصل ، خالل األسبوعين 
الماضييــن الــى 1000 دج للكلــغ 
الواحد، بعدما وصل سعر صندوق 
السردين 3 ماليين سنتيم بالموانئ، 
وهو ســعر خيالي، ويجعل الّســمك 
في نفــس مرتبــة اللحــوم الحمراء 
فــي الجزائر، حســب تعبيره حيث 
قــال بــأن الســردين موجــود وال 
صحــة إلشــاعات ندرتــه بالبحر، 
كمــا أن ظــروف الصيــد مواتيــة، 
ويؤكد أن أســباب االرتفاع الرهيب 
وغير العقالني في أســعار الّســمك 
عمومــا والســردين خصوصا، هو 
الغياب الكلي ألي رقابة من وزارة 
التجارة، باعتبارها الُمخول الوحيد 
بمراقبــة الصيادين بالموانئ قبل ان 
يضيف بــأن العديد مــن الصيادين 
»عصابــات«  ســماهم  كمــا  او 
يخرجــون للصيد ليــال وفي الوقت 
الذي يشــاؤون، وبعضهــم ال يملك 
ســجال تجاريا، ويخرجون حتى في 
أوقات الراحة البيولوجية للســمك، 
والشــباك  الديناميــت  مســتعملين 
المحرمــة، ثــم يبيعــون صنــدوق 
الســمك، بالسعر الذي يريدون دون 
مراقبة من أي جهة وصية. وهو ما 
يجعل بائعي السمك بدورهم يبيعون 

السردين بسعر مرتفع في األسواق.

أصحاب قوارب يصرخون
العديــد مــن  المقابــل فضــل  فــي 
أصحاب القوارب في والية سكيكدة 
التأكيــد علــى أنهــم اجبــروا على 
البطالــة منذ أزيد من ســنة خاصة 
و الكورونــا التــي فرملة نشــاطهم 
إلى جانب المنافســة الغير شــريفة 
مــن أصحــاب القــوارب الضخمة 
العمالقــة التــي تجرف كل شــيء 
فــي عمق البحر محملين مســؤولية 
ارتفاع ســعر الســردين إلى المافيا 
التي تفعل فعلتها في البحر و تفضل 
إجبارهــم على البطلــة و بيع حتى 
قواربهــم الصغيرة ،قصــد الحفاظ 
علــى مصالحهــا في الســوق الدي 
باتــت المنافســة فيه غير شــريفة، 
مطالبيــن مديــر الصيــد و الجهات 

المختصة بالتدخل..
مديريــة الصيــد خــارج 

مجال التغطية
في المقابل حاولنــا االتصال بمدير 
الصيد البحري بوالية سكيكدة قصد 
معرفــة موقفه غير انــه تعذر علينا 
ذلك أمام غيابه عن مكتبه و وجوده 
كما قالوا لنا في ارتباطات مهنية في 

قطاع ال يزال مشلوال.
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 يشهد سوق السمك في الجزائر حالة من الفوضى وغياب الرقابة ، ما فتح الباب واسعا أمام مافيا البحر لفرض منطقها والتحكم في األسعار التي قفزت إلى حد 
غير مقبول لتصبح السردين من الكماليات والجمبري والروجي وأتباعهما من السمك األبيض لألثرياء فقط.

قسنطينة: عفيفة بوقالص / دالل بوعالم

قسنطينة : يزيد.س

n   الســردين الذي كان في الســابق أكلة الفقراء تحول إلى ســيد  
ليس من السهل إدخاله إلى بيوت الجزائريين  من الطبقة المتوسطة 
والضعيفة ، وقارب ســعره ســعر اللحوم الحمــراء، وهو ما يطرح 
أكثر من عالمة استفهام بخصوص مكامن الخلل ، ومن يقف وراء 
ارتفاع األســعار في بلد يحصي أزيد من  1200كلم ســاحل ويتوفر 
على ثروة ســمكية بإمكانها تحقيــق اكتفاء الذاتي وجعل المواطنين 

يستهلكون األسماك تماما كالبطاطا.
»عين الجزائر« وضمن ملفها األسبوعي » ملف الخميس« حاولت 
كشــف المســتور وإماطة اللثام عن مافيا ســوق الحوت فجالت في 
البحر وبعض الموانئ ، ألتقت بحارة وصيادين  في واليات ساحلية 
وحــاورت فاعلين فــي القطاع  على غرار  رئيــس النقابة الوطنية 
للّصيادين الذي أطلق النار على من أســماهم عصابات البحر وعلى  
وزارة التجــارة التي تقف تتفرج على الفوضى ، فيما  أرجع رئيس 
الفدرالية الجزائرية للمســتهلكين ســبب ارتفاع األســعار إلى نقص 
الثروة الســمكية فــي البحر وقلــة الصيادين الماهرين واســتخدام 
وسائل تقليدية والديناميت في الصيد ،في حين يرى رئيس الجمعية 
الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين  أن ضعف مشاريع استزراع 
األحياء المائية و الصيد الجائر وراء نقص المخزون .. وبين غياب 
رقابــة الوزارة الوصية وجشــع التجار ومافيا البحر ألتهب  ســعر 

السردين ليودع موائد العائالت الجزائرية .

n   و في شــهادة لعين الجزائر لباعة األسماك 
بسوق الرتاج القديم بالمدينة الجديدة علي منجلي 
أرجعوا غالء سعرها إلى عّدة عوامل أهمها حالة 
البحر الهائج بســبب التقلبات الجوية التي تشهدها 
بعــض المناطق الســاحلية الى جانــب  األمواج 
، وعــزوف العديد مــن الصيادين عــن اإلبحار 
،خاصــة فــي ظــل الظــروف الصحيــة الراهنة 
الصعبة جّراء تفشــي وبــاء كورونا ،فضال عن 
غــالء تكاليف رحلة الصيد ، وهو ما يجعل حتما 
استهالك هذا النوع من اللحوم البحرية حكرا على 
األثريــاء ، إلى جانب النســاء الحوامل والبعض 
مــن الطبقــة المتوســطة ، التي تضطــر القتناء 
كميات قليلة من السردين لفائدة أسرتها الصغيرة 
، فيمــا يبقــى اســتهالك الســردين ممنوعا على 
الطبقة الفقيرة في مجتمع يزخر بامتالكه لشريط 
ســاحلي يتجاوز طوله الـــ1200 كلم،  وخاصة 
كمية الســردين التي أظهرها مقطع فيديو متداول  
علــى منصات التواصــل االجتماعي يبين رميها 

حاويات  فــي 
القمامة ...

فــي  و 
يــح  تصر
ل  و لمســؤ
قبــة  ا لمر ا
الجــودة  و 
يــة  ير بمد
ة  ر لتجــا ا

ذكر  بقسنطينة 
يقوم  القســم  أن 

في  اليومي  بعمله 
و  الجــودة  مراقبــة 

منها  ـــخاصة  األسعار 
اللحوم البيضاء و الحمراء 

أمــا فيمــا يخص لحوم األســماك 
فســعرها مرتبط دائما  بحالة البحر، حيث تشهد 
عزوفــا مــن قبــل المواطنيــن و ليــس لديهم في 

المديرية  قسم  مسؤول عن متابعة أسعار السمك 
و في اتصالنا مع مديرية الفالحة بوالية قسنطينة 
قال الســيد بن عامــر مفتش بمصلحــة المراقبة  
أنهــم غير مســؤولين عــن ارتفــاع أو انخفاض 
أســعار السمك، بل فقط يتابعون جودة  و نوعية 
األســماك باالعتماد على متخصصين في الطب 
البيطــري ذو كفاءة عالية  ولحد الســاعة  لم يتم 

تسجيل أي نوع مخالفة في هذا الخصوص .
شــهادات ملواطنني بخصوص ســعر 

السمك يف قسنطينة 
قالت الســيدة حورية أنها لم تشتر السمك منذ مدة 
طويلة بسبب غالء سعره الجنوني مشيرة إلى أنه 
مــن الضروري إيجاد حــل لهذا األزمة وخاصة 
أن الســمك مفيــد لصحــة االنســان وينصح 
بتناولــه على األقل مرة في األســبوع،و 
حســب قولهــا نحن بلــد يتوفــر على 
ثروة ســمكية ف لماذا هذه األسعار 

العالية. 
من جهتــه أعرب الســيد محمد 
عن اســتياءه و قــال أنه يجب 
مقاطعــة الســمك كونه أصبح  
من المحرمات على البســطاء 
و هــذا األمــر غيــر مقبــول 

نهائيا.
الســيدة إيمــان بدورها أكدت 
فــي  فقــط  ليــس  أن غــالءه 
قســنطينة بــل حتى فــي بالده 
حســب وصفها،مضيفــة أنهــا 
ذهبت إلى ســكيكدة في رحلة و 
تناولت السمك هناك بسعر ثمانية 
آالف دج و هذا أمر مثير للسخرية 
واصفة إيــاه باللغز المحير لبلد يتوفر 

على شريط ساحلي كبير
وال تزال األســعار بيــن تصاعد وتنازل هذه 
الفترة ليبقى المواطن البســيط في حيرة من أمره 

مطالبا التدخل العاجل من الجهات المعنية.
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أن يجهر مواطن لنا ونحن بصدد الدردشة  مع بعض باعة السمك  بخصوص قلة إنتاج السمك وارتفاع أسعاره عبارة » لو أشتري الكمية التي تشبع افراد عائلتي من السمك ،معناه 
سأدفع للتاجر كل راتبي »، معناه أنه لخص واقع الصيد البحري بالوالية جيجل ،التي تعد عينة يمكن إسقاطها بامتياز وبكل موضوعية على القطاع ببالدنا ،في ظل التراجع الرهيب 
لإلنتاج ومقابل ذلك التهاب أثمان السمك ،والنتيجة عزوف المواطن عن إقتنائه كرها وليس إراديا، وصار يحن إلى الزمن الجميل ،الذي كان فيه السمك سيد الموائد الجيجلية 

خصوصا والجزائرية عموما.
جيجل : نصرالدين دربال

فوىض الصيد وتغلغل الدخالء والتلوث يعمق األزمة بالوالية

يشــتكون..التلوث  الصيــادون   n

وغيــاب الرقابة والــردع وراء تراجع 
الثروة السمكية

ليــس هناك أجمــل من االســتماع للمصدر وليس 
المرجع لمعرفــة وضعية الصيادين بوالية جيجل 
وكانــت العينة أن أخترنا أحــد أكبر موانئ الصيد 
بالواليــة المتمثل في مينــاء بوالديس،الذي يجاور 
فندق وشــاطي كتامة ، ،لما دخلنا هذا الميناء أول 
ما لفت إنتباهنــا ثالثة صيادين وجدناهم منهمكين 
في إصالح شــباك كبيــر تعرض للتمزيــق أثناء 
قيامهــم بمهمــة الصيد فــي مياه البحــر، فما كان 
منــي إال جلســت معهم في جو رائــع من الحوار 
،الذي شــرعت فيــه لمعرفــة حياتهم مــع الصيد 
وطبيعــة قصتهم مع البحر ويومياتهم مع مشــاكل 
هــذه الحرفة فأجاب أحدهم قائال » أصارحك بأن 
العهــد الذهبــي للصيــد قد ولى والــى غير رجعة 
،كنا نذهب الى الشــواطئ دون أن نبتعد عن البر 
ونســتخدم وسائل بسيطة وفي مقدمتها السنارة إال 
أن مردودنــا كان كبيــرا ،حيــث نصطاد الســمك 
الــذي يلبــي حاجيــات عائالتنا ونتصــدق بالباقي 
علــى الجيــران أو المحتاجيــن واألقربيــن ،ألن 
الخيــر كان موجودا،واليوم اصبحنــا نعيش على 
وقع شــح البحر بســبب تناقص الثروة السمكية« 
،وعــن أســباب ذلك أردف قائال » هناك أســباب 
عديدة وعوامل متداخلة أدت الى هذه الوضع منها 
صيد الســمك في مراحله األولى من النمو ،حيث 
اليتركونــه يكبر مثل الفواكة التــي يقطفونها قبل 
نضجها، وكذلك التلوث الناتج عن زيوت البواخر 
والســفن والميــاه القــذرة ،التي تصب فــي البحر 
والمــواد الكيماوية واألكياس والقــارورات ،التي 
ترمــى في مياه البحر،لذلك تتأثر الثروة الســمكية 
ويمــوت كثيرا منها،أمــا وضعيــة الصيادين فقد 
ازدادت تدهــورا في المدة األخيرة ويعيشــون في 
ظــروف مزرية الى درجة أن بعض الصيادين لم 

يجدوا مايسدون به حاجيات عائالتهم«.
وأوضــح صياد أخــر لنا وجدناه بمعيــة رفقاء له 
يجهــز في بعض المســتلزمات قبــل رحلة البحر 
،بأنهم يبتعدون بحوالي 03 كيلومترات فأكثر عن 
الساحل من أجل القيام بمهمة الصيد،وإذا لم يجدوا 
األســماك يواصلون الرحلة عمقا الى حوالي 15 
كلــم أخرى ،وأحيانــا اليعودون اال بعــد أيام الى 
المينــاء وأحيانا أخرى يخرجــون عن إقليم والية 
جيجل لجلب السمك، مضيفا لنا بأن برنامجهم هو 
الخــروج بعد صالة الصبح في الظالم الدامس أو 
قبل ذلك أحيانــا ويصلون حتى الى منطقة »كاب 
بوقــرون« بالقــل ومن اهــم أنواع الســمك الذي 
يصطادونه عبــر هذا المحور شــالوتي وريقنات 
وعمومــا بكميــات محــدودة جــدا ،ألن الثــروة 
السمكية تكاد تنعدم ،وعن مشاكلهم أكدوا لنا بأنها 
ال تعــد وال تحصى،بدء من أنهم لم يجدوا مع من 
يتكلمون إليصال انشغاالتهم ويتفقون بوجود صيد 
عشوائي أنهك الثروة السمكية وهناك طفيليين عن 
الصيد البحري يمتلكون قوارب ســياحية صاروا 
يســتغلونها في الصيد العشوائي الفوضوي ،الذي 
قضى برأيهم عن السمك ،لكونهم ينشرون شباكهم 
دون العــودة اليهــا ،ممــا يــودي ذلــك الى موت 
األســماك المحجوزة في الشــباك وتعفنها فيساهم 
ذلــك في مــوت األســماك المحيطــة بها،مؤكدين 
بأن الصيــد لم يعد خاص بالصياديــن المحترفين 
والحقيقييــن وانمــا امتــأ بالدخــالء والطفيلييــن 
،مضيفين بأن عدد الصيادين كان قليال في العقود 
الماضية ولكن كانوا يوفرون السمك بكميات كافية 
لمواطني الوالية واليوم العكس، وكانت األســعار 
منخفضــة ،بينمــا اليوم أصبح مــن هب ودب يلج 
البحر بوســائلة الخاصة ويعث فيه فسادا،مطالبين 
شــرطة الســاحل أو الشــواطئ بالتدخــل وردع 
الصياديــن غيــر الشــرعيين، ناهيك عــن غياب 
الرقابــة من الجهــات المعنية،وعن مدى انتماءهم 
لنقابة معتمدة ،قالــوا لنا بأن نقابتهم عاجزة وغير 
قادرة على الدفاع عن مصالحهم،وقد ســبقوا وان 
احتجوا امام الســلطات المحلية ولكن دون جدوى 
،حيــث يعترفون بمشــاكلهم ويمنحونهــم الوعود 
المعسولة دون تجسيدها،وأكدوا بان منحة كورونا 

لم يستلمونها رغم انهم حرفيون .
مكوكية..وأحيانــا  بحريــة  رحــات 

النتيجة صفر صندوق من السمك 

وأكد لنا صيادون اخرون عدم وجود الدعم المالي 
لهم  خاصة بالنســبة للوقــود ،ورغم قلة المداخيل 
وانعدامهــا أحيانا اال انهم يدفعــون حقوق الميناء 
ومختلــف الرســوم المرتبطة بنشــاطهم ،في حين 
ذهب صيــادون آخرون تحدثنا اليهم بنفس الميناء 
الى القول بأنهم صاروا يعيشــون على األعصاب 
وهــم المحترفون والقدماء وذوو التجربة والخبرة 
وورثــوا مهنة الصيد أبا عن جد وابنا عن اب مند 
أواخر القرن التاسع عشر ،ليتم السماح اليوم امن 
هــب ودب من شــبه الصيادين الشــرعية قانونية 
لهــم ليزاحمونهم في البحر وفي الميناء ،ويقولون 
أيضا بأن المشــكلة ليس في القانون وانما في عدم 
تطبيقــه لحاجة في نفس بعض الجهات الســاهرة 
علــى تطبيقــه مهمــا كان ،وِيكدون لنــا أيعقل أن 
تعــود ســفينة الصيــد بصنــدوق أو صندوقيــن 
مــن الســمك بعد رحلــة طويلة بــكل ماتحمله من 
مخاطر ومصاريف ،كما أن أسطورة رفع أسعار 
الســمك من طرف البحارة الصياديــن تعد بمثابة 
أكذوبــة أفريل ،حيث يدعون باعة الســمك وحتى 
المواطنين لزيارتهم من أجل الوقوف على الحقيقة 
في الميدان،أما بخصوص بيع السمك للباعة فيقدر 
متوســطه بـ600 دج في غالب األحيان والهامش 
األخر يتحمله الباعة في محالتهم وفضاءات بيعهم 
للمواطنين،ويقبضه الباعة حسب قولهم من أرباح 
يتجاوز بكثير الصياديــن ،الذين أثقلت مصاريف 
البنزيــن والرســوم المختلفــة كاهلهــم ،وقــد نفوا 
شائعات البعض بخصوص رمي السمك في البحر 
من أجل المحافظة على ارتفاع أسعارها ـ توجهنا 
الــى جهة أخرى من الميناء عند غروب الشــمس 
تقريبا ،حيث وجدنا فريق من البحارة عددهم 10 
صياديــن يرتدون مالبــس خاصة مضــادة للماء 
والبــرد منهمكيــن في اعــداد ســفينة الصيد قبيل 
انطالقها ســألناهم عن الوجهــة المقصودة للصيد 
،فأوضحوا لنا بأن رحلة الليلة ستكون صوب بني 
بلعيــد شــرقا وال يعلمون بأن خرجتهم ســتضمن 
لهم كمية من الســمك كل شيء يسير في المجهول 
،وقيل لنا بأنهم يتوفرون عن جهاز خاص لكشف 
تجمع األســماك ،أما عــن الكمية التي تعودوا عن 
جلبها خاصة في هذه األشهر األخيرة،فقد اعترفوا 
بانها قليلة جدا وتختلف من يوم آلخر لكن يتفقون  
بأنها صارت معدودة الصناديق التي تمأ بالسمك 
،بحيــث التلبي نفقات الرحلة وال تســاعد صاحب 
الســفينة في دفع أجور العمال،الذي يضطر أحيانا 
تســديدها من جيبه الخاص ،وهناك من الصيادين 
لو تبقى األمــور على حالها وال يتم تنظيم القطاع 
سينســحبون من حرفــة صارت مرادفــة للمعاناة 
والزلــط والفقــر ، ومــا الحظنــاه وجود ورشــة 
إلصالح ســفن الصيــد والقوارب على مســتوى 
المينــاء وهو ما استحســنه الصياديــن وأصحاب 
الســفن ســيما في ظل األعطــاب واإلتالفات التي 

تقع بين الحين واألخر  .
اكتظاظ ميناء بوالديس..ومســمكة 

جيجل مغلقة
يشــهد ميناء بوالديــس إكتظاظا رهيبــا بالقوارب 
والســفن المتخصصة في صيد األســماك ،ويعود 
سبب ذلك حسب عديد الصيادين الى كثرة قوارب 
بعض اشــباه الصيادين ،بحيث لم يعد هناك مكان 
لمحترفــي الصيــد إذ يجدون صعوبات في رســو 
ســفنهم وقواربهــم وفــي بعــض األحيــان يحدث 
تصادم بين الســفن نتيجة كثرهم،كما اوضحوا لنا 
بأن العديد منهم ال يتوفرون على وثائق أو مؤمنين 
بطــرق قانونيــة ،وأن الصياديــن الفوضويين هم 
عامال أساســيا في تراجــع الثروة الســمكية ليس 

عبر واليــة جيجل وانما من 
الطارف شــرقا الى تلمسان 
غربا،حيــث أن الكثير منهم 

يختبــئ وراء التنــزة ولكــن 
فــي عرض البحر يفعلوا فعلتهم 

ويصطــادون بطريقة فوضوية وقد 
شــجعهم عن ذلك غياب الردع والعقاب 

،ومينــاء بوالديــس حاليا يتحمل عــدد مضاعف 
عــن طاقته، والــذي يجاور فندق وشــاطي كتامة 
، حيــث لم يشــتهر فقط الســتقبال ورســو ســفن 
وقــوارب الصيد، بل صارت مهمته ســياحية في 
جميــع الفصول والســيما في فصــل الصيف ،إذ 
تحول الى مزار ســياحي بامتياز يســتقبل السياح 
ويفتح ذراعيه للمصطافين من كل صوب وحدب 
وهو ماينطبق  على ميناء زيامة منصورية غرب 

الوالية جيجل.
ولمــا عرجنــا علــى مســمكة جيجــل الواقعة في 
الواجهة البحرية تأســفنا لحالها بســبب غلقها من 
طــرف مصالــح البلدية منــد حوالــي عامين ،إذ 
توقف النشــاط بها،فقد كانت تلملم بائعي الســمك 
بالمدينــة ،الذي كانــوا يعرضــون مختلف أنواع 
الســمك في ظــروف بيــع مناســبة ونظيفة،غير 
أن بعدهــا نوعــا مــا عن النقــاط ،التــي يقصدها 
المواطنــون بكثافــة وتواضــع المبيعــات جعلت 
التجار يغيرون اتجاههم الى ســوق وسط المدينة 
غير بعيد عن المســجد،لكون هذه المنطقة تقع في 
مركز المدينة ويقصدها المواطنون بكثافة لكونها 
ســوق تحتضــن التجــار مــن كل االختصاصات 
الجزاريــن والخضاريــن وتجار المــواد الغذائية 
،ناهيــك عــن جناح خاص ببائعي الســمك ،الذين 
يبيعون يوميا ما يشــترونه عن الصيادين بأسعار 
خياليــة تمس كل أنواع الســمك ،ويكفي أن نقول 
بان ســمك الفقراء » السردين »لم يعد ينزل ثمنه 
عــن 800دج بهــذا الســوق المركــزي بالوالية 
جيجل،وبهــذا اإلجــراء تبقى المســمكة مهجورة 
وغير مستغلة تتعرض بعض جدرانها الى بعض 
التشــققات ،وحســب مواطنين يقطنــون بجوارها 
فإن إبقاء هذا المبنى دون استغالل خسارة ،حيث 
يطالبون البلدية أن يجدوا حال لها بتســخيرها في 
أنشطة أخرى مفيدة أو خدماتية، مع العلم أن مبني 
مســمكة مدينة جيجل قديم ويعود بنائه الى الحقبة 
االســتعمارية ،حيث كان آنذاك عبارة عن محطة 

للمسافرين عبر القطار.
التجــار ينفــون تســببهم يف التهاب 
أسعار السمك..وهامش الربح محدد

ينتشــر باعة الســمك في كل أرجــاء إقليم الوالية 
جيجــل وفــي أغلــب بلدياتهــا ،غيــر أن معاينتنا 
لبعضهــا جعلنا ننتبه الى غياب الصناديق الكثيرة 
،التــي كانــت تمأ محالتهــم من مختلــف أنواع 
الســمك هذا من حيث الكمية ،كمــا أن المواطنين 
الذيــن تحدثنا اليهــم يحنون الى تلــك األيام ،التي 
كانوا فيها يشــترون الســمك بكميات كبيرة تكفي 
عائالتهم وبأســعار منخفضة ،حيث كانت تتراوح 
بين 100 و200 دج في أســوء الحاالت ، اليوم 
تغيــر الوضع مع أزمة الســمك مــن حيث انتاجه 
وتسويقه وسعره،العينة أخذناها من بائعي السمك 
بعاصمة الواليــة وبالضبط من الباعة النشــطين 
في محالتهم الواقعة في حي فيالج موســى ،حيث 
اكدوا لنا بأن نشاط بيع السمك اصبح صعبا للغاية 
،إذ صــرح لنــا أحدهم »نقتنــي 04 صناديق فال 
نبيع اال صندوقيــن أو صندوقين ونصف في يوم 
كامــل » ،وعن الســعر قال » هذه األيام الســعر 
يتراوح بين 800 و850 دج بالنســبة للســردين 

، وهــذا شــيء طبيعي ألننــا نســتلم الكميات من 
الصيادين بـــ 19000دج للصنــدوق الواحد مع 
العلــم أن الصندوق يــزن 31 كلغ وحتى ال نأكل 
حق المواطن ننقص منه وزن الصندوق  بحوالي 
05 كلغ ،أما هامش ربحنا فيبلغ عموما 100 دج  
للكلــغ الواحد«، وهناك ظاهرة وقفنا عليها ونحن 
بصــدد الدردشــة مع الباعة أن أغلــب المواطنين 
يستفســرون الباعة عن األســعار لكن دون شراء 
الســمك أو االكتفــاء بشــراء نصــف كلــغ او اقل 
،وهنــاك من يقتنيها لحاالت محددة مثل المرضى 
،وأمام غالء األسماك الفاحش صار بعض الباعة 
يعرضــون أنواعــا أخرى من الســمك 
معقولة األســعار تتراوح بين 
دج  و500  300دج 
األودية  مصدرها  لكن 
في  وليست  والسدود 
مستوى نوعية سمك 
والتجــذب  البحــر 
اليهــا المواطنيــن ، 
مثل ســمك من نوع 
المســتخرج  البــوري 

من السدود .
وعن أســباب ارتفاع أسعار 
الســمك بجيجل ،أوضح لنــا الباعة 
بــأن عوامل كثيرة ســاهمت فيها لكــن رؤيتهم لم 
تختلــف عن رؤية الصيادين ،حيث ردوا الســبب 
األساســي الى الثلــوت بجميع انواعــه ،ألن مياه 
البحــر لــم تعد صافيــة كما كانت وهــم يقصدون 
الميــاه اإلقليمية القريبة من الســاحل ، ناهيك عن 
فوضــى  الصيــد ،التــي تســبب فيهــا الصيادون 
الدخــالء والطفيليين،موضحيــن بأن هــذا القطاع 
يحتــاج الى ثــورة لتنظيمــه ،وكــذا لتصفيته من 
المفســدين ،الذيــن عاثــوا فيــه فســادا ،فالمافيــا 
الموجــودة في البحــر لها امتدادات فــي البر،وقد 
حــان الوقــت كما قــال لنا  تجــار الســمك اتباع 
الصرامــة لتنقية هذه الحرفــة واجراء إصالحات 
بشــأنها لتقويم االعوجــاج القائم حتــى تعود مياه 
انتاج السمك واسعارها الى مجاريها العادية ،ومن 
عاصمــة الوالية تحولنا الى أهــم نقطة للبيع على 
مســتوى منطقة الجناح ببلدية ســيدي عبد العزيز 
،حيث ســمعنا من الباعة نفس الــكالم تقريبا عن 
واقــع الصيــد البحري،حيث وجدنا حركــة البيع 
محتشمة بالمحالت المشرفة على الطريق الوطني 

رقم 43 ،إذ أن الكثير من أصحاب السيارات 
يتوقفون بنية اقتناء الســمك لكن 

غــالءه يجعلهــم يعــودون 
ويكملون  مركباتهم  الى 

،حيــث  ســيرهم 
الصناديق  الحظنــا 
بكميات  لكن  كثيرة 
ضئيلــة جــدا مــن 
األنــواع  بعــض 
الســردين  ،أمــا 
فهــو منعــدم تمامــا 

،والذي صار ســعره 
فــي المــكان اليقل عن 

850 دج ،فيما يبلغ ســعر 
البــوري المســتخرج مــن الواد 

بـــ 900دج،ودوراد المربــى 1400دج وميرلو 
2500دج والمســتورد 2000دج ودئــب البحر 
)قاروس( 1800دج وســالمون 3500دج،فيما 
يصل ســعر تونة الــى 2800، مع العلم أن كثير 
مــن النــواع يتــم جبلها مــن خــارج الوالية على 
غــرار القــل وبومــرداس ومــن بعــض واليات 
غــرب البالد،مــع العلــم أن مربي بعــض أنواع 
الســمك يعتمدون على االســتيراد القتناء مختلف 
مســتلزماتهم بمافيهــا التغذيــة المخصصة لتربية 
المائيات،وولخص لنا مواطن كان يتأهب لشــراء 
الســمك ثم تراجع إلرتفاع سعره الوضع بقوله » 
لو أشــتري الكمية التي تشــبع أفــراد عائلتي من 

السمك ،معناه سأدفع للتاجر كل راتبي« 
مديريــة الصيــد البحــري وتربيــة 
اىل  اإلنتاج  املائيات...كورونا تخفض 

836 طن
يعــد تكويــن 522 متربصا بالتنســيق مع المعهد 
التقنــي للصيد البحــري وتربية المائيــات الكائن 
بمدينة القل ،من أهم األعمال التي قامت بها غرفة 
الصيد البحري وتربية المائيات بجيجل في الســنة 
المنقضيــة  شــملت العمليــة تخصصــات عديدة، 
بهدف تطوير ســبل اإلنتاج وتحســينه كما ونوعا 

،تنفيذا لما هو مســطر من قبــل الوزارة الوصية. 
ويأتــي ذلــك كما علمــت » عيــن الجزائر » من 
إطارات غرفة الصيد البحري تجســيدا للسياســة 
الجديدة التي رســمتها الحكومــة في قطاع الصيد 
من أجل تطوير أســاليب اإلنتــاج في هذه القطاع 
االقتصادي الهام ،الذي شــهد تقهقرا في الســنين 
األخيرة ،ســواء من حيث كمية اإلنتاج أو ارتفاع 
أســعار األســماك بمختلف أنواعهــا ،ويرى عدد 
مــن اإلطــارات الذين تحدثنــا إليهــم ،أن تطوير 
هــذا القطــاع ،الذي تشــرف عليــه وزارة الصيد 
البحــري والمنتجــات الصيدية مرهون بتحســين 
مســتوى المهنييــن وكــذا تلبيــة احتياجاتهــم من 
ناحيــة التكويــن ،وفي هــذا الســياق،قامت غرفة 
الصيــد البحري وتربيــة المائيات على مســتوى 
الواليــة جيجــل بجهودها ومســاعيها بغية التكفل 
باحتياجات المهنيين والرفع من مســتواهم العلمي 
،إذ تــم إســتقبال مايناهــز 522 متربــص خالل 
ســنة 2020،وهذا بالشــراكة  مع المعهد التقني 
للصيد البحــري وتربية المائيــات المتواجد بالقل 
في والية ســكيكدة ،عالوة على مساهمة المدرسة 
التقنية للتكوين في الصيد البحري وتربية المائيات 

الواقعة في ذات المدينة.
وأشــرف من الجانب التقني أيضــا على عمليات 
التكوين لفائدة المتربصين إطارات بمديرية الصيد 
البحــري لوالية جيجل ،ومــن جملة التخصصات 
األساســية التي شملتها العملية تكوين 360 بحار 
مؤهــل و162 أهلية في الصيــد البحري و172 
أهليــة في الصيد البحــري في طور التكوين وكذا 
45 عمليــة تكوين تتعلق بتربية المائيات المدمجة 
مــع شــعبة الفالحة،وتكمــن اســتراتيجية القطاع 
في تشــجيع عملية الصيــد بأعالي البحــار للرفع 
مــن اإلنتــاج ودفع برامج االســتثمار فــي تربية 
المائيات والصناعة الغذائية ،وبموازاة ذلك،ســيتم 
قريبا تنظيم دورات مختلفة تضم نشــاطات جديدة 
حســب تنوع النشــاط  وخاصة فــي مجال األمن 
البحــري وإصالح محــركات القــوارب البحرية 
وتربيــة المائيــات ،ناهيك عن الغــوص الحر في 
تربية المائيات وتثمين  المنجات الصيدية البحرية 
والميــاه المعدنيــة وتربيــة وإنتــاج الســبيرولين 
،عــالوة على تحســين تقنيات التغليــف والتعليب 
وكــذا مجال الصيانة وبناء الســفن  بالخشــب أو 
البوليســتير ،الذي يعتبر الرهــان  األوحد لتدعيم 
النشــاط البحري ومن ثمة دعم االقتصاد الوطني 
تحقيق التنمية المستدامة.يشار إلى أن إنتاج الثروة 
الســمكية عرف انخفاضا معتبرا خالل السنة 
الجارية بســبب عوامل عديدة كالتلوث 
والصيــد الفوضــوي إضافــة الــى 
التــي زادت  جائحــة كورونــا ، 
من معانــاة المهنيين خاصة مع 
بدايــة انتشــار الوباء شــهري 
مارس وأفريل، حيث تم تعليق 
نشــاط الصيد، ومنع الصيادين 
مــن مزاولــة نشــاطهم؛ تجنبا 
النتقال العدوى، ليُستأنف نشاط 
الصيــد البحــري بعــد الترخيص 
االستثنائي؛ تلبية لمطالب الصيادين 
المتضررين بســبب توقفهــم عن العمل 
في ممارسة مهنة الصيد، التي تُعتبر مدخولهم 
الوحيد إلعانة عائالتهم وع شرط احترام التدابير 

الوقائية وااللتزام بها.
ورغم منح الرخصة االســتثنائية الستئناف نشاط 
الصيــد البحــري ،إال أن اإلنتاج اليــزال ضعيفا 
حسب المعطيات المسقاة من إدارة مديرية الصيد 
البحري ،إذ اليتعــدى 836 طنا بالوالية.وعرف 
مينــاء بوالديــس ارتفاعا طفيفا فــي اإلنتاج خالل 
شــهر أفريل الماضي، و32 طنا من السمك شهر 
مــارس، و130 طنا خالل فيفــري، و118 طنا 
من األســماك خالل جانفي 2020، وهو ضعيف 
جدا بالنســبة للمعدل السنوي المأمول. أما بالنسبة 
لمينــاء زيامــة منصورية ،فلم يشــهد أي تحســن 
مــن حيث اإلنتاج ،الــذي لم يتعد 332 طنا خالل 
األشــهر األربعــة من ســنة 2020. وما زاد من 
تأزم الوضع تأثر النشــاط بفيروس كورونا، فمع 
اســتمرار الوضعيــة يعتزم أغلــب مهنيي الصيد 
بمينــاء زيامــة منصورية، التوقف عن ممارســة 
الصيــد مؤقتا للمصاريف المكلفة للوقود بدون أي 
مداخيل تســد حاجة المهنيين ومتطلبات الســفينة؛ 

من وقود وإصالح ولوازم الصيد.
يذكــر ان مديرة الصيــد البحري وتربيــة المائية 
اتصلــت بنا امــس مؤكــدة انها كانت فــي مهمة 

وتعذر عليها محاورتنا
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رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيني الجزائريني 

n   و أرجــع  بولنــوار ســبب 
و  األســماك  أســعار  التهــاب 
الســردين على وجه الخصوص 
إلــى عــدة عوامــل أهمها نقص 
الثروة السمكية مقارنة بالطلب، 
و ذلك جّراء اســتنزاف المصايد 
الطبيعية بســبب الصيد الجائر و 
العشــوائي الذي أثر بشكل كبير 

على المخزون. 
الصيــد  عمليــات  أن  قــال  و 
العشــوائي فــي فتــرات تكاثــر 
باســتعمال  الصيــد  األســماك و 
الديناميت ســاهمت بنسبة كبيرة  

في انخفاض منتوج السمك.
كمــا أشــار إلــى قــدم أســطول 
الصيــد البحــري، قائــا  بــأن: 
»40 بالمائــة منــه عبــارة عن 
عتــاد قديم يشــتكي أصحابه من 
غاء مستلزمات الصيد و بشكل 
خاص السفن« الشيء الذي دفع 
حســبه بالكثيريــن للتخلــي عن 

هذا النشــاط و هو ســبب 
العرض  لتراجع  آخر 

في ظــل تضاعف 
الطلــب، خاصة 
تزايــد  مــع 
على  الحــث 
ك  ســتها ا
ك  ســما أل ا
قبــل  مــن 
و  األطبــاء 
لمختصين  ا
التغذية  فــي 
الصحية.   

رئيس  شّدد  و 
الجمعية الوطنية 

والحرفيين  للتجار 
علــى  الجزائرييــن 

ضــرورة تكثيــف الرقابــة 
علــى عمليــات الصيد و ســوق 
الســمك ســّيما فــي فتــرة تكاثر 
األســماك من جهــة و تطوير و 
تشجيع مشــاريع تربية المائيات 
أهميتهــا و دورهــا فــي ضمان 
االكتفاء و األمــن الغذائي، لكنه 

المقابل  فــي 
بــأن  يــرى 
فتــح الباب على 
أمــام  مصراعيــه 
الصيادين سيؤدي إلى نفاذ 
الثروة السمكية في مدة أقصاها 
ســنتين، لذا يجب نشر التوعية 
من جهــة و تكثيف المراقبة من 
جهــة أخرى لحماية المخزون و 
رفع المنتوج و بالتالي انخفاض 

األسعار .

حمايــة  جمعيــات  كانــت  و 
المســتهلك قــد نبهت مــن لهفة 
المســتهلك التي تســاهم بشــكل 
مظاهــر  اســتمرار  فــي  كبيــر 
المضاربــة و جشــع المضاربين 
و التجار، خاصة بالنسبة للغذاء 
الــذي يمكــن اســتبداله بمــا هو 
متّوفــر و بأســعار معقولــة أو 
التقليص من اســتهاكها انتظار 

انخفاض السعر.
مريم.ب

ضعف مشاريع اسزتراع األسماك و الصيد 
الجائر وراء نقص المخزون

عزا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار نقص المخزون 
اإلنتاج  تعزيز  شأنها   من  التي  المائية،  األحياء  استزراع  مشاريع  ضعف  إلى  بالجزائر  السمكي 
السمكي من خال توفير مخزون مستدام قادر على تخفيف الضغط عن المخزونات السمكية الطبيعية، 
و بالتالي سد الفجوة بين العرض و الطلب علما و أن الكمية المنتجة وطنيا ال تتجاوز 100ألف طن، 

في حين يزيد الطلب عن 150ألف طنا في السنة.

تشهد، أسعار األسماك عبر مختلف األسواق ونقاط البيع بوالية سكيكدة، ارتفاعها جنونيا، 
بالنسبة  الخيال،  من  ضربا  أنواعه،  بمختلف  السمك  استهاك  عن  الحديث  أضحى  حيث 
ألغلب العائات السكيكدية، بالنظر إلى أسعاره الملتهبة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء 

في كثير من الحاالت.

أرجع رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز أسباب ارتفاع أسعار السردين و أنواع 
السمك األخرى إلى عدة أسباب منها طرق الصيد التقليدية التي ال يزال يستعملها الصيادين ، وكذا 
عالية  كفاءات  ذو  إلى عدم وجود صيادين  إضافة  البحر،  في  الموجودة  السردين  كميات  تراجع 

قادرين على الصيد بأعالي البحار. 

ارتفاع جنوين ألسعار السمك يف عاصمته سكيكدة  

 "البوقا" يعوض الرسدني يف القل 

رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكني زكي حريز لـ"عني الجزائر": 

ارتفاع أسعار الرسدني راجع لنقص هذه الرثوة يف البحار 
وغياب صياديني ماهرني 

سكيكدة : نورالدين ب

الجزائر : سناء-م 

n  وهو األمر بالنســبة لســمك 
الســردين الذي ارتفع سعره إلى 
بشــكل   ، دج   900 مــن  أكثــر 
جعل أغلــب المواطنين يعزفون 
عن شــرائه ويتوجهون نحو نوع 
آخر أقل منه ســعرا هو »البوڤا« 
الــذي يتراوح ســعره بين 200 
دج و300 دج، في حين أضحى 
النــوع الفاخر من األســماك مثل 
الجمبــري والروجي  والكالمار، 
مــن المنســيات بالنســبة ألغلب 
أصحاب  باســتثناء  المواطنيــن، 

الدخل المرتفع.
وتــكاد تكون أســعار 
الســمك موحــدة فــي 
جميع نقاط البيع وعند 
المتجوليــن  الباعــة 
بسكيكدة، حيث وصل 
إلى  الســردين  ســعر 
300 دينــار للكلــغ، 
 250 إلى  و»البوڤا« 
فيمــا  للكلــغ  دينــار 
بلــغ ســعر الجمبري 
المتوســط  الحجم  من 
2000 دينــار للكلغ، 
والروجي  والمــرالن 
1600 دينــار للكلغ، 
 900 والكالمــار 
دينــار.  وأمــام هــذه 
المطبقــة  األســعار 

مــن قبــل باعــة 
السمك.

يقــف  حيــث 
لمســتهلك  ا
لبســيط  ا
أمام  مشــدودا 
يــق  د صنا

التــي  الســمك 
فيهــا  تعــرض 

بمختلــف  األســماك 
وأحجامهــا،  أنواعهــا 

المســتهلكين  الكثير من  ويطالب 
مــن الســلطات المحليــة تهيئــة 
وإعادة فتــح الرواق الذي بجانب 
السوق المغطاة، إلى سابق عهده 
واســتغالله لبيع الســمك، ما من 
شــأنه أن يســاهم ذلك في خفض 

األسعار.

الحالــة  هــذه 
الجشــع  مــن 
بــة  ر لمضا ا و
تنــاول  جعلــت 
أنواع  مختلــف 
مــن  األســماك 
 ، ت ليــا لكما ا
الدخل  لذوي  ســيما 
المحدود بعد أن اعتبرت 
هذه الفئة البســيطة أن السمك 
لــم يعد ضمــن قائمة مشــترياتها 
بســبب ثمنــه المرتفــع، وأصبح 
المســتهلك السكيكدي يتجنب هذه 
النوعية من اللحوم والتي ال يزال 
على إثرها المواطن يتساءل عن 

أسباب تواصل هذه الوضعية
 و في هــذا الخصــوص، أرجع 

أغلب الباعة هذا االرتفاع 
أســعار  إلــى  الفاحــش 
تضبطها  التــي  التجزئــة 
كل مــرة أســواق الجملة 
المرتبطة أساســا بكميات 
اإلنتــاج فضال عن نقص 
الثروة السمكية بالسواحل 
وخطــر التلــوث البيئــي 
المنتــوج  يهــدد  الــذي 
الســمكي ومستقبل الثروة 
السمكية بسواحل سكيكدة.
ومــن جهــة أخــرى، من 
المتوقع أن تســتمر موجة 
ارتفاع أســعار األســماك 
الراحــة  فتــرة  بســبب 
التي  لألسماك  البيولوجية 

يحترمها أغلب الصيادين  
كمــا انه ينتر اســتمرار االرتفاع 
الــى غايــة  بالتحديــد  الســردين 
شــهر الصيــام المقبــل فــي ظل 
الواقع الحالي لســوق الســمك في 
والية سكيكدة بالتحديد و عزوف 
العديــد من اصحاب الســفن على 
العمــل و بقائهم فــي راحة دائما 
أمام الخســائر التــي يكبدها يوميا 
نتيجة غياب مادة الســردين حتى 
في ســواحل الوالية أمام المنافسة 
الشرســة التــي يتعرضــون اليها 
مــن اصحــاب الســفن العمالقــة 
التــي تجرف االخضــر و اليابس 

بإمكانياته العالية.  

n  وأوضــح حريــز فــي تصريــح 
ل«عيــن الجزائــر«، أمــس، أن طرق 
الصيد التقليدية مثل استعمار المتفجرات 
و الديناميــث، يؤذي إلى خســائر كبيرة 
فــي الثروة الســمكية ، إضافــة إلى أن 
اســتعمال هذه الطرق يؤذي إلى هروب 
األســماك من تلــك األماكن وقد ال تعود 

إليها طيلة 100 ســنة حســب حريز، و 
أشــار المتحدث ذاته إلى سبب آخر أدى 
إلى ارتفاع أسعار السمك و السردين في 
الجزائر، و يتعلق بتراجع كميات الثروة 

السمكية في السنوات األخيرة. 
أن عدم  وجــود  إلــى  قــال حريــز  و 
صيادين ماهرين ســاهم هــو األخر في 
تقليص كميات العرض الخاصة بالثروة 
الســمكية، حيــث قال« فــي الجزائر ال 
يوجد صيادين قادريــن على الصيد في 

أعالــي البحــار، و قد وجدنــا أن بعض 
الصيادين في غرب الجزائر يستأجرون 
ربان ســفن من اســبانيا من اجــل قيادة 
السفينة ألعالي البحار لصيد السردين«. 
و أضاف حريز أن أغلب ســفن الصيد 
تعمل 100 يوم فقط طيلة السنة،وهو ما 
يؤذي إلى تراجــع الكميات المعروضة 
فــي الســوق ممــا يــؤذي إلــى ارتفاع 
األســعار، وهو ما دفــع بالدولة للتوجه 
تحو تربيــة المائيات و التــي اعتبر أن 
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استراحة

 لودفيج أندرياس فون فيورباخ
n      لودفيــج أندريــاس فــون فيوربــاخ فيلســوف ألماني 
وعالم أنثروبولوجيا، أهم كتبه”جوهر المسيحية”، الذي انتقد 
فيه المســيحية وقد أثر هذا الكتاب بشــدة في جيل المفكرين 
الالحقيــن، أمثال كارل ماركس، فرويــد، فريدريك إنجاز، 

ريتشارد فاغنر، نيتشه.
كان لودفيــج فيوربــاخ من المنتســبين لليســار الهيغيلي، و 
قــد دعــا لليبرالية، واإللحــاد، والمادية. كان لــه العديد من 
الكتابــات الفلســفية في نقد الديــن. كما أنه أثّر فــي المادية 
التاريخية، حيث اعتبر كجسر بين هيجل وماركس. تعرف 
علــى الســيرة الذاتيــة اإلنجــازات والحكم واألقــوال وكل 

المعلومات التي تحتاجها عن لودفيج فيورباخ.
يورباخ االبن الثالث للمحامي البارز بول يوهان أنســيلمريتر 

فون فيورباخ، له أخ ،عالم رياضيات كارل فيلهل مفيورباخ وعمه الرســام أنســيل 
مفيورباخ، وباقي األخوة متميزين بالمنح الدراسية والعلوم.

التحــق فيوربــاخ بجامعــة هايدلبــرغ بهــدف خدمــة الكنيســة، ومن خــالل تأثيره 
بالبروفيســور كارل دوب، لقد اهتم بفلسفة هيغل آن ذاك، على الرغم من معارضة 
والده، التحق بجامعة برلين لدراســة تحت الماجســتير. بعد ســنتين، بدأ تأثير هيجل 
بالتراجع. انتســب فيورباخ إلى مجموعة ُعرفت بالشــباب الهيغليين، وعرفوا أيضاً 
باليســار الهيغيلي، لقد فّســر مســيرة هيجل الجدلية الروحية عبر التاريخ بمعنى أن 
الثقافة الغربية واألنظمة المؤسســاتية القائمة وعلى وجه الخصوص المسيحية سيتم 

استبدالها.
وكتــب ألحــد أصدقائه في الالهوت” ال أســتطيع حضور هذه الــدروس بعد اآلن، 
أتمنــى عــودة الفطرة إلى قلبي، تلك الفطرة كانت قبل أن تتعمق الالهوتية في قلبي، 
واإلنســان على فطرته، إنســان أفضل”. هذه الكلمات هي مفتــاح تتطور فيورباخ. 

أكمل تعليمه في إرالنجن، في جامعة إرالنجن مع دراسة العلوم الطبيعية .

حصل على تأهيله من إرالنجن في25 يوليو 1828 وكانت 
أطروحتــه بعنوان )الالنهاية و والوحدة وحقيقة العقل ، أول 
كتاب بعنواننشــره تحت اسم مجهول في 1830، مضمونه 
هجوم على الذات اإللهية و الدعوى إلى الخلود اإلسبينوزي 

و العودة للطبيعة.
بعد عدة ســنوات من الكفاح، نشــر تاريخ الفلســفة الحديث، 
)مجلدان في 1837-1833،و الطبعة الثانية، 1844(، و 

1834، الطبعة الثالثة 1877.
أهم أعماله جوهر المسيحية في 1841، وترجمته ماري آن 

إنفانز إلى اإلنكليزية.
فــي الجزء األول من الكتاب ناقــش الجوهر الحقيقي للدين. 
يتحــدث فيورباخ أن البشــر جنس واعــي، أكثر من هللا ألن 

البشر وضعوا قدرة الفهم على هللا.
فــي الجزء الثاني من الكتاب، يناقش الجوهر الكاذب للدين، 
أي الرأي الذي يعتبر أن هللا له وجود منفصل عن اإلنســان، 
ومن هنا تنشــأ المعتقدات الخاطئة مثل اإليمان بالوحي واإليمان باألســرار المقدسة 

مثل العشاء الرباني، والتي تمثل بالنسبة له الخرافات.
تلقــى  لفويربــاخ نقد الذع في عــام 1844 من قبل ماكس ســتينر. عن كتابه”األنا 
وذاتها”. هاجم فويرباخ وقال عن الكتاب أنه متعارض مع إلحاده. رد فيورباخ عليه 

وعاد سينستر ورد رداً مضاداً مما شكل جداًل مفيداً.
تزوج في عام 1837 وعاش في الريف في بروكبيرغ بالقرب من نورمبرغ، بدعم 
مــن حصة زوجته في مصنع للخزف. ولكنه عاش أخر حياته في فقر بعد خســارة 

معمل زوجته.
توفي في 13 سبتمبر ، 1872. ودفن في مقبرة يوهانيس فريدهوف في نورمبرغ، 

وهو المكان الذي دفن فيه الفنان البريشتدورر.
أشهرأقواله

قوة الفكر هي نور المعرفة ، قوة اإلرادة هي طاقة شخصية ، قوة القلب هي الحب 
، العقل و الحب وقوة اإلرادة هي كمال اإلنسان.

n  رأى جحــا رجــال يغرق ويســتغيث لكــي ينقذه أحد مــن الناس ، فقام 
جحا بإنقاذه بسرعة ثم القاه مرة أخرى في البحر ، فسأل الرجل جحا لماذا 
رميتنــي فــي البحر مرة أخرى يا جحا ، قال جحــا أفعل الخير و أرمه في 

البحر .

مع الفالسفة 

 قصص وطرائف 
أفعل الخري وارمه يف البحر 

 اخلليل ابن امحد الفراهيدي
مؤسس علم العروض وأول من وضع معجم اللغة العربية 

يف رحاب العلم واإلميان  

n   الفراهيــدي هــو الخليــل بــن أحمد 
 ، أبو عبــد الرحمن الفراهيــدي اأَلْزديُّ
مــن أئمــة اللغــة واألدب، وواضع علم 
الَعروض، ُولَِد سنة 100هـ في البصرة 
)عنــد البعض في ُعمــان(، وعاش في 
َق  البصرة، ونشــأ فقيراً صابــراً، ُمتمزِّ
ــَع القدميــن، مغموراً في  الثيــاب، ُمتقطِّ
النــاس ال يُعــَرف، وقيــل: إن والده هو 
ى بأحمد بعد وفــاة النبي  أول مــن تســمَّ
صلــى هللا عليــه وســلم، والَفَراهيــدي 
هــذه النســبة إلــى فراهيد، وهــي بطن 
واحدهــا،  والُفْرُهــودي  اأَلْزِد،  مــن 
والُفْرُهود: ولد األســد بلغة أَْزِد َشنُوَءَة، 
الغنــم. صغــار  الفراهيــد  إن   وقيــل: 
وصــف الفراهيــدي بـ)الزاهد( لتقشــفه 
وتواضعــه، اشــتهر بكونه واضع علم 
الَعــروض، حيــث أن تبحــره بالشــعر 
والموســيقى هو من ساعده بإحداث هذا 

العلم.
اللغــة  أئمــة  مــن  الفراهيــدي  يعتبــر 
واألدب، وواضــع علــم الَعروض، وله 
معرفــة باإليقاع والنغــم، وتلك المعرفة 
وهــو  الَعــروض،  علــم  لــه  أحدثــت 

أستاذ ِسْيَبَوْيه والنحوي.
ولِد الفراهيدي وشبَّ في البصرة متعلقاً 
بالِعلــم ال بغيره، فتلقــى عن أبي عمرو 
بــن العالء، وعيســى ابن عمــر الثقفي 
وغيرهما، ثم طاف في بوادي الجزيرة 
العربيــة، بقصد مشــافهة األعراب في 
مناطــق نجد وتهامــة والحجاز، إلى أن 

مأل جعبته.
كان الخليــل بن أحمد الفراهيدي رأســاً 
في لسان العرب، ُمْفِرَط الذكاء، حليماً، 
َوقوراً، َديِّناً، َوِرعــاً، قانعاً، متواضعاً، 
ـداً، وكان  ــفاً، ُمتعبّـِ كبيــَر الشــأن، ُمتقشِّ
هد في  هــد، وكان مــن الزُّ يُعــَرف بالزُّ
طبقــٍة ال تُــدَرك، حتى قيــل: إن بعض 

الملــوك طلبه ليُــؤدِّب لــه أوالده، فأتاه 
الرســول وبين يديه كسرة يابسة يأكلها، 
فقال له: قل لمرســلك مــا دام يلقى مثل 

هذه ال حاجة به إليك، ولم يأت الملك.
عالمات شــكل اللغة العربية في شكلها 
الحالــي تعــود إلــى الفراهيــدي. كمــا 
يعــود إليه أيضــا الفضل في اســتعمال 

حرف شيٍن صغير للداللة على الشدة.
 طرأت ببالِه فكرة وضع علم العروض 
يسير بســوق الصفارين،  كان  عندمــا 
فــكان لصــوت دقدقــة مطارقهــم على 
نغــم مميــز ومنــُه طــرأت ببالــه فكرة 
العــروض التــي يعتمــد عليها الشــعر 
العربــي. فكان يذهب إلــى بيته ويتدلى 
األصــوات  بإصــدار  إلى البئر ويبــدأ 
بنغمــات مختلفة ليســتطيع تحديد النغم 
المناســب لكل قصيــدة. وعكــف على 
قــراءة أشــعار العرب ودرس اإليقــاع 
والنُُظــم ثــم قــام بترتيب هذه األشــعار 
حســب أنغامهــا وجمــع كل مجموعــة 

متشــابهة ووضعهــا معــا، فتمكــن من 
ضبط أوزان خمســة عشــر بحًرا يقوم 
عليها النُُظم حتى اآلن وهي ))الطويل-
المديد البســيط(( وتعــرف بالممتزجة، 
))الوافر-الكامل-الهزج-الرجز-الرمل-
السريع-المنســرح-الخفيف-المضارع-
المقتضــب(( وتســمى الســباعية ألنها 
مركبــة من أجــزاء ســباعية في أصل 
وضعهــا، وآخــران همــا ))المتقارب-
المتــدارك(( يعرفــان بالخماســيين إال 
بحــر المتــدارك المحدث فــإن واضعه 
األوسط تلميذ ســيبويه،  هو األخفــش 

فأصبح مؤسس علم العروض.
أحمــد  بــن  الخليــل  ويعــد 
ســة  ر لمد ا  ] ؟ [ ء علما شيخ 
له كتب »معانــي  البصرية وتنســب 
وجملــة  الحــروف« 
والعــروض  آالت الحرب والعوامــل 
رســم  بتغييــر  قــام  كمــا  والنقــط، 
كانــت  في الكتابــة إذ  الحــركات 

هيئة نقاط بلــون  علــى  التشــكيالت 
مختلــف عن لون الكتابــة، وكان تنقيط 
اإلعجــام )التنقيــط الخــاص بالتمييــز 
بيــن الحروف المختلفــة كالجيم والحاء 
والخــاء( قد شــاع في عصــره، بعد أن 
أضافه إلــى الكتابة العربيــة تلميذا أبي 
األســود الدؤلي وهما نصــر بن عاصم 
الكناني ويحيــى بــن يعمــر، فــكان من 
تغيير رســم الحركات  الضــروري 
ليتمكــن القــارئ من التمييــز بين تنقيط 
فجعــل  اإلعجــام.  وتنقيــط  الحــركات 
الفتحــة ألًفا صغيرة مائلة فوق الحرف، 
والكســرة يــاًء صغيرة تحــت الحرف، 
والضمــة واواً صغيــرة فوقــُه. أما إذا 
الحركــة،  كــرر  الحــرف منونــاً  كان 
ووضع شــينا غير منقوطة للتعبير عن 
الشــدِة ووضع رأس عيــن للتدليل على 
وجــود الهمــزة وغيرها مــن الحركات 
كالســكون وهمزة الوصل، وبهذا يكون 
النظــام الذي اتخذُه قريباً من نواة النظام 
المتبع بالوقــت الحالي في الكتابة باللغة 

العربية.
وكان له الفضل في كشف علم العروض 
كله عــدا بحر المتــدارك المحدث الذي 

وضعه األخفش األوسط.
 أشهر كتب الخليل بن أحمد الفراهيدي

 كتاب العين، أول معجم في اللغة، مات 
به ،.معاني الحروف  ولم يُْتِمْمُه، وال هذَّ

، جملة آالت العرب.
تفسير حروف اللغة ،العروض ،  النقط 

والشكل.
ــر فــي ابتــكار طريقة في الحســاب  فكَّ
لُه علــى العامــة، فدخل المســجد  تُســهِّ
وهو يُْعِمُل فكَره، فصدَمْته ســارية وهو 
غافــل، فمــات على أثرها فــي البصرة 

سنة 174هـ.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن الزرافة لطول 
رقبتها فهي ال تنام في اليوم الواحد 

إال تسع دقائق و ليست على مرة 
واحدة إنما على ثالث مراحل كل مرة 

ثالث دقائق .
- هل تعلم أن العالم الرياضي إسحاق نيوتن قد ابتكر 

المتوالية العددية وهو في الصف الثالث االبتدائي.
- هل تعلم أّن العسل هو نوع الطعام الوحيد الذي ال 

تنتهي صالحيته.

 1950 والدة  نيستور كيرشنير، 
رئيس األرجنتين.

1980 وفاة  أحمد الشقيري، أحد 
مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية.

2009 تحطم طائرة الخطوط التركية رحلة 
1951 وعلى متنها 135 شخص وذلك أثناء محاولة 

الهبوط بمطار سخيبول في أمستردام مما أدى إلى مقتل 
9 ركاب وإصابة 55 آخرين.

25 فيفري عيد الشعب في الفلبين .

قالك واحد جزائري لقا وحدة 
مصرية قالها واش مدايرة في 

حياتك قالتلو ، أنا  بقرا في الكلية 
باللهجة المصرية  قالها ، أنا ثور في 

السوناطراك.

اضر شئ على اإلنسان هو الجهل ، و اضر أثار الجهل هو الخوف .       

  عبد الرحمان الكواكبي 

قعدو يا حمري حتى يوصلكم الشعري:

يضرب هذا المثل  في التهكم على التكاسل.

       نكتة اليوم 

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

ومكان.
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n      استيقظ سكان المنطقة الجنوبية 
لوالية ســطيف، صبيحة أمس، على 
وقــع هزة أرضيــة، ضربت المنطقة 
فــي حــدود الســاعة الثانيــة نصــف 
صباحــا، رصدها مركــز البحث في 
علــم الفلك، بشــدة 4.8 علــى ســلم 
ريشــتر، حيــث حدد مركزهــا 9 كم 
جنوب غرب بلدية الرصفة وبالضبط 

جبل بوطالب.
هــذه الهزة القوية جعلت ســاكنة حي 
راسيســلي ومركــز بلديــة الرصفــة 
بدائــرة صالح بــاي على الخصوص 
يغــادرون منازلهم في الدقائق األولى 
للهــزة خوفــا مــن هــزات ارتدادية 
أخــرى، علــى إثرها خرجــت فرق 
النجدة للحمايــة المدنية وفرق الدرك 
الوطني وباشــرت عمليــات للمعاينة 
واالســتطالع، واالطمئنان على حالة 
المواطنين والتأكد من سالمتهم حيث 

تأكد عدم تسجيل إصابات بشرية وال 
أضرار مادية في المباني، فهدأ روع 
المواطنيــن ورجعــوا إلــى منازلهم، 
وفــي صبيحة أمس تدخلــت مصالح 
الحمايــة المدنية ســطيف متكونة من 
04 ســيارات إســعاف مجنــدة ألي 
طارئ، ورغــم عدم تسجيل خســائر 
بشرية، أال أن صخورا جبلية عمالقة 

ســقطت على الطريــق الوطني 28 
الرابط بين الرصفة والطريق الوالئي 
رقم 09، وكذا تســجيل عدة تشققات 
علــى مســتوى أدرج عمارة ســكنية 
واحدة بحي 50 مســكن صالح باي، 
حيث تم معاينتها من طرف السلطات 
المعنيــة، وإزاحة تلك الصخور قصد 

فتح الطريق أمام المارة.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 20/ 3
الجزائر : 19/ 9
وهران : 24/ 9 

جراء هزة أرضية بقوة 4.8 
سقوط صخور جبلية عمالقة على 
الطريق الوطني رقم 28بسطيف 

n   شــهدت منطقة الزويتنة في بلدية 
الشــحنة بجيجل ،ليلــة الثالثاء ،حدثا 
مأســاويا إثــر انفجــار قــارورة غاز 
البوتــان في الطابق األول بمنزل أحد 
المواطنين ،ما أدى إلى وقوع أضرار 
مادية وبشــرية تمثلت في إصابة 14 
شــخص بحــروق ســطحية وجروح 
وكسور ،إضافة إلى تسجيل صدمات 

نفسية .
وبــرأي النقيب بومالــة أحالم المكلفة 
باإلعــالم بمديريــة الحمايــة المدنية 
بجيجل،فإنــه لم يتم تســجيل أي حالة 

وفاة في صفــوف المصابين ،ويتعلق 
األمــر بطفــل بالــغ مــن العمــر 05 
سنوات،و09 نساء و04 رجال مابين 
21 و66 ســنة، مؤكدة لنــا ،بأن هذا 
االنفجــار العنيف نجم عنــه االنهيار 
الكلي لجــدران الطابق األول وبعض 
جدران  الطابــق الثاني ،فيما تم إنقاذ 

باقي المنزل.
هــذه  المصدر،فــإن  ذات  وحســب 
حــدود  فــي  وقعــت  الحادثة،التــي 
الســاعة التاســعة ،اســتدعت تدخــل 
فوري للوحدة العملية للحماية المدنية 
بالطاهيــر مدعمــة بثــالث وحــدات 
أخــرى مــن أوالد صالــح والشــقفة 
وجيجل،ونظــرا لقــوة االنفجــار تــم 

تسخير في هذا التدخل ،الذي دام 03 
ســاعات كاملة، 05 سيارات اسعاف 
وشــاحنتي إطفاء و30 عون بمختلف 
الرتــب ،فيما تم تحويل المصابين الى 

مستشفى مجدوب بالطاهير.
يشــار، تنقل رئيــس دائــرة الطاهير 
وكــذا رئيس بلدية الشــحنة إلى مكان 
الحــادث األليم لالطمئنــان على حالة 
أفــراد العائلــة ، كمــا اشــرف مدير 
الصحة والسكان، وكذا مدير مستشفى 
االحســن  التكفــل  علــى  الطاهيــر 
بالمصابين مع تســجيل هبة تضامنية 
والممرضيــن  لألطبــاء  تطوعيــة 

لمساعدة زمالئهم في المناوبة.

n   وأوضــح ذات البيــان ، أن هــذا 
المشــروع  يعــد األول مــن نوعه على 
المســتوى الوطنــي، حيــث يهــدف إلى 
تشــجيع المنتــوج الوطني و خلــق قيمة 
مضافــة، مــن شــأنها تقليــص فاتــورة 
اســتراتيجية  إرســاء  وكــذا  االســتيراد 
الصناعــي  االستنســاخ  علــى  ترتكــز 
إدمــاج ممكنــة. اكبــر نســبة   لضمــان 

وترمي المرحلة األولى من المشروع فيما 
يتعلق باألهداف الصناعية، إلى استعمال 
هذا النوع من المحركات في عدة نشاطات 
بحرية من بينها عمليات اإلرســاء داخل 
الموانئ والمرافــئ البحرية، إضافة إلى 
العمليــات الموجهــة للصيانة واإلصالح 
البحــري وعمليــات الصيــد باســتعمال 
 قــوارب صغيــرة، وفقا للمصــدر ذاته.
ويذكــر، أن هــذا النوع مــن المحركات 
ســيمكن مــن تغطيــة العجــز المســجل 

فــي هذا النــوع من الصناعــات وتوفير 
قطــع غيارهــا، الســتئثاره نســبة إدماج 
تفــوق 70 بالمائــة وتخفيــض الســعر 
بنســبة 50 بالمائــة، مــا سيســمح ببعث 
أنــواع أخرى مــن المحــركات القوية و 
 الفعالــة المطلوبــة في الســوق الوطنية.
ويأتــي هذا المشــروع في إطار تجســيد 
قطاعــات  بيــن  المشــتركة  المشــاريع 
الصناعــة، وقطاع البحــث العلمي وكذا 

قطاع النقل البحري.

 باقة األخبار  
   وزارة العمل تنفي رفع تعويض بطاقة 

الشفاء إىل 100 % لفائدة 6 قطاعات

n  نفت وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، ما 
تم تداوله على نطاق واسع عبر بعض المواقع االلكترونية 
وصفحات التواصــل االجتماعي من أخبار مغلوطة وال 
أســاس لهــا مــن الصحة حول رفــع التعويض الشــامل 
 لبطاقة الشفاء إلى %100 لفائدة ستة قطاعات وزارية.
لهــا امــس االربعــاء،   بيــان  الــوزارة فــي  وكذبــت 
كافــة المعلومــات المتداولــة، كمــا فنــدت ادخــال أي 
تعديــالت علــى نظــام بطاقــة الشــفاء تلــزم بموجبهــا 
 الصيدليــات بمنح الــدواء مجانيا لحاملي بطاقة الشــفاء.
ودعــت وزارة العمــل، كافة وســائل اإلعــالم الوطنية 
إلى اســتيقاء األخبار والمعلومــات المتعلقة بالقطاع من 
مصدرهــا عبر الموقع االلكترونــي ومنصات التواصل 
االجتماعــي للــوزارة، للتحــري عن مصــدر المعلومة 
والتحقق والتأكد منها قبل نشرها والتداول بشأنها، تفاديا 

لتغليط الرأي العام.
ابتسام .م

إسعاف 12 شخصا يف حريق 
مهول بسوق عباشة بسطيف

n اندلع ، أمس ، بوسط مدينة سطيف ، حريق مهول 
داخل محالت تجارية بســوق عباشة المعروف، حيث 
انتشــر الحريق فــي الطابق األرضي فــي محل لبيع 
المالبس المســتعملة والقديمة مــا خلف انبعاث كثيف 
للدخــان عبر ســلم البنايــة، أزعج ســاكنتها وهددهم 
فــي الطابق العلــوي، حيث تدخلت مصالــح الحماية 
المدنية التي قامت بإســعاف 12 شخصا نتيجة ضيق 
التنفــس أحدهم أصيــب بحروق طفيفة أثنــاء محاولة 
إخماد الحريق، ويتمثل هؤالء بحســب مصادرنا التي 
أوردت إلينــا الخبر في 6 أطفــال و5 رجال وامرأة، 
تم نقلهم إلى استعجاالت المستشفى الجامعي سطيف، 
دون تعرضهــم إلصابــات خطيــرة، وقد تســبب هذا 
الحريق في إتالف كل المالبس القديمة الموجهة للبيع 
في المتجرين واحتراق جزئي لســيارة سياحية كانت 
مركونــة بالداخل، واحتراق بعــض أغراض المطبخ 

وتشوه سلم وبهو المنزل.
البناية عبارة عن طابق أرضي وطابق علوي مساحته 
حوالــي 250 متر مربع، وقد تمكنت الفرق المتدخلة 
مــن حماية ثالثة محــالت تجارية مجــاورة في نفس 

البناية وباقي أجزاء المنزل في الطابق العلوي.  
سفيان .خ

 توقيف شخصني مختصني يف السطو 
عىل المنازل ببلدية الذرعان بالطارف 
n تمكنــت مصالح أمن دائرة الذرعان بالطارف من 
توقيف مجرمين مختصين في الســرقة و السطو على 
المنازل باســتعمال مركبة المعنيان في العقدين الثالث 
مــن العمر ينحدران من مدينة الذرعان ،حيث تمكنت 

المصلحة من استرجاع المسروقات .
 تعود حيثيات القضية الى تلقي فرقة الشرطة القضائية 
بأمــن دائرة الذرعان شــكوى من طرف أحد ســكان 
مدينة الذرعان بخصوص تعرض مسكنه للسرقة من 
طرف مجهولين اســتهدفت مجموعة من المصوغات 
لتقوم فرقة الشــرطة القضائية بفتح تحقيق في القضية 
اين توصلت إلى تحديد المشــتبه فيهما و يتعلق االمر 
بشــخصين من مدينة الذرعان محل متابعة مسبقة من 
طــرف ذات المصالــح ، و بعد حصــول الفرقة على 
معلومــات مؤكدة تفيــد بقيــام المعنييــن بالتنقل على 
متــن مركبة باتجاه مدينة عنابــة و معهم المصوغات 
مــن أجــل تخزينهــا و بيعها خــارج مدينــة الذرعان 
ليتــم توقيفهمــا  على متن ذات المركبــة و بعد عملية 
تفتيش للســيارة عثر بداخلهــا على جميع المصوغات 
المسروقة مخبأة ، ليتم بذلك تحويل المعنيين إلى مقر 
األمــن و بعد االنتهاء من التحقيق انجز ضدهما ملف 

قضائي ليقدما بموجبه امام الجهات القضائية.
بوثينة س

 n  نجاح قوات األمن في إحباط مخّطط 
تخريبي لضرب الحراك من طر ما يسمى” 
الحركة من أجل االســتقالل الذاتي لمنطقة 
القبائل”)مــاك(، المحظــورة والتي يقودها 
االنفصالي فرحــات مهني، دليل آخر على 
أن أعــداء الجزائــر، ـ بمن فيهــم مهني و 
، يتحيّنون كّل  حلفاؤه في الداخل و الخارجـ 
الفرص لضرب الجزائر في استقرارها، و 
في مسارها الديمقراطي الجديد المتمّخض 
عــن حراك 22 فيفري 2019 .. المســار 
الــذي أحيــا الجزائريون االثنيــن الماضي 

ذكراه الثانية.
انتظمــت   ، الماضــي  االثنيــن  مســيرات 
فــي هــدوء، و دون حــوادث تذكــر، لوال 
أن أشــخاصا يأتمــرون بأوامــر فرحــات 
مهني،اندســوا في صفوف شباب الحراك، 
بالعاصمــة علــى وجه الخصــوص لترديد 
شــعارات و هتافات مناوئة لوحدة الجزائر 
و لوحــدة شــعبها و ترابهــا، و للمبــادئ و 
األهداف التي رســمها الحــراك لمرحلة ما 

بعد فيفري 2019.
ما من ريب، في أّن فرنســا التي احتضنت 
االنفصالي فرحات مهنــي، و آخرين على 
شــاكلته، مــن مصلحتها أاّل تنعــم الجزائر 
باالستقرار حتى يسُهل اإلبقاء على استغالل 
مقدرات و ثروات »مســتعمرتها القديمة« 
التي يشــّدها إليها حنينهــا االحتاللي. و قد 
وضع الخبيــر األمني أحمد ميزاب إصبعه 
علــى الجــرح حينما لفت إلى أن اســتقرار 
الجزائــر يزعــج الكثيرين ممــن يراهنون 
على التصادم االجتماعي وتغييب الجزائر 

على الساحة الدولية لالنفراد بالمنطقة.
كمــا حــّذر من أن هنــاك محاولــة لتعطيل 
الجزائــر عــن انتهاج المســار اإلصالحي 
الذي تسعى إليه وإبقائها في دائرة المشاكل 
الداخليــة، عبر افتعال هوامــش لمجموعة 
من المشاكل لشــغلها عن الملفات اإلقليمية 
ســيادتها  لتحقيــق  الوطنــي  ومشــروعها 

االقتصادية والسياسية.
و الواقــع أن فرنســا، ليســت وحدهــا التي 
فمحيطنــا  الجزائــر.  اســتقرار  يزعجهــا 
اإلقليمي محفــوف بمخاطر ازدادت حّدتها 
بعد قيام نظام المخزن في المغرب بخطوته 
التطبيعية مع إســرائيل.. ما وضع المنطقة 

برمتها على فوهة بركان.

آخــر الكالم.. فرحات مهني في نهاية 
المطــاف ليس إال بيدقا مــع بيادق أخرى، 
تحركهــا أطــراف كثيرة، تشــترك أهدافها 
في إضعاف الجزائر عبــر تغذية النعرات 
الجهويــة و االنفصالية بهدف ضرب وحدة 
التــراب و حدة الشــعب، و إقحام البالد في 
دوامــة المخططــات التدميرية لـــ  »ربيع 
عربــي” مزعــوم أتــى علــى األخضر و 
اليابــس، و نجت الجزائر إلى حّد اليوم من 
عواصفــه متحصنة في التالحــم العميق و 

التاريخي لجيشها و شعبها. 

               محمد مصباح

كاريكاتور 

الحراك و المرتبصون 
بالجزائر

آخر الكالم 

الصبح  : 05.43
الظهر   : 12.46
العصر  : 15.57
املغرب  : 18.29
العشاء : 19.45

مواقيت الصالة 

الخميس 25 فيفري  2021/الموافق لـ 13 رجب 1442

نحو تصنيع أول محرك بحري جزائري بمركب سوناكوم بالخروب

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

بسكرة ، الوادي ، عنابة .
لمن يهمه األمر إرســال السيرة الذاتية عبر البريد 

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

هذا هو التغيري ...!

 أبرمت مؤسسة المحركات قسنطينة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، رفقة 
الجامعــة الصناعية ومجمع الخدمــات المنائية، أمس األربعاء، اتفاقية تصنيع  وإنجاز أول محرك 
بحري جزائري الموجه في نسخته األولى إلى تشغيل زوارق اإلرساء حسب ما جاء في بيان لهذه 

القطاعات المشاركة في التصنيع.

 الجزائر : ابتسام مباركي

 سطيف : سفيان خرفي 

جيجل : نصرالدين دربال 

 من بينهم تسع نساء 
إصابة 14 شخصا يف إنفجار قارورة غاز ببلدية الشحنة بجيجل
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