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  توقيف ممرض بمستشفى 
سطيف متلبسا برسقة صفائح دموية

n  كشــفت مصــادر ال يرقــى إليهــا الشــك، 
أن مصالــح األمــن بســطيف أوقفت أحــد أعوان 
المستشــفى الجامعــي بســطيف، والــذي يشــتغل 
كممــرض بمصلحة الكلى، حيــث تم التحقيق معه 
في عملية ســرقة 05 أكياس من الصفائح الدموية 

التــي يكثــر عليهــا الطلــب خاصة لــدى مرضى 
السرطان، إضافة إلى كمية من األدوية والتي كان 
بصدد ســرقتها من مخزن الدواء بذات المصلحة، 
الممرض بحســب مصادرنا تم توقيفه تحفظيا إلى 

غاية االنتهاء من التحقيق.

 فقد بسببها 240 ألف دوالر

 رياض محرز يتعرض لعملية احتيال غريبة في بريطانيا 
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حملة تتظيف تطوعية للمعلم التاريخي 
األثري » قلعة الطاحونة« بالطارف 

  n بتأطيــر مــن مديريــة الثقافة لواليــة الطارف  اطلقــت المنظمة 
الوطنيــة للشــباب ذوي الكفاءات العلميــة و المهنية مــن أجل الجزائر 
بمشاركة مكتب بلدية القالة و عدة قطاعات أخرى  حملة تنظيف للمعلم 

األثري و التاريخي »قلعة الطاحونة » يومي 12و13فيفري بالقالة .
وقــد عرفت هــذه المبادرة  مشــاركة بلديــة القالة ، الحظيــرة الوطنية 
بالقالــة ، محافظــات الغابات  ، الحماية المدنية فعاليات المجتمع المدني 

باإلضافة الي بعض المتطوعين
و لإلشارة قلعة الطاحونة  شيدت سنة 1694م  بأعلي الهضبة مجاورة 
للمينــاء القديــم  وقــد كانت فــي األصل طاحونــة هوائية  تعــود للعهد 
العثمانــي أسســت خالل القرن 17م  والهدف من  تأسيســها هو حماية 
مدخــل مينــاء القالة،   باإلضافة   إلى أنها بنيــت نتيجة  امتيازات التي  
منحتها الدولة العثمانية بالجزائر  للفرنســين بالشرق الجزائري ،وكذلك 
اســتعملت  كبرجا لمراقبة الســفن ،كما كانت القلعة ثكنة عســكرية ،و 

أستغل هذا المعلم كمركز للتعذيب إبان الثورة التحريرية .
بوثينة .س

 يف معركة »األموال المجمدة«.. 
ليبيا تنترص عىل أمري بلجيكا

n قضــت لجنــة العقوبــات التابعــة لمجلس 
األمــن الدولــي، طلــب الســلطات البلجيكية 
برفع التجميــد عن جزء من األمــوال الليبية 
المجمدة لديها، الستخدامها في تسوية »ديون 
محتملــة« على جهات ليبية، مؤكدة أنها »لن 

تسمح بالمساس بأصولها«.
وأثيــرت تلك القضية حين وافق وزير المالية 
البلجيكي فنســنت فــان بيتيغيم علــى اقتطاع 
جزء من تلك األمــوال ألمير بلجيكا لوران، 
تقدر بـ 47 مليون يورو، يقول إنها »مستحقة 

له على الدولة الليبية«، بعد سنوات عديدة من مطالبته بها.
وخالل حضوره جلسة البرلمان في 27 يناير الماضي، قال بيتيغيم إنه 
»لــم يعــد هناك اعتراض« علــى إخطار لجنة العقوبــات التابعة لألمم 
المتحــدة، والمســؤولة عــن متابعة األمــوال الليبية المجمــدة، من أجل 

اقتطاع هذا المبلغ، حسب جريدة »لوسوار« البلجيكية.
ويعــود النــزاع بيــن طرابلس واألمير لــوران إلى عــام 2010، حين 
أقدمت الحكومــة الليبية وقتها على فســخ عقد من جانــب واحد، كانت 
وقعته عام 2008 بقيمة 70 مليون يورو، منظمة »غير ربحية«، كان 
يرأســها األمير لوران؛ إلعادة تشــجير مئات الهكتارات من الســواحل 

الليبية المتصحرة.

15 مليار يورو مجمدة ورشوة من األمري 
  وفــق األرقام الرســمية، هنــاك 15 مليار يورو من أموال المؤسســة 
الوطنية لالســتثمار الليبية، مجمدة في البنــوك البلجيكية، بواقع 12.8 
مليــار يورو في بنك »يوروكليــر«، و869 مليون يورو في بنك »كا 
بــي ســي«، و376 مليون يورو في بنــك »إي إن جي«، و43 مليون 
يورو في بنك »فورتيس باريبا«، وتخطط بلجيكا القتطاع المبلغ منها.
وما أضعف موقف األمير لوران، التحقيقات التي شــرعت فيها مؤخرا 
النيابة العامة في بروكسل مع مسؤول بلجيكي متهم بتلقيه »رشوة« في 
عــام 2017، بقيمــة 50 ألف يورو؛ للتدخل لصالــح األمير في قضية 

األموال الليبية المجمدة.
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

 تماثيل األسود بباتنة ..
من النحافة الشديدة إىل 

البدانة المفرطة؟

n   أثار تمثال األسد والذي وضع مؤخرا 
فــي إحدى محــاور الدوران فــي بلدية المرة 
بباتنة حالــة جــدل وســخرية كبيرة ،خاصة 
في مواقع التواصل االجتماعي بســبب شكله 
الغريــب ،حيــث وصفــه البعــض بالغوريال 
والبعــض اآلخــر بالدب ،فيمــا تذكر البعض 
التمثال الذي وضع سابقا في ممرات الصالح 
نزار بباتنة ألســد هزيل تبــدو عليه عالمات 

الضعف في مفارقة غريبة.
في حين أكد الشــخص المســؤول عــن صناعة 
التمثــال أنــه غيــر مســؤول عــن رداءة النحت 
والعمــل طلب منه مقابل مبلغ زهيد  على اعتبار 
أنــه عمل هــاوي ولم يكن له علم بأنه ســيوضع 

وسط المدينة ،مما طرح العديد من التساؤالت.
 فوزي جاب الله

القمامة تكاد تتكلم بأحياء المسيلة 
n  يشــتكي سكان والية المســيلة .من القمامة 
والقــاذورات التــي تزين شــوارع المدينة على 
حافــة الطريق ككومة لصغر الحاوية ،والرمي 

حولها بعد ملئها ،وتأخير رفعها ،
ممــا قد تشــكل خطــرا على صحــة المواطن  
وتلوث البيئة، وخاصة ذوي االمراض المزمنة 
وذوي امراض الحساســية، والربو اضافة الى 
المناظــر التي تشــوه جماليــة المدينة،وخاصة 
داخــل االحياء للســكنات التي لهــا رئيس حي 
يشرف عليها،المنظر المثير المشمئز والرائحة 
الكريهة،ممــا يجعــل   تخوف اوليــاء االطفال 
من اللعــب بالخارج ولو امام بــاب العمارة،او 
فــي الحــي، مــلء الحاويــة وتركهــا مملوءة، 
يضطر المواطن لرمــي القمامة خارجها،ومع 
القطــط والــكالب الضالــة وبعثرتهــا ليصبــح 
 المنظر عبــارة عن لوحه زيتية بجميع الوانها،
لهــذا يناشــد ســكان الواليــة الجهــات المعنية 
بالنظافــة اليوميــة،أو توفيــر اآلالت الالزمــة 
لألحياء، حتى  يتسنى للسكان مد يد المساعدة .
 نجاة حرايز

2
نحلة

n   أفادت ، أمس ، صحيفة دي صان البريطانية 
أن  محتاال يســمى شريف محمد يعمل سائقا لشاحنة 
بضائــع  عــاش في بدخ  ألســابيع بأمــوال رياض 

محرز 
عملية االحتيال  نفدت ســنة 2017 لما كان محرز 
يلعب لفريق ليســتر ســيتي  ،حيث استولى المحتال 
على البطاقة االئتمانيــة لمحرز وأتصل هاتفيا ببنك 
باركليــز  لطلب بطاقــة ائتمانية جديدة وســافر من 
منزلــه شــرق لندن إلى ليســتر  لســحب النفود من 

أجهزة الصّراف اآللي  لتجنب إثارة الشكوك.

  المحتــال تمكــن من ســحب أزيد مــن 240 ألف 
دوالر فــي أســبوع  ،لكن الغريــب أن هذه األموال 
اختفــت من الحســاب ولم يالحظها محــرز، إال بعد 

5أسابيع.
 الصحيفة أوضحت أن هذا المحتال قام بعدة رحالت  
وأقام في أماكن ال ينزل بها إال األثرياء  وعاش حياة 
البــدح طيلة 5 أســابيع  ،حيث أنفق 28 الف دوالر 
فــي حفالت  بمدينة إيبيزا اإلســبانية  ،وأنفق الكثير 
في شــراء المالبس الفاخرة  وزيــارة الكازينوهات 

وتناول ما لذ وطاب ومجالسة الحسنوات 

  محامــي المحتــال قــال أن موكلــه كان يتعاطــى 
المخــدرات طيلة حياته  وأن قدرته اليوم على تذكر 
التفاصيــل محــدودة  .وقــد أعترف المحتــال بتهمة 
واحــدة فــي المحكمة  وأفرج عنه أمــس بكفالة قبل 

أن يصدر الحكم النهائي يوم 25 فيفري الجاري.
   نشير أنه سبق وأن حكم على هذا  المحتال  بالسجن  
مع وقف التنفيذ في قضية احيتال على فندق  وسجن 
لمدة 45 شــهرا في 2009 بتهمة الســرقة  ويدعي 

اليوم أنه متزوح ويعيش حياة متواضعة.
تاج الدين  

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

n  إحتضــن، أول أمــس، قصــر الثقافــة محمد 
ســراج بســكيكدة برنامج الجمعية الوالئية لترقية 
الســياحة والتمنية المســتدامة »توداي«  ، المنّظم 
 ، والرياضــة   الشــباب  وزارة  إشــراف  تحــت 
بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون لوالية سكيكدة 
وبمســاهمة كل من المؤسســة المينائية ســكيكدة، 
مديرية الشبيبة والرياضة  عرض فيها  مجموعة 
من النشــاطات والمواهب  حســبما ذكره ، رئيس 
الجمعية. إسماعيل ڨشي وفي ذات السياق، يضيف 
محدثنــا، أن الجمعيــة وفي إطار هذه المشــاركة، 

قامت بعرض للمواهب الشــبانية ؛ كما تم عرض 
المســرح  الغنــاء،   ، العــروض  مــن  مجموعــة 
،الموســيقى، والرقص،  وســبق ذكره بعد مرور 
حوالي شهرين من الكاســتينغ، والذي شارك فيها 

حوالي 250 شباب سكيكدي
واليوم كانت المنافســة ل 32 موهبــة  فيما بينهم 
، والنصــف النهائي يكون الســبت القــادم ،ليبقى 

فالنهائي إختيار 3 مواهب في سكيكدة .
يوسف كريم

 جمعية  "توداي": تنظم برنامجا للمواهب الشبانية  بسكيكدة 



3عين على الحدث

أجندة مكثفة بانتظار الرئيس 
تبون في األيام القادمة

لمست نية صادقة لدى الرئيس
 تبون لحل الكثري من المشاكل

» نقلنا للرئيس الجمهورية العجز الذي 
تعاين منه عديد القطاعات »

نب قرينة يكشف عقب استقباله من طرف الرئيس تبونرئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يؤكد

من المتوقع أن تكون أجندة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي عاد الجمعة الى أرض الوطن بعد رحلة عالجية بألمانيا جد 
مكثفة ،خاصة في الشق السياسي السيما ماتعلق باتمام مسار مشروع قانون االنتخابات و تنظيم انتخابات برلمانية ومحلية , كما 
ينتظر من الرئيس تقييم أداء جهاز التنفيذي واجراء ليفتينغ على حكومة عبد العزيز جراد السيما القطاعات التي فشلت في رفع 
الرهانــات المطروحــة وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ومن المزمع أيضا ان يعلن الرئيس تبون عن قرارات هامة في اجتماع 

لمجلس الوزراء خالل الساعات القادمة .

مجلس وزراء تغيري حكومي قانون االنتخابات وملفات دولية

n أبــرزت صور ووصول رئيس 
الجمهوريــة الــى أرض الوطن عبر 
مطار بوفاريك العســكري في القناة 
الرســمية للتلفزيون الجزائري مساء 
الجمعة وهو يستقبل كبار المسؤوليين 
فــي الدولة وتبادل اطــراف الحديث 
معهــم اللياقــة الجيــدة التي عــاد بها 
رئيس الجمهورية الى أرض الوطن 
وهــي اللياقة التي سيســتغلها رئيس 
الجمهوريــة فــي إعطــاء دفــع قوي 
لتنفيــذ برنامجه االنتخابي الذي زكاه 
من خالله الشــعب رئيســا للبالد في 
رئاســيات أفريل 2019 , ومن هذا 
المنطلــق يرتقــب ان يترأس الرئيس 
القادمــة  القليلــة  الســاعات  خــالل 
اجتماعا لمجلــس الوزراء يخصصه 
لتقييــم أداء النشــاط الحكومي خالل 
سنة 2021 , كما يقييم الرئيس مدى 
تنفيــذ التوجيهــات والقــرارات التي 
أسداها ف مناســبات سابقة ألعضاء 
الحكومــة , ومن المنتظــر أيضا ان 
يجــرى تعديــال او تغييــرا حكوميــا 
الســيما وان العديــد مــن القطاعات 
فشــلت فــي تنفيذ البرامج المســطرة 

خاصــة تللــك التــي تحمــل طابــع 
االستعجال وهو ما اعترف به رئيس 
الجمهوريــة صراحة يوم 10 جانفي 
الفارط خالل مغادرته أرض الوطن 
إلجــراء عملية جراحيــة على قدمه 
اليمنيى أن الحكومــة » فيها وعليها 
» أي هنــاك مــن وفــق فــي تطبيق 

البرنامج الرئاسي و أخر ال .
وتزيــد فرضيــة عــزم الرئيس على 
اجــراء ثانــي تعديــل حكومــي منذ 

وصوله قصر المرادية في ديســمبر 
األول  وزيــره  اعتــراف   ,  2019
عبد العزيز جراد في تعليمة رسمية 
بغياب التنسيق الحكومي خاصة في 
اعــداد مشــاريع القوانيــن باإلضافة 
الى تعالي أصوات حزبية بضرورة 
اجــراء رئيــس الجمهوريــة تدوير 
االحتقــان  حالــة  لتفــادي  حكومــي 
واالضطرابات في بعض القطاعات 

.
وفي الشــق السياســي دائمــا ينتظر 

مــن رئيــس الجمهوريــة اســتكمال 
مســار مشــروع قانــون االنتخابات 
التــي طرحته لجنة الخبــراء للنقاش 
مؤخرا وحظي بجدل كبير خاصة ما 
تعلق بالمــادة 176 التي تنص على 
ضرورة حصــول األحزاب الراغبة 
فــي الترشــح لنســبة 4 بالمائــة من 
أصوات الهيئة الناخبة في االنتخابات 
التي ســبقتها ومــن المتوقع أيضا ان 
ينتهــي مســار هــذا القانــون بحــل 
البرلمان الحالي وإجراءات انتخابات 
محليــة وتشــريعية مســبقة , اما في 
الشق األمني ينتظر ان يترأس رئيس 
الجمهوريــة اجتماع للمجلس األعلى 
لألمن أو عقد جلســة عمل مع رئيس 
أركان الجيــش الوطني الشــعبي او 
كليهما كما تم خالل رحلته  العالجية 

األولى في نوفمبر الفارط .
وفي الشــق الدولي ينتظر من رئيس 
الجمهوريــة أيضا إعطــاء دفع لدور 
الجزائر في العديد من الملفات أهمها 
ازمــة ليبيــا التــي تقترب مــن الحل 
وفق مقاربة رافعت لها الجزائر منذ 
بداية األزمة الى جانب الملف المالي 
والعديــد من ملفات التعــاون الثنائي 
المتعــدد مابين الجزائــر والعديد من 

شرائكها من الدول.

وزيــر  n  أكــد 
الرســمي  الناطق  االتصال 
بلحيمــر  عمــار  للحكومــة 
أمــس  الســبت،أن »بقايا« 
النظــام الســابق تعمل على 
التحريض على »العصيان 
المدنــي والفوضى واللجوء 
مــن  آملــة  العنــف«  إلــى 
خــالل هــذه األعمــال الى 
الحكــم. إلــى   الرجــوع 
وصرح بلحيمــر في حوار 
مــع جريــدة »لــو ســوار 
دالجيــري« »هــذا المزيج 
المضاد للثــورة الذي يجمع 

الشــيء بنقيضه،بتمويل وتعليمات 
من دوائــر نظامية وغيــر نظامية 
لقوى أجنبية، تعمل بال هوادة على 
التحريض علــى العصيان المدني 

والفوضى واللجوء إلى العنف«.
وحسب الوزير »فالحراك االصيل 
)22 فيفري 2019( تم تشويشــه 
مــن طــرف هــؤالء الذيــن كانوا 
بكل شــرعية المســتهدفين األوائل 
لــه، الذين دعموا العهدة الخامســة 
بشراســة و بشــكل غيــر معقــول 
وكذا الدخــالء الذين ركبوا القطار 

متأخرا ألخذ زمام األمور«.
وقــال »إنهــم يأملــون اســترجاع 
الحكــم ودواليــب الدولة من خالل 
تمديــد المســيرات إلــى كافــة أيام 
األســبوع حيثمــا أمكــن تنظيمها، 
معتمديــن في ذلك على شــعارات 
العســكرية  للمؤسســة  معاديــة 

ولمصالح األمن«.
»بقايــا«  أن  بلحيمــر  وأضــاف 
النظــام الســابق »تمكنت من جمع 
مفرط لألمــوال و ضمــان تموقع 
اذنابهــا داخل كافة أجهــزة الدولة 
وعلى جميــع مســتويات القرار« 
الــذي منحهــا بشــكل طبيعي قدرة 
علــى االيــذاء لم يتم إلــى حد اآلن 

احتواءها كلية ».
و أبــرز أن الجزائــر »هــي اليوم 
فــي مفترق الطرق بيــن تيارين ال 
يلتقيان وال يتوافقان، األول يتزعمه 

مــن يحنــون للعهــد االســتعماري 
البائــس ويتســترون وراء مزاعم 
الديمقراطية من خالل المرور عبر 
مرحلتهــم االنتقالية أو التأسيســية, 
أمــا التيــار الثانــي فيصبــو دعاته 
بطــرق ســلمية ومؤسســاتية إلــى 
إحداث التغيير الجذري«، مشــيرا 
إلى أن استفتاء نوفمبر »زكى هذا 
الخيار الثاني« الــذي »يبنى على 

أسس صلبة«.
وأشــار الناطق الرســمي للحكومة 
أن »العنــف التعبيري« المنتشــر 
عبر شــبكات االتصال االجتماعي 
مرفــوض تمامــا و يهــدد النســيج 
االجتماعي من خالل االســتخفاف 
للحــس  المنعدمــة  بالممارســات 
الفظاظــة  تشــجيع  و  المدنــي 
والعنف،كلهــا امــور تفــرض مــا 
يعــرف عند البعــض ب«دمقرطة 
اإلســاءة« و عند البعض األخر ب 

»الشغف التعيس«.
وذكــر الوزيــر أن »22 فيفــري 
تم ترســيمه في الذاكــرة الجماعية 
والقانــون الجزائري »كيوم وطني 
الشــعب  بيــن  والتالحــم  لألخــوة 
وجيشــه مــن أجــل الديمقراطيــة، 
مضيفــا أنه »من خــالل اتخاذ هذا 
القــرار قبــل ســنة بمناســبة العيد 
األول للحراك المبارك، كان رئيس 
الجمهوريــة قد أكــد ان هذا القرار 
»مكسب للشعب والنضال السلمي 

في البالد«.

n كشــف وزير الصناعــة, فرحات ايت علي 
براهم الســبت  عن االنتهاء من إعداد مشــروع 
قانون االســتثمار الجديد والذي سيمكن من بعث 
اســتثمارات كبرى جدية ومجديــة  لخلق الثروة 

والنهوض باالقتصاد الوطني
 وأكــد الوزير  ايت علــي ابراهم خــالل نزوله 
ضيفا علــى منتدى »الحــوار« أن هــذا القانون 
ســيعرض على مجلس الوزراء ثم على البرلمان 
التعديــالت  عليه  وعــن  للمصادقــة  بغرفتيــه 
الرئيســية التي شملها مشروع هذا النص الجديد, 
اوضح الوزير أنــه جاء ليضمن حرية التصرف 
المســؤولة لفائدة مســيري المؤسســات العمومية 
والخاصة شــريطة أن تكون االســتثمارات التي 
قانون االســتثمار الجديد يمنح كل الضمانات من يقومون بها عقالنية ومنتجة مضيفا ان مشــروع 

شــفافية ووضوح لفائــدة المســتثمرين العمومين 

والخواص بحيث ال يمكن التعســف في استعمال 
السلطة في حق اي مستثمر

 ويضمــن هذا المشــروع أيضا عــدم التفرقة في 
المعاملة ما بين المستثمرين العمومين والخواص 
كما يعطي األولوية للمشاريع االستثمارية األكثر 
مردودية للبالد, حســب نفــس التصريحات وفي 
نفس السياق, أكد  ايت علي براهم على ضرورة 
فتح اســتثمارات جدية«قادرة على تصنيع المواد 
األوليــة محليــا, من أجــل بعث صناعــة حقيقية 
للبالد, مشــيرا إلى الحاجة إلنشاء قاعدة صناعية 
لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر 
تسمح للنسيج الوطني باالستمرارية دون الحاجة 

الى استيراد مختلف حاجياته من الخارج.
ر.م

n أكد رئيس جبهة المســتقبل عبد 
العزيز بلعيد أنه لمس من قبل رئيس 
الجمهوريــة عبــد المجيد تبــون نية 
وقوة لحل الكثير من المشاكل العالقة

وقــال رئيــس جبهة المســتقبل عقب 
االســتقبال الــذي خصــه بــه رئيس 
الجمهوريــة عبد المجيــد تبون بمقر 
تحــدث  أنــه  الجمهوريــة  رئاســة 
مــع الرئيــس تبــون حــول الوضــع 
االجتماعي والسياســي واالقتصادي 
فــي البالد وأنــه بعد االســتماع إلى 
العميــق  والتحليــل  التوضيحــات 
للوضع من طرف رئيس الجمهورية 

كما  أبدى  رأيه ورأي الحزب حول 
كل النقاط التي تم التطرق إليها.وأكد 
رئيــس جبهة المســتقبل أنــه متفائل 
جــدا  بعد هذا اللقاء نظرا لما لمســه 
مــن طــرف الرئيــس تبون مــن نية 
وقوة لحل الكثير من المشاكل العالقة 
في المســتقبل , معبرا عــن أمله في 
أن يســاهم كل من النخبة السياســية 
المدنــي والمواطنين في  والمجتمــع 
الحفاظ على اســتقرار البالد وهو ما 

يمكن من حل كل المشاكل

n كشــف رئيس حركة البناء الوطني 
عبــد القــادر بن قرينــة انه نقــل لرئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون العجز الذي 
تعاني منه العديد من القطاعات الوزارية 
واثر جائحــة كورونا على الحياة اليومية 

للمواطن
 وعقب االســتقبال, الذي خص به رئيس 
الجمهوريــة عدد من رؤســاء األحزاب 
السياســية قال  بن قرينــة  أن اللقاء كان 
إيجابيا وكان فرصة لتهنئة الرئيس تبون 
إثــر عودتــه معافــى الــى أرض الوطن 
كما كان مناســبة لنقل همــوم المواطنين 
وانشغاالتهم جراء التأثر بجائحة كورونا 
ولمناقشة إجراءات عاجلة من أجل إعادة 

الطمأنينة والراحــة للمواطنين مضيفا ن 
اللقاء ســمح أيضــا بالتطرق إلى الذكرى 
الثانيــة للحراك الشــعبي وأهميــة إعادة 

اللحمة بين كل الجزائريين«.
 وقال رئيس الحزب أنه ناقش مع رئيس 
الجمهورية العجز الذي تعاني منه العديد 
من القطاعات الوزارية, وإمكانية إجراء 
تعديــالت بمــا يــراه رئيــس الجمهورية 
مناسبا من أجل خدمة الشعب الجزائري, 
كمــا تحــدث معه عــن  التهديــدات التي 
تمس بالســيادة الوطنيــة وبعض األيادي 
الجزائريــة التــي قــد تكــون أداة للمــس 

بالسيادة الوطنية بعلم أو بغير علم
ربيع م 

n أكــد  وزير االتصال الناطق 
الرســمي للحكومة, عمار بلحيمر, 
الجديــدة  برعايــة  الجزائــر  ان 
الرئيــس  عبد المجيــد تبون, تولي 
اهتمامــا كبيــرا لإلعــالم الوطني 
وفي كلمة له بمناســبة احياء اليوم 
شــعار  تحــت  لإلذاعــة  العالمــي 
»االذاعــة مرافق دائم للمجتمع في 
كل الظــروف واألزمــات, جائحة 
كورونا كعينة«, أكــد  بلحمير أن 
إضفــاء الرعايــة الســامية لرئيس 
الجمهوريــة, عيــد المجيــد تبون, 
على هذه االحتفالية يعكس االهتمام 
الكبير الذي توليه الجزائر الجديدة 
لإلعالم الوطني والــذي لعبت فيه 
اإلذاعــة الجزائريــة دورا رائــدا 
في مقاومة االحتالل الغاشــم وفي 
التعبيــر عن انشــغاالت وتطلعات 
القنــوات  معتبــرا  أن  المواطــن 
والموضوعاتية،  الوطنية  اإلذاعية 
وكــذا المحطات اإلذاعية الجوارية 
لعبــت دورا بــارزا فــي ضمــان 
اإلعالميــة  والمعالجــة  التغطيــة 
الالزمة لملف كوفيد19-, مشــيرا 
إلى أن إصابة عدد من الصحافيين 
وأسرة اإلذاعة المركزية والمحلية 
بالوباء لم تثن أســرة هذه المؤسسة 
خدمــة  مهمتهــا  مــن  مواصلــة 
للمواطــن رغــم صعوبــة الظرف 
وخطورة الوبــاء وبعدما عبر عن 
احترامــه لكل من رافــق المواطن 
باستمرار على مدار قرابة سنة من 
ظهــور جائحة كورونــا من خالل 
مختلف البرامج المكيفة والمبتكرة 
عبر أمواج اإلذاعة بمختلف لغات 

البــث أوضــح الناطــق الرســمي 
للحكومــة أن هذه الوســيلة عرفت 
الســيما بفضل اإلنترنــت وملفات 
البودكاست التي تتيح االستماع إلى 
برامــج طويلة فــي الوقت المختار 
كيفيــة  وأشــار بالمناســبة إلى أن 
اإلذاعــة الجزائريــة عرفــت منذ 
ســنين كيف تبني عالقة الثقة بينها 
وبين مســتمعيها و«هو ما نحرص 
على تعزيزه, كمــا قال, من خالل 
تطويــر أدوات عملهــا ورقمنتهــا 
وتوســيع شــبكة اإلعــالم المحلي 

والجواري
ومــن جهتــه, أكــد المديــر العــام 
لإلذاعة الجزائريــة, محمد بغالي, 
أن احيــاء اليــوم العالمــي لإلذاعة 
جاء هذه السنة في ظروف خاصة, 
تقاسمت فيها شعوب العالم آالمها, 
ألول مــرة فــي نفــس الوقت, هي 
مناســبة إلبــراز دور اإلذاعــة في 
مرافقــة المجتمــع فــي التعامل مع 
هــذه الجائحة. وأضــاف قائال بأن 
»كل متابــع موضوعــي ال يمكنه 
اإلعجــاب  بعيــن  ينظــر  أن  إال 
إلــى األدوار النبيلــة لإلذاعة  في 
ومرافقــة  والتحســيس  التوعيــة 
للهيئــات  التضامنيــة  العمليــات 
المجتمــع,  وفعاليــات  الرســمية 
وذلك بالمشــاركة القويــة للفاعلين 
الحقيقييــن مــن مختلــف الهيئــات 
قطــاع  وخاصــة  والمؤسســات 
الصحة ومؤسســة الجيش الوطني 
المحليــة  والجماعــات  الشــعبي 

والجمعيات.
ربيع.م

وزير االتصال: بقايا النظام السابق تعمل 
عىل التحريض عىل العصيان المدين

الجزائر الجديدة تويل اهتماما كبريا لإلعالم الوطني

الحكومة تنهي من اعداد  قانون االستثمار الجديد

الجزائر : ربيع .م 

بهدف خلق مشاريع جدية
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قال »إنهم يأملون اسرتجاع الحكم ودواليب الدولة بالمسريات..« 

خالل ارشافه عىل احتفالية اليوم العايل لإلذاعة بلحيمر يؤكد : 

n  استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ظهرهذا السبت بمقر 
رئاسة الجمهورية رؤســاء ثالث أحزاب سياسية  ممثلة على التوالي 
فــي كل من رئيــس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة و رئيس 
حزب جيل جديد جياللي ســفيان،و رئيس جبهة المستقبل  عبد العزيز 

بلعيد.
وأج 

الرئيس تبون يستقبل ممثيل ثالث أحزاب سياسية



عين على الحدث 4

n وقــال وزير الشــؤون الخارجية الجزائري صبري 
بوقــادوم، أمــس الســبت، في تغريــدة بموقــع »تويتر« 
بمناســبة هذه الذكــرى األليمة، »في مثل هــذا اليوم من 
عام 1960 على الســاعة 7:04 صباحا، قامت فرنســا 
االستعمارية بأول تفجير نووي في منطقة رقان بالصحراء 
الجزائرية، في عملية سميت بـ«الجربوع األزرق«...«. 
ر بأن شدتها فاقت شدة القنبلتين الذريتين األمريكيتين  وذكَّ
التي قصفت بهما واشــنطن اليابان خالل الحرب العالمية 
الثانية، مؤكدا أن ذلك التفجير النووي الفرنســي في رقان 
كانت شدته »بقوة 70 كيلوطن، وهو ما يعادل من ثالثة 
إلــى أربعة أضعاف قنبلة هيروشــيما، كان لهذا االنفجار 
تداعيات إشعاعية كارثية ال تزال أضرارها على السكان 

والبيئة قائمة إلى اليوم«.
فــي هذا الســياق، قالت جمعيــة »الغيث القــادم« بوالية 
أْدَراْر، فــي أقصى الجنوب، أول أمس ، إن ارتفاع أعداد 
ســكان الوالية المصابين بداء »الســرطان والتشــوهات 
الخلقيــة للمواليد الجدد والعقم خالل الســنوات األخيرة« 

أمر »مقلق« في نداء استغاثة أطلقته لتدارك األضرار.
غيــر أن وضع حد لهــذه المعاناة يتوقــف على االطالع 
علــى أماكن دفن القوات االســتعمارية الفرنســية نفاياتها 
النوويــة بالمنطقــة، وهو ما ترفض باريس الكشــف عنه 
حتــى اآلن وال تبدي أية نية في تســليم الجزائر أرشــيف 

تجاربها النووية في مستعمرتها القديمة.
قبــل عــام، كان وزير الخارجيــة الجزائري قد طرح في 

خطابــه بالجمعية العامــة لألمم المتحدة قضيــة النفايات 
النووية الفرنسية في بالده، مؤكدا استمرار معاناة منطقة 

التفجيرات النووية من اإلشعاعات دون أن ينجح في كسر 
الصمت الفرنسي المطبق بهذا الشأن.

وفي شــهر أكتوبر الماضي، دعاباتريــس بوفري، مدير 
»مرصد التســلح« بفرنســا، ســلطات بالده إلى المبادرة 
بحل مشــكلة نفاياتها النووية فــي الجزائر التي بقيت إلى 
اليوم ســرا عســكريا فرنســيا. وقال في حديث له بإذاعة 
فرنســية »عندمــا أوقفــت فرنســا تجاربها النووية ســنة 
1966، تركــت بــكل بســاطة في عين المــكان مجموع 
النفايــات المرتبطة بالســنوات التي قامــت خاللها بـ17 

تجربة نووية«.
فــي يوم 13 فيفري 1961، قامت القوات االســتعمارية 
الفرنسية بإجراء تجارب نووية كبيرة، سطحية وباطنية، 
فــي منطقــة َرقَّــان، بواليــة أْدَرار، على مــدى 4 أيام، 
استخدمت فيها حتى البشر، الجزائريين، كفئران تجارب 
فــي مواقع التفجيــرات النوويــة لمعرفة اآلثــار النووية 
على أجســامهم، حســب شــهادات محلية وأوروبية تعود 
لتلــك الحقبة، في أعمال ترقــى إلى مصاف الجرائم ضد 
اإلنســانية، بــرأي العديــد مــن الخبــراء والباحثين، »ال 
تسقط بالتقادم«. وبلغ عدد التجارب النووية الفرنسية في 
الجزائــر 17 تجربة، على األقل، تمت في منطقتي رّقان 
وعين أْمَقل وسمحت لباريس بحيازة أولى قنابلها النووية.
ق ـ و

n وفــي هذا الصدد ،شــدد الباحث فــي التاريخ محمد 
القورصــو على ضرورة اســترجاع األرشــيف المتعلق 
بالتجــارب النوويــة التــي أجرتها فرنســا خــالل الفترة 
االســتعمارية بالصحراء الجزائرية لتقييــم هذه الجريمة 

ضد اإلنسانية في جوانبها الصحية والبيئية.
وفــي تصريــح لوكالــة األنبــاء الجزائرية قــال الدكتور 
القورصو إن »فرنســا مطالبة بتســليم األرشيف الخاص 
بسلســلة التفجيــرات النووية التي أجرتهــا في الصحراء 
الجزائريــة من خــالل تشــكيل ثنائية تعــاون جزائرية-

فرنســية لتقييــم كامــل ألثــار الجريمة الفظيعــة في حق 
اإلنســان والبيئة، السيما الكشف عن أماكن دفن النفايات 
النوويــة لتحديــد الحالة اإلشــعاعية بالمناطق المتضررة 

وتفادي ضحايا جدد«.
واعتبــر المــؤرخ أن اســترجاع هذا األرشــيف الخاص 
بالتجــارب النوويــة الفرنســية التي اســتهلت بتفجير يوم 
13 فيفري 1960 بمنطقة حموديا بأدرار ،سيســاهم في 
تســيير هذا الملف الجوهري المتعلــق بالذاكرة الوطنية، 
واصفــا التفجيرات »بالجريمة في حق الجزائريين وضد 

اإلنسانية والبيئة و التي ال تسقط بالتقادم«.
مــن جهــة أخرى طالــب الدكتــور القورصــو بمراجعة 
المرســوم التنفيــذي الفرنســي الصــادر فــي 13 جوان 
2010، الــذي يحــدد كيفيــة تطبيــق قانــون »موران« 
المتعلــق بشــروط وكيفيــات تعويض ضحايــا التجارب 
النووية الفرنســية الذي اعتبــره »مراوغا ومجحفا« في 
حق الضحايــا الجزائريين، مطالبا فرنســا بـــ »االلتزام 
بالوعــود التــي قطعتها لتعويــض الضحايــا الذين توفى 
أغلبهم لكن تبقى تأثيرات اإلشــعاعات النووية مســتمرة 

عبر األجيال« .
 وفــي ذات الســياق  أكــد  الــدارس للتجــارب النوويــة 
برقان عمر لهامل في ميكرفون القناة االولى ان الســكان 
الذيــن  يتعرضون لالشــعاع يعانون من مشــاكل صحية 

عديــدة كالتتشــوهات الخلقية و اإلصابة بعــدة أنواع من 
السرطان.

كما تطرق ذات المتحدث إلى مسألة أنعدام  المتخصصين  
في كيفية التعامل مع اآلثار الناجمة عن التجارب النووية 

.
 سرطان ، تشوهات خلقية وعقم..

وبدورها أكدت جمعية »الغيث القادم« لمساعدة المرضى 
بواليــة أدرار التزايــد »المقلــق« في حــاالت اإلصابة 
بمختلــف أنواع الســرطان و التشــوهات الخلقية للمواليد 
الجدد والعقم خالل السنوات األخيرة بوالية أدرار، بسبب 
أخطار اإلشــعاعات النووية التي الزالت قائمة والناجمة 
من التفجيرات التي أجرتها فرنســا اإلســتعمارية بمنطقة 

رقان .
ودق رئيس الجمعية التومي عبد الرحمن، ناقوس الخطر 

حول »االنعكاســات المستمرة لإلشــعاعات الناجمة عن 
التفجيــرات النوويــة بمنطقــة رقان و التــي كانت أغلبها 
ســطحية وهــي إلــى غاية اليــوم ذات آثــار وخيمة على 

مختلف مكونات البيئة و المحيط بالمنطقة«.
مــن جانبه أشــار الباحث األكاديمي فــي تاريخ المنطقة، 
الدكتــور لمحــارزي عبــد الرحمــن، أن فرنســا قامــت 
بتفجيــرات نوويــة تراوحــت قوتها بيــن 20 و70 كيلو 
طن حملت مســميات مختلفة كاليربوع األزرق واليربوع 
األخضــر واليربــوع األبيــض واليربــوع األحمر، غير 
مباليــة في ذلك بحرمة البيئــة و مختلف مكوناتها بعد أن 
عملــت على إيهام الرأي العــام الدولي بخلو منطقة رقان 

من أي وجود بشري.
 وفي هذا الســياق يقــول ، عمر لهامل ، دارس للتجارب 
النوويــة برقان في ميكرفون القناة االولى :« ان ســاكنة 
رقــان يتعرضــون لالشــعاع الــذي يدوم 24 الف ســنة 
حســب الخبراء  والذي يخلف معاناة صحية وبيئيا ساكنة 
وجغرافيــة رقــان من ضمنها تشــوهات خلقية لدرجة ان 
ســكان رقــان اصبحــوا يخشــون الزيــادات خاصة عند 
المواليــد الجدد  وطرائــق التعامل معهــا ناهيك عن بعد 
منطقة رقان عن مركز التفجير التزيد عن 60 كم ».  

 ويســجل حســب ذات المصدر :« انعدام المتخصصين  
وكذا اجهزة الكشف المبكر الكافية التي يمكن ان تكتشف 

االمراض  خاصة مرض السرطان منها ».
 وأضاف متحدثنا بان مســؤول الوقايــة بادرار أن هناك 
أكثر من 750 حالة ســرطان ويمثل هذا العدد نسبا قليلة 
الن الغالــب يرســل باقي المرضى الى المستشــفيات في 

شمال البالد ».
نداءات اســتغاثة للعــاج و لتطهــر املحيط من 

النفايات النووية
تحــدث مواطنو رقان و بالتحديد منطقة تاوريرت مطوال 
عــن معاناتهم مــن تبعات التجارب النوويــة التي قام بها 

االســتعمار الفرنســي،و التي باتت تنغص عليهم حياتهم 
إذ تطرقــوا إلــى كثــرة التشــوهات الخلقية عنــد حديثي 
الوالدة،باالضافة إلى االصابات المتزايدة بالســرطان. ما 
يستلزم على حد تعبيرهم  ضرورة اإلسراع في فتح عيادات 
طبية متخصصة في مختلف األمراض التي استفحلت بين 
ســكان المنطقــة على غرار عيادة طــب أمراض العيون 
 وأخــرى متخصصة في أمراض التوليد و طب األطفال.
كمــا يطالب ســكان رقان  بضرورة العمــل على تطهير 
المحيــط البيئــي للمنطقة من النفايات النووية المســمومة 
وإنشــاء متحف للذاكرة الوطنية بمدينة رقان خاص بهذه 

المأساة األليمة .
و هو ما ذهب إليه رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و 
تطوير البحث العلمي  البرفســورمصطفى خياطي،حيث 
أكد بأن اإلشعاعات  التي خلفتها التفجيرات النووية أترث 
علــى الخاليا و تبث االنتقال الجينــي لها عبر األجيال و 
بالتالــي كثــرة التشــوهات الخلقية عند حديثــي الوالدة و 

تعددت اإلصابات بمرض السرطان.
التفجرات النووية باألهقار...

كــدت جمعية ›‹تاوريرت‹‹ لضحايــا التفجيرات النووية 
باألهقار أن هول مأســاة التفجيرات النووية التي أجرتها 
فرنسا االستعمارية بهذه المنطقة يفرض عليها االعتراف 

بهذه الجريمة.
وأوضــح األمين العــام لجمعية إيباه بوبكــر أن الجريمة 
ضد اإلنسانية التي اقترفتها فرنسا االستعمارية »الزالت 
آثارهــا ظاهرة للعيــان إلى غاية اليوم ، مشــددا على أن 
ملف الذاكرة بين فرنســا و الجزائر »ال يتوقف فقط على 
فترة اإلســتعمار طيلة 132 ســنة ومــا ارتكبته فيها من 
جرائــم، بل يتوجب أن يتعداه إلــى المعاناة التي ال زالت 

قائمة إلى اليوم’’.
ويعاني العديــد من المواطنين بمنطقــة األهقارمن أنواع 
مختلفــة مــن الســرطان ومــن تشــوهات خلقيــة كنتيجة 
لالشــعاعات النوويــة وهــم يصرخون اليــوم و يطالبون 
باالنصــاف لهم ولمن تبقى مــن األحياء والمرضى الذين 
يحتضــرون وهم اليوم رهن »إقامــة جبرية« في بيوتهم 

في انتظار الموت.
وأحصي بهذه المنطقة أكثر من عشرين نوعا من أمراض 
الســرطان،على غرار سرطانات الثدي و الغدة الدرقية و 
الصدر و العظام و المعدة و الجهاز الهضمي وغيرها من 
السرطانات، كما أوضح رئيس المجلس الطبي لمستشفى 

تمنراست.
وكشــف الدكتــور أخامــوك إليــاس عن تســجيل, خالل 
الســنوات األربــع األخيــرة، 355 إصابــة بأمــراض 
السرطان, وفي مقدمتها سرطان الثدي, ويليه في المرتبة 
الثانية ســرطان الغدة الدرقية الذي يعرف انتشــارا كبيرا 
بالمنطقة, وهو ما يعكس بصورة مباشرة مدى خطر آثار 

التفجيرات النووية على الساكنة.
ق ـ و

بعد مرور 61 عاما عىل هذه الجرائم االستعمارية

تحيي الجزائر اليوم الذكرى الـ 61 للتفجيرات النووية التجريبية التي أجراها االستعمار الفرنسي في صحرائها في ظل استمرار تداعياتها الخطيرة على صحة السكان 
والبيئة. بينما تواصل باريس رفضها التعاون للتخلص منها وإنهاء مآسي هذه الكارثة.

فرنسا تتهرّب من التعاون مع الجزائر في ملف 
تفجيراتها النووية بالجنوب 

ب قرونا للتخلص منها
ّ
النفايات النووية واإلشعاعات تتطل

أجرى االستعمار الفرنسي 17 تجربة نووية من 13 فيفري 1960 إلى 16 فيفري 1966، وأمام حجم هذه التجارب المرعبة أكد الخبراء أن النفايات النووية واإلشعاعات تتطلّب قرونا للتخلص 
منها وتستدعي ضرورة حشد كل الطاقات من أجل إعادة الحياة لهذه المساحات الميتة وتخليص مئات اآلالف من الجزائريين من جحيم االشعاعات.

 n جزائريون استخدموا كفرئان تجارب يف مواقع التفجريات 
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n  فالفــردـ  كمــا أوضحـ  هو من عليه حماية حســابه 
البنكي من الغش واالحتيال بتجنب الشراء من مواقع غير 
موثوقــة وغير آمنة وعدم إعطاء الرقم الســري لبطاقته  
ألي شــخص وألي جهة كانت ، مضيفــا ان الدولة يبقى 
من واجبها توعية المواطنين وتحسيســهم باليات  وطرق 
الحمايــة في ظل اإلرادة السياســية الحاليــة للتوجه نحو 
 رقمنــة التجــارة وتفعيــل الدفــع االلكترونــي بالجزائر.

ودعى »سويسي« في السياق نفسه، المواطنين الى الحذر 
من الرسائل النصية التي قد تصلهم في البريد االلكتروني 
او االتصــاالت هاتفية  من شــخص ينتحل صفة موظف 
مــن البنك الــذي يتعامل معــه يحذره من إيقــاف بطاقته 
المصرفيــة، وأنــه يتعين عليه زيارة موقــع إلكتروني ما 
أو إجــراء اتصال على رقم ما، وتزويــده ببياناته البنكية 
ورقــم الســري لبطاقته إلعادة تشــغيلها ، ألنه بمجرد أن 
يقدم  المواطن هذه المعلومات مثل الرقم الســري للبطاقة 
أو رقــم التعريــف المتواجد في ظهر البطاقــة، يكون قد 
وضع نفســه عرضة لعملية احتيال قــد تؤدي إلى ضياع 
 أمواله ومدخراته المتواجدة في حسابه البنكي او البريدي.

وعن آليــات الحماية من القرصنــة االلكترونية، اوضح 
ذات المتحــدث أن  المواطــن حتــى يتجنــب التعــرض 
لالحتيــال عليــه التأكد من ان المواقع التي يشــتري منها 
هي مواقع موثوقة، كما عليه الحفاظ على سرية البيانات 
المصرفيــة الخاصة به وببطاقة ائتمانه وعدم مشــاركتها 
و عــدم إدخالها على مواقــع إلكترونية غير آمنة،و يجب 
أيضا ان يكون الحاســوب الشــخصي للمواطن  او هاتفه 

 محمــي بتطبيقــات وبرامــج للحمايــة  من الفيروســات.
وقــال سويســي، ان اللجنــة الوطنيــة للرقمنــة واألمــن 
المعلوماتــي بصــدد القيــام بتظاهــرة فــي شــهر مارس 
الدفــع  بمزايــا  للتعريــف  التجــارة،  وزارة  برعايــة 
االلكترونــي لجميــع المتعامليــن والمواطنيــن وتوعيتهم 
قصد ترســيخ ثقافته لدى شــرائح واســعة مــن المجتمع 
بالنظر إلى فوائده العديدة في تيسير التعامالت واالستفادة 
 مــن الخدمــات والســلع وضمانهــا فــي اســرع وقــت.
وأرجع »أمين سويســي« تأخر تفعيــل الدفع االلكتروني 
فــي الجزائــر بالشــكل المطلــوب إلى تخــوف المواطن 
منه مــن جهة وتهرب التجار ألســباب راجعة للشــفافية 
والتصريــح الضريبــي  مــن جهة أخــرى، موضحا في 
هــذا الخصــوص أن الزبون يتخوف من اســتعماله خوفا 
مــن التعرض للقرصنة او الخوف من جودة المنتج الذي 
يشــتريه الكترونيــا كأن ال يكــون المنتــوج الــذي يصل 
اليه نفســه المنتج الذي اشــتراه الكتروني،أما من ناحية  
المتعاملين االقتصادين يعود االشــكال حسبه، الى االمية 
التكنولوجيــة للكثير من التجار اضافــة الى التخوف من 

الضرائب.
وشــدد »سويســي«، علــى ضــرورة القيــام بتحفيزات 
للتجــار من طرف الدولة للتوجه نحو التعامالت التجارية 
االلكترونيــة  وال تجبــر التجــار علــى التعامــل بالدفــع 
االلكترونــي و بإلزاميــة وضع تحت تصرف المســتهلك 
وســائل الدفع اإللكترونية، الن ذلــك لن يعطي اية نتيجة 
ألنــه حتى وان وفــر التاجر اجهزة الدفــع ال يمكن الحد 

ان يضمــن ان هذا التاجر ســيتعامل بــه، فيمكن لما ياتي 
اليــه زبون يخبــره ان الجهاز معطل، مضيفــا أنه يجب 
ان تكــون هناك رقمنــة مركزية و تنســيق بين  مختلف 
االدارات والقطاعــات  الجزائرية وان تكون هناك قاعدة 
بيانــات موحدة لتفــادي البيروقراطية التــي تعرقل عمل 
المتعامليــن االقتصادييــن وعلى راســها تســهيل عملية 
 الحصــول علــى ســجل تجــاري للتجــارة االلكترونية.
ويذكــر، أن الحكومــة الجزائريــة  منــذ أشــهر كانت قد 
قررت رســميا التخلص من أســلوب المعامــالت المالية 
النقديــة التقليديــة، والتوجــه العتمــاد بطاقــات الدفــع 

اإللكترونية، لشــراء وبيع السلع في المحالت والمتاجر، 
حيث أعلمــت وزارة التجارة كافة التجار بإلزامية وضع 
تحت تصرف المســتهلكين وسائل الدفع اإللكتروني قصد 
تمكينهــم من تســديد مشــترياتهم عبر حســاباتهم البنكية 
أو البريديــة الموطنة قانونا على مســتوى مؤسســة بريد 
الجزائر أو المؤسســات البنكية المعتمــدة وذلك كان قبل 
31 ديســمبر الفــارط وجاء القرار تطبيقــا ألحكام المادة 
111  لقانون المالية لســنة 2020 والتي تقضي بإلزامية 
 وضع تحت تصرف المســتهلك وسائل الدفع اإللكتروني.

ابتسام مباركي

5عين على الحدث

كميات اللقاح ضئيلة وال تلبي الطلب

 عىل الدولة تحفزي التجار للتوجه نحو الدفع االلكرتوين و ليس اجبارهم عىل ذلك

قــال رئيــس النقابــة الوطنية لمســتخدمي الصحة العمومية إلياس مرابط، إنه لحد ال يمكــن تقديم تقييم موضوعي لعملية التلقيح، كونها ال تزال في بدايتها، وكــون الكميات الخاصة باللقاح قليلة، 
و التقييــم يكــون -حســبه- بعــد تلقي جرعات إضافية وتوفيرها بكميات أكبر لمختلف الواليات. وأكد أنه يوجد إقبال معتبــر للموطنين لمراكز التطعيم، لكن عدم وجود كميات كافية حال دون تلقيهم 
اللقاح، فيتم حاليا تسجيلهم في قوائم في انتظار وصول جرعات إضافية. ونصح المواطنين بضرورة تلقي اللقاح لرفع المناعة الجماعية وتسريع العودة للحياة الطبيعية، و أكد أنه شخصيا تلقى 

اللقاح المضاد لفيروس كورونا مند أسبوع ولم يشعر بأي أعراض جانبية، أو أية أعراض تذكر. 

أكــد  رئيــس اللجنــة الوطنية للرقمنة واألمن المعلوماتي بالجمعية الوطنية للتجار والحرفيين » امين سويســي« في تصريح لعين الجزائر، أن أنظمــة الدفع االلكتروني في  البنوك ومراكز البريد 
الجزائرية آمنة، والحسابات البنكية وبطاقات االئتمان الرقمية كلها محمية بنظام يستحيل قرصنته، وجل البنوك تتخذ مجموعة من اإلجراءات واالحتياطات األمنية، واالحترازية لحماية الحسابات 

الماليــة للعمــاء من قراصنة ولصوص اإلنترنت، إالّ أن الدولة ليســت هي المســؤولة عن حماية 

رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الياس مرابط لـ»عني الجزائر«: 

 أمني سوييس رئيس اللجنة الوطنية للرقمنة واألمن المعلومايت لعني الجزائر:

n يجب توعية المواطن بآليات حماية حسابه من القرصنة

وأوضــح   n
فــي  مرابــط، 
ل«عين  تصريــح 
تقييــم  بعد  لتقديــم  األوان  يحــن  لــم  أنــه  الجزائــر«، 
موضوعــي، لعمليــة التلقيــح، »فلحد اآلن هــي انطالقة 
محتشــمة، وهــي رمزية على مســتوى المراكز الخاصة 
بالتطعيــم في الجزائر، و العملية انطلقت في نهاية جانفي 
رمزيا كما مقــررا لها«، و اعتبر أن التقييم الموضوعي 
يمكــن إجــراؤه بعد تلقــي جرعــات إضافيــة وتوفيرها 
بكميــات أكبــر لمختلف الواليــات بعد اقتنــاء المزيد من 
اللقاح، و أشــار رئيــس النقابة إلى أن »عــدد الجرعات 
التي تــم اقتناؤها لحد الســاعة ضئيلــة جدا«،  وقال إنه 
و«عندما نتكلم مثــال عن قطاع الصحة، فالعمال في هذا 
القطاع سواء من الخواص أو المنتسبين للقطاع العمومي 
يقــارب عددهم 500 ألف عامل، من مختلف األســالك، 
فإذا تكلمنا عن تطعيم مهني قطاع الصحة لوحدهم فقط ، 
ف50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيكV، و50 ألف جرعة 
من لقاح أسترازينيكا ،  فإذا ما تم  احتساب جرعتين لكل 
عامل من هؤالء العمال، فالجرعات المتوفرة ســوف لن 
تمس سوى 10 بالمائة منهم، فما بالك بالفئات األخرى«. 

وأكد رئيس النقابة أن تلقيح األطباء وباقي أســالك عمال 
الصحة ليس إجباري بل إختياري كغيرهم من المواطنين. 

و في رده على سؤال إن كان هناك إقبال معتبر للمواطنين 
علــى مراكز التطعيم لتلقي اللقــاح أم يوجد عزوف، قال 
مرابط »هناك  إقبــال متفاوت للمواطنين، ففي العاصمة 
و البليدة  وبعض الواليات الكبرى كوهران التي وصلتنا 
معلومــات عنهــا، فهناك إقبال ال باس بــه، ومعتبر على 
مســتوى مراكــز التطعيم ، لكن لألســف عــدد اللقاحات 

المتوفــرة ضئيلة وال تلبــي األعداد مــن المواطنين التي 
تقبــل علــى المراكز رغبة في التلقيح«، و أشــار إلى أن 
»بعض المؤسسات الصحية  تحصلت على 30 إلى 40 
جرعة فقط ، وأخرى 70 جرعة، وهذا ال يحقق األهداف 

المســطرة،  ونحن األن على مســتوى المراكز الصحية 
في مرحلة التســجيل«، و قال إن المواطنين يقبلون على 
مراكز التلقيح لالستفسار وطرح االسئلة عن اللقاح وعن 
عملية التلقيح، ويبحثون عن كيفية تســجيل أنفسهم ضمن 

القائمة، و يتم تســجيلهم انتظار وصول جرعات إضافية 
الستدعائهم الحقا ألخذ اللقاح«. 

وعن الفئات التي تقصد مراكز التلقيح والراغبة في تلقيه، 
قال مرابط إن الفئة المعنية بالدرجة األولى بعملية التلقيح 
فــي المرحلة األولــى هم عمــال قطاع الصحــة، وكبار 
الســن فوق 65 ســنة، واألشــخاص المصابين بأمراض 
مزمنــة، وأيضــا األســالك النظاميــة كأفــراد الجيش و 
الشــرطة والدرك و أفراد الحماية المدنية، وبعدها العمال 
الذيــن يعملون في قطاعات اســتراتيجية وحيوية، كعمال 
قطــاع المحروقــات و الكهرباء وغيرهم مــن القطاعات 
الحيوية،  وبعدهــا العملية ســوف تتوســع لفئات أخرى، 
ألن العملية-يضيف مرابط- سوف تستمر إلى غاية نهاية 

السنة وقد تستمر إلى غاية 2022. 
ودعــا مرابــط المواطنيــن إلــى ضــرورة التطعيم ضد 
الفيــروس قائــال:« نحن كأطباء ننصح األشــخاص بأخذ 
الجرعتين، ألنه كلما رفعنا من مستوى المناعة جماعية، 
كلمــا ســاعد ذلــك على الخروج بســرعة مــن الوضعية 
الوبائية والتي لها آثار كبيرة على الوضع االقتصادي، و 
االجتماعي و النشــاطات العادية، وكلما ســاعد ذلك على 

العودة أسرع للحياة الطبيعية«. 
وفي رده عن سؤال في حال تقدم شاب وأراد أخد اللقاح، 
كيف ســيتم التعامل مع طلبــه قال مرابط » ال يتم رفض 
طلبــه، إنما يتم شــرح الوضــع له بكــون األولوية لكبار 
الســن والمرضى، وسيتم أخد كل المعلومات الخاصة به 
وتســجيله ضمن القائمة إلى حيــن اقتناء جرعات أخرى 
وتوفيرها وبعدها يتم اســتدعاء المواطنين المســجلين في 

القوائم«. 

الجزائر: سناء- م 
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n   و قــال أيــت علــي براهــم، أمــس، لــدى 
استضافته بمنتدى جريدة”الحوار«، إنه ال يمكنه 
أن يضع  تاريخــا محددا الســتيراد الســيارات« 
ألننا كوزارة لســنا مستوردين للسيارات بل نحن 
فقط نمنح تراخيص االستيراد و االعتمادات ومن 
يتحصــل على االعتماد مــن حقه أن يذهب للبنك 
ويضع أمواله و يقوم باإلجراءات و يســتورد”.و 
أكد أنه لــم يتم توزيع االعتمادات لحد اآلن، ألنه 
و قبــل توزيعها يجب أن تتلقى الوزارة ردا حول 
الرخــص المؤقتة، وبعدها تــوزع، و يمكن بذلك 
–يقــول الوزير- للمتعاملين مباشــرة نشــاطهم، 
وأكــد أن القائمــة غيــر مغلقة و غيــر محددة ال 
زمنيــا وال عدديــا، وأن الــوكالء وبعد حصولهم 
على االعتمادات تصبح نشــاطاتهم غير مرتبطة 
بوصايــة وزارة الصناعة، وهم أحرار في وضع 

تواريخ االستيراد. 
وردا على ســؤال حول ”متــى يتمكن الجزائري 
مــن تحقيــق حلــم اقتناء ســيارة”، قــال أن ”حلم 
اقتناء المواطن لســيارة يمكنــه تحقيقه في ظرف 
30 دقيقــة إذا أراد ذلك، فالســيارات متوفرة في 
ســوق تيجالبين و غيره من أســواق السيارات”، 
واعتبــر الوزيــر أن ”بعض أحــالم الجزائريين 
مدمرة لالقتصاد”، و قال إنه”اليوم هذا الحلم غير 
قابــل للتحقيــق، و في الحقيقة ليــس حلم ، فاليوم 
العالــم كله يعاني، و رغم هذا نحن ال نتعامل مع 
المجمــع بأننا على حافة االفالس ألننا لســنا على 
حافــة االفالس، لكن هناك تيارات وأطراف تدفع 
بالمجتمــع من أجــل أن يدفعنا غصبــا عنا لحافة 

االفالس فهؤالء تصرفاتهم غير مسؤولة” . 
و اعتبــر أيــت علــي إنه  حتــى ”لو اســتوردنا 
السيارات  فأقصى عدد يمكن استيراده هو 200 
ألــف ســيارة أن لم يكــن 100 ألف فقــط، وهذا 
الرقم ســيمس 200 ألف جزائري، لكن الجزائر 
بها 45 مليون نســمة يحتاجون للعمل و المسكن 
و حلمهــم اســتقرار الوطــن و تطويــره وتوفير 
مناصب شــغل وغيرها، فإذا أصبــح حلم األقلية 

حلم األغلبية فهذا غير معقول”. 
قانون االستثمار الجديد على طاولة 

الحكومة 
في سياق آخر، رافع الوزير عن قانون االستثمار 
الجديــد، وأكــد أن النســخة األصلية منه ســلمت 
أمس للحكومة لدراســته، والهــدف منه العقالنية 
و الشفافية للمســتثمرين الجديين و البد من عمل 
دقيق في ملف االســتثمارات وليس التقيد بالوقت 
فقط، وأضــاف أن هذا القانــون يضم النصوص 
القانونية بما فيه المراســيم التنفيذية و المراســيم 
الوزارية ، وهو قانون يمنع الجهات التنفيذية من 
استعمال السلطة ضد أي مستثمر، ولن يفرق بين 

المســتثمر العام والخاص و قــال أن دعم الدولة 
مســتقبال ســيوجه لكل القطاعات ولالستثمارات 

الجدية
و اعتبــر أن القانــون الحالــي، و الذي وضع في 
2016، به نصــوص ايجابية، لكنه يضم الكثير 
من الســلبيات، ســمحت بتجاوزات ، فهو حسب 
الوزيــر لــم يضمــن العدل للمســتثمرين ســواء 
جزائريين أو أجانب، كما أنه تســبب في خســائر 
كبيــرة ماديــة ومعنويــة ، و المعنويــة منهــا أنه 
دمــر عجلة التنمية لالقتصــاد الوطني و دمر نية 
المستثمر الحقيقي في إنشاء مشاريع مثمرة تخدم 
االقتصاد الوطني، أما الخســائر المادية-حســب 
الوزيــر- فتتمثل في خســائر جمركية و خســائر 
خاصــة باالشــتراكات االجتماعية وخســائر مع 
البنوك لتمويلها مشــاريع وهمية  وغيرها، و أكد 
أن القضاء سيحدد الخسائر، و أشار إلى أن هناك 

قضايا غير مدرجة لحد اآلن. 
الجزائر تحتاج إىل نظرة استشرافية 

يف مجال الصناعة 
من جانب آخر، قال وزير الصناعة أن الصناعة 
فــي الجزائر تحتاج إلــى نظرة استشــرافية كما 
تحتاجهــا فــي جميــع دول العالــم، و أضاف أن 
نظرة الجزائــر لقطاع الصناعة كانت شــاملة و 
تعتمد على الصناعات الثقيلة، لكنها لها ســلبيات 
و ايجابيــات”، و أضاف أن الخبرات المكتســبة 
آنــذاك-أي فــي الســبعينات و الثمانينــات وبداية 
التســعينات- مكنت  مــن الوصــول إلــى نســبة 
إدمــاج تتراوح بين 30 إلى 70 بالمائة، وأعطى 
مثــال عــن شــركة ”ســوناكوم« و الصناعــات 

البتروكيماوية. 

تأثري جائجة كورونا على املؤسسات 
االقتصادية كان كبري 

وبخصــوص التأثيرات الســلبية لجائحة كورونا 
علــى المؤسســات االقتصاديــة، وإن أدى ذلــك 
إلى إفالس بعضها، قال الوزير، إن المؤسســات 
االقتصاديــة الوطنيــة تأثــرت بالجائحــة ، لكن 
الحكومــة قدمــت إعانات مباشــرة للمؤسســات 
الصغيــرة، أمــا المؤسســات الكبــرى فبعضهــا 
خاصة العمومية، مشــكلتها الماليــة ليس مرتبط 
بالجائحــة، بل كانت  تعاني من إشــكاالت مالية 
قبــل الجائحــة، نتيجــة تراكمات ســنوات و زاد 
الوبــاء وضعها المالــي تأزما، غير أنــه أكد أنه 
لم يســجل افالس للشــركات الكبرى ، إنما بعض 

المؤسسات الصغيرة. 
من الضروري بناء قاعدة صناعية 

تسنح باستمرارية املؤسسات 
مــن جانب آخر، قــال الوزير، ” إنــه علينا خلق 
قاعدة صناعية تسمح باستمرارية المؤسسات، و 
يجب أوال الوقوف على حجم الكارثة التي خلفتها 
الســنوات الماضية والوقوف علــى حقيقة وضع 
القطاع الصناعــي العمومي منه و الخاص حتى 
نتمكــن من إعادة بعث الصناعة” وأضاف” يجب 
الوقــوف على نســبة اإلدماج  كما يجــب إعادة 
بعث االســتثمارات العموميــة، وكذا الخواص و 
ندعم الشــركات القادرة على خلق المواد األولية 
و صناعة  المــواد نصف المصنعــة و التحويلية 
وغيرها مــن المنتوج الوطنــي حتى نتوقف عن 
االســتيراد، فاالستمرار في االســتيراد يعد اكبر 

خطر على االقتصاد الوطني”. 

قانون االستثمار الجديد عىل طاولة الحكومة 

وزير الصناعة :” توزيع اعتمادات استيراد السيارات 
يكون بعد تلقي رد عن الرخصة المؤقتة”   

 مقابل 4.2 يف المئة كانت متوقعة يف الخريف

 خفض تقديرات النمو لمنطقة 
اليورو إىل 3.8 يف المئة هذا العام

 

 التطبيق تملكه رشكة بايتدانس الصينية

  إدارة بايدن تحسم الجدل بشأن 
بيع ”تيك توك”

 إلطالق مناقصات دولية وانعاش اإلنتاج

 اجتماعات ماراطونية لتحضري النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد

عين على االقتصاد 
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   كشف وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، عن تسليم مصالحه النسخة األصلية لقانون االستثمار الجديد 
للحكومة أمس ، و رافع عن نصوص القانون الذي قال إنه جاء إلنصاف كل المؤسسات و المستثمرين، و 
قال من جانب آخر أن االعتمادات الخاصة باستيراد السيارات لم توزع بعد على الوكالء، و أكد أن القائمة 
ال تزال مفتوحة وغير محددة، واعتبر أن حصر أحالم الجزائريين في مجرد اقتناء سيارة ”غير معقول”، 
و قال ”إن كان هذا هو الحلم فيمكن تحقيقه بشراء سيارات من أسواق السيارات”، و اعتبر أنه”إذا كان 

الحلم مرتبط باقتناء سيارة جديدة فهو غير قابل للتحقيق حاليا”. 

المفوضيــة  خفضــت    n
األوروبية، تقديراتها للنمو في 
منطقــة اليورو إلــى 3.8 في 
المئة عــام 2021 مقابل 4.2 
فــي المئــة كانــت متوقعة في 

الخريف.
وأكــدت المفوضيــة أنها تعّول 
اقتصادي أقوى  على انتعــاش 
ممــا كان متوقعــا فــي نهايــة 
حســبما  و2022،   2021
ذكرت وكالة ”فرانس برس«.

فــي  المفوضيــة  وقالــت 
”التوقعــات  إن  تقريــر 

المدى لالقتصــاد  قصيــرة 
كان  ممــا  األوروبي أضعــف 
متوقعا في الخريف الماضي”، 
بســبب ”إحكام الوبــاء قبضته 

على القارة«.
وأضافــت أنهــا تتوقــع ”عودة 
األوروبي إلى  اقتصاد االتحاد 
مستوى اإلنتاج الذي كان عليه 
قبل األزمة بشــكل أســرع من 
المتوقع، بفضل الزخم األقوى 
في النصف الثاني من 2021 

وفي 2022«.
 ق ـ إ

n    علّقت السلطات األميركية 
خطة لفرض بيــع ”تيك توك” 
لمستثمرين أميركيين، على ما 
ذكرت صحيفة ”وول ستريت” 
فيمــا تقــوم إدارة الرئيس جو 
المخاطــر  بمراجعــة  بايــدن 
األمنيــة المثارة بشــأن تطبيق 
الفيديــو الشــهير الــذي تملكه 

شركة بايتدانس الصينية.
وقالــت الصحيفــة، نقــال عن 
مصــادر لم تســمها، إن إدارة 
بايــدن أوقفــت إلــى أجل غير 
مســمى خطة طلــب بيع »تيك 
أوراكل  إلــى شــركة  تــوك« 
األميركية العمالقة للتكنولوجيا 
مع وولمــارت كشــريك للبيع 

بالتجزئة.
الســابق  الرئيس  وكانت خطة 
مدفوعــة  ترامــب  دونالــد 
بمخــاوف مــن أن ”تيك توك” 
والخدمــات الصينيــة األخرى 
عبر اإلنترنت تشــكل مخاطر 
أمنيــة بســبب عالقاتهــا مــع 

حكومة بكين.
وقالــت الصحيفــة إن اإلدارة 

مراجعــة  بصــدد  الجديــدة 
أمــن البيانــات وطــرق منــع 
الصينيــة  الحكومــة  وصــول 
إلــى المعلومات التــي تجمعها 
”تيــك توك” عن المســتخدمين 
األميركييــن، لكــن لــن يكون 
هنــاك تحــرك وشــيك لفرض 

البيع.
ولم يصدر تأكيد فوري للتقرير 
من المســؤولين األميركيين أو 

من الشركات المعنية.
تحــرك  وتوقــف 
تحميــل  إدارة ترامب لحظــر 
تحديــات  توك”وســط  ”تيــك 

قانونية.
ودافــع تطبيــق ”تيــك تــوك” 
الــذي  االنتشــار  الواســع  
يســتخدمه نحــو 100 مليون 
أميركــي عــن نفســه مــراًرا 
ضــد مزاعم نقــل البيانات إلى 
الحكومــة الصينيــة، قائاًل إنه 
يخــزن معلومــات المســتخدم 
في الواليــات  خــوادم  علــى 

المتحدة وسنغافورة.
ق ـ إ / وكاالت

منــذ  و  تتواصــل  البيــان  فــي  جــاء  و    n
اجتماعــات  األربعاء الفارط بوهــران  يــوم 
لجنــة تحضير النصــوص التطبيقيــة لقانون 
المحروقات الجديد 19-13 و التي تتشكل من 
7 أفواج عمل و تتمثل هذه االفواج في كل من 
فوج خاص بالمصب و التســويق فوج خاص 
بالجانــب المؤسســاتي فوج خــاص بالجانب 
الجبائي فوج خاص بنقل المحروقات و الفوج 
التقنــي اضافــة الى الفوج الخــاص بالعقود و 

آخر يتعلق بالصحة و السالمة و البيئة
 و أوضحت الــوزارة في هذا اإلطار ان هذه 
االفــواج تضــم خبــراء و اطــارات جزائرية 
مــن ممثلة عــن وزارة الطاقــة وكالة النفط و 
الشــركة الوطنية للمحروقات ســوناطراك و 
كذا ســلطة ضبط المحروقات و اشــار البيان 
الــى أن اللجنة توصلت في اشــغالها لحد اآلن 
و منذ شــهر اوت من العام الماضي الى إتمام 
35 نصا تطبيقيا من بين 43 حيث حول 32 
منهــا إلى األمانة العامــة للحكومة التي تعمل 
جاهدة على دراستها و المصادقة عليها بوتيرة 

متقدمة«. كما تعمل هــذه األفواج أيضا على 
تحضير مشــاريع عقود وعن سيرورة العمل 
أفادت الوزارة أنه في اطار رفع مستوى وتيرة 
العمــل تعكف هــذه اللجنة بأفــواج عمل حتى 
في أيام العطــل و خالل الفترات الصباحية و 
المســائية والليلية و ذلك قصــد اتمام ما تبقى 
مــن النصــوص فــي أســرع وقــت ممكن ما 
ســيتيح الفرصة من اطــالق مناقصات دولية 
و انعــاش إنتاج البترول و تجديد االحتياطات 
مــن المحروقات و جعــل القطاع اكثر جاذبية 

لالستثمار

 تواصل لجنة تحضير النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد اجتماعاتها قصد إتمام ما تبقى منها مما سيسمح للجزائر 
بإطالق مناقصات دولية و انعاش إنتاجها البترولي حسبما افاد به  السبت بيان لوزارة الطاقة.
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n نظم ،صباح أمس، العشرات 
مــن المواطنيــن وجمعيــة أولياء 
التالميذ لمتوســطة خليلي البشير 
بفرجيوة الواقعة على بعد 33كم 
مــن عاصمــة واليــة ميلــة وقفة 
احتجاجيــة امام مقــر والية ميلة 
للمطالبة بتوقيف االشغال الجارية 
بمحيــط المتوســطة مــن طرف 
مســتثمر اســتولى علــى قطعــة 
ارضية بجوار المتوسطة بطريقة 
مريبــة حســب المحتجيــن وقــد 
ســبق لوالي الوالية توقيفه السنة 
الماضيــة لكن المســتثمر باشــر 

االشغال ،مما أثار استياء الجميع 
لهذا يناشد المحتجون  ويطالبون 
مــن الســلطات توقيف االشــغال 
فــي اقرب اآلجــال و فتح تحقيق 
حــول مالبســات منــح القطعــة 
االرضية الي المستثمر التي كان 
من المفروض ان تكون مســاحة 
للتالميــذ   خضــراء  و متنفــس 
بالوقــف  المحتحــون  وطالــب 
الفــوري لألشــغال و منــع تنفيد 

المشروع.
محمد ب

n عالجــت المصلحــة الوالئيــة 
للشرطة القضائية وفروعها بأمن 
دوائــر ميلــة خالل ســنة 2020 
علــى  اعتــداء  قضيــة   867  ،

الممتلكات. 
وتمثلــت قضايــا االعتــداء على 
الممتلكات في السرقات و التحطيم 
والتخريــب العمدي لملــك الدولة 
والغير والحرق العمدي لممتلكات 
الغيــر ،حيث تــم توقيف 1410 

أشــخاص متورطين في مجموع 
هــذه القضايا قدمــوا أمام الجهات 
القضائيــة ليصــدر في حق 218 
منهــم أمر إيــداع رهــن الحبس، 
فيما اســترجعت كميــات معتبرة 
من المسروقات ســلمت للضحايا 
تمثلــت فــي ســيارات، دراجات 
ناريــة، هواتــف نقالــة، أغراض 
منزلية، معدات بناء ومصوغات. 

n   يعانــي ســكان حي 1100 
بزواغي ســليمان بقســنطينة من 
انتشــار الــكالب الضالــة خــالل 
الفترات الصباحية و في ســاعات 
الليــل المتأخرة ، التــي أصبحت 

مصدر إزعاج للمواطنين ، 
ســكان بالحــي أكــدوا  أن عــدد 
الــكالب في تزايد مســتمر خالل 
جائحــة كورونــا ، مضيفيــن أن 
هذه الكالب تأتي من أشغال البناء 
المتواجدة بين العمارات ، و ذكر 
محدثــون لعين الجزائــر أن هذه 

الــكالب المنتشــرة ليــال و نهارا 
عدائية اتجاه األشــخاص، ناهيك 
عن الرعب الذي تســببه للقاطنين 
و خاصــة النســاء كبار الســن و 
األطفــال الصغــار المتمدرســين 

الذي يشكل خطرا كبيرا عليهم .
يناشد سكان الحي مصالح البلدية 
بتنظيــم حملــة للقضــاء عليها و 
االلتفات إلى هــذه الوضعية التي 
أصبحــت تثيــر قلقهــم و إيجــاد 
الحلول الممكنة في أقرب اآلجال.

المشطة أمال 

n وتعــد الخدمــات الصحيــة أهم 
انشــغاالت المواطــن فــي المنطقة 
،حيــث قال أحــد المواطنيــن الذي 
أصر على إيصــال صوته للجهات 
المســؤولة  بأن الخدمــات الصحية 
يواجهــه  مشــكل  أكبــر  تعتبــر 
المواطنون بهــذه البلدية في حياتهم 
اليومية، حيــث تتوفر المنطقة على 
شــبه مركز صحي تغيب عنه أبسط 
الضروريات و الوسائل التي يمكن 
لها علــى األقــل تقديم اإلســعافات 
األوليــة ،زيادة على انعدام ســيارة 
إســعاف إلجالء المرضــى وذوي 
الحــاالت الحرجــة نحو مستشــفى 
فرجيوة أو بقية مستشفيات الوالية، 
والتي يضطر المواطنون إلجالئهم 
،وبكــراء  الخاصــة  بإمكانياتهــم 
ســيارات الفرود الباهظــة التكاليف 
في أحلك الظــروف، خصوصا لما 
يتعلــق األمر بالنســاء الحوامل عند 
اقتــراب آجــال وضعهــن، عــالوة 
على غيــاب المناوبة الطبية ونقص 
الكــوادر المختصة في الفترة الليلية 
والذيــن يعزفــون عن العمــل بهذه 
البلديــة نظرا لصعوبة تضاريســها 
وعزلتهــا، وهو األمر الــذي يجبر 
المرضى على مكابــدة آالمهم دون 

تدخل طبي في أغلب الحاالت.
وفي ســياق آخر أعتبر المواطنون 
أن الطريق الرئيسي بالبلدية يتواجد 
في وضعيــة كارثية منــذ مدة، وال 
يصلــح للســير  وال المركبات، أما 
الطــرق الفرعيــة التي تربــط بين 
أحيــاء البلدية المترامية هنا وهناك، 
فال تعدو أن تكون في الغالب سوى 
ممــرات ترابية تنتج الغبــار صيفا 

و الوحل شــتاء وبحاجة الى ترميم 
دائم.

وباإلضافــة إلى ذلك ذكر الســكان 
أن شــباب البلديــة يعانــي من عدم 
توفــر مناصــب الشــغل و تفشــي 
البطالــة التي تمس فئــة كبيرة جدا 
منهم، في غياب المشاريع و العزلة 
التــي فرضهــا موقعهــا ، وهــو ما 
أجبر الكثير من شــباب البلدية على 
الهجرة نحو الواليات الكبرى على 
غــرار العاصمة، وهــران و عنابة 
بحثــا عن لقمة العيش،أما الفئة التي 
الزالــت مســتقرة بالبلديــة وتقاوم 
مــرارة العيــش، وبصفــة خاصــة 
الشــباب الذين يمارســون الرياضة 
طالبــوا  فقــد  أنواعهــا،  بمختلــف 
السلطات المحلية من االلتفات إليهم 
عن طريق توفيــر مالعب جوارية 

للتنفيس عنهم وكذا إصالح الملعب 
الوحيــد الــذي حصلــوا عليــه في 
الســابق، والذي يتواجد حسبهم في 
وضعيــة غير جيدة، خصوصا وأن 
طريقة إنجازه لم تراع فيها المعايير 

المعمول بها.
التــي  الجغرافيــة  العزلــة  ورغــم 
تعيشها المنطقة تحمل بين جبالها و 
أراضيها مقومــات طبيعية بإمكانها 
رفع مــن وتيرة عجلــة التنمية فيها 
، خصوصــا وأنهــا تتوفــر علــى 
طبيعــة خالبــة ومنابع ميــاه عذبة 
لم تطلها ســموم التلوث بعد، زيادة 
علــى قدراتها في المجــال الفالحي 
خصوصا تربية النحــل و الدواجن 
و المواشــي وبعــض المحاصيل و 
يطمحون  وســكانها  الخضــروات، 
المســتثمرين  أنظــار  لفــت  فــي 

الجاديــن الســتغالل البعــض مــن 
هــذه اإلمكانيات موازاة مع تشــبث 
الســكان بإخراج بلديتهــم إلى النور 
والبقاء فيها مهما كانت الظروف .

ومــن جهتــه يعد ضعــف الميزانية 
الموجهة للبلدية المخصصة للتنمية 
المحليــة أدى إلى اســتمرار معاناة 
اكبــر  الســكان و طالــب بحصــة 
مــن المشــاريع لتحقيــق طموحات 

المواطنين .
كما وجهت السلطات المحلية برامج 
سكنية في إطار السكن الريفي التي 
اســتفادت منهــا البلديــة و التي من 
شأنها توطين الســكان ودفعهم نحو 
اإلنتاج الفالحي واستغالل األرض 
للقضــاء علــى نزوح الســكان نحو 
المناطــق الحضريــة الســيما نحو 

عاصمة الوالية.

n وكشف رئيس جمعية الحي لعين الجزائر أنهم 
ومنذ اســتالمهم للشــقق قصدوا عديد المسؤولين 
عبثــا لتغيير واقع قالوا عنه أنه يعكس عدم كفاءة 
وكالــة عــدل في اإلنجاز والتســيير، فالســكنات 
تعرف حالة كارثية من الداخل وصورة محيطها 

أسوأ.
ووصف محدثنا الحــي بالمعزول، كعمارات في 
منطقة ظــل، يغيب عنها النقل واإلنارة العمومية 
ولــم تكتمل فيهــا التهيئة الخارجيــة أو تخصص 
لها مســاحات خضراء وأماكن للترفيه ومالعب 

جوارية.
وعــن العمــارات أكدوا أن العمل فيها مغشــوش 
فليســت هنــاك متابعــة أو صيانــة مــن الجهات 
المختصــة، وأضافــوا أن 60 عائلــة تعاني من 
تسرب المياه من كتامة السقف، وأن 20 مصعدا 
كاد أحــد الجيران الوقوع فيــه، إضافة إلى عديد 
األعطــاب منها صمامــات الميــاه، وتعطل 95 

بالمئة من اإلنارة الموجودة بالبنايات.
وأضــاف المحتجــون أن عليهم التنقل لمســافات 
طويلــة من أجل اقتناء مشــترياتهم ألن المحالت 
المتواجــدة بالموقــع بيعت ولكــن أصحابها ليس 

لديهم ال كهرباء وال غاز وال ماء.
ويطالب السكان بإنشــاء قاعة للعالج مستغربين 
غيابها رغم الكثافة الســكانية الموجودة بالمنطقة 

والمتزايدة.
وأفادنــا رئيــس الجمعيــة أن الميــاه التي تصلهم 
ملوثــة وقــد قامــوا بتحليلهــا بعد تعــرض ثالثة 
أطفال للتسمم، وأظهرت النتائج أنها غير صالحة 

للشــرب، وقال أنهم تواصلوا مع المدير الجهوي 
لوكالــة عــدل لطلب تنظيــف الخزانات بشــكل 

دوري على األقل مرة كل ستة أشهر.
ورفع السكان عديد انشغاالت أخرى نقص تغطية 
شــبكات الهاتف وغياب شــبكة الهاتــف الثابت، 
وغياب مدرســة الثانوية، وظهور تشــققات على 

مستوى الهيكل الخارجي لعدة عمارات.
كما اشــتكى الســكان من غياب األمن حيث قالوا 
أن هناك غيابا لدوريات الدرك الوطني، ووجود 
انفــالت أمنــي داخــل الحــي خاصة مــع كثرة 
ورشــات البناء المفتوحة حول الموقع، ما جعلها 
وكرا للجريمة والرذيلة حســب تعبيرهم، وملجأ 

الغرباء للقيام بأفعال مخلة بالحياء.
وفي ذات الســياق ضرب محدثونا مثاال بالعرس 
الــذي أقيم بالمجمع الرابع لمثليين بحضور أناس 

من عدة واليات خالل وقت الحجر الصحي.
وفــي ظل كل هذا أعرب محدثونا عن ســخطهم 
لتأخر اســتجابة فرقة الدرك الوطني التصاالتهم 
الطارئة، وكشفوا أنه أحيانا يُطلب منهم الحضور 
إلى مركز األمن لتقديم شكوى بدل التنقل لنجدتهم 
فــي الحال، ما عرض حيــاة البعض منهم لخطر 
اعتداءات باألسلحة البيضاء، ومحاولة اختطاف 
طفل كان برفقة أمه، وتعرض منازل للسرقة في 

وضح النهار. 

نظموا اعتصاما أمام مقر ديوان وايل قسنطينة   

سكان 2150 عدل 2 بالتوسعة 
الغربية للمدينة الجديدة غاضبون

احتج، صباح أمس، سكان 2150 عدل التوسعة الغربية للمدينة الجديدة أمام ديوان الوالي بقسنطينة للتعبير 
عن سخطهم من اإلهمال الكبير الذي يعرفه الحي منذ سنتين وعدم استجابة السلطات لمطالبهم بالتهيئة 

وتوفير المرافق الضرورية.

طالب سكان بلدية ”مينار زارزة” الواقعة على بعد60كم من عاصمة  والية ميلة، السلطات المحلية ضرورة تحسين ظروفهم 
اعتبر  للشباب و  الصحية وتوفير مالعب جوارية  الخدمات  الطرقات و تحسين  التهيئة و شق  توفير  المعيشية، من خالل 
مواطنو هذه المنطقة النائية أن بلديتهم من أكثر المناطق في والية ميلة التي تعاني  العزلة و الفقر حيث،ال تتوفر على أبسط 

الضروريات، خصوصا ما تعلق بالصحة و تهيئة و الطرق و النقل المدرسي للتالميذ.

السكان يطالبون بمشاريع تنموية
بلدية مينار زارزة بميلة 

عين على الشرق
7 األحد 14 فيفري  2021
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متفرقات
أولياء تالميذ متوسطة خلييل بشري 

بفرجيوة يعتصمون أمام مقر والية ميلة 

869 قضية اعتداء  عىل الممتلكات  
بميلة خالل سنة 2020 

الكالب الضالة تثري استياء سكان حي 
1100بزوايغ سليمان بقسنطينة 

قسنطينة: آالء مزياني

ميلة : محمد بوسبتة 



n    صــرح عدد مــن مواطني مشــتة زرزور 
الواقعــة على بعد 10 كلم عــن مقر بلدية الميلية 
بجيجــل لـــ ” عيــن الجزائر” ،بــأن معاناتهم مع 
الطــرق الفرعية المؤدية الــى بيوتهم واراضيهم 
الزراعيــة التزال  ترابيــة وغير صالحة بالرغم 
مــن شــكاوى المواطنيــن في عديد مــن المرات 
فــي الســنوات األخيــرة ، مضيفين بأنهــم كانوا 
ينتظرون من الســلطات المحليــة  أن تقوم على 
األقل بمســاعدة الســكان في تغطية هذه المسالك 
بالحصــى حتــى تســمح للمواطنيــن والمركبات 
بالمرور عليها بسهولة خاصة في األيام الممطرة 
، مــع العلــم أن مواطنــي المنطقــة يســتعملون 
الطريق الوطنــي رقم 27 أثناء التنقل بين مدينة 
الميليــة وقريتهم ،أما بخصوص قطاع النقل ،فقد 
أوضحــوا بــان هناك حافلــة واحدة  تنشــط بين 
قريتهــم ومقر البلدية  وهو ما اعتبروه غير كاف 
على اإلطالق ويطالبون بدعم هذه الخط بحافالت 
أخرى ،السيما في ظل غياب النقل المدرسي ،إذ 
يضطر تالميذ المتوســط والثانوي المتمدرســين 
على التوالي بمتوســطة التهذيــب وثانوية محمد  
الصديق بن يحي بصفة نصف داخلي الى التنقل 
فــي حافالت عيــن قشــرة التابعة إداريــا لوالية 
ســكيكدة ،وفــي بعــض األحيان  يحرمــون منه 
بســبب اكتظاظهــا حيث ال تتوقف لهــم في إقليم 
المشتة ،ولحســن الحظ أنهم ال يعانون مع فلذات 
أكبادهم المتمدرســين في الطور االبتدائي لتوفر 
مدرسة ابتدائية بالمنطقة احتضنتهم وحالت دون 

تنقلهم الى مدارس بعيدة عنهم ،.
وقــال مواطنــو  زرزور لنا ،بــأن المنطقة تخلو 
تمامــا من شــبكة المياه الصالحة للشــرب ،حيث 
يعتمــد الســكان على أنفســهم لتوفير هــذه المادة 
الحيويــة ،ســواء بحفــر اآلبار بأمــوال طائلة أو 
بجلب الماء من العيون والينابيع قاطعين مسافات 
طويلــة ،ورغــم النداءات المتكــررة من أجل مد 
الشــبكة للقريــة  ،ومراقبــة مياه الينابيــع إال أن 
الوضــع اليزال يراوح مكانــه ،مضيفين بانه من 
غير المعقول أن تبقى هذه المشتة دون ماء وهي 
ال تبتعد عن ســد بوسيابة ســوى بـ 03 كلم وفي 
الوقت الذي يتنعم فيه كل سكان القرية بالكهرباء 
،فــإن معاناتهــم مــع قــارورات الغــاز التــزال 
متواصلة بســبب عدم ربط  بيوت المنطقة بالغاز 
الطبيعــي لحد اليــوم ،رغم أن شــبكة الغاز غير 
بعيدة عن إقليم قريتهم ،كما أن جيرانهم من سكان 
بلدية الســطارة قد استفادوا من هذه المادة الهامة 
،وهم يطالبون رئيس البلدية التدخل ،على اعتبار 
أن قريتهم تســتحق اعطاءها األولوية في التنمية 

بعد أن همشت لسنوات طويلة .
 وأبــرز قاطنو هذه البلدة الهادئة المحيطة بغطاء 
نباتــي  كثيف يتقدمها أشــجار الزيتــون ونباتات 
الريحــان والطرو لنــا، بأن قطــاع الصحة ليس 
أفضــل حــال مــن القطاعــات األخــرى، لكون 
المنطقــة تفتقر إلــى مســتوصف أو قاعة عالج 
تجنبهم التنقل إلى مستشفى منتوري بشير بمدينة 
الميليــة أو زيارة مختلف عياداتها للحصول على 

مختلف خدمــات العالج واقتناء الــدواء واجراء 
التحاليــل الطبيــة ،وللعلــم أن بعــض مواطنــي 
المنطقة يحبذون زيارة عيادة بلدية الســطارة لما 
يتعلق األمــر بخدمات صحية وعالجية بســيطة 
وليســت معقدة ومســتعصية لقرب المسافة بينها 
وبين زرزور ،فهم في أمس الحاجة لقاعة عالج 
علــى األقل كما قالــوا لنا للحيلولــة دون تحولهم 
الى المرافق الصحية البعيدة عنهم ،وما أحوجهم 
كذلــك لفرع إداري يســاهم في اســتقرار قاطني 
القرية ،الذين يشــتغل معظمهم في خدمة األرض 
وبعض الحرف بشكل حر ،ومنهم من هاجر كما 
قيــل لنا الى واليــات أخرى لتوفيــر لقمة العيش 
،فيمــا تشــتغل الفئة القليلــة من اليــد العاملة في 
الوظائف العمومية في حين لم يجد شباب المنطقة 
أي متنفس لهم ســواء رياضي أو ثقافي  من أجل 
تفجير مواهبهم بالنظر النعدام المرافق الشبانية .
وقــد حاولنا االتصــال برئيس بلديــة الميلية،أول 
أمس،غيــر أنــه تعــذر علينــا بالنظر النشــغاله 
بزيــارة وزير الموارد المائية ،رغم أنه في لقاءنا 
معه ســابقا صرح لنا بأن مهمتــه حاليا االطالع 
علــى ملفات المشــاريع المختلفة مــن أجل بعثها 
مــن جديد والتخفيف عن معانــاة مواطني البلدية 
تدريجيا رغم ان المهمة يراها صعبة جدا بالنظر 
للتراكمات الماضية التي تسبب فيها رئيس البلدية 
السابق ،اذ يرى بأنه يحتاج لمساعدة الجميع قصد 

تحقيق األهداف المرجوة.

متفرقات 
سكان دار عمر يقطعون طريقا 
والئيا للمطالبة بالغاز يف القل

n   جــدد، أمس ،ســكان منطقة دار عمر في القل بســكيكدة االحتجاج 
التجمع وســط الطريق الوالئي رقم 132 الرابط بين القل و الشــرايع ، 
وهــذا قصد لفت أنظار الســلطات بخصوص تزويدهم بالغاز الدي تمر 

شبكة الجر قرب بيتهم دون أن يستفيدوا هم منها .
المحتجــون قالــوا بأنهم ملوا من وعود ســونلغاز التــي ترفض ربطهم 
بالشــبكة و تطالب منهم مبالغ مالية كبيــرة ،حيث  قاموا يقطع الطريق 

الرئيسي بحائط بشري و شل حركة المرور .
رئيســا دائــرة وبلدية القل تنقال إلى عين المــكان و فتحا حوار جاد مع 
الغاضبيــن أفضى إلى تعيــن ممثلين عنهم عقدوا اجتماعا لوضع النقاط 
على الحروف ،حيث جدد لهم رئيس الدائرة التزامه بالمســاهمة بإنهاء 
المشكل وربط منزلهم ،خاصة و الضمانات التي قدمها لهم مدير وحدة 
ســونلغاز بخصوص ملفهم الدي ستتكفل الوالية به ،حيث طالب رئيس 

الدائرة منحه وقتا قصيرا للدفع بملفهم.

سقوط مزنل قديم بقلب عاصمة 
والية سكيكدة

 
n تدخلت،أمس،مصالح الحماية المدنية في ســكيكدة من أجل ســقوط 
ســقف بقلب عاصمة الوالية ســكيكدة و بالتحديد بحي مكي أورثيالني 
”قالبوا«.و حســب مصادرنا،فإن المنزل الهش هــو مصنفة في الخانة 
الحمراء تقطن به عائلة مكونة من 07 أفراد،حيث عاشت لحظة رعب 
حقيقيــة، تطل التدخل العاجــل لمصالح الحماية المدنية قصد مســاعدة 
العائلة في إخراج أغراصها من تحت الروم، بينما طالبت العائلة تدخال 
عاجال من قبل الســلطات المحلية و والي الوالية التدخل العاجل، قصد 

ترحيلها الى سكن إجتماعي خاصة و أنها أصبحت األن بال مأوى.
نورالدين.ب 

طالبوا بتحسني ظروف المعيشة يف منطقة منسية بني جيجل وسكيكدة

  سكان مشتة ” زرزور”..
نريد برامج تنموية تعيد لحياتنا االعتبار

  عين على الشرق 
8

 يظل سكان مشتة زرزور المنتمية إداريا  لبلدية الميلية  يتألمون جراء صعوبات العيش الناجمة عن غياب 
المشــاريع التنموية في منطقة  منســية حدودية بين واليتي جيجل وســكيكدة ،آملين أن تكون ســنة 2021 
بداية لعهد جديد عنوانه إعادة االعتبار للمنطقة من خالل تسجيل برامج هامة لها تتناسب مع حجم تناسيها 

وتخلفها مند عقود من الزمن.

مكتب األستاذ دفاف البشير
محضر قصائي لدى محكمة برج بوعريريج
بحي 287 مسكن عمارة 01 طابق أول

مقابل مقر الوالية برج بوعريريج 035765650

 اعالن بيع بناية بالمزاد العلني )) بعد انقاص العشر((
المادة 749-750من قانون االجراءات المدنية و االدارية

 نحن األســتاذ: دفاف البشــير محضر قضائي لدى 
محكمــة برج بوعريريــج و الموقــع بخاتمه الندي 
أســفله و الموجود مكتبه بالعنوان أعاله. بطلب من 
الســيد )ة(:صيفي )العيد، لخميســي، مرزاقة أبناء 
شــريف(، ضد : مهني ســعدية بنت النــوي أرملة 
صيفي شــريف، صيفي ) صليحــة، فيصل، مفتاح 

أبناء شريف(.
بنــاء علــى 1( الحكــم الصــادر عــن محكمة برج 
بوعريريج القسم العقاري بتاريخ: 12/03/2012 
تحت فهرس رقم: 00949/12 الممهور بالصيغة 
التنفيذيــة المؤرخــة فــي: 30/12/2012 المؤيد 
بالقرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج، 
الغرفــة العقاريــة بتاريــخ: 06/12/2012 تحت 
رقــم فهــرس 01676/12، 2( القــرار الصــادر 
عــن مجلس قضاء برج بوعريريج الغرفة العقارية 
فهــرس  رقــم  تحــت   06/02/2014 بتاريــخ: 
 02168/13 القضيــة:  رقــم  و   00240/14
القاضي بتصحيح الخطــأ الوارد في منطوق الحكم 
أعاله، 3( قائمة شــروط بيع عقــار بالمزاد العلني 
المودعــة لــدى محكمة بــرج بوعريريــج بتاريخ: 
15/05/2014 تحــت رقــم 37/14، 4( أنــه تم 
تحديد جلســة البيع بالمزاد العلني من طرف الســيد 
رئيــس المحكمــة لتاريــخ: 01/07/2014 علــى 
الســاعة العاشرة و نصف بمحكمة برج بوعريريج 
القاعة 02 و المؤجلة لجلسة يوم 16/03/2021.
أنــا األســتاذ دفــاف البشــير أعلن للجمهــور : بأنه 

سيشــرع في البيــع بالمزاد العلنــي لصالح أعلى و 
آخــر مزايــد يــوم 02/02/2021 على الســاعة 
10.30 صباحــا بمحكمــة بــرج بوعريريــج، و 

المؤجلة لجلسة يوم: 16/03/2021.
 التعيين: بناية ســكنية تتكون من طابق أرضي به: 
غرفتين، مطبخ، قاعة استقبال، مرآب، مرحاض و 
ســاحة مســاحتها 430 متر مربع تنتمي إلى القسم 

021 مجموعة ملكية رقم: 74 بلدية حسناوة.
 4.916.442.60  (( االفتتاحــي:   الســعر 
المبلــغ  يصبــح  العشــر  انقــاص  بعــد  و   )) دج 
و  مالييــن  أربعــة  ))4.424.798.34دج(( 
أربعمائــة و أربعة و عشــرون ألف و ســبعمائة و 

ثمانية و تسعون دينار جزائري.
شروط البيع : 

اضافة إلى الشــروط الواردة في قائمة شروط البيع 
المشار اليها أعاله، فإن الراسي عليه المزاد يتحمل 
األعبــاء القانونية، بما فيها دفع حال انعقاد الجلســة 
الخمــس 1/5  مــن الثمــن ومصاريــف و حقــوق 

المحضر و الرسوم المستحقة، 
ويدفــع الباقــي فــي أجل 08 أيــام الموالية لرســو 
المــزاد، فعلــي الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة  
االطــالع على قائمة شــروط البيع لدى كتابة ضبط 
محكمــة بــرج بوعريريــج أو الحضــور بديــوان 
المحضــر القضائي األســتاذ دفاف البشــير الكائن 

مكتبه بالعنوان أعاله .
المحضر القضائي 

مكتب األستاذ دفاف البشير
محضر قضائي لدي اختصاص محكمة برج بوعريريج

حي 287 مسكن عمارة 01 طابق أول  مقابل مقر الوالية برج 
بوعريريج 035.76.56.50

 إعالن عن بيع مناب قاصر بالمزاد العلني
المادة  749-750 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

مكتب األستاذ دفاف البشير
محضر قصائي لدى محكمة برج بوعريريج
بحي 287 مسكن عمارة 01 طابق أول

مقابل مقر الوالية برج بوعريريج 035765650

 اعالن عن بيع بناية سكنية بالمزاد العلني
المادة  749-750 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

   نحــن األســتاذ )ة(: دفــاف البشــير محضــر 
قضائــي لدى محكمة بــرج بوعريريج والموقع 
بخاتمة الندي أســفله والموجــود مكتبه بالعنوان 

أعاله.
بطلب من: مشــري حسين بن مسعود القائم في 
حــق ابنه القاصر مشــري وســيم بموجب أمر 

بالتصرف 
الساكن )ة(: تعاونية النور رقم 05 طريق عين 

السلطان والية برج بوعريريج.
فــي  بالتصــرف  رخصــة   )1 علــى  بنــاءا 
أمــوال قاصر صادر عن رئيس قســم شــؤون 
األســرة بمحكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

2019/11/27 تحت رقم 19/919.
بأمانــة  المودعــة  البيــع  شــروط  قائمــة   )2
بتاريــخ  بوعريريــج  بــرج  محكمــة  ضبــط 

2020/08/03 تحت رقم: 20/66.
3( أنــه تــم تحديد جلســة البيع بالمــزاد العلني 
مــن طــرف الســيد رئيــس المحكمــة لتاريــخ 
العاشــرة  الســاعة  علــى   2020/10/27
والنصف صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر 
محكمة برج بوعريريج. والمؤجلة لجلســة يوم 

.23/03/2021
أنا األســتاذ دفاف البشــير أعلن للجمهور: بأنه 
سيشــرع في البيع بالمــزاد العلني لصالح أعلى 
علــى    2020/10/27 يــوم  مزايــد  وآخــر 
الســاعة 10:30 صباحا والمؤجلة لجلســة يوم 

.23/03/2021
التعييــن: حقــوق عقاريــة مشــاعة مقــدرة بـــ 
06/576 فــي بناية ســكنية تتكــون من طابق 
أرضي وطابق أول حسب البطاقة العقارية رقم 
01 المرفقة والمنشــأة بتاريخ 2018/02/19 
تنتمي الى قســم 123 مجموعة ملكية 112 من 
مســح األراضــي لبلدية بــرج بوعريريج تقييد 
فــي 2004/03/15 ايــداع حجــم 07 تربيعة 
2487 دائرتها المدنية والبلدية برج بوعريريج 

ومحافظتها العقارية برج بوعريريج.
 السعر اإلفتتاحي: 182.095.24 دج ))مائة 
واثنان وثمانون ألف وخمســة وتســعون دينار 

جزائري وأربعة وعشرون سنتيم((.
شــروط البيع: إضافة إلى الشــروط الواردة في 
قائمــة شــروط البيع المشــار إليها أعــاله، فان 
الراســي عليه بالمزاد يتحمــل األعباء القانونية 
بمــا فيها دفع حال انعقاد الجلســة الخمس 5/1 
مــن الثمــن ومصاريــف وحقــوق المحضــر 
والرســوم المســتحقة ويدفــع الباقــي فــي أجل 
08 أيام الموالية لرســو المــزاد فعلى الجمهور 
الراغب في المزايدة اإلطالع على قائمة شروط 
البيع لدى كتابــة ضبط محكمة برج بوعريريج 
أو الحضور بديوان المحضر القضائي األســتاذ 

دفاف البشير الكائن مكتبه بالعنوان أعاله.
 المحضر القضائي

  نحــن األســتاذ دفاف البشــير محضر قضائي 
لدى محكمة بــرج بوعريريج و الموقع بخاتمه 

الندي أسفله و الموجود مكتبه بالعنوان أعاله 
بطلب من السيد: غانم التومي بن ساعد.

العنوان : قرية أوالد عيسى بلدية الرابطة والية 
برج بوعريريج .

ضد الســيد: غانم عبد الكريم بن ســاعد و غانم 
نصير بن ساعد .

الساكنين: قرية الشانية بلدية بليمور والية برج 
بوعريريج.

بناء علــى 1( الحكم الصادر عن محكمة رأس 
الوادي القسم العقاري بتاريخ: 01/07/2020 
تحــت فهرس رقــم: 00945/20 جدول رقم: 
التنفيذيــة  بالصيــة  الممهــور   02494/20
المؤرخــة فــي 14/09/2020 تحــت رقــم: 

 .959/2020
2( قائمــة شــروط البيع المودعــة بأمانة ضبط 
محكمــة رأس الوادي بتاريــخ25/11/2020 

تحت رقم63/أ.ق.ش.ب/2020
3(أنــه تم تحديد جلســة البيــع بالمــزاد العلني 
مــن طــرف الســيد رئيــس المحكمــة لتاريخ: 
03/02/2021 علــى الســاعة الحادية عشــر 
صباحا بقاعة الجلســات بمحكمة رأس الوادي، 

و المؤجلة لجلسة يوم 10/03/2021.
أنــا األســتاذ دفــاف البشــير أعلــن للجمهور : 
بأنه سيشــرع فــي البيع بالمــزاد العلني لصالح 

أعلــى و آخــر مزايــد يــوم 03/02/2021 
على الســاعة 11.00 صباحا بقاعة الجلســات 
بمحكمــة رأس الوادي، و المؤجلة لجلســة يوم 

.10/03/2021
الســعر اإلفتتاحي : حســب منطوق الحكم حدد 
بـ ))9.009.800.00 دج (( تســعة ماليين و 

تسعة آالف و ثمانمائة دينار جزائري.
التعييــن: قطعة أرض معدة للبنــاء تقع بالمكان 
المسمى الشانية بلدية بليمور تجزئة 116 قطعة 
تحمــل رقــم 40 مجموعة ملكيــة رقم 01 من 
مخطط تجزئة 116 مســاحتها 300 متر مربع 

، عليها بناية سكنية طابق أرضي.
شروط البيع : 

اضافة إلى الشــروط الواردة في قائمة شــروط 
البيــع المشــار اليها أعــاله، فإن الراســي عليه 
المزاد يتحمــل األعباء القانونيــة، بما فيها دفع 
حــال انعقــاد الجلســة الخمس 1/5  مــن الثمن 
ومصاريــف و حقــوق المحضــر و الرســوم 

المستحقة، 
ويدفــع الباقي في أجل 08 أيام الموالية لرســو 
المــزاد، فعلــي الجمهور الراغب فــي المزايدة  
االطــالع على قائمة شــروط البيع لــدى كتابة 
ضبط محكمة رأس الوادي أو الحضور بديوان 
المحضر القضائي األســتاذ دفاف البشير الكائن 

مكتبه بالعنوان أعاله .
المحضر القضائي 

تهنئة 
الحميــم  لصديقــه  حــكار  محمــد  يتقــدم    
»إلياس حسونات« بخنشلة بأحر التهاني وهذا 
بمناسبة دخوله القفص الذهبي وبهذه المناسبة 
الســعيدة على عائلــة إلياس يتقــدم له صديقه 
محمــد  بأحلى التبريكات متمنيا لـ إلياس زواج 
مبارك وســعيد تملؤه المحبة والمودة والرحمة 
واالســتقرار وتاجه السعادة الدائمة ان شاءهللا 
. ألــف ألف مبــروك يا إليــاس والعاقبة للذرية 

الصالحة إن شاء هللا .
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متفرقات 

n بدايــة العملية كانت للمســتفيدين دوي االحتياجــات الخاصة، أين 
تمــت اللجنة في اتخاد القــرار واختيار مواقعهم في الطوابق األرضية، 

ليتم بعدها مباشرة لباقي المستفيدين من اختيار المواقع 
إجــراء عمليــة القرعة جاءت في ظروف جيدة وتنظيم محكم،  وســط 

أجواء وفرحة عارمة في أوساط المستفيدين الذي استحسنوا العملية
وحســب تصريح عدد من المســتفيدين صرحوا ل عيــن الجزائر  عند 
خروجهم من الملعب أن كل التســهيالت قدمت لهم من قبل المشــرفين 

على العملية من خالل اللجنة لتسهيل عمل المستفيدين.
وفــي هدا الصــدد تحدث عدد أخر من المســتفيدين ،بأن األيام األخيرة 
عاشــوا من خاللهــا أيام عصيبة ،وحالة خوف مــن إقصائهم من قائمة 

المستفيدين. 
فيما التزال قائمة إضافية ينتظرها باقي  المستفيدين واالعالن عنها من 

قبل الجهات المسؤولة. 

n يحدث هذا أمام مرأى المسؤولين المحليين، 
وخاصة منتخبو بلدية تالة ايفاسن، لكن إذا علمنا 
بأن هــدف البعض منهــم فقط خدمــة مصالحهم 
الشخصية، بالسباق نحو االستحواذ على السكنات 
الريفية، وتوجيه المشــاريع لخدمتهم، مثل قضية 
أحــد الطرقــات المؤديــة إلــى مســكن نائب في 
المجلــس، والتي أثارت ضجــة مؤخرا، وبالتالي 

قلنا إذا عرف السبب بطل العجب.
اليــوم، سكان بلدية تالة ايفاســن، فقــدوا األمــل 
فــي تحريــك عجلــة التنميــة بالمنطقــة، ســيما 
وأن بلدية تالة ايفاســن باتت تحطم أرقاما قياسية 
فــي التأخــر التنمــوي، وإذا قارناهــا بالبلديــات 
المجــاورة، فتقريبــا مراكز كل البلديــات مهيأة، 
علــى اعتبار أن مركــز البلدية يعد الواجهة التي 
من خاللها تســتنبط الواقــع التنموي لكل منطقة، 
وبالتالــي يطالب الســكان بفتح تحقيــق حول هذا 
المشــروع اللغز، وكذا العنتريات التي أســقطت 
البلدية في مســتنقع الحســابات الشخصية وسيادة 
منطــق ”البن عميســت” وتوجيه المشــاريع وفق 
الضيقــة وضــرب  الحســابات  تخــدم  أجنــدات 
مبــدأ األولويــات عــرض الحائط، حيــث طالب 
المواطنون بفتح تحقيق في قائمة السكنات الريفية 
التي وزعت مؤخرا، والتي تحمل أسماء ال تملك 
أحقية االستفادة، كما أماطت استفادة نائب ميسور 
الحــال مــن ســكن ريفي اللثــام عــن التصرفات 
والخروقات التي ستبقى التحقيقات كفيلة بكشفها.

15 مليار .. ولكن
التاريخ ســيكتب أسماء من خيّبوا أمال قرابة 30 
ألف نسمة في قائمة المغضوب عليهم، ليس ألنهم 
غيــر قادرين علــى تّحمل مســؤولياتهم فقط، بل 
رهنهم حتى القليل مما استفادت منه المنطقة وبات 
ينطبق عليهم المثل الشــعبي المشهور ”شي قليل 
زاد طــاح عليه الذبان”، وما يعــاب عليهم كذلك 
عدم تمكنهم من تطهير مدونة المشاريع، رغم أن 
البلدية استفادت من غالف مالي يفوق 15 مليار 
ضمن مشاريع التنمية المحلية، بفضل رجال من 
خارج البلدية، لكن منتخبي البلدية الذين يتكلمون 
كثيرا وخاصة في المقاهي وال يعملون إال القليل، 
رهنوا هــذا المبلغ بدليل عــدم االنطالق في عدة 
مشاريع، رغم أنهم يعلمون بأن التأخر في تطهير 
المدونة يرهن االســتفادة في ميزانية العام المقبل 

لكن ال حياة لمن تنادي.
إمكانيات هائلة لكنها مهملة

بلدية تالة ايفاســن، التــي تضم ثانــي أكبر تجمع 
سكاني في المنطقة الشمالية بعد بوقاعة، وتمتلك 
إمكانيــات هائلة، خاصــة في القطــاع الفالحي، 
ولعل مزرعة ”دراوات” المعروفة وطنيا أحســن 
دليل على ذلك، ناهيك عن موقعها االســتراتيجي 
حيــث يمر عليهــا طريقان وطنيــان 75 و103 
الرابطان بين بجاية ســطيف وبرج بوعروريج، 
لكــن غيــاب الكفاءة في التســيير وســيادة منطق 
األنــا وحب الذات، وتصفية الحســابات بالذهاب 

إلى كراســي الراحة بدال من خدمة الشــأن العام، 
جعلــت هــذه المؤهالت مجــرد أرقــام في مهب 
الريــح، فكيــف يعقــل تدمير مزرعــة من خالل 
دعم مشــروع مذبح وســط المزارع بحجة تثمين 
الممتلكات، والزمن كشــف فيما بعد النوايا، حيث 
تم اســتئجار هذا المرفــق لثالثة خواص مدة عام 
ونصف دون دخول أي دينار إلى خزينة البلدية، 
وكادت القضية أن تصل إلى العدالة ودخول شطر 
من حقوق االســتئجار كان بشق األنفس علما أن 
دفتر الشــروط ينص على تســديد االستئجار في 
آجال ال تتعدى 3 أشــهر، فأين التثمين؟ ولماذا لم 
توجه الجهود نحو بحث ســبل تطوير الفالحة في 

هذه المزرعة التي طالها اإلهمال ؟
مطالب بفتح تحقيق يف فواتري الوقود

كشفت مصادر موثوقة لـ”عين الجزائر” أن قيمة 
فواتير الوقود وحدها تؤكد ذروة التالعب بأموال 
”البايلك”، حيث لو قارنا بلدية تالة ايفاسن ببلديات 
أخــرى تمتلــك عتاد مضاعــف للعتــاد الموجود 
في تالة ايفاســن، نجــد أنها اســتهلكت قيمة أكبر 
مــن البلديات التي تمتلك عتــاد بحجم مضاعف، 
ما يطرح الكثير من التســاؤالت عن مصير هذه 
الفواتير، وهي إشارة توحي بوجود شبهات كثيرة 

تحوم حول طريقة تسيير هذه البلدية.
العيادة الصحية تتحول
 إىل مسلسل مكسيكي

األمر ســيّان، بالنســبة لمشــروع العيادة متعددة 
التأجيــالت  رهينــة  ظلــت  الخدمات الــذي 
والتســويفات وتسويق الكالم المعسول من طرف 
المجلــس البلــدي، الــذي اتخــذه وقــودا للحملــة 
االنتخابية الماضية، وقدم تواريخ عديدة النطالق 
أشــغاله آخرهــا قبــل 20 ديســمبر مــن الســنة 
الماضيــة، لكن ال شــيء تحقق، هذا المشــروع 
الذي اســتفادت منه المنطقة بغالف مالي فاق 11 
مليــار، منذ ما يزيد عن 10 ســنوات، بقي حبرا 
على ورق، دون تســجيل أي خطوة عملية، رغم 
أن المشــروع خصصت له قطعــة أرضية تبرع 

بها أحد الخواص من أبناء المنطقة، وتم معاينتها 
من طرف الســلطات المحلية، وتــم االتفاق على 
كل األمور، وقد تم اشــهار المناقصة في الجريدة 
ومنــح المشــروع ألحــد المقاولين منــذ مدة لكن 
لم تنطلق أشــغاله بعد، وهنــاك حديث يدور هذه 
األيام مفاده أن المشروع ضاع وسط اإلجراءات 
البيروقراطية، ســيما في ظل وجود إشكال يتعلق 
بالدراســة التقنية للمشــروع وعدم تســديد المبلغ 

الكامل لصاحب مكتب الدراسات.
وقــد تدخل مؤخرا ســكان المنطقــة الذين نظموا 
حركــة احتجاجية دامت ثالثة أيام متتالية، انتهت 
بعقــد اجتماع بيــن والي والية ســطيف وممثلي 
ســكان البلدية، أين اتخذ الوالــي قرارا بضرورة 
االســراع فــي اجــراءات منــح هــذا المشــروع 
وانطالق أشغاله في أقرب اآلجال، وهو ما تحقق 
فعال قبــل أيام، حيث تمت عمليــة المنح وينتظر 
المقــال موافقــة المراقب المالي لكــي ينطلق في 

عملية اإلنجاز.
الكهرباء الريفية مازالت مطلبا

ومــن بيــن النقائص التــي تؤكد أن تالة ايفاســن 
مازالــت رهينــة التخلــف التنمــوي، رغــم أنها 
عرفت نموا ديموغرافيا رهيبا، الكهرباء الريفية، 
حيــث مازالــت أحياء وقــرى بأكملهــا محرومة 
مــن هذه المادة الحيوية، حيث طرح ســكان حي 
”لخرافة” مثال مشــكلة الكهربــاء الريفية، والتي 
مازالت غائبة عن عدة سكنات وتم ربطها بطرق 
عشوائية من طرف الســكان، طالما أنها حرمت 
من هذه الخدمة الضرورية، رغم قدمها ومعظمها 
شــيّد قل ســنة 2008، ذات األمر بالنســبة لحي 
”شــالغمة” الذين انفضــوا قبل أيام بســبب عدم 
ربــط مســاكنهم بالكهرباء الريفية، حيث ســئموا 
من وعود المســؤولين، مبدين تأسفهم الشديد من 
بقاء منازلهم بدون هذه الخدمة في زمن 2021، 
حيــث أبــدوا خوفهم الشــديد من ظاهــرة الربط 
العشوائي عن طريق ألياف تتعرض للتلف وتهدد 

صحتهم وصحة أبنائهم بمخاطر كبيرة.

n قــرر مكتتبو عــدل الدخول 
في حركة احتجاجية تبدأ صبيحة 
اليوم أمام فــرع وكالة عدل بينما 
ســتكون يــوم الثالثاء أمــام مقر 
الواليــة ،وذلــك من خــالل بيان 
جمعيــة مكتتبــي عــدل و الــذي 
دعت فيه المكتتبين الى الحضور 
صبيحــة اليــوم الــى مقــر وكالة 
عدل بــأم البواقي قصــد الضغط 
على الوكالة لتسليمهم مفاتيحهم ، 
بينما ســيتم تنظيم وقفة احتجاجية 
أخرى بعد غــد الثالثاء أمام مقر 

الوالية  .
و أشــارت جمعيــة مكتتبي عدل 
فــي بيــان لهــا أول أمــس أنها و 
بعد إتصــاالت بالمديــر الجهوي 
و وضعه أمام حقيقة عدم تســوية 
مشــاكل العقــار بالنســبة لموقــع 
500 ســكن الجاهز للتســليم في 
األخيــر  هــذا  رد   ، البواقــي  أم 
على أنه أرســل رســالة للمديرية 
العامة بالســعيد حمديــن من أجل 
اخذ الضــوء األخضر من طرف 

الرجــوع  قصــد  العــام  المديــر 
للتعهــد و االلتزام بــدل العقود و 
ذلــك بعد تأكده أن مشــكل تحويل 
الطبيعــة القانونية يجب ان يكون 
في الجريدة الرســمية و هو األمر 
الــذي ســيطول و بالتالي البد من 
الرجوع الى التعهد و االلتزام من 

أجل تسليم المفاتيح ألصحابها.
و ذكــرت جمعيــة مكتتبــي عدل 
فــي بيانهــا ، فحوى اللقــاء الذي 
أجــري يــوم 24 جانفي الماضي 
بمكتــب رئيــس ديــوان الوالي و 
بحضــور مديــر أمــالك الدولــة 
و  الفالحيــة  المصالــح  مديــر   ،
مديــر مشــاريع عــدل بالواليــة 
حيــث أفضى اإلجتماع إلرســال 
مراســلة من طــرف الوالية بهذا 
الخصــوص لــوزارة الفالحــة و 
رئاســة الحكومــة يستفســر فيها 
حــول قضيــة تســوية األرضيــة 
و تحويــل الطبيعــة الفالحيــة لها 

ألرض قابلة للتعمير .
رفيق حلوي

n  طالــب مســتعملو الطريــق 
الوطنــي رقــم 28 الرابــط بيــن 
واليتي باتنة و المســيلة بتســريع 
وتيرة أشــغال ازدواجية الطريق 
الوطني رقم 28 على مسافة 17 
كلم  حيث عرفت األشغال تأخرا 
كبيرا منذ انطالق المشــروع قبل 
نحو ســنتين والذي الذي تُشــرف 
على إنجازه 4 مقاوالت مختلفة 

كما طالبوا أيضا بضرورة تدخل 
وزيــر األشــغال العموميــة قصد 

اإلســراع في فتح الجسر المنجز 
منــذ فتــرة علــى مســتوى هــذا 
الطريق المــزدوج الواقع بالقرب 
من مفتــرق الطرق باتجــاه بلدية 

أوالد عمار
كما طالب مواطنــي بلدية عزيل 
عبد القادر باإلســراع في أشــغال 
الجسر الرابط بين بلديتهم و بلدية 
بريكــة و تحديــدا بمقطع المنطقة 
المسماة” السدارية” بأوالد عبد هللا
فوزي جاب هللا

 ” مشــتة  ســاكنة  n  يعيــش 
حجــره أم نــاب” بمنطقة مشــتل 
جــد  حالــة  الشــريعة،  ببلديــة 
ســاكنوها  يشــتكي  إذ  مزريــة 
غياب عــدة متطلبــات تعتبر من 
الضروريــات الالزمة في حياتهم 
اليومية، كانعــدام المياه الصالحة 
للشرب  حيث يشتكي المواطنون 
شــرائها من أصحاب الصهاريج 
المتجولة بســعر يصل  160 دج 
للواحــد، حيــث ال يكفــي لهم أو 
لمواشــهم، كمــا تعاني مســالكهم 
حتــى  كامــال  اهتــراء  الريفيــة 
أصبحت التصلح للتنقل، كما يؤكد 
أصحاب هاتــه المشــتة معاناتهم 
األكبر بالربــط بالكهرباء الريفية 

، حيــث التبعــد هاتــه االخيــرة 
عن منازلهم ســوى 50 متر كما 
صرح المواطنون،فأغلب البيوت 
تعاني انعــدام  الربــط بالكهرباء 
منــذ ســنين، هــي معانــاة أرقت 
المواطنيــن الذين صرحــوا أنهم 
ولــدوا علــى ضوء الشــموع في 
بيوتهــم وبلــغ عقدهم الســادس و 
أكثر وهم  اليزالون على ضوئها 
الجهــات  مطالبيــن  اآلن،  لحــد 
مشــاكلهم  إلــى  النظــر  المعنيــة 
وإيجــاد حلول لها للتخفيف عليهم 
معاناتهم التــي حولت حياتهم إلى 

كابوس.
 منى بوعكاز 

  بلدية تالة ايفاسن بسطيف  

الوتيرة ”السلحفاتية” لمشاريع 
التنمية تثير غضب السكان

عين على الشرق 
9

تشكل الوتيرة السلحفاتية ألشغال مشروع تهيئة مركز بلدية تالة ايفاسن واحدة من األلغاز التي حّيرت الساكنة المحلية، 
حيث مضت أكثر من ثالث سنوات على انطالق أشغاله ولم تنته، وتحّولت شوارع مركز البلدية إلى برك ومستنقعات 

بإمكانها ابتالع مركبات بأكلمها ناهيك عن األشخاص.

نحن يف حاجة إىل قطرة ماء وطريق صالح للسري
معاناة حقيقية يعيشــها ســكان منطقة الغرايرية التابعة لبلدية عين الزرقاء 46 كلم شــمال تبسة طال أمدها منذ فجر االستقالل 
،جراء انعدام أبسط متطلبات الحياة اليومية التي تسايرها العشرات من عائالتنا التي تقطن المنطقة أبا عن جد منذ عدة عقود  

سطيف : سفيان خرفي 

تبسة : عواري غريب 

 سكان الغرايرية ببلدية عني الزرقاء بتبسة يستغيثون 

مكتتبو عدل بأم البواقي يقررون 
الدخول يف حركة احتجاجية اليوم

سكان بريكة  بباتنة يطالبون بترسيع 
وترية أشغال الطريق وفتح الجرس

ساكنة مشته ”حجره ام ناب”  بالرشيعة 
يف تبسة يشتكون التهميش 
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n   وأبــدى المشــير خليفة حفتــر، الرجل النافذ 
في شــرق ليبيــا، دعمه لعملية ســام إلنهاء عقد 
من الفوضى، إثر لقائه رئيس المجلس الرئاســي 

الجديد.
والتقى القائد العسكري بمحمد المنفي، الدبلوماسي 
الســابق المتحدر أيضا من شرق ليبيا، والذي تم 
اختياره األســبوع الماضي خــال عملية دعمتها 
األمم المتحدة لترؤس المجلس الرئاســي المكون 

من ثاثة أعضاء.
وجــاء في بيان صدر عن مكتبه أن حفتر أعرب 
عن ”دعم القوات المســلحة لعملية السام وسعي 
الجيــش للحفــاظ علــى الديمقراطيــة والتــداول 
الســلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد 
وحكومــة الوحدة الوطنيــة التي أنتجهــا الحوار 
السياســي لتوحيد المؤسســات والوصول بالباد 

إلى االنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم«.
ووصــل المنفي إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي 
آتيــا من اليونان الخميس وتوجه فورا للقاء حفتر 
في مقــره في الرجمة، الواقعــة على بعد حوالى 

25 كيلومترا خارج المدينة.
وتشــهد ليبيــا حربــا أهلية منذ أطاحــت انتفاضة 
األطلســي بنظام معمر  شــمال  حلــف  دعمهــا 

القذافي وأسفرت عن مقتله في 2011.
وشــهدت الباد انقساما في السنوات األخيرة بين 
حكومــة الوفاق الوطني فــي طرابلس وإدارة في 

الشرق يدعمها حفتر.
وتــم انتخاب المجلس الموقت الجديد في الخامس 
مــن فيفري خال ملتقى الحوار السياســي الليبي 
الــذي انعقد في سويســرا وشــمل 75 مشــاركا 
اختارتهم األمم المتحدة لتمثيل شرائح واسعة في 

المجتمع.

ويذكر أن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، 
هنأ المنفي ورئيس الحكومة االنتقالية الذي تم انتخابه 
أيضا عبد الحميد دبيبة و”الشــعب الليبي بنتائج ملتقى 
الحوار السياسي الليبي«. وستتولى السلطة االنتقالية 

مهمة قيادة ليبيا إلى حين موعد االنتخابات.
 ق ـ د

n واســتأنف الحوثيون هجومهم للسيطرة على 
محافظة مــأرب اإلســتراتيجية والغنيــة بالنفط، 
والتــي تعد آخر معقل للحكومة في الشــمال ومن 
شأن خسارتها أن تكون كارثية بالنسبة للحكومة.
وأفاد مصدر حكومي عن ســقوط عشرات القتلى 
والجرحــى مــن الطرفيــن، متحدثا عــن إطاق 
الحوثيين صاروخــا باتجاه مأرب وقصف جوي 
نفــذه التحالــف العســكري الذي تقــوده الرياض 

استهدف مواقع تابعة للحوثيين.
وأشار إلى أن معظم الضحايا من الحوثيين الذين 

قتلوا نتيجة الغارات الجوية.
ويشهد اليمن حربا دامية اندلعت في 2014 بين 
الحكومــة المدعومــة من الســعودية، والحوثيين 
الذيــن ســيطروا على صنعــاء ومعظــم مناطق 

الشمال.
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات اآلالف ونزوح 
المايين، بحســب منظمات دوليــة، بينما بات ما 
يقرب مــن 80 في المئة من ســكان اليمن البالغ 
عددهم 29 مليونا يعتمدون على المساعدات إلى 

حد ما.
يأتــي ارتفــاع منســوب العنف في وقــت أعلنت 
واشــنطن أنهــا ستشــطب الحوثيين مــن قائمتها 
للمجموعــات اإلرهابيــة الثاثاء المقبــل، ملغية 
بذلــك عقوبات فرضــت في عهــد إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترامب.

وكانــت مجموعات إنســانية قد قالــت إن إدراج 
الحوثييــن علــى الئحــة اإلرهاب ينطــوي على 
مخاطر قانونية بالنســبة إلــى العاملين في مجال 
اإلغاثــة ويعرقــل بشــكل كبيــرة جهــود إيصال 

المساعدات.
وأفــاد وزير الخارجية األمريكــي أنتوني بلينكن 
الجمعــة ”يهــدف هذا اإللغــاء إلى ضمــان عدم 
عرقلــة سياســات الواليات المتحــدة ذات الصلة 
بعملية )إيصال( المســاعدات لمن يعانون أساسا 

مما تم وصفها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم«.
وبينما تهدف الخطوة األمريكية إلى إعادة إطاق 
عملية الســام، قــال بلينكن إن باده ســتواصل 
تطبيق العقوبات المفروضــة على قادة الحوثيين 

كأفراد.
وجاء بيان بلينكن بعد ساعات من تحذير وكاالت 
تابعة لألمم المتحدة من أن 400 ألف طفل تحت 
ســن الخامسة يواجهون خطر الموت جراء سوء 
التغذيــة الحاد في 2021، في زيادة بنســبة 22 

بالمئة عن العام 2020.
وقال المديــر التنفيذي لبرنامــج األغذية العالمي 
ديفيــد بيزلي فــي بيان مشــترك إن ”هذه األعداد 
تشكل نداء استغاثة آخر من اليمن، حيث كل طفل 
يعاني ســوء التغذية يؤشر إلى وجود عائلة تكافح 

من أجل البقاء«.
وأشــار إلى أن ”األزمة في اليمن مزيج ســام من 

النزاع واالنهيار االقتصــادي والنقص الحاد في 
التمويــل لتقديــم المســاعدات التي قــد تنقذ حياة 

أشخاص وسط حاجة ملحة إليها«.
وتوقعــت الوكاالت األمميــة أن تعاني نحو 1,2 
مليون امرأة حامل أو مرضعة سوء التغذية الحاد 

في 2021.
وحذرت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور 
من أنه ”مع كل يوم يمر من دون تحرك سيموت 
مزيد مــن األطفال. المنظمات اإلنســانية بحاجة 
ماســة إلى مــوارد يمكن توقعهــا وإلى الوصول 

بدون عوائق إلى السكان على األرض«.
لكــن علــى األرض، يتواصــل القتــال. و أطلق 
الحوثيــون صاروخــا ســقط في أطــراف مأرب 
وأســفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة عدد آخر، 

وفق المصدر الحكومي.
وأفادت مصادر عســكرية أن التحالف العسكري 
بقيادة الســعودية نفذ عدة غارات جوية استهدفت 
أدت  مــأرب،  قــرب  للحوثييــن  تابعــة  مواقــع 
لتدمير ثمانــي مركبات ما أدى إلــى مقتل جميع 

من كانوا يستقلونها.
وتقــع مــأرب علــى بعد نحــو 120 كلم شــرق 
صنعــاء. وأطلــق الحوثيــون هذا الشــهر عملية 
جديــدة للســيطرة عليهــا وكثفــوا هجماتهم على 

السعودية، ما أثار إدانات من المجتمع الدولي.
ق ـ د/ وكاالت

 أبدى رغبته يف التعاون إلنهاء عقد من الفوىض

المشير خليفة حفتر يؤكد دعمه 
للمجلس الرئاسي الليبي الجديد

 الحوثيون استأنفوا هجومهم للسيطرة عىل محافظة مأرب الغنية بالنفط

قتىل ومصابون يف معارك عنيفة شمال اليمن 
واألمم المتحدة تحذر من مجاعة

 استطالع يظهر أفضل وأسوأ رئيس للواليات المتحدة

10  عين على العالم 

 التقى المشــير خليفة حفتر نهاية األســبوع مع رئيس المجلس الرئاســي محمد المنفي عرب، وبعد اللقاء 
أعرب حفتر عن ”دعم القوات المســلحة لعملية الســام والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي 

الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي«.

 أسفرت المعارك في شمال اليمن عن مقتل وإصابة العشرات، وفق ما أعلن مصدر حكومي الجمعة، بينما وجهت وكاالت تابعة 
لألمم المتحدة تحذيرات من أن 400 ألف طفل يواجهون خطر الموت هذا العام جراء شح الغذاء.

 فيما وصلها20 ألف مهاجر يهودي عام 2020 قادمني من 70 دولة

  330 يهوديا من ”الفالشا” يصلون 
إرسائيل رغم إغالق البالد 

 n   وصــل أول أمــس، 330 
مهاجرا يهوديــا قادمين من إثيوبيا 
إلى مطار بن غوريون الدولي في 
إسرائيل، رغم إغاق األجواء في 

الباد بسبب جائحة كورونا.
وتأتي هذه الرحلة، وهي الســابعة 
منذ بدء عملية ”تســور إسرائيل”، 
ضمــن خطــة حكومية إســرائيلية 
مــن  يهــودي   2000 الســتقدام 

”الفاشا” إلى إسرائيل.

تجدر اإلشارة إلى أنه خال  شهر 
جانفــي الماضــي، وصــل 162 
من يهود ”الفاشــا”، من العاصمة 
اإلثيوبية أديس أبابا إلى إســرائيل، 

ضمن العملية الحكومية.
وهنــاك نحــو 20 ألــف مهاجــر 
يهودي وصلوا إلى إســرائيل عام 

2020، قادمين من 70 دولة.
ق ـ د

الرئيــس  إدارة  اســتأنفت      n  
األمريكــي جو بايــدن حكم قاضية 
بريطانية ضد تسليم مؤسس موقع 
ويكيليكــس جوليــان أســانج إلــى 
واشــنطن، حيــث يواجــه أحكاما 
بالســجن تصل إلى 175 عاما في 

حال إدانته.
ويلقــي االســتئناف الضــوء على 
نيــة إدارة بايــدن محاكمة أســانج 
بتهــم تتعلق بالتجســس والقرصنة 
آالف  ويكيليكــس  نشــر  بســبب 
والدبلوماســية  العســكرية  الوثائق 

األمريكية، منذ العام 2009.
مهلــة  العــدل  أمــام وزارة  وكان 
حتــى يوم الجمعة لتقديم اســتئناف 
ضد حكم القاضية فانيســا باريتسر 
الصادر في 4 جانفي، التي قضت 
بموجبه بأن أسانج يعاني مشكات 

صحيــة عقلية من شــأنها أن تزيد 
من خطر االنتحار إذا أرســل إلى 
المتحدة لمحاكمته، لكنها  الواليات 
لم تشــكك فــي الدوافــع القانونيــة 
لطلب التسليم الصادر من الواليات 

المتحدة.
وأفاد المتحدث باســم وزارة العدل 
األمريكية مــارك ريموندي لوكالة 
الصحافــة الفرنســية ”نعــم، قدمنا 
استئنافا ونواصل متابعة التسليم«.

وكانت 24 منظمــة بينها ”هيومن 
رايتــس ووتش” و”العفــو الدولية” 
بــا  و”مراســلون  األمريكيــة 
حــدود”، حضــت في وقت ســابق 
هذا األســبوع، بايدن على إســقاط 

القضية عن أسانج.  
ق ـ د/وكاالت 

 n    توفــي الســوداني إبراهيــم 
عثمــان إبراهيم إدريس، المشــتبه 
بأنــه الحــارس الشــخصي لزعيم 
تنظيــم ”القاعدة” أســامة بن الدن، 
فــي مدينــة  الماضــي،  الخميــس 
بورتســودان عــن عمر ناهز 60 

عاما.
ســجن  إلــى  نقــل  كان  إدريــس، 
غوانتانامو في كوبا من ضمن 20 
آخرين، فــي اليــوم األول الفتتاح 
باعتبــاره  راي”  ”أكــس  معتقــل 
الدن”،  لـ”بــن  شــخصيا  حارســا 
وأطلق سراحه في ديسمبر 2013 
مــن قبــل إدارة أوبامــا باعتبــاره 
مريضا، و”أضعف من أن يشــكل 
تهديدا علــى الواليــات المتحدة”، 
وذلــك بعد 3 ســنوات من توصية 
فريــق العمــل المعنــي بمراجعــة 
معتقلي غوانتانامو بنقله للسودان.

وقال كريستوفر كوران، المحامي 
الذي يمثــل مصالح الســودان في 
واشنطن، إن سبب الوفاة يعود إلى 
”المضاعفات الطبيــة الناجمة عن 

فترة اعتقاله في غوانتانامو«.
 وفيمــا لم يعــرف الســبب الدقيق 
للوفاة، أوردت التقارير أن إدريس 
كان قعيــد الفراش في منزل والدته 
في مسقط رأســه في بورتسودان، 
بحسب السجين الســوداني السابق 
وزميلــه فــي غوانتانامــو ســامي 

إدريــس  إن  قــال  الــذي  الحــاج، 
تعرض للتعذيب في غوانتانامو.

واعتقــل إدريس في باكســتان إثر 
هروبه من معركــة تورا بورا في 
ديســمبر عــام 2001، بعد ثاثة 
أشــهر من اعتداءات 11 ســبتمبر 

.2001
وكان يعتقــد فــي البدايــة أنه أحد 
المقربين مــن بن الدن، وأنه يملك 
لــه، بحســب  التفاصيــل األمنيــة 
تسريب استخباراتي أمريكي لملفه 
الشخصي يعود لعام 2008، غير 
أنــه لــم يوجه لــه اتهــام بارتكاب 

جريمة، ونفى هو هذه المزاعم.
وأظهــرت الســجات الطبيــة أن 
إدريــس قضى فتــرات طويلة في 
”وحدة الصحة السلوكية بالسجن”، 
حيث خلــص الطبيب النفســي في 
الجيــش األمريكي إلى أنــه يعاني 
من الفصام، باإلضافة إلى إصابته 
بمرض الســكري وارتفاع ضغط 

الدم.
وفــي 18 ديســمبر 2013 تمــت 
إعادتــه إلــى وطنــه، فــي حالــة 
نــادرة لــم تعارض فيهــا الحكومة 
األمريكيــة االلتمــاس المقــدم إلى 
محكمــة فيدراليــة لإلفــراج عــن 

سجين في غوانتانامو.
ق ـ د/ وكاالت
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24 منظمة دولية دعت الرئيس األمريكي إىل إسقاط القضية عنه

إدارة بايدن تستأنف ضد قرار عدم 
تسليم أسانج 

  جراء مضاعفات ناجمة عن فرتة اعتقاله يف غوانتانامو

وفاة ”حارس” نب الدن

 YouGov أظهــر اســتطاع للرأي أجرتــه n
و The Economist أن الرئيــس األمريكــي 
األســبق بــاراك أوباما حصل علــى لقب أفضل 
رئيس للواليات المتحــدة بينما تم اختيار الرئيس 

السابق دونالد ترامب األسوأ.
ووجــد االســتطاع أن 43 % مــن األمريكيين 
يعتقــدون أن ترامب يتحمل مســؤولية كبيرة عن 
أعمال الشــغب فــي الكابيتول يــوم 6 يناير، كما 
قال 47 % إن مجلس الشــيوخ يجب أن يصوت 

إلدانة ترامب.
وعلى الرغم من أن %53 ال يعتقدون أنه ينبغي 

الســماح لترامب بالترشــح لمنصب الرئاسة مرة 
أخرى، فإن هذا لن يحدث إال إذا أدان ثلثا أعضاء 
مجلس الشيوخ ترامب، وهو ما سيحتاج إلى 17 
جمهوريا لانقاب على زعيم حزبهم السابق من 

أجل الحصول على اإلدانة.
من الجدير ذكره، أن استطاع الرأي أجري على 
1500 أمريكــي بالــغ فــي الفترة مــن 6 إلى 9 
فيفــري. وكان هامش الخطــأ يزيد أو ينقص عن 

3 نقاط مئوية.
ق ـ د/ وكاالت
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 بلماضي يوافق على الرتويج لأللعاب املتوسطية بوهران
نب رحمة: ”بدأت لعب كرة القدم وأنا بسن 6 سنوات بالجزائر”



n     حقــق ممثــا الكرة الجزائريــة في رابطة 
أبطال إفريقيا مولودية الجزائر وشــباب بلوزداد 
المهــم في انتظار ألهم ، وذلــك بعد أن تمكنا من 
تحقيــق التعادل أمــام فريقين يعتبــران من أقوى 
الفــرق اإلفريقية ، وبرشــحهما المختصين لقول 
كلمتهمــا في هــذه المنافســة القاريــة الهامة هذا 

الموسم .
 وحقق ممثل الجزائر في منافسة رابطة األبطال 
اإلفريقية لكرة القدم، شباب بلوزداد، تعادال ثمينا 
بنتيجة 0-0، اليوم الســبت بلوبومباشــي أمام تي 
بي مازمبي من جمهوريــة الكونغو الديمقراطية 
لحســاب الجولــة األولــى )المجموعــة الثانيــة( 

لمرحلة المجموعات للمنافسة القارية.
و ستجري المباراة الثانية لنفس المجموعة الحقا 
بيــن ماميلــودي ســونداونز الجنــوب إفريقي و 

الهال السوداني.
أما الممثــل الجزائري الثاني في هذه المنافســة، 
مولوديــة الجزائــر، المتواجد ضمــن المجموعة 
الرابعة، فقد ســجل بدوره التعادل )0-0( مســاء 
أمس الجمعــة أمام مضيفه الزمالك المصري في 

القاهرة.

وحســب ما علمناه فــإن فريق بلــوزداد تعرض 
إلــى متاعــب كبيرة فــي الكونغــو ، خاصة من 
قبــل أنصار تي بي مازيمبــي الذين حاولوا بكل 

الوسائل التأثير على الاعبين
تاج الدين  

 رابطة األبطال :

 شباب بلوزداد يتعادل أمام مازمبي القوي في الكونغو
مولودية الجزائر  تفرض التعادل على الزمالك 

  ”الفاف” تنعي الحكم السابق كريم دحو

 نب نارص وزياش قد يلعبان معا يف ميالن

 نب رحمة: ”بدأت لعب كرة القدم 
وأنا بسن 6 سنوات بالجزائر”

 بلمايض يوافق عىل الرتويج 
لأللعاب المتوسطية بوهران

  فريد بوالية أفضل مراوغ 

يف الدوري الفرنيس
 

عين على الرياضة 
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n   التحق أولمبي المدية بكرسي الريادة بمعية وفاق 
ســطيف، ولو مؤقتا، بفضل ثامن فوز في آخر عشــر 
مباريــات، على حســاب نصــر حســين داي )2-1(، 
بينمــا انتهى صراع المؤخــرة بالتعادل بين أهلي برج 
بوعريريــج و نجم مقــرة )2-2(، بعد إجراء مقابات 
الجولة الثالثة عشــرة مــن بطولة الرابطة األولى لكرة 
القــدم يومي الجمعة والســبت. واصــل أولمبي المدية 
صعوده اإلستعراضي في سلم الترتيب بفضل تسجيله 
لسلســة متميزة مــن االنتصارات، والتــي بلغت لقاءه 
العاشر تواليا بدون انهزام من بينها ثمانية انتصارات، 
والضحيــة اليوم كان الضيف العاصمي نصر حســين 
داي. ورغــم دخول الضيوف بجديــة في أطوار اللقاء 

وتحكمهم في زمام األمور، خادعت تشــكيلة أصحاب 
الضيافة الفريق الخصم بواســطة كــرة ثابتة، أجبرت 
المدافــع المخضــرم ربيــع مفتــاح علــى الوقــوع في 
المحظور وتســجيله هدفا ضد مرماه )د 16(.و اغتنم 
هجــوم األولمبــي ارتباك دفــاع ”النصريــة” إلضافة 

الهدف الثاني عبر خلف هللا )د 27(.
وتمكــن أشــبال المدرب بال دزيري مــن تحقيق ردة 
فعل سريعة، تجسدت عبر المهاجم ناجي الذي اقتنص 

هدف التقليص ببراعة )د 36(.
وفيمــا انتظــر المتتبعــون تغييــرا فــي النتيجة خال 
المرحلــة الثانية، عجز الفريقان عن هز الشــباك مرة 
أخرى، لينصب أولمبي المدية نفسه بامتياز ”الحصان 

األســود” للبطولة الوطنية، ملتحقا مؤقتا بوفاق سطيف 
فــي كرســي الصــدارة بمجمــوع 27 نقطة.بالمقابل، 
تعــرض نصــر حســين داي للخســارة الثانيــة تواليا، 

ليتراجع للصف الـــ 13 )13 ن(.
وتفوق ســريع غليزان بعقر دياره على شبيبة سكيكدة 
)1-2(، بفضل هدفي بالغ )د 31( و شــتيح )د 77(، 

بينما قلص المهاجم مرزوقي النتيجة للزوار )د 82(
وبهذا، ارتقى ”الســريع” إلى الصف العاشر )17 ن(، 
في حين يواصل أبناء ”روســيكادا” التخبط في النتائج 
الســلبية التي رمت بهم نحو الصف قبل األخير )18، 
8 ن(. وفي صراع مؤخرة الترتيب، تعادل أهلي برج 
بوعريريــج مع ضيفه نجم مقرة بنتيجة 2-2.وســجل 
للمحلييــن كل من لشــهب )د 46( و زغدان )د 82(، 
بالمقابل وقع الثنائي ســومانا )د 23( و أكرم دمان )د 
67( للنجــم. وبالتالي يواصل ”البــرج” تجرع نتائجه 
الكارثية التي تبقيه في ذيل الترتيب بمجموع أربع نقاط 
فقط من أصل 39 كانت على المحك، ويسبقه ”النجم” 

عند المرتبة الـــ 16 )10 ن(.
و افتتحــت الجولــة الــــــ 13 أمــس الجمعــة، حيــث 
اكتســحت مولوديــة وهــران الضيــف اتحاد بســكرة 
بسداســية نظيفة.بالمقابــل ســقط اتحــاد الجزائر بعقر 
ديــاره ضد جمعية عين مليلة )1-0(، لتتوقف سلســلة 
خمسة انتصارات و تعادل بالنسبة لاتحاد.وفي غرب 
البــاد، انتهى لقاء اتحاد بلعبــاس و نادي بارادو على 

وقع النتيجة البيضاء )0-0(.
و أجلــت الرابطــة أربــع مقابات إلــى موعد الحق، 
بســبب مشاركة مولودية الجزائر و شباب بلوزداد في 
دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا و شبيبة القبائل 

و وفاق سطيف في كأس الكونفدرالية اإلفريقية.

 يواصل صعوده اإلستعرايض
 أولمبي المدية يلتحق بــ”الصدارة ” يف غياب وفاق سطيف 

يبــدأ  فكــرون  عــن  شــباب 
االستعداد  للموسم الجديد

n بعد أن تم منح الضوء األخضر من قبل الســطات 
العليا لنــوادي القســم الثالث بمباشــرة التحضيرات 
، شــرعت تشــكيلة شــباب عين فكرون في تحضير 
الموســم الجديد من خال اســتئناف التدريبات امس 
بملعــب عاق عبد الرحمن  تحت إشــراف المدرب 
مولــود كاوة ، الذي ضبط برنامج التحضيرات حتى 
تكون التشكيلة في المستوى وتحقق موسما جيدا وفي 
المســتوى للعــب على ورقة الصعــود .و خصصت  
حصة عشــية أمــس ، للتعارف، خاصــة أن الفريق 
تدّعم بعــدة العبين جدد على غرار ضريبي، مخبي 
، عقيني، ريحاني، بودبزة، بوحوش، مرغاد ، صيد 
، عــوف، مســيخ  و الصم . ولقد أكــد رئيس النادي 
حسان بكوش في حديث جانبي انه هيأ كل الظروف 
من أجل تقديم موســم في المســتوى و ذلك من خال 
التعاقــد مــع شــركة ” ألينــاس ” الخاصة باأللبســة 
الرياضيــة والعتــاد الرياضي ،  لتوفيــر التجهيزات 
الازمــة ، كما اوضــح هذا األخير انــه ينتظر فقط 
وعــود الســلطات المحليــة  بتخصيــص إعانــات 
مســتعجلة للفريق قصد إعادة صنع امجاد الساحف 

مجددا و إعادته لمكانته الحقيقة في قسم النخبة .
رفيق حلوي 

n  نقلــت صحيفة “إســتاديو ديبورتيفو” 
اإلســبانية، عــن مصــادر مقربة من 
الاعب عيســى مانــدي، أن األخير 
مطلــوب من قبل عــدة أندية خليجية 
وأوروبيــة، وكان األهلي الســعودي 

أبدى في وقت ســابق، رغبته في ضم 
ماندي خال الميركاتو الشتوي األخير، 

أنــه اصطــدم برفــض إدارة  غيــر 
بيتيــس، التي تمســكت بالاعب 

نظــرا ألهميتــه الكبيرة في 
صفــوف الفريق، وفضا 
عــن ذلــك، فــإن بيتيس 
يبحث في األساس عن 
تجديــد عقــد مانــدي، 
نظــرا لإلضافة القوية 
التــي قدمهــا للفريــق 
الســنوات  طــوال 
األخيــرة.. مهمة لاير 
بيتيس لن تكون ســهلة 
بحكم عــدم قدرته على 
العــروض  مجــاراة 

المغرية المادية التي تلقاها الاعب 
في الفترة األخيرة، غير أن عامل 
خارجــي قــد يغيــر المعادلة في 
نهاية المطاف، كما كشف موقع 
“فيتخــاس” اإلســباني في هذا 
الصــدد عن تواجد ســبب غير 
متوقــع قــد يجبر مانــدي على 
مواصلــة اللعــب فــي صفوف 
لاير بيتيس، ويتمثل هذا العامل 
في الضغوطــات العائلية، حيث 
ترغــب عائلــة مانــدي في 
مواصلــة العيــش بمدينــة 
“إشــبيلية”، نتيجة لتأقلمها 
بشــكل تــام مــع أجــواء 
اإلسبانية، ومن  المقاطعة 
المتوقع أن يحسم الاعب 
المســتقبلية  خطوتــه  فــي 
خــال األســابيع المقبلــة، 
بيتيــس  وأن لاير  خاصــة 
يواصل الضغط عليه بهدف 

تجديد عقده مع الفريق.

 األهيل السعودي أبدى يف وقت سابق رغبته يف ضمه

ضغوطات عائلية قد تبقي ماندي يف ريال بيتيس

n نعى االتحاد الجزائري لكرة القدم، 
الحكــم الدولي الســابق كريــم دحو، 
الــذي توفي أمس الســبت، عن عمر 
ناهــز 62 عاما، بعد صــراع طويل 
مــع المرض، ويعتبــر الراحل دحو، 
واحدا من أفضــل الحكام الجزائريين 
فــي فتــرة التســعينيات، حيــث أدار 
العديد من المباريــات الدولية، فضا 

عن عشــرات المواجهات بالمسابقات 
الوطنيــة، قبــل أن يعتــزل التحكيــم 
الجديــدة، ووصــف  األلفيــة  مطلــع 
االتحاد المحلي الراحل دحو بـ”فارس 
الصافرة الــذي افتقدته العائلة الكبيرة 
للتحكيم الجزائري”، مشــيدا بمشواره 
المثالي واســتقامته وكفاءته، كما تقدم 

بتعازيه ألسرته وأقاربه.

القــدم  كــرة  اتحــاد  كشــف    n
الجزائري، أمس السبت، أن جمال 
بلماضــي المديــر الفنــي للمنتخب 
األول حامل لقب كأس أمم أفريقيا، 
مســتعد لدعم النسخة التاسعة عشر 
مــن دورة ألعــاب البحــر األبيض 
المتوســط المقــررة بمدينة وهران 
شــمال غربي الجزائــر في صيف 
2022، وأعلن االتحاد الجزائري 
في بيان، نشــره بموقعه الرســمي 
علــى اإلنترنــت، أمــس الســبت، 

لــدورة  الترويــج  علــى  موافقتــه 
وهــران مــن خــال شــخصيات 
ذائعة الصيت، مشيًرا إلى استعداد 
بلماضــي لتقديم يد المســاعدة عبر 
دعــم هــذه األلعاب ودعــم صورة 
الجزائر، وكان بلماضي قد زار في 
األيام الماضيــة، رفقة وفد لاتحاد 
الجزائري قاده رئيســه خير الدين 
زطشي، ملعب وهران الجديد الذي 
سيحتضن حفلي االفتتاح واالختتام 

وكذلك منافسات ألعاب القوى.

صحفيــة  تقاريــر  كشــفت     n
إيطالية أمس أن نــادي ميان يريد 
التعاقــد مــع النجم المغربــي حكيم 
زياش العب نادي تشيلســي خال 
الميركاتــو الصيفــي القــادم، وأكد 
موقع ”كالتشــيو ميركاتو” أن نادي 
ميان يريــد التعاقد مع زياش على 
ســبيل اإلعارة خال الصيف القادم 
من تشيلســي، وأضاف ذات الموقع 

أن مســؤولي نادي ميــان يريدون 
تدعيــم الفريــق باعبيــن ممتازين 
من أجل لعب منافسة رابطة أبطال 
أوروبــا خال الموســم القادم، وفي 
حــال ترســيم الصفقــة فــإن النجم 
المغربــي حكيم زياش ســيكون في 
فريق واحد رفقــة النجم الجزائري 

إسماعيل بن ناصر .

n   تحــدث العــب المنتخــب الوطني 
عــن  رحمــة  بــن  ســعيد  الجزائــري 
الصعوبــات التــي واجهها بعــد انتقاله 
للعــب في الدوري الفرنســي، وقال بن 
رحمة في تصريحات لقناة ويست هام: 
”كبــرت في الجزائر في مدينة وهران، 
ارزيو، بطيوة، أنا األصغر بين إخوتي 
لــدي 6 أخــوات وأخ أكبــر”، وواصل 
حديثــه قائا: ”بدأت لعب كرة القدم وأنا 
بســن 6 ســنوات بالجزائر، لقد أحببت 
هــذه اللعبــة منــذ طفولتــي”، وتابع بن 
رحمة حديثه ”لقد ســافرت إلى فرنســا 
بســن 12 كانــت واحــدة مــن أصعب 
لحظــات طفولتي ألننــي لم أكن أتحدث 
اللغة الفرنسية، كان الجميع يسخر مني 

ألنــي ال أتكلم بها بشــكل جيــد”، وقال 
بــن رحمة في تصريحات لقناة ويســت 
هام: ”انضمامي إلى انجلترا واحدة من 
أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي 
كاعب”، وتابع بن رحمة حديثه قائا: 
”برينتفورد قرار لم أندم عليه أبدا ألنها 
كانــت بوابتي للعب فــي أفضل دوري 
بالعالم مع نادي له تاريخ كويست هام”، 
ليختتــم قائــا: ”كنت وعــدت أبي قبل 
وفاته أني ســأجعله فخورا بي وسأجعل 
كل عائلتــي فخــورة، حمــل القميــص 
الجمهــور  كبيــر،  فخــر  الجزائــري 

الجزائري لديه ولع كبير بكرة القدم”.
تاج الدين 

الميــدان  متوســط  احتــل    n
الجزائــري فريــد بواليــة العب 
األول  المركــز  ميتــز  نــادي 
بالــدوري  المراوغيــن  ألفضــل 
الفرنســي الليغ 1 خال الموســم 
الحالــي، وجاء النجــم الجزائري 
فريــد بواليــة في المركــز األول 
بـــ٪69، وحل ثانيــا رومان فافر 
بـ%63، وجاء في المركز الرابع 
جيف ريــن اديايد %62، وكان 
المركــز الرابع مــن نصيب حاتم 
بــن عرفــة بـــ%61 ، بينما حل 
النجم البرازيلي نيمار في المركز 
الخامس بـ %60، علما أن النجم 
الجزائري فريد بوالية قد شــارك 

هذا الموســم في 20 مباراة تمكن 
خالهــا مــن تســجيل 5 أهــداف 

وتقديم 4 تمريرات حاسمة .
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n     حرص فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة 
نادي لاير مدريد اإلســباني على التواصل هاتفًيا 
مع ســيرجيو رامــوس العب قلب دفــاع الفريق 
األول خالل الســاعات الماضية، وتشــهد الفترة 
الحالية حالة حرجة بين بيريز وراموس في إطار 
التفاوض على تجديد عقد الالعب وســط خالفات 
حــول الشــروط لالســتمرار، وأكــدت صحيفــة 
”مــاركا” أنــه علــى الرغم مــن اشــتعال حديث 
الصحافــة عن تجديد عقد راموس ورفض بيريز 
الخضــوع لطلباتــه، إال أن رئيــس لــلاير مدريد 
حــرص على االتصــال بقائد الفريــق لإلطمئنان 
علــى حاله البدنية بعد الخضــوع لعملية جراحية 
في الســاعات األخيــرة، وخضع رامــوس الذي 
تعــرض لكدمة في الركبة خــالل مواجهة أتلتيك 
بيلباو في نصف نهائي كأس الســوبر اإلســباني 
بشهر جانفي الماضي، إلى عملية جراحية خالل 

األيام األخيرة.
مكاملة هاتفية هادئة تماما ومريحة

وكانت المكالمة الهاتفية بين الطرفين هادئة تماًما 
ومريًحا سيطر عليها الود بين رئيس لاير مدريد 
والمدافــع، وكالهما واضحان بأن أهم شــيء هو 
انقاذ الموسم بأفضل طريقة ممكنة في المسابقتين 
المتبقيتين فقط، الــدوري المحلي ودوري أبطال 
أوروبا، وأشــارت الصحيفة إلــى أنه مهما حدث 
في موضوع التجديد فلن يتغير شــيء في العالقة 
بيــن بيريــز ورامــوس، وإنهــا تتجــاوز تعامل 
العــب مع رئيس النادي، بعــد العمل بينهما لمدة 
ســتة عشــر عاًما، من جهة أخرى، يرى شــاكا 
هيســلوب، المحلــل الرياضــي وحــارس مرمى 
نيوكاســل يونايتد السابق، أن ســيرجيو راموس 
العــب قلب دفــاع لاير مدريد يمكنــه التألق مع 
مانشستر يونايتد في حالة االنتقال، ويمر راموس 
بفتــرة حرجة مع لاير مدريد فــي الوقت الحالي 

بعدمــا اقتــرب عقــد الالعب من نهايتــه ووجود 
خالفات حول التوقيع على عقود االستمرار.
يتواجد الالعب بالفعل ضمن 

اهتمامات الشياطني الحمر
وقــال هيســلوب، خــالل تحليله ألحــد مباريات 
مانشســتر يونايتد، فــي تصريحــات نقلها موقع 
”ديفنســا ســنترال” أنه معجب للغاية بالمســتوى 
الذي يقدمه إيدينســون كافاني فــي الوقت الحالي 
مع الشياطين الحمر، وأكد أنه يمكن لراموس أن 
يكون حالة مشابهة لكافاني في حالة وصوله إلى 
مانشســتر يونايتد، ومواصلة تقديم األداء الرائع 

مــع لاير مدريد ولكن في الدوري اإلنجليزي مع 
عمر الـ34 عاًما، وال يســتبعد الحارس الســابق 
لنيوكاسل أن يصل راموس إلى مانشستر يونايتد، 
حيــث يتواجد الالعــب بالفعل ضمــن اهتمامات 
الشــياطين الحمر فــي الوقت الحالــي، ويترقب 
موقفــه مــع لاير مدريــد، كمــا يتواجــد راموس 
المصاب حالًيا في الركبة، ضمن اهتمامات كبار 
أندية أوروبا على رأســهم باريس ســان جيرمان 
ومانشستر سيتي في حالة تقرر خروجه عن لاير 

مدريد في نهاية الموسم. 
الوكاالت

 توقعات بانتقاله إىل مانشسرت يونايتد االنجلزيي

اشتعال حديث الصحافة عن تجديد عقد 
راموس ورفض بيريز الخضوع لطلباته

 أالبا يطلب 110 مليون أورو 
للتوقيع للريال

  كونتي يقدم اعتذاره 
إلدارة جوفنتوس

  بايرن ميونيخ يحسم التعاقد 
مع أوباميكانو

 مارسيلو مطلوب يف اليويف

عين على الرياضة 
13

n رفضــت إدارة لاير مدريــد، التخلــي عن أحــد الالعبين 
البارزين في صفوف الميرنغي خالل الموسم الحالي، 
وكانت تقارير إســبانية قالــت إن إدارة اللاير قررت 
إبــرام صفقــة كبــرى، الصيــف المقبل، واألســماء 
المطروحــة، هي كيليــان مبابي )ســان جيرمان(، 

وإيرلينغ هاالند )بوروســيا دورتموند(، وذكرت 
أن ميركاتــو الصيــف، ســيدفع الميرنغــي لبيع 
واحــد من كاســيميرو أو رافاييــل فاران، من 
أجل تسوية الحسابات المالية، ووفًقا لصحيفة 
”مــاركا«، فإن لاير مدريد يعانــي من أزمة 

اقتصاديــة صعبــة، وفي نفــس الوقت يحصل 
على عدة عروض لبيع كاسيميرو، وأشارت إلى أنه رغم ما سبق، 
ال يمكــن إغراء لاير مدريد للتخلي عن كاســيميرو في الصيف 
المقبل، بســبب أهمية النجم البرازيلي داخل الفريق، وأوضحت 
أن كاســيميرو لديــه عقد مع لاير مدريد حتــى صيف 2023، 
ويرغــب الميرنغــي في االحتفــاظ بالالعب حتى هــذا التاريخ، 
وذكرت أن ســان جيرمان استفســر عن وضعية كاســيميرو في 
آخر فترتي انتقاالت صيفية، لكن رد لاير مدريد جاء بأن الالعب 

ليس معروًضا للبيع.

الريال يرفض التضحية 
بكاسيمريو أمام مبايب

 زيدان المرشح األول 
لخالفة ديشامب

n    يبقــى زين الدين زيــدان، المدير الفني 
للاير مدريــد، مرشــًحا بقوة لقيــادة منتخب 
فرنســا، في أقرب فرصة ممكنة، وقال نويل 
لوغريه، رئيس االتحاد الفرنســي لكرة القدم 
”تجمعني عالقة جيدة مع زيدان، على األقل 
على المستوى الشخصي«، وأضاف لوغريه 
عبــر قناة RTL »إذا رحل ديديه ديشــامب 
عن تدريب المنتخب الفرنســي، وكنت باقًيا 
في منصبي، ســيكون زيدان المرشح األول 
بين خياراتي«، ويمتد تعاقد ديديه ديشــامب 
مع المنتخب الفرنســي حتى منافســات كأس 
العالــم 2022، كما يمتــد تعاقد ”زيزو” مع 
النــادي الملكــي بنهايــة الموســم المقبل في 

جوان 2022.

إصابة ميلرن تفاقم معاناة 
ليفربول

n تفاقمت معاناة ليفربول مع اإلصابات هذا 
الموســم، خالل مباراة الفريــق أمام مضيفه 
ليســتر سيتي أمس الســبت، بالجولة الرابعة 
والعشــرين من الدوري اإلنجليزي الممتاز، 
ويعانــي ليفربــول حاليا من غيابــات عديدة 
بسبب اإلصابة، ال سيما في خط الدفاع الذي 
يبتعــد عنه كل من فيرجيل فان دايك وجويل 
ماتيــب وجو غوميز وفابينيو، وفي الشــوط 
األول من لقاء ليستر سيتي، شعر المخضرم 
جيمس ميلنــر بآالم في قدمه، ليتم اســتبداله 
باإلســباني تياجو ألكانتــارا، وكان ليفربول 
يحتاج بشــدة للفــوز على ليســتر أمس، من 
أجل إحياء آماله الضعيفة في االحتفاظ بلقب 

البريميرليغ هذا الموسم.

n  أفاد تقرير صحفي إسباني، يوم الجمعة، بوجود حالة طمأنينة 
لــدى الجهاز الطبي للاير مدريد، تجــاه إصابة البلجيكي إيدين 
هــازارد، نجــم الميرنغــي، بعدما اســتجاب للعالج ســريًعا، 
وعاد هازارد للتدريب داخــل قاعة األلعاب الرياضية، يوم 
الجمعة، وكذلك على أرضية الملعب، واقترب من استعادة 
جاهزيته وخوض المباريات، وبحســب موقع ”ديفينســا 
سينترال” اإلسباني، فإن أطباء لاير مدريد سعداء بمدى 
استجابة هازارد للعالج، ويعتقدون أن عودته لن تأخذ 
وقًتــا طوياًل، ويمكــن أن يبدأ زين الديــن زيدان في 
إشــراكه تدريجًيا، خالل المباريات المقبلة، ويعتبر 
لاير مدريد في أمس الحاجة لهازارد خالل الفترة 
المقبلة، وتحديًدا قبل لقائي أتاالنتا في ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا، الشــهر الجاري، خاصة 
مــع موجة اإلصابات التــي ضربت الفريق، 
ويلتقــي لاير مدريد فالنســيا، اليــوم األحد، 
علــى ملعب ألفريدو دي ســتيفانو، ضمن 

مباريات الجولة 23 لليغا.

 هازارد يطمنئ ريال مدريد قبل دوري األبطال

n كشف تقرير صحفي عن المبالغ 
التــي يريد النمســاوي ديفيــد أالبا، 
العــب قلــب دفــاع فريــق بايــرن 
ميونيــخ، الحصول عليها من فريقه 
الجديــد بالموســم المقبــل، ويقضي 
أالبــا موســمه األخير فــي صفوف 
بايرن ميونيخ خالل الفترة الحالية، 
ومع تأزم تجديد عقده بسبب طلبات 
الالعــب المالية، يمكن للنمســاوي 
االنتقــال إلى أي ناٍد آخر في صفقة 
انتقــال حــر، وأكــد موقع ”ديفنســا 
ســنترال” أن أالبا صاحــب الـ28 

عاًما يرغب في الحصول على عقد 
احترافــي كبير قد يكــون األخير له 
في المالعــب وبقيمة راتب ضخمة 
كتعويــض عن كونه صفقة مجانية، 
ويتمســك النمســاوي بأحقيتــه فــي 
الحصول على راتب مميز في عقده 
التالي في ظــل اهتمام كبار أوروبا 
بالتعاقــد معــه، على رأســهم، لاير 
مدريد، برشــلونة، مانشستر سيتي، 
تشيلســي وباريس ســان جيرمان، 
متعــدد  المدافــع  يضــع  وبالتالــي 

االستخدامات شروطه الخاصة.

n اعتــذر أنطونيــو كونتي مدرب 
نــادي إنتر ميــالن اإليطالــي عما 
بدر منه بســبب ما حدث بينه وبين 
مديري جوفنتوس حتى لو كان هذا 
رد فعل على استفزازهم، ومع ذلك، 
قبــل االقتراب مــن مواجهة الفريق 
أمــام الزيــو، أراد كونتــي اإلدالء 
ببيان حول المشــاهد المثيرة للجدل 
وغيرهــا من المشــاهد التــي كانت 
خلــف الكواليــس وفي ممــر ملعب 
اللقاء بما في ذلك شجاره مع أندريا 
أنييلــي عقب لقــاء الفريقين بنصف 

نهائي كأس إيطاليــا، وقال كونتي: 
’’أرغــب فقــط فــي الحديــث عــن 
كرة القــدم في المؤتمــر الصحافي 
وأرغــب في أن أؤكد ذلــك قبل أن 
نبــدأ’’، وتابــع: ’’أنا هنــا لكي أقدم 
اعتــذاري ألنني قمت بالرد بطريقة 
خاطئــة علــى اإلهانــة وكان مــن 
الممكن أن أتصرف بشــكل مختلف 
وكان ذلك ســيكون أكثر إيجابية’’، 
وتــم التقاط كونتي وهــو يقوم بردة 
فعل مشــينة أمام مديري جوفنتوس 

في المدرجات.

ميونيــخ  بايــرن  نــادي  نجــح   n
األلمانــي، فــي حســم التعاقــد مــع 
المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، 
العب اليبزيغ األلماني.. أوباميكانو 
رفــض فكرة االنتقــال إلي ليفربول 
أو تشيلسي، وفضل خوض مغامرة 
جديــدة مع بايرن ميونــخ، بدءا من 
الموســم المقبل، وســينضم دايوت 
أوباميكانو إلــى بايرن ميونيخ بعقد 
مدته خمس ســنوات ، سيتم التوقيع 
في األشــهر المقبلة في صفقة تصل 

قيمتهــا ) 42.5 مليــون يــورو (، 
ومــن جانبــه قــال حســن صالــح 
حميديتش المديــر الرياضي لبايرن 
ميونيــخ لصحيفة ”بيلــد” األلمانية: 
”أســتطيع أن أؤكد لكــم التعاقد مع 
أوباميكانو ونحن ســعداء جًدا بذلك 
في بايــرن ميونيخ«، وتابــع :”لقد 
أجرينــا مناقشــات جيــدة ومكثفــة 
واحترافية مع دايوت ووكيله فولكر 

ستروث لعدة أشهر”.

n يتواجد مارســيلو فييــرا الظهير 
األيسر لفريق لاير مدريد اإلسباني، 
ضمــن اهتمامات نــادي جوفنتوس 
اإليطالي للتعاقد معه خالل الصيف 
المقبــل، ويمــر مارســيلو بفترة ال 
يحسد عليها في الموسم الجاري مع 
لاير مدريــد حيث بات بدياًل طبيعًيا 
لفيرالن ميندي تحــت قيادة زيدان، 
وأكــد موقع ”ديفنســا ســنترال” أن 
جوفنتــوس مهتًمــا بالفعــل بالتعاقد 
مع مارســيلو في الصيــف المقبل، 
ويخطط مســؤولو الســيدة العجوز 
لتقديــم عرًضا لــلاير مدريد لطلب 
ضــم البرازيلــي، وأشــار الموقــع 

الموالــي لــلاير مدريــد، نقــاًل عن 
مصادر داخل النادي فإن الميرنغي 
لــن يمانــع في االتفــاق على رحيل 
مارسيلو في الصيف المقبل، بعدما 
تأكــد خروج الالعب من حســابات 
المديــر الفنــي وأيًضا لبقاء موســم 
واحد على نهاية عقده، وينتهي عقد 
مارســيلو مــع لاير مدريــد بحلول 
صيــف 2022 وال يرغــب النادي 
اإلســباني فــي التجديد لــه وبالتالي 
فإن فكرة خروجه وجني أموااًل من 
الصفقة في الصيف المقبل هو خيار 
يرحب به نادي العاصمة اإلسبانية.

األحد  14 فيفري  2021
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 تجمع فزاع الدويل بديب أللعاب القوى لفئة المعاقني
الرياضيون الجزائريون يواصلون في حصد الميداليات الذهبية

دورة االتحاد الدويل بالمنستري للتنس: 

الجزائرية إيبو تتأهل إىل الدور 
نصف النهايئ

  تأهل صعب للماتادور نادال يف بطولة 
اسرتاليا المفتوحة للتنس

n  تأهلت العبة التنــس الجزائرية، إيناس إيبو، 
يوم الجمعة، بصعوبــة إلى الدور نصف النهائي 
للدورة الدولية للســيدات الجارية حاليا بالمنستير 
) تونس(، عقــب فوزها  على نظيرتها البولونية 
ورونيــكا فالكوســكا، بنتيجــة شــوطين لواحــد، 
وواجهت البطلة اإلفريقية لألواســط )22 سنة(، 
المصنفــة رقم 6 في المنافســة، صعوبات للفوز 
على منافســتها التي دخلت اللقاء بقوة، وخسرت 
إيبو الشــوط األول بواقع 2-6  قبــل أن تتدارك 
فــي الثانــي )5-7( وتضمــن تأهلها في الشــوط 

الثالث )2-6(، وفي الدور المقبل، تواجه الالعبة  
الجزائرية، الفرنســية ياســمين  منصوري، التي 
أقصت بدورها الروســية ماريــا تيموفيفا بنتيجة 
3-6 ,4-6، وتعد هذه المنافسة التي تجرى على 
المساحات السريعة، ذات الجوائز المالية المقدرة 
بـــ15 ألــف دوالر، هــي الثانية بالنســبة لالعبة 
الجزائرية منذ عودتهــا إلى الميادين، إثر توقفها 
لمدة شــهر بســبب إلغــاء عدد من الــدورات إثر 
ارتفاع عدد الحــاالت المصابة بفيروس كورونا 

في  تونس.

n  لم يكن عبور اإلسباني رافايل نادال المصنف 
ثانياً ســهاًل إلى الدور الرابع من بطولة أســتراليا 
المفتوحة لكرة المضرب أمام البريطاني كاميرون 
نوري رغم فــوزه بثالث مجموعات نظيفة أمس 
السبت، وأقيمت مباريات السبت بغياب الجماهير 
بعد قرار الســلطات المحليــة إكمال البطولة دون 
متفرجين لخمســة أيام على األقل، بســبب تدابير 
اإلغــالق الجديدة في ملبورن خشــية من تفشــي 
فيروس كورونا، وتفوق نادال على المصنف 69 
عالمًيــا 5-7، 2-6 و5-7 ليبقــي على آماله في 
تحقيق لقب ثان في اســتراليا بعد 2009 سيسمح 
له باالنفراد بالرقم القياسي لبطوالت الغراند سالم 
)21( متفوًقــا على السويســري روجيــه فيدرر 
الغائب عن المنافســات، ولم يظهر الماتادور أي 
معاناة جســدية بعد آالم في أســفل الظهر تعّرض 
لها على مدى أســبوعين، ويلتقي نادال في الدور 
الرابــع مع اإليطالي فابيو فونيينــي )17( الفائز 
على األســترالي أليكــس دي مينور )23( 6-4، 

3-6 و4-6، وقال نــادال )34 عاًما( بعد الفوز 
على الملعب الرئيس ”رود ليفر أرينا” ”لم أســتفد 
مــن الفــرص التي أتيحــت امامي فــي بداية كل 
مجموعة ...أنت تلعــب امام أفضل الالعبين في 

العالم لذا من الطبيعي أن تعاني قلياًل”. 

عين على الرياضة 
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n  تألقــت عناصر النخبــة الوطنية لرياضــة المعاقين 
الجمعــة خــالل فعاليات اليــوم الثالث مــن تجمع فزاع 
الدولــي الذي تجري وقائعه بدبــي اإلماراتية بإحرازها 
ســبع ميداليات إضافية منها ذهبية واحــدة حققها محمد 
برحــال فــي تخصص 200 متــر )فئــة ت 51(، كما 
تميز اليوم الثالث من المنافسة الدولية بحصول عناصر 
المنتخــب الوطنــي على أربــع ميداليــات فضية بفضل 
حمدي ســفيان في الـ200 متر )ت 35 /37(، نســيمة 
صايفــي في القرص )ف 57( برمية قدرت بـ51ر31 
متــر، وليــد فرحاح في رمــي الصولجــان )فئة ف32 
/51( برمية قدرت ب 68ر33 متر إلى جانب آسمهان 
بوجدار في اختصاص الرمح )فئة ف33( برمية قدرت 

ب 95ر11 متر.
 ارتفاع املجموع إىل 20 ميدالية

 )8 ذهبيات، 7 فضيات و5 برونزيات(
كما تحصل المنتخب الوطني على ميداليتين برونزيتين 
بفضــل صافية جــالل في اختصاص القــرص )فئة ف 
57( برميــة تقــدر ب 12ر27 متــر ونادية مجمج في 
الرمــح )فئــة ف 56( برمية قــدرت ب 91ر17 متر، 
وفي نهاية اليوم الثالث من منافسات تجمع فزاع الدولي 
بدبــي، يرتفــع مجمــوع الجزائــر إلــى 20 ميدالية )8 
ذهبيات، 7 فضيات و 5 برونزيات(، ويتضمن برنامج 
اليوم الرابع واألخير للمنافســة: نهائي رمي الصولجان 

ســيدات )فئــة ف51-32-31(: قاســمي مونية، نهائي 
رمــي الجلة رجال )ف55(: بشــير مراد، نهائي الوثب 
الطويــل ســيدات )ف11 /12(: ليندة حمــري، نهائي 
400 متر رجال )ف36(: ســيد علي بوزورين، نهائي 
400 متر )ف37(: حمدي ســفيان، نهائي 1500 متر 
رجــال )ت 46(: نويوة ســمير، ونهائــي 5000 متر 

رجال )ت 13-12-11(: نصر الدين كرفاص.
عداءون شرّفوا أم الرياضات بدبي 

اإلماراتية
وكان اإلنجــاز األول قــد تحقــق على يد العــداءة ليندة 
حمري المتوجة بالذهبية في ســباق 100 م، فئة ت12 
بتوقيــت 11 ثا و01 ج.م، إضافة إلى عثماني اســكندر 
جميــل الفائز بســباق 100م ) ت13(، مســجال توقيتا 
قــدره 10ثــا 61 ج.م، كما نجح كعادتــه محمد برحال 
فــي افتكاك المعدن النفيس في اختصاصه رمي القرص 
)11م 93( وبـ983 نقطة، على الرغم من جمعه لفئات 
ف 51, 52و 53، متقدمــا  عــن الســلوفيني كيريجــا 
ماريــان )10م 38( المتحصل علــى 851 نقطة فيما 
عــاد المركز الثالث  للهندي فاندو  كيمار )807 نقطة( 
الذي حقق رمية بـ18م 52، وكانت الذهبية الرابعة من 
نصيب مونية قاســمي في رمي الجلــة )ف32( محققة 

رمية ب5م 71.
وأج

يوتا يتفوق مجددا عىل 
NBAميلووكي يف دوري الـ

n للمــرة األولــى فــي تاريــخ يوتــا جاز، 
نجــح أربعة مــن العبيه بتســجيل 25 نقطة 
أو أكثــر فــي مبــاراة واحــدة، خــالل فوزه 
الجمعــة على ضيفه القــوي ميلووكي باكس 
115-129 في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفين، وســّجل كل من العب االرتكاز 
الفرنســي رودي غوبيــر وجــو إينغلز 27 
نقطة، وأضاف الجناح دونوفان ميتشــل 26 
نقطة والبديل جوردان كالركســون 25، في 
إحصائية نادر فــي دوري »NBA«.. أمام 
جماهيــر محّددة بأربعة آالف شــخص على 
ملعــب ”فيفينت ســمار هوم أرينا”، بســبب 
بروتوكول فيروس كورونا، حّقق جاز فوزه 
السادس توالياً والسابع عشر في 18 مباراة، 
ليتابع مفاجأته هذا الموســم، وقال ميتشل ”ال 
يهّم من يســّجل، ســنخرج ونلعــب بالطريقة 
المناسبة«، وأضاف العب االرتكاز غوبير 
12 تمريــرة حاســمة و4 صــدات، ليحقــق 
يوتا فوزه الثاني على ميلووكي هذا الموســم 
وبفارق أكثر من عشر نقاط، ولدى الخاسر، 
سّجل أفضل العب في الدوري في الموسمين 
الماضيين، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 29 
نقطــة و15 متابعــة و6 تمريرات حاســمة، 
لكــن ذلك لم يجنّب فريقه األخضر خســارته 

الثانية تواليا.

  ألونسو يتعرض لحادث أثناء 
قيادة دراجة يف سويرسا

n تعرض فيرناندو ألونســو سائق سباقات 
الجائــزة الكبــرى لســيارات فورمــوال 1-، 
لحادث خالل قيادة دراجة، وذلك حســب ما 
أعلــن فريقه ألبين يــوم الخميس الفارط دون 
ذكــر تفاصيل إضافية، وذكر فريق ألبين في 
بيان أن ألونســو الذي ســبق له التتويج بلقب 
بطولة العالم مرتين، تعرض لحادث سير في 
سويسرا، وذكر البيان أن فرناندو ألونسو في 
صحة جيدة وأنه بانتظار خضوعه للمزيد من 
الفحوصات، مضيفا أنه ســوف يتم اإلعالن 
عــن تفاصيل ذلك في وقــت الحق من الغد، 
وذكــرت صحيفة ”الغازيتا ديلو ســبورت” 
اإليطالية، أن ألونســو اصطدم بســيارة لدى 
قيادتــه لدراجــة بالقــرب من مدينــة لوغانو 
السويســرية، وتم نقله إلى المستشفى، وكان 
ألونســو الذي توج بلقبي بطولة العالم عامي 
2005 و2006 مع رينو الذي تغير أســمه 
إلى ألباين، كما أنه عاد إلى سباقات فورموال 
1- مجددا بعد عامين قضاهما في المشاركة 
بمنافســات أخرى، وتنطلق منافســات موسم 
2021 فــي 28 مارس المقبل في البحرين، 
والتي ستســتضيف أيضا اختبــارات ما قبل 

الموسم في منتصف الشهر ذاته.
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بطولة أسرتاليا المفتوحة للتنس: 
إغالق لخمسة أيام 

و”فقاعة” دون جماهير
n  دخلت بطولة أوســتراليا 
المفتوحــة لكــرة المضرب في 
حــال مــن الفوضــى أول أمس 
الجمعة بعد صدور قرار مفاجئ 
بإغالق مدينة ملبورن لخمســة 
أيــام، مــع حظــر المشــجعين 
وإجبــار الالعبين على التنافس 
فــي ”فقاعة” صحية، وتخشــى 
الســلطات من أن تكــون والية 
فيكتوريــا علــى شــفير موجــة 
ثالثــة من فيــروس كوفيد19-، 
فيمــا ُطلــب من ســكان المدينة 
البالــغ عددهم 5 ماليين نســمة 
البقاء في منازلهم منذ منتصف 

الليل، باســتثناء عدد محدود من األنشطة األساسية المسموح بها، وقال 
رئيــس وزراء الوالية دانيال أندروز إن متنزه ملبورن لكرة المضرب 
سيُعتبر ”مكان عمل” يمكنه أن يستمر بعدد محدود من الموظفين، علماً 
بأن القرار بدأ ســريانه بالنسبة إلى الجماهير منتصف ليل أمس السبت 

بتوقيت ملبورن.
الجماهري تقرر حظرها بدءًا من أمس السبت

لكن الجماهير التي ُسمح لها بالحضور إلى المالعب في أول خمسة أيام 
من البطولة، تقرر حظرها بدءاً من أمس السبت، فيما يخضع الالعبون 
المستمرون في البطولة لقيود جديدة صارمة، وقال مدير البطولة كريغ 
تايلي ”سيســتمر اللعب. سيشــارك الالعبون في نظام الفقاعة.. سيُسمح 
فقــط لالعبيــن وأجهزتهــم الفنية بالحضــور إلى المالعــب، باإلضافة 
إلــى الموظفين غير القادريــن على متابعة عملهم مــن بيوتهم”، وتابع 
”ســيحضر إلى الموقع فقط من هــو ضروري إلنهاء الحدث«، وكانت 
المباريــات قــد انطلقت في اليــوم الخامس، أمام الجماهيــر، في موعد 
صدور القرار، وقالت األميركية سيرينا وليامز، حاملة لقب 23 بطولة 
كبرى والتي بلغت الدور الرابع بفوزها على الروســية الشابة أناستازيا 
بوتابوفــا ”لم أعرف حتى نهاية المبــاراة. من األفضل أني لم أعرف”، 
وتابعت ”ســتكون أياماً صعبة بالنسبة إلى الجميع. لكن آمل أن نتجاوز 

ذلك”.

بليسكوفا تودع بطولة 
استراليا من الدور الثالث

n ودَّعــت التشــيكية كارولينــا بليســكوفا المصنفــة السادســة بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس إثر خسارتها 5-7 و5-7 في الدور الثالث أمام 
مواطنتها كارولينا موتشوفا في ملعب رود ليفر، وتفاقم إحباط بليسكوفا 
في المجموعة األولى، حيث تلقت تحذيراً إلســاءة استخدام مضربها ثم 
خصمت منها نقطة لتحطيم مضرب آخر في الفاصل بين المجموعات، 
وقالــت بليســكوفا في مؤتمر صحفي إنها اندهشــت بعض الشــيء من 
التحذيــر الثانــي، لكنه أثر إيجابياً على أدائهــا، وأضافت: ”اعتقدت في 
الواقــع أن ذلك ســاعدني في المجموعة الثانية ألننــي كنت )منزعجة( 
لذلــك بدأت في اللعب جيداً«، وبعد خســارة المجموعة األولى، تقدمت 
بليسكوفا 0-5 في الثانية قبل أن تتوقف ما سمح لموتشوفا بتحقيق الفوز 

وبلوغ الدور الرابع ألول مرة في ملبورن.



n و أكد السيد عزوق في تصريح 
االلكترونــي  التطبيــق  أن  لــوأج، 
›‹فتــاوى علمــاء الجزائــر«، الذي 
اســتحدثته الوزارة الســنة الماضية، 
»ســيوفر هذه الســنة خدمة اإلجابة 
اآلنية« على أســئلة الصائمين خالل 
شــهر رمضان الكريــم، حيث تعمل 
الــوزارة حاليا على توفير قاعدة من 
المفتين الذين سيكونون على اتصال 
دائــم بالتطبيــق مــن أجــل اإلجابــة 

الفورية على األســئلة التي يطرحها 
الجزائري.

و قال ذات المســؤول أن البحث عن 
»الفتوى الشرعية« لدى الجزائريين 
يعرف منحى تصاعديا في رمضان، 
السيما ما تعلق بأحكام الصيام، و هو 
ما يفسر اســتحداث هذا التطبيق من 
قبل الوزارة الوصية السنة الماضية، 
خاصــة بعد غلــق بيــوت هللا جراء 

تفشي وباء كورونا.
يضيــف   - لوحــظ  مــا  بحســب  و 

المصدر- فقد لقــي هذا التطبيق فور 
اســتحداثه »رواجا كبيرا« ما يعني 
ضرورة تحيينه بشــكل يتماشــى مع 
البحث المتزايد عــن األحكام الفقهية 
و الفتــوى الشــرعية للمســائل التي 
تهم الجزائــري،  و هو البحث الذي 

يتزايد عادة في الشهر الفضيل.
و يتمثــل »التحييــن« الــذي ســيتم 
إضافته لهــذا التطبيق في رفع تعداد 
المشــرفين عليه, و الذين ســيكونون 
من منتسبي جميع المديريات الوالئية 

للشؤون الدينية و األوقاف و بإشراف 
من مؤطرين من الوزارة.

و قال الســيد عزوق انــه من »غير 
المعقــول أن ال يصــل الســائل إلــى 
بعــد  إال  ينتظرهــا  التــي  اإلجابــة 
يومين أو ثالثة، خاصة خالل شــهر 
الصيــام«، و عليه، كما أضاف، فإن 
اإلجابة على األســئلة التي ترد إلى  
تطبيق فتاوى علماء الجزائر ستكون 

بعد التحيين المشار إليه آنية.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية و 
األوقاف قد كشفت من خالل حصيلة 
نشاطاتها السنوية )2020( عن بعث 
دور اللجنة الوزارية للفتوى و تقديم 
خدمة الفتوى االلكترونية على مدار 
الســنة بتعداد 7096 فتــوى و نحو 
800 فتــوى عبــر الهاتــف و 200 
اســتفتاء بمقــر الــوزارة, إلى جانب 
تلقيها  لطلبات كتابية الستصدار 38 

فتوى أخرى.
كمــا كان ظهــور و تفشــي فيروس 
كورونــا محــل المتابعــة المســتمرة 
الصلــة  ذات  الفقهيــة  للمســتجدات 
بالجائحة من طــرف اللجنة الوطنية 
للفتوى و  مكتب الفتوى على مستوى 
اإلدارة المركزية إلى جانب المجالس 

العلمية على مستوى الواليات.
واج

15عين على المجتمع

كمامة الحمراء جديد عشاق 
سان فالونتان بقسنطينة

فتاوى علماء الجزائر: 

اإلجابة عىل أسئلة الصائمني ستكون »آنية« خالل شهر رمضان

أصبح االحتفال بعيد الحب تقليدا البد منه ومناسبة ال يفّوتها الكثيرون رغم ما يشوبها من انتقادات، و انقسام 
بين مؤيد و رافض لها.

كشف مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، محند عزوق، أول أمس، أن اإلجابات على أسئلة الصائمين 
خالل شهر رمضان المقبل ستكون »آنية« بفضل تحيين تطبيق ›‹فتاوى علماء الجزائر«.

عيد الحب بني العفوية والتقليد 

n الظاهــرة التي وجدت لها مكانا 
فــي أوســاط المراهقيــن فــي البداية 
انتشرت لتشمل األزواج  الذين جعلوا 
مــن 14فيفــري أو »ســان فالونتان 
»عيــدا لهــم يتبادلون فيــه الهدايا و 
الورود الحمراء مرفقة  برسائل حب 
و أشعار عاطفية، ناهيك عن موضة 
العلــب الفاخــرة المزيّنة بــكل أنواع 
الشكوالطة يتّوسطها الدب األحمر .

تتويج العشرة
و أول مــا لفــت انتباهنا خالل قيامنا 
باستطالع حول أجواء االستعداد لهذه 
المناســبة، التوافد الكبير للمراهقات 
و النســاء على  محــالت الهدايا أين 
تحدثنــا مع عــدد م الزبونات ، حيث 
ذكرت السيدة فاطمة بأنها تبنت  هذا 
التقليد منذ ســنين ألنه فرصة للتعبير 

عــن الحب و المشــاعر التي تحملها 
لزوجها الذي بالمقابل ال ينســاها ي 
هذه المناسبة  و يخصص لها هدية و 
الورود و الشكوالطة و هي بدورها 

ال تنساه في الهدية كذلك ألنه شخص 
يستحق كل الحب و الهدايا الموجودة 
فــي العالم نظيــرا احترامه و تقديمه 
الدعم الكافي لها طيلة عشرتهما التي 

دامت 40 عاما على حد تعبيرها.
و مــن جهتــه قــال زبــون وجدنــاه  
بمحل لبيع لهدايــا بأنه ال يؤمن بهذا 
العيــد لكنه ال يتّردد فــي انتقاء هدية 
جميلــة لزوجته ي هذا اليوم من باب 
االعتراف بعشــرتهما الطيّبة وكذلك 
لكونها شخص رومانسي وتقدر هذا 

النوع من االلتفاتة. 
 كما تحدثنا مع الشــابة شبيلة البالغة 
من العمر 30 سنة، و التي أسرت لنا 
بأنها ليس لهــا حبيبا و ال تنتظر من 
أحــد أن يهديها هدية أو شــوكوالطة 
و أنها تســعد نفســها بنفسها و قامت 
بشــراء خاتم ذهــب ألمها و قالبا من 
الكعكــة التي تحبها أمهــا لتهديها لها 

نظير الذي عانته في تربيتها و الحب 
بنظرها ليس للحبيب أو األزواج فقط 

فهو بين األصدقاء و اإلخوة. 
مناسبة لعرض الزواج

وجهتنــا الثانية إلى ســوق بطو بحي 
»ســان جون« أين تفاجأنــا باإلقبال 
الملفت على باعة الورود حيث أكد لنا 
صاحب المحل أنه يعمل منذ البارحة 
على تشكيل باقات الورود و تزيينها 
بــكل أنــواع الشــكوالطة الفاخرة و 
أضــاف بأن هــذا العام ســجل إقباال 
أكبــر للزبائن و المحتفين بعيد الحب 
رغــم جائحــة كورونا وهنــا قاطعنا 
أمين البالغ من العمر 28 ســنة قائال 
»أنا أنتظر هــذا اليوم بفارغ الصبر 
ألهــدي حبيبتــي باقــة من الــورود 
الحمراء مع شــيئ آخــر جميل وهو 
خاتــم الخطوبة، وقطعة شــكوالطة 
على شــكل قلــب، وآخذها إلى والية 
سكيكدة أين سأقوم بترتيبات هناك و 
أســتأجر قاربا مزينا بالورد و طاولة 
الغذاء ألفرحهــا و أتغزل بها وأعبّر 
لها عن حبي الكبير واســتعدادي بأن 
يكلّل هذا الحب بالزواج وهكذا يكون 
أجمل يوم بالســنة، بالنســبة لي ولها 
، وأرجــو أن تكون أيامنــا دائما حبا 
وفرحا و أتمنــى من كل المحبين أن 
يقوموا بهــذه الخطوة ألنــه ال يوجد 

أجمل من الحالل«.
كمامة الحب

و في  ســوق الريتاج أكدت لنا أميرة 

نفاذ جميع األلبسة ذات اللون األحمر 
كما شــاهدنا وجــود كمامات حمراء 
مزخرفة قامــت بتصميمها خصيصا 
لهــذا اليوم التي قامــت بطباعتها منذ 
شــهر جانفي كون الكمامة أصبحت 
جــزءا ال يتجــزأ من نمــط حياتنا و 
الهــدف منها التوعية و النصح » إذا 
تهادى العشاق فيما بينهم هذه الكمامة 
ســتكون الرســالة وصلت مع الكثير 

من الحب«كما عبرت.
و عن الظاهرة قالت المرشدة الدينية 
أم عبيــد “هذه المناســبة دخيلة على 
مجتمعنا وتقاليدنــا، وبعيدة عن ديننا 
اإلسالمي الذي يحّرم تقليد الكفار في 
احتفاالتهم كون مجتمعاتهم تخلو من 
الحــب و جعلت لها أعياد لتزرع بين 
الناس الفواحش ، بينما ديننا الحنيف 
قدر الحب و المــودة بين األزواج و 
اإلخوة و الجيــران الذي أوصى بهم 
و هذا ما تفتقده بقية المجتمعات. كما 
أن كل أيامنــا شــعار للحب و المحبة 
و قد أوصانا نبينا محمد عليه الصالة 
و السالم و حثنا على إفشاء السالم و 
المحبة و قال لنا »تهادوا تحابوا« و 
لسنا في حاجة لمن يفرض علينا يوما 
واحدا في الســنة  و بخلفية مســيحية 

كما أردفت. 

n تنظــم كل من جمعية أضواء 
لمســاعدة األشــخاص المصابيــن 
الســرطان ومجموعــة أوالد  بداء 
الخير  بجيجــل أبواب مفتوحة من 
الســبت 13 فيفــري الــى الثالثاء 
،بمناســبة  فيفــري2021   16
اليــوم العالمي لألطفــال المصابين 
ليــوم  الموافــق  الســرطان  بــداء 
البرنامــج  15فيفري،ويتضمــن 
المســطر،الذي يدخــل فــي اطــار 
تطبيق المخطــط الوطني لمكافحة 
السرطان ،القيام بحمالت تحسيسية 
وتوعويــة  حــول هــذا المــرض 
المرضــى  ،وزيــارة  الخبيــث 
بمصلحة طب األطفال بالمؤسســة 
الصديــق  محمــد  اإلستشــفائية 
بــن يحــي الواقــع بمدينــة جيجل 
،عــالوة علــى التبــرع  بالمعدات 
الطبية ومختلــف األدوية الخاصة 
بمرض السرطان وتنظيم زيارات 

للمرضى المصابين بداء السرطان 
المقيمين بنزل بوحنش أوالد بونار 
،ويتم إســتغالل هذه المناسبة ألجل 
تكريم بعض األطباء والممرضين 
كإجراء رمــزي لهذه الفئــة ،التي 
تقدم خدمات جليلة للمجتمع السيما 
خالل هذه الســنة المتميزة بإنتشار 

جائحة كورونا كوفيد – 19.
يشــار الى أن جمعيــة أضواء تعد 
إحــدى الجمعيــات النشــطة ضمن 
الجيجلي،بالنظر  المدنــي  المجتمع 
للخدمــات الجليلــة ،التــي تقدمهــا 
لفئــة مرضــى الســرطان بشــكل 
دائــم ومســتمر،من بينهــا تنظيــم 
األيــام المفتوحــة  لبعــض أنــواع 
السرطانات المنتشرة ببالدنا ،وكذا 
مســاعدة المرضى لشــراء  بعض 
األدوية والتجهيزات  عبر التوسط 

لدى المحسنين وناس الخير.
نصرالدين – د

جمعية أضواء تنظم أبواب مفتوحة 
حول مرض الرسطان بجيجل

n تمكنت مصالح األمن الحضري 
األول مــن معالجــة قضيــة تتعلق 
باالبتــزاز والتهديد بالتشــهير عن 
طريــق نشــر وتــداول فيديوهات 
عبر مواقــع التواصل االجتماعي، 
ح«  »ل  المدعــو  توقيــف  وتــم 
البالــغ مــن العمر26 ســنة و »ع 
ببــرج  مقيميــن  18 ســنة  ع د« 
بوعريريــج، حيــث كان يحوزان 
علــى فيديوهــات علــى مســتوى 
هاتــف نقــال تــم بيعــه دون إزالة 
محتــواه ليتــم اكتشــاف فيديوهات 
تمــس بالحياة الخاصــة، كما قاموا 
مواقــع  عبــر  بنشــرها  بالتهديــد 
التواصــل االجتماعي  واالبتــزاز 
في حال عــدم دفع مقابل ذلك مبلغ 

مالي ضد كل من »ع ه » 28 سنة 
و »س أ« 26 ســنة مقيمين كذلك 
ببــرج بوعريريــج. و بعــد تقديــم 
شكوى رسمية قامت فرقة مكافحة 
الجرائــم المعلوماتيــة بالمصلحــة 
الوالئية للشــرطة القضائية باألمن 
و  تحقيقاتهــا  االول  الحضــري 
التفتيــش اليكتروني بعــد أخذ اذن 
مــن الســيد وكيــل الجمهورية، تم 
تحديــد هوية هــؤالء و توقيفهم و 
حــرر ملف قضائــي ضدهم بتهمة 
االبتــزاز والتهديــد بالتشــهير عن 
طريــق نشــر وتــداول فيديوهات 
التواصــل االجتماعي  عبر مواقع 
قدما بموجبه أمام النيابة المحلية . 
مبروك بن الطيب

توقيف شخصني بتهمة االبزتاز والتهديد 
بنرش فيديوهات بربج بوعريريج

األحد 14 فيفري  2021
الموافق لـ 2 رجب 1442

قسنطينة مريم بن جامع

متفرقات

 المرشدة أم عبيد  : “هذه المناسبة دخيلة عىل مجتمعنا ، وبعيدة عن ديننا اإلسالمي« 



n    أثارت صورة 200 شخص بال مأوى، يصطفون 
فــي طوابيــر في درجــات حرارة شــديدة البرودة وســط 
الثلــوج، ليحصلوا علــى الطعام في اســكتلندا، موجة من 

الغضب.
ووفقا لموقع ”ســكاي نيوز”، أجبر المئات من المحتاجين 
لالصطفــاف بطوابيــر طويلــة فــي درجة حــرارة )-6( 
مئويــة، االثنين، للحصول على وجبة طعام ســاخنة، في 

العاصمة االسكتلندية غالسكو.
وأثــارت الصــور التــي انتشــرت على مواقــع التواصل 
االجتماعــي غضــب البريطانيين، من تــردي األوضاع، 

وأثارت تعاطفا كبيرا مع المحتاجين.
وشــبه البعض الصــورة بصور الفقراء فــي دول أوروبا 
الشــرقية تحت الحكم الشيوعي، وقال العديد منهم إن ”هذا 

األمر غير مقبول” في مكان مثل 
ونشر غرايم وير، الذي يعمل في المشروع المسؤول عن 
إطعام الفقراء مجانا، الصورة على موقع فيسبوك، وكتب: 

”هذا األمر يغضبني للغاية. يجب أن نضع حدا لهذا«.
وأضاف وير: ”أعرف بعض هؤالء األشــخاص شخصيا 

ومعظمهم أناس طيبون وصلوا لهذا الحال بسبب عثرة في 
حياتهم. نحن كأمة متحضرة بحاجة إلى التقدم بريطانيا.«
وبــدأت لــورا ماكســورلي المشــروع في غالســكو عام 
2019، إلطعام األشــخاص الذين كانــوا من دون مأوى 
فــي المدينة، مجانــا، ومن بينهم هي شــخصيا، التي كان 

بحوزتها 5 جنيهات أسترلينية فقط، وفقا لسكاي نيوز.
وارتفع الطلب بشــكل ”دراماتيكي” علــى الحصول على 
الوجبــات المجانيــة، خــالل تفشــي جائحة كورونا العام 
الماضي، ليتوسع المشــروع ويرتفع عدد المتطوعين في 

العمل.
ووزعــت لورا وفريقهــا المكون من 60 شــخصا، حتى 
اآلن، عشــرات اآلالف من الوجبات، كما ســاعدت 150 

شخصا بالحصول على مأوى أو منزل جديد لهم.
ومع تفشي فيروس كورونا، حاولت الحكومة االسكتلندية 
نقــل األشــخاص الذيــن يقطنون فــي الشــوارع من دون 
منزل، إلى فنادق منخفضة التكلفة، لمنع نشر الوباء، لكن 
لــورا أكــدت أن الحكومة لم تهتم باحتياجات األشــخاص 

األخرى، مثل الطعام.

مرشدون يف حرارة تحت الصفر ألجل وجبة

منوعات

 نجحت تصاميمها في استقطاب اهتمام الكثيرين و صنعت لها اسما في عالم االنفوغرافيا، بعد أن جعلت من 
الفضاء األزرق منبرا للتعبير و العرض الفني، إنها المصممة المتّميزة فوزية كربادو التي لخصت تجربتها 

الثرية في هذا الحوار الذي خصت به عين الجزائر.

n   غيّــب المــوت أســطورة موســيقى الجــاز عازف 
البيانــو األميركــي تشــيك كوريــا الــذي توفــي عــن 
عمــر يناهز 79 عامــا، جّراء إصابته بنــوع نادر من 
 مرض الســرطان، حســب »وكالة األنباء الفرنســية«.
و كان تشــيك كوريــا قــد كتب قبــل وفاته رســالة جاء 
فيها: »أريد أن أشــكر كل من ساعد طوال الرحلة على 
إضاءة شعلة الموسيقى«. وأضاف: »آمل في أن يتمكن 
أولئك الذيــن يرغبون في العزف والكتابة والمشــاركة 
في عمل فني من القيام بذلك. إذا لم يكن ألنفســهم، فلنا. 
ليــس فقــط ألن العالم يحتــاج إلى المزيد مــن الفنانين، 
ولكــن ألن ذلك ممتع أكثر«. حســب ما جــاء في بيان 
نشــره أصدقاؤه و الذي أشــار أيضا إلى إصابة الراحل 
 بالســرطان »لــم تُكَتَشــف إال منذ مدة قصيــرة جدا«.
المفاتيــح  لوحــات  فــي  ورائــدا  ملحنــا  كوريــا  كان 
الكهربائيــة واإللكترونيــة. وكان إلى جانــب »هيربي 
هانكــوك« و«كيــث جاريــت« أحــد أكثــر عازفــي 
البيانــو تأثيــرا فــي القــرن العشــرين. وقــد أصبحت 
هــاي«أو  مايلــز  و«500  كـ«ســبين«  مقطوعاتــه 
الكالســيكية. األعمــال  مــن  تُعَتَبــر  فييســتا«   »ال 

وكوريــا المنحدر مــن والية ماساتشوســتس، هو نجل 
عازف بوق في مجال موســيقى الجــاز، وتعلم العزف 
على البيانو قبل إتقانه القراءة، ثم تعلّم أيضاً العزف على 
الطبول وهو في الحادية عشــرة. وبعد دراسته الثانوية، 
التحــق بجامعــة كولومبيــا في نيويورك عــام 1959. 
لكنه قرر ترك دراسته والتفرغ للموسيقى بعد مشاهدته 
عــازف البوق مايلز ديفيس وعازف الساكســفون جون 
كولترايــن في أحــد نوادي الجــاز. وتعود أســطواناته 
األولــى منفــردا إلــى نهاية ســتينات القرن العشــرين، 
ومــن أبرزها »إيــز« التي تميزت بالنمــط االرتجالي. 
وفــي خريف 1968. حّل كوريا بديال من عازف بيانو 
شهير آخر هو هيربي هانكوك خالل حفلة في بالتيمور 
للفرقة التي أسسها مايلز ديفيس. وقال له ديفيس يومها: 
»اعــزف ببســاطة مــا تســمعه«. وقال كوريــا الحقا: 
»حررنــي هذا الــكالم ألنني كنت معتــادا على عزف 
الموســيقى االرتجاليــة«. وأرســى االثنان نوعــاً أكثر 
تحــرراً من الجاز، من دون بروفات مســبقة، تحتل فيه 
العقوبة موقعاً أساســياً، ويتميز بأن كل موســيقي يؤدي 

المقطوعة على طريقته.

رحيل أسطورة موسيقى الجاز تشيك كوريا

المصممة والفنانة فوزية كربادو لعني الجزائر : 

  حب االستقاللية أجبرني للتخلي 

عن فريق العمل الهندي والباكستاني

n     من يه فوزية كربادو:
 -امرأة بلغت الـ التاسعة و الثالثين خْيبة أشعلت نار رأسي شيبـاَ لكن الطفلة 
داخلي ال تبرحني؛بعيدة كل البعد عن األضواء التي اعتبرها ضوضاء، من 
عائلة بســيطة جدا، قد ســمحت لي بإكمال دراستي حتى السنة الثالثة ثانوي 
بثانوية بالل بن رباح ششــار والية خنشــلة، و بســبب الظروف و ألسباب 
أو ألخــرى لــم أكمل الدراســة للطــور الجامعــي، و ألن  تخصصي آداب 
وعلوم إنســانية، كانــت اللغة االنجليزية بمثابة الهــوس لدرجة أنني حلمت 
بأنــي ســأتولى منصبا بفضل هذه اللغة و لو بعــد حين؛ في 2004 التحقت 
بمركــز التكويــن المهنــي و التمهين ”علــي ملّوح” في بلديتنــا  ألمتهن في 
مجال المعلوماتية، و نلت شــهادة عاملة في الميكرومعلوماتية بتقدير حسن 
بعــد 18 شــهرا من التكوين..و التحقت بالعمل مباشــرة فــي إطار اإلدماج 
مع وكالة التشــغيل و بمكتــب محاماة...ثم  أتتني فرصــة أخرى للعمل في 
مكتب عمومي لللتوثيق كسكرتيرة فمساعدة و أصبح هذا العمل ُمستقري؛ و 
لّقحت ذاكرتي بدورات إنجليزي بأكاديميات الوالية و نتاجها شهادات حتى 
للمســتوى B2 و بمعدل 18.5.. لكن شــغف التصميم اللوڤوهات و أغلفة 

الكتب بقي يراودني إلى أن قررت خوضه.
 Designing For Fun.. Also لماذا التصميم و ما رس شــعار

For Getting Money ؟
- التصميم لغة، ترجمة، مرح و متعة و أيضا للحصول على بعض المال إن 
أمكن ذلك )حســب البيئة التي نحن فيها(، إذ أني استعمله كشعار خاص بي 
 Designing For Fun.. Also يلــي توقيعي الخاص علــى كل تصميم

For Getting Money
لم احترفه ببذل جهد ما و لكن هكذا على حين غرة أجد نفسي أبدع في هذا 
المجال منذ أن امتلكت كمبيوتري الخاص و برنامج الفوتوشوب، ربما هي 

موهبة ربانية، من يدري!.. 
فــأول مــا يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في شــركة أو عالمــة تجارية، هو 
الشــعار لذا كنت أجّرب تصاميم شــعارات وهمية وليدة أفكاري دون وجود 
شــركة أو ماركة حقيقية لها في الواقع و نشــرها في بعض صفحات محلية 
تخص محيطي الذي أعيش فيه على مواقع التواصل االجتماعي، و  لألسف 
تعّرضت للتنمر و االســتفزاز مــن ذوي جلدتي و خاصة ألني امرأة، كيف 
المرأة أن تبدع في هذا المجال و أتت منافســة الجنس اآلخر، فاألرزاق بيد 
هللا بينما أن تكون  الحرف و المهن حكرا على الذكور فهذا ليس بالضرورة.
 توجهت مباشــرة للمواقع الهندية و خاصة الباكســتانية منها ألنني أعبرهم 
األوائــل فــي هذا المجال، بــل و تعلمت منهم الكثير و مــن هناك كانت لي 

مكانتــي الخاصة في مواقع تســويقية لتصاميم عــدة حتى أصبحت فردا من 
فريق عمل باكســتاني على موقع خاص حتى ولو باســم افتراضي )أتحفظ 
علــى ذكر الموقــع(، فكان منصتي المحظوظة أفضــل من مواقع التواصل 
االجتماعي، و كان الموقع لشركة تصميم جرافيك متميزة لها وجود إقليمي 
في باكســتان ولديها حوالــي 13 عاما من الخبرة فــي التصميم الجرافيكي 

وهوية الشركة وخدمات العالمات التجارية.  
العالمــة التجارية المهنية أمــر بالغ األهمية 
لنجــاح العمالء.  لهذا الســبب يقــّدم الموقع 
خدمــات تصميــم هوية الشــركة من األلف 
إلى الياء بدًءا من تصميم الشــعار وإنشــاء 
الهويــات المرئية وبطاقات العمل والمواقع 
لمنصــات  والتصميمــات  اإللكترونيــة 
المشــاركة االجتماعية مثــل Twitter و 

facebook وما إلى ذلك.
مؤخراً انســحبت من الموقع بعد حصولي 

علــى اإلذن طبعا من مالكــه ”طمعا” في بداية جديدة لي، إلنشــاء 
موقــع خــاص بي حتى ال أكــون تحت قيادٍة ما و أكون أنا القائدة لشــركتي 

الصغيرة.. 
البعض يــرى أن غالبية أعمالــك لهــا دالالت معينة وخاصة 

الهزلية منها هل من توضيح؟
- البعــض مــن العمــالء أجد معهــم صعوبة فــي توصيل فكرتــي إليهم و 
التواصل مع مبتغاهم حين ســماعهم، فمثال أنا أحبذ أن اختصر الشــعار و 
تقليصه قدر المســتطاع دون عناوين طويلة ُمترِجمة للشــعار، أفضل ترك 
عين الرائي للشــعار و تحليله ليجد الفكرة و ليلتمس فيه كل ما ســمعته أنا 
منه سلفاً، بينما بعض العمالء ال يعجبهم هذا األسلوب بل يريدون الرمز و 
الترجمة الُملَحقة أدناه و هذا بالنسبة لي فوضى و ضوضاء على اللوڤو مما 
يُنقص من جماليته...أما الشعارات الهزلية فمثلها مثل النقد الساخر البنّاء ال 
التجريــح الهّدام والهدف منها باألول واألخير هو تصحيح األخطاء الواقعة 
بطريقة هزلية، حتى أنه نفســه من دخل عالم الصحافة أو ما يسمى بالرسم 

الكاريكاتوري.
معظــم المصممــني يعتمدون عــى الوســائل و التقنيات جد 

متطو رة يف هذا المجال فماذا عنك؟
-المضحــك الُمبكي؛ فوزيــة تعتمد على موبايل أندرويــد، نعم هاتف بالكاد 
يكون ذكيا، و اآلن مع وجود تطبيقات متعددة و بجودة صورة عالية الدقة، 
كما أنني لم اعتمد على الكمبيوتر ألنه ببســاطة لم يكن بحوزتي واحد، لكن 
هذا كـ منصة فإن أردت أن تبدأ من الصفر فلك ذلك و تستطيع ذلك أيضا، 

فقط أطلق العنان لنفسك.
عى ضوء الشــهرة الواســعة التــي حققتها 
مــايه  الفضــاءات  مختلــف  عــر  أعمالــك 
مشــاريعك المســتقبلية التــي تعــدني بها 

متابعيك؟
- ُحلمي غريب ،لطالما حلمت بفتح مطعم في بالد أجنبية 
أيــن أجــد اآلفاق الال محــدودة أُلعّرف بمــا تنتجه اليد و 
األنامل األفريقية بوجه عام و الجزائرية بوجه خاص،.. نعم، يعرفون عني 
التصميم لكنهم ال يعرفون أني حرفية حلويات و طبخ و ببطاقة انخراط في 

الغرفة الحرفية.
إضافــة إىل تصاميمك وإســهاماتك األدبيــة الرسيالية هل 
يمكن أن نــرى رائعة صاحب الظل الطويــل يف رواية مصورة 

عى غرار المصممني العالميني؟ 
-  بعــض مــا ُذكر يبقى من البعض ألضم إليــه البعض اآلخر من الكتابات 
القصيرة خاصة منها السريالية رغم أنها تبقى كـ ُقصاصات مكتوبة تخطر 
علــى البــال، و ألني حالمة و طموحــة و مملوءة بـ ”الُعشــم” فلما ال يكون 
لي يوما ما انجاز أدبي في شــكل رســائل لـ صاحب الظل الطويل مطبوعة 
و ملموســة بُحلة أخرى مختلفة كل االختالف عن المسلســل الكرتوني الذي 

اعتدناه،
متابعيــك يــرون انك فنانــة متكاملة مــن حيــث الكتابة و 
وصافتــك المزنلية )طبخ عــري وتقليــدي( والتصميم هل 

يمكن أن نرى فوزية مصممة أزياء مستقبال؟
- ســبق و ُطلــب منــي تصميم نمط لـ قمــاش و قد بدرت لــي فكرة تصميم 
األزياء فهي ليســت بعيدة على التصميــم الچرافيكي؛ لهما نفس اإلحداثيات 
تقريبا إن صح التعبير، و صراحة إن ســنحت لي الفرصة و وجدت زاوية 

صغيرة في هذا االتجاه فأنا لها.
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17عين على الثقافة والفن

n نريد من الشاعرة مسعودة مصباح 
نبــذة صغــرة عــن محتوى الرســائل 
املوجهة للقراء مــن خالل ديوان »ذابت 

يف شراييني« و »اشتياق« ؟
-  حقيقة لكل شاعــــر هاجسه في هذه الحياة 
وخواطــره و أهدافه التي يريــد التعبير عنها 
و التعريــف بها  و ما كانت تحتويه نصوص 
و قصائــد ديوان »اشــتياق« و بعــده ديوان 
»ذابت في شراييني« هي رسائل وجدانية و 
أخرى عاطفية كلها إحساس صادق تعبّر عما 
يختلج الشاعــــر من هموم و أحزان و كذلك 
ســاعات فرح، كمــا أن  هناك رســائل تعبر 
عــن تذمر و رفض الشاعـــر لما يتعّرض له 
األفراد من تهميــش  فيعبر عن ذلك الموقف 
بما تجود به  قريحته فيأتي هنا دور القصيدة 
كرســالة أو تنبيه أو وصية أو تأريخ لما كان 

في تلك اللحظة 
ما دور الحلم، الخيال و الطموح  يف بناء 

القصيدة و انبعاث فضاءاتها ؟
- كل ما ذكرتيه في ســؤالك له دور كبير في 
بناء القصيدة ، ألن  الشــاعر ال يكتب إال إذا 
كان له حلم يســكنه وهدف يريد تحقيقه ،كما 
أن القصيــدة  التــي ال تحتوي على جزء من 
الخيــال و عندمــا نقول الخيــال ال نقصد به 
الوهم و إنما الخيال الجمالي لتكوين جماليات 
اللغة و اإلحســاس المرهــف، و تقديم  خيال 
يتوافــق و الواقــع الذي يعيشــه و كلما كتب 
الشاعــــر أو األديب بصفة عامة عن شــيء 
مــا  يريد تحقيقــه من خالل إحساســه يجره 
الطموح إلــى الخوض في غمــار اإلبداع و 
ال يتوفــر هــذا إال عند الشــاعر ذو الملكة و 

الموهبة الربانية .
لكل شاعــر شخصية معينة أحيانا 
تطفــو لتحّلق فــوق كل حرف من 

تتوارى شــخصيته  أحيانــا  و  أحرفــه 
الحقيقيــة خلــف لون الكتابــة .كيف 

تميزين بينهما ؟
-سؤال جميل يدعو إلى التفكير ، نعم الشاعـر 
هو كتلة من اإلحســاس و المشــاعر و يتأثر 
بالمواقف التي يتعــرض لها أو يتعّرض لها 
اآلخر ســواء كانت مواقف  سلبية أو ايجابية  
فالشاعــر ال يكتب لنفسه أو التعبير عنها فقط 
، إنما للتعبير عن األخر  الذي ال يعرف فعل 
ذلك ،فالشــاعر يعيش وســط  مجتمع يشــهد 
عــدة  ظروف و تناقضات مما يدعوه للكتابة  

عن لحظة وجع أو ألم أو صدمة. 
أم فيــم يخــص كيف أميــز بينهمــا أقول أن 
الشاعــــر عندما يريد التعبير عن نفسه يأت 
إحساســه مباشــرا أي  تغلــب عليــه األنا و 
المشاعــــر الجياشــة و يعبّر بكل ما يستطيع 
مــن قوته فتظهــر مالمح القصيــدة و تظهر 
تلك الشــخصية و ال يهمه في ذلك لومة الئم 
ألنــه في تلك اللحظة  صادق فيما يقول و ال 
يســتطيع إخفاء ذلك وال نرى صدق مشاعره 

و شخصيته إال من  خالل تلك القصيدة. 
و هناك نوع آخر من الشعراء الذين تتوارى 
شــخصياتهم خلــف حروفهــم و ال تظهر إال 
بعـــد  شرح طويل و قد ال يفهمها المتلقي أو 
قد تكون تعبيرا عن الشاعر نفسه لكن بطرق 
غيــر مباشــرة  . فالتمييز بين الشــخصيتين 
يكــون في فهــم األســلوب و طريقــة طرح 

القصيدة إما مباشر أو غير مباشر.
يعتــر الشعـــر يف األصل مــن صنع 
العــرب، رغم ذلــك يقال أن الشــعراء 
باملواهب  االعرتاف  ينتظرون  دوما  اآلن 
و الطاقات مــن الخارج. كيف تفســر 
الشاعرة مسعودة مصباح هذا الطرح ؟

- أوال الشعر ديوان العرب صحيح هذه 
مقولة قديمة..إال أن غير 
ب  لعــر ا

كذلك يقولون شــعرا ومنذ القدم يعني الشعر 
ليــس احتــكارا علــى جنــس مــن األجناس 
البشــرية و إنما هو شــغف و هوس و عادة، 
كان للعــرب األفضليــة و التمرس و الجودة 

في صنعه. 
صراحــة ليــس كل مــن كتب حرفــا أو خط 
ســطرا  يعتبر شــاعرا  ولكن مــا يثبت  هو 
مــا يكتبه مــن قصائــد و إبداعــات تعرض 
علــى جمهور القراء وهو بدوره  يبدي رأيه 
عمــا  إذا كانــت الكلمــات  يعبــر عنه وعن 
انشــغاالته و ظروفه ومشاكله هنا فقط نقول 
هل  وصلت رســالة الشاعر  إلى القارئ أو 
لم تصل و بالتالي االعتراف ليس من الداخل 

أو من الخارج بل من المتلقي للكلمات. 
يرى بعض النقاد أن الشــاعر إذا أضاف 
إىل شــاعريته و أدبــه روح الفلســفة 
و حكمتهــا يكــون أقــرب  إىل تصوير 
خلجات النفس البشــرية و التعبر عن 
أحاسيسها بدقة و بما أنك شاعرة كيف 
تتصورين  إضافات الفلسفة على الشعر 

و مدى تأثرها على نفس املتلقي؟
- نعم أنا أتفق مع هذا الرأي فالشاعر الصادق 
في إحساســه يغوص في مشــاعره  و يحِدث 
نفســه المختبئــة في الشــعور و الالشعـــور 
بصدق البوح و يفتش عما يريد الوصول إليه 
و التعبير عنه فتأتي القصيدة  تعبر بأســلوب 

فلسفي مثال أقول في قصيدة لي :

هــذا األســلوب و النــوع مــن التعبير 
الفلســفي يتقبله المتلقي بصدر رحب و 
خاصة المثقف و المتذوق للشعر و الذي 
له ميول شعرية و فلســفية تأتيه القصيدة  
جميلة مفعمة بالمشــاعر كأنهــا تعبر عنه 
و عــن إحساســه و معاناتــه النفســية  و 

االجتماعية .
هناك نســاء مبدعــات بالفطرة لكن 

غالبــا ما نجــد املجتمــع ذو النزعة 
الذكوريــة أو النظــام الســائد  يف 
العائلة يلعب دورا أساسيا يف إخماد 
تلك الشــعلة اإلبداعية لهــن ، ملاذا 

برأيك ؟
- نعــم أغلب الظــن أن مجتمعنــا مجتمعا 
ذكوريــا و ربمــا بامتيــاز و ينطبــق ذلك 
على العائلة  و األســرة فهي اللبنة األولى 
لتكوين المجتمع .أما مســألة  إخماد شعلة 
اإلبداع  لدى النســاء بصفة عامة  بالنسبة 
لي هي مســألة موهبة ربانيــة و ملََكة  ال 
نســتطيع إخمادها متى شــئنا  فهي كاألكل  
و الشــرب و التنفــس ال نســتطيع التخلي 
عنهــا مهما كانت الظــروف  ربما نتوقف 
قليال أو برهة من الزمن فهي مسألة شغف 
و حــب و إرادة و األمــر يخص  صاحبة  
الشــعلة أي الموهبة إما أن تجتهد و تكمل 
الدرب أو تتخلى بحجة المجتمع الذكوري  
فمــا وهبــه هللا للرجل كذكر وهبــه للمرأة  
كأنثــى ، فأنــا مثال كان أبــي رحمه هللا ال 
يحب  الشــعر و الشــعراء و كان يقول لي 
دائمــا ) طيشــي عليــك( لكــن عكس ذلك 
كانــت أمــي رحمها  هلل تتابع و تســمع ما 
أقــرأ لها و تحتفظ لي ما أكتب و كان ذلك 
تعبيــرا عن تشــجيعها لي و أنا  تمســكت 
بالنصــف الممتلــئ من الكــوب و أكملت 

دربي  لتحقيق حلم أمي .
ســبب قلــة الجماهــر التــي ترّتدد 
مقارنة  الشــعرية  املهرجانات  علــى 
الغنائية  الحفــالت  على  باملرتدديــن 
و الرقص ؟ هل هــــو ابتعاد الشــعر 
عن الناس ؟ أم أن الذائقة الشــعرية 

أصبحت متدنية ؟ 
- أقولها بصراحة لألسف الذائقة  الشعرية 
لــدى الجماهير  أصبحــت متدنية، كما أن 
نقــص اإلعــالم عــن الترويج لمثــل هذه 
الملتقيات و المهرجانات هي قليلة جدا إذا 
قارناها بنشــاطات أخــرى  فقط من يحب 
وله الشــغف باألدب و الشعر  يتواصل و 

يحضر هاته المناسبات. 
كيف تتصورين آفاق املشهد الشعري 
يف الجزائــر يف املســتقبل يف ظــل 

هيمنة التكنولوجيا و كثرة التحديات 
؟

- يبقــى الشــعر ديــوان العرب و ســيظل 
نــوع مــن أنــواع األدب و اإلبــداع و ال 
يجب  االســتغناء عنه  ألنه جزء من حياة  
اإلنســان أينما كان و مهما كانت الظروف  
خاصــة الصعبة فهي التي تنتج الشــعراء 
المبدعيــن ألنهــم وحدهم من يســتطيعون  
البــوح عــن الــذي كان قبلنــا و الموجود 
والذي ســيأتي  ف الحقيقة هي أن  الشعر 
رســالة حضارية ال نســتطيع االســتغناء 
عنهــا فــي الجزائــر و العالــم ككل و من 
المفروض اســتغالل التكنولوجيا ووسائل 
التواصل االجتماعي للنهوض بالشعر في 
الجزائر و إعطاء الفرصة للشباب المبدع 

الذي ال يسمع صوته أحد.
 يف ختام هذه الفسحة الحوارية هال 
أتحفتنــا ببعض األبيات مــن ديوان 

»اشتياق«.
نعم بكل ســرور ســأقدم لكم و لكل القراء 

األعزاء قصيدة  »دمع وورد« 

مسعودة مصباح 

سلسلة قريمز تعرض يف شهر رمضان المبارك

تعتبر الشعر موهبة ربانية و ملكة ال يمكن إخمادها أو التخلي عنها و كذا رسالة حضارية لكل شعوب العالم للتعبير 
عن مختلف القضايا في الحياة، إنها الشاعرة  مسعودة مصباح صاحبة  ديوان »اشتياق« و »ذابت في شراييني« 
التي سمحت لعين الجزائر بالوقوف معها عند أهم محطات تجربتها األدبية و مختلف النقاط التي تخص دور الشعر 

كمؤثر في المنظومة االجتماعية فكان هذا الحوار.

شاعرة »سيرتا« العازفة على أوتار 
القلوب سيمفونيات الحب و األمل

األحد 14 فيفري  2021
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 حاورتها :عفيفة بوقالص 

حلظة انفراد
بني كفي االختباء 

أغمر وجهي 
ضاع شعوري 

يف ظالم اإلحساس
حلظة غضب

تاهت تقاسيم وجهي
لسُت أنا

ليست مشاعري
تلك مرآة التباهي
حلظة ألــــــــق

تغمرني شطحات احلزن
يف زاوية اإلنفـــراد
يضيع .... وجودي

 سحـــرك الربـــانـــُي
اغـــرق عبيــــر الذكريــات

و هـــواك الــــــــوردُي
لون خفقات القلب دربا 

سيـــدتـــــــي
سوف احيا دون خوٍف

دون مكــر دون غـــدٍر
رمحة اهلل غطاء و سرتًا
مجال حمياك ازرار ورٍد
نسجت درب احليـــاة

خذينـــي طيـــري بعيدًا
فــي فضـــاك و مســـاك

مللمــي جـــرح الليالي
و امسحي عتمة هــواك

انطلق منــذ أيام تصوير السلســلة الكوميدية »قريمز« 
محمــود  وســيناريو    ، بوزيــدي  ســليم  للمخــرج  
لبقــع. ويشــارك فــي هــذا العمل الفنــي الجديــد  نخبة 
مــن الممثليــن أبرزهــم  مــراد خــان ،حوريــة بهلول 
مــن  والــذي  بوزيــدي   رضــا  المهــراوي،  ،أروى 
 المرتقــب  عرضــه فــي شــهر رمضــان المبــارك .
و تــدور أحــداث السلســلة الكوميدية »قريمــز« التي 
يجــري تصويرها في قريــة القليعة ببــرج بوعريريج  
علــى أمل إنهائها خالل األيام األولى للشــهر الفضيل، 
حول شــخصية تدعــى أروى وهي طفلة في الســابعة 

مــن عمرهــا ،والديها كثيرا الســفر ،وذات مــرة يقوم 
والداهــا بإرســالها إلــى بيت جدتهــا الواقع فــي قرية 
نائيــة إلــى غايــة عودتهمــا مــن الســفر، وهنــا تكمن 
عقدة السلســة وتبــدأ األحداث بالتصاعد، فهل ســتتأقلم 
 الطفلــة أروى مــع حياتها الجديدة فــي القرية النائية؟ .

تجدر اإلشــارة إلى أنــه لم يتم لحــد اآلن االتفاق حول 
القناة التي ســتبث هــذا العمل بالرغم مــن وجود ثالثة 
عــروض،و األمر يتعلّق بإحــدى القنــوات الجزائرية 

الخاصة.
دالل بوعالم

الشعر موهبة ربانية 
 

و ملكة ال يمكن إخمادها
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فضل شاكر مخاطبا السلطات اللبنانية: 
حكمتم عيل بالسجن بسبب 

»علبة هدية«.. اسألوا فريوز عني

تعاونية اللمسة يف يوم مفتوح للتعريف بنشاطاتها بباتنة

بعد »جمال الحريم«..عالء عرفة يدخل تصوير مسلسل »ضل راجل«

جهاد عبده يف مرمى النريان بعد تقديم شخصية يهودي سوري بفيلم »الجريان«

المدرجــة  االتفاقيــة  تهــدف  و   n
وزارة  بيــن  التنســيق  إطــار  ضمــن 
الثقافة و الفنون و مختلف المؤسســات 
و الهيئــات و الجمعيــات الوطنية، إلى 
تعزيز شــراكتها مع الكشافة اإلسالمية 
الجزائرية، في مجال الثقافة و الفنون.

و يلــزم االتفــاق الــذي وقعتــه وزيرة 
الثقافــة مليكة بــن دودة، و القائد العام 
للكشــافة اإلســالمية الجزائريــة، عبد 
الجانبيــن،  كال  حمــزاوي،  الرحمــن 
بالتعاون من اجل تشجيع المطالعة لدى 
الكشــافة الشــباب عبر دعم النوادي و 

المؤسسات الثقافية للكشافة.
بهذه المناســبة، أكدت السيدة بن دودة، 
على أهمية »التحسيس بالمحافظة على 
التراث المــادي و غير المادي، فضال 
عن دعم الشــباب الموهــوب و الفرق 
الثقافية للكشــافة في مختلف المجاالت 
الثقافية، ال سيّما السينما و المسرح«. 

كما أكدت الوزيرة من جانب أخر، على 
أن دائرتها الوزارية تعمل بمقتضى هذه 
االتفاقية على تســهيل اســتفادة الكشافة 
مــن مختلــف الخدمــات التــي تقدمها 
المؤسســات الثقافية المختلفــة، التابعة 

للوزارة، مثل المتاحف و المكتبات.
مــن جانبــه اعتبر الســيد حمــزاوي، 
انــه من شــان هــذه االتفاقية، الســماح 
ب«تعزيز«الشراكة مع وزارة الثقافة، 
بغيــة تكثيف البرامج الثقافية ذات البعد 
التربــوي لفائدة الكشــافة، مع تشــجيع 

المطالعة.
و عقــب حفــل التوقيــع، تــم عــرض 
فيلــم وثائقي قصيــر، يتعلــق بمختلف 
األعمال التطوعية للكشــافة اإلسالمية 

الجزائرية.
كمــا يبــرز نشــاطات شــاركت فيهــا 
الكشــافة، في إطار األعمال التحسيسية 
و التضامنية في الجزائر، ســيما خالل 

فترة تفشي وباء كورونا.

n اعتبر الفنان اللبناني، فضل 
شــاكر، أنــه »مــن المعيب« 
على الدولة اللبنانية أن تصدر 
أحكاما بالسجن لمدة 22 سنة، 

»بحق فنان مثله«.
رد الفنان اللبناني فضل شاكر، 
اليــوم الجمعة، علــى األحكام 
الصــادرة بحقه خــالل الفترة 

الماضية.
وعبر تسجيل صوتي بثته قناة 
»الجديد« اللبنانية، قال فضل 
شاكر: »روحوا اسألوا فيروز 
عني، والفنانين الكبار بيعرفوا 

قيمتي«.
قصــة  شــاكر  ذكــر  كمــا 
تلقيه »علبــة هديــة«، جلبهــا 
له شــخص قادم من الســويد، 
مائــدة  أدوات  تحتــوي علــى 
وســكاكين(،  وشــوك  )معالق 

مســتغربا مــن أنــه تــم الحكم 
عليه بالســجن لمدة 15 عاما، 
بينمــا حكم على من ســلمها له 

بالحبس 8 أشهر فقط.
أشار الفنان اللبناني إلى الحكم 
عليه بـ7 ســنين أخرى، بتهمة 
تمويــل اإلرهاب، حيث طالب 
الدولة اللبنانية باستدعاء الشيخ 
أحمــد األســير )وهــو لبناني 
متهم باإلرهاب، في الســجون 
علــى  شــاكر  كان  اللبنانيــة، 
ارتباط به(، وســؤاله حول ما 
إذا كان بالفعل قد قام بمساعدته 

ماديا هو وجماعته أم ال.
وجاءت رســالة فضل شــاكر 
هــذه بعد يوم من طرحه أغنية 
مصــورة جديدة هــي »وينك 

حبيب«.

n نظمــت أمــس تعاونية اللمســة 
الثقافية بباتنــة يوما مفتوحا للتعريف 
خــالل  ورشــات  مــن  بنشــاطاتها 
للتكويــن وإقامة دورات استكشــافية 
إلبراز المواهــب وتطوير القدرات  

للكبار والصغار.
مــن  نخبــة  التظاهــرة حضرهــا    
الدكاتــرة والفنانيــن ورجال اإلعالم 
و تخللتهــا مجموعة من  المداخالت 
قدمها مختصون في علم النفس تلتها 
وصالت غنائية ومــوال للفنان علي 

مالخسو.
في حين أكد لنا الســيد تاعشــيت عبد 
القادر مســؤول بذات المؤسســة في 
تصريــح لجريــدة عيــن الجزائر » 
أنــه تــم اليــوم افتتاح مركز اللمســة 
لألنشــطة والتكوينــات العلمية وكذا 
اللقاء مع األولياء واألستاذة ووسائل 
اإلعــالم لتقديــم شــرح مفصل حول 

البرامج واألهداف ».
فوزي جاب هللا

n بــدأ الفنــان الشــاب عــالء عرفة 
تصوير أولى مشاهده في مسلسل »ضل 
راجل« الذي يقوم ببطولته الفنان ياســر 
جــالل لينضم لنخبة مــن النجوم بجانب 
كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني 
ورنــا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج 
أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح 
لينافســوا بــه فــي الموســم الرمضاني، 
والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسالت 
الدرامية االجتماعية والشــعبية ويناقش 

العديد من صراعات ومشكالت القضايا 
المجتمعية المختلفــة وأحداث تدور بين 

األفراد في المناطق الشعبية.
يذكــر أن آخر أعمال الفنان عالء عرفة 
كان مسلســل جمال الحريم الذي عرض 
الفترة الماضية وحقق نســب مشاهدات 
عاليــة بجانب ردود األفعــال اإليجابية، 
ويأتي مشــاركته في الموسم الرمضاني 
هذا العام بعد أن تألق الموسم الرمضاني 

الماضي من خالل مسلسل االختيار.

إخــراج  مــن  الجيــران  وفيلــم   n
ومشــاركة  خليــل،  مانــو  الســوري 
الممثليــن الســوريين ســامر المصري 
ومازن الناطور وجهــاد عبده، إضافة 

إلى الفنانة البرازيلية تونا دويك.
وشــارك الفنــان عبــده عبــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي مقطعا ترويجيا 
للفيلــم، وكتــب تعريفا مختصــرا عنه 
قائاًل »عندما تشاهدون الفيلم ستعرفون 
كيف وصلنا إلى هنا«، في إشــارة إلى 

واقع الحال في سوريا.
ويقول عبده إنه يجّسد في فيلم الجيران 
شخصية رجل سوري يهودي مقيم في 
مدينة القامشلي شــمال شرقي سوريا، 
ولديه دكان صغير يرزق منه ويحظى 

بحب واحترام كل أهالي البلدة.
وعــن قصــة الفيلم يضيف عبــده -في 
حديث للجزيرة نت- أنها تروي حكاية 
شــيرو وهو فتى كردي في السابعة من 
عمره، ترعرع فــي قرية على الحدود 
الســورية التركية فــي ثمانينيات القرن 
الماضي، وهــي قرية تضم جيرانا من 
جميــع األعراق واألديان، مشــيرا إلى 
أن قصة شيرو تختصر قصة كل طفل 
ســوري حرم من كل شــيء لكنه يحلم 

بمستقبل أفضل.
وعــن دوره فيحمل عبده اســم ناحوم، 

وهــو الجــار اليهــودي ألســرة الطفل 
شــيرو، الذي كان يعيش كٔاي ســوري 
آخر لكن قــدوم البعث وقيام إســرأييل 
قلبا حياته رأًســا على عقب، كما يصفه 

الفنان السوري.
وأما عن مسار األحداث فيتحدث عبده 
عن انتظــار الفتى شــيرو يومه األول 
فــي المدرســة ومجــيء معلمــه الذي 
»سيفتح باب العالم الكبير، بعلمه وأدبه 
وفنــه الذي ترنو إليــه كل طفولة، لكن 
المعلم القادم من العاصمة دمشــق لديه 

مشــروعات أخرى وأفكار مختلفة عن 
أحالم شــيرو،  ولديه طريقته الخاصة 
بتحريض الناس ضد بعضهم بعضا«.

ويكمل عبده أن الطفل شــيرو يكتشــف 
في مدرسته أن ما جاء به المعلم البعثي 
هــو »ســراب أساســه الفتنــة والحقد، 
ويفجــع بمــا اكتشــف ويصبح شــاهدا 
يروي بحرقة قلب قصة 50 سنة كانت 
الســبب للكارثة التي أوصلت بلًدا كان 
يتظلــل العربــي والكــردي واليهودي 
والمســيحي في ظلّه، إلــى ما هو عليه 

اآلن«.
 نقد وجرأة

وفي مســألة حكم المشاهد العربي على 
دور عبــده الــذي يوصــف بأنــه مثير 
للجدل، يؤكد الممثل السوري أن هناك 
حساســية لدى المشــاهد العربي، لكنه 
يراهــن على أنه »يحمل من الوعي ما 
يجعله يفرق بين الديانة اليهودية وفكر 

الصهيونية المتطّرف«.
ويضيــف عبــده قائــال »أعلــم أننــي 
ســٔاتعرض لبعض النقــد لكنني أتحلى 
ببعــض الجرأة وهذا ما يتطلبه أي فنان 
أو كاتب لنشــر الوعي وليس التســلية 
فقط، كما أننــي أعلم تماما أن ليس كل 
يهودي هو صهيوني بالضرورة، وهذا 
مــا نحاول أن نقوله فــي العالم اآلن أن 
ليــس كل مســلم إإرهابيا كمــا يبّث في 

عقول الناس أخيرا«.
ويرفــض عبــده اتهامــه بالبحــث عن 
الشــهرة فــي هوليود عن طريــق أداء 
دور رجــل يهودي واصفــا األمر بأنه 
»فكــرة خاطئة جًدا«، كونه  أّدى دور 
رجل ســوري مســلم »أصّر على دفن 
زوجتــه المتوفــاة في سويســرا باتجاه 
القبلــة وحاز الفيلــم جائزة األوســكار 

المخصصة للطلبة«.

اتفاقية بين وزارة الثقافة و الكشافة اإلسالمية 
الجزائرية من أجل المحافظة على التراث
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n اتصلــت بــي صديقتــي 
هذا الصبــاح طلبــت مني ان 
أكتب مقــاال بريئا عــن أغنية 
الــراي.«؛«. باألمس فقط كنا 
ثالثتنــا نمشــط خراباتنــا بغل 
كبير »؛« غرفــة بحجم علبة 
بصــور  محفوفــة  الكبريــت 
حســني »؛«وأشرطته القديمة 
حــزن وارف يســع كل شــئ 
حتــى أســرارنا الخفية التي ال 
نبوح بها لظال لنا المتلونة«؛« 
وبنفس الحشــرجة تردد ثالثتنا 
أســتغفر هللا مازلــت مراهقــة 
المصيبــة  العجــوز...  أيتهــا 
أنني أريــد أن أفصح لهما عن 
كوابيســي .«؛«..وال أستطيع 
كل ليلة تخرج من رأسي جثة 
الخاشــقجي مقطعــة ثم تختفي 
في رمش الغموض الذي يحفنا 
أيــن يذهب الموتى المشــاهير 
.؟..فــي خضــم نزيــف مــن 
األســئلة الوقحة التــي تلقي بنا 
في قاع الخلفيات والمجاهيل.. 
»؛« بالــكاد أتنفــس مايحدث 

أهرول بسرعة بطيئة كأسلوب 
نجاة مــن معصية الفرح الذي 
قــد ينتابنــي وأنا أوقــع كتابي 
الجديــد »؛« أتشــارك قهــوة 
ســاخنة مع من أحــب ...و أنا 
أعيــد تأثيث أحالمــي الكاذبة 
بمبررات ســخيفة سخيفة جدا 
.. أين يمكنني أن أدفن رأســي 
كل  تالحقنــي  الجثــة  ؟  اآلن 
ليلــة .مقطعة وبــال مالمح .. 
ربما ألنني شــريكة العالم في 
أحزانــه المزيفــة والمفتعلة .. 
وأين يمكنني أن أرجم اإلنسان 
النــذل الــذي ال يتحــرك وهو 
يواكــب جنائز األطفال في كل 
بقعة من رأسي اللعين. مازلت 
أفكر في حسني المسكين ترك 
الكثيــر لصديقتي لتتشــبث به. 
ذاكرة زاخــرة بالدماء... وأنا 
أتبــع صوتــي الدفيــن كم جثة 
ســتالحقني ...طــوال رحلــة 

البحث عن اإلنسان.
بقلم لطيفة حرباوي

جوانيات

حضارة بال قماش

على وتر الشعر 

وقعت وزارة الثقافة و الفنون و الكشــافة اإلســامية الجزائرية يوم الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية شــراكة من 
اجل المحافظة و التعريف بالتراث الثقافي الوطني عبر حمات تحسيسية.

كشــف الفنان الســوري جهاد عبده المقيم في الواليات المتحدة األميركية عن ترشــح آخر أعماله السينمائية »الجيران« لجائزة السينما 
الوطنية السويسرية »سولور 2021«.

الشاعر علي بن رابح
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عين على اإلقتصاد

n بعــد عــرض األحاديــث الصحيحــة التي 
تحمــل لفــظ الســعادة، واأللفــاظ المرادفــة 
للســعادة، والســياق الدال على السعادة، وبعد 
دراســتي للســعادة في علم النفس، ودراستي 
وبحثــي في الّســنّة النبوية عــن كل ما يتعلق 
بالســعادة، وجــدت عناصــر للســعادة كثيرة 
ومتنوعــة، تشــمل اإلنســان وعالقاتــه كلها 
بربه، وبنفســه، وباآلخرين، وتشــمل الجانب 
النفســي  والجانــب  واألخــروي،  الدنيــوي 
والجســدي، وتشــمل العقيدة واألعمال والقيم 
والسلوكيات، فالســعادة طريق حياة، وليست 
مجــرد لفظــة عاديــة، وقــد دلــت أحاديــث 

الســعادة على: ضرورة تحقيــق اإليمان باهلل 
-تعالــى-، والرضا النفســي، واجتناب الفتن، 
والتحلي بالقيم، والتوازن بالحاجات المعنوية 
والجســدية، والتفاؤل والعمل الصالح، ودلت 
مرادفات الســعادة في الّســنّة: على ضرورة 
التفكيــر  بأنواعــه، وعلــى  تحقيــق األمــان 
اإليجابــي، وعلــى ضرورة وجــود انفعاالت 
إيجابيــة في حياة الفرد ليكون ســعيًدا، وعلى 
السالمة في كل األمور، والرضا، والبشرى، 
والفرح والســرور، والخير والتوفيق والبركة 
والنعيــم وغيرهــا من األمــور اإليجابية التي 

تحصل للعبد وتحقق له السعادة.

معنى جامع ملفهوم السعادة
ومن خــالل هــذه المعانــي يمكــن الوصول 
إلــى معنى جامع لمفهوم الســعادة في الّســنّة 
النّبويّــة، وفيمــا يلي محاولة تســجيل تعريف 
للســعادة، ففي الحقيقة خالل كتابتي للدراســة 
وجدت إشــكاليّة كبرى عند الناس عموًما في 
تحديــد معنى الســعادة، وفــي المقابل وجدت 
إقبــااًل كبيًرا منهم للبحث عنهــا، وقد وجدتها 
واضحــة في منهــج النبي – صلــى هللا عليه 
وســلم -، وعلماء اإلســالم بيّنــوا طريقها من 
خالل القرآن والّســنّة وتكلّمــوا عنها، لكن لم 
يحّددوها بتعريف خاص، وهنا أحاول تسجيل 
تعريٍف لها مســتفيدة من منهج النبي – صلى 
هللا عليه وســلم-، ومن كالم العلماء في بيانها 
فيمكن القول إن السعادة: هي حصول الرضا 
المصاحــب لإليمــان باهلل -تعالــى-، وتطبيق 
منهــج النبــي – صلى هللا عليه وســلم – في 

الحياة الدنيا، للفوز بالجنة في اآلخرة.
الشعور بالرضا أساس السعادة

وقــد لخصت مفهوم الســعادة بهذا التعريف؛ ألن 
الشــعور بالرضا أســاس الســعادة والراحة وكل 
المشــاعر اإليجابيــة، وقد أكد علــى ذلك علماء 
النفــس، وهــذا الرضــا ال يحصــل للعبــد إال إذا 
صاحــب ذلك إيمان قوي وإتبــاع لمنهج النبي – 
صلى هللا عليه وسلم – في كل األمور، وباإليمان 
وإتبــاع منهــج النبي – صلى هللا عليه وســلم – 
يجمع العبد الدين والخير كله في الدنيا واآلخرة، 
وعلــى العبــد االقتــداء بالنبي – صلــى هللا عليه 
وسلم – في التوســط واألخذ بالحاجات الروحية 
والجســدية حتى يمأل حياته بالنشــاط والحيوية، 
والمؤمن الحق يعلم أن الدار داران، وأن السعادة 
ســعادتان، فال تقف سعادته على حصول الرضا 
والطمأنينــة في الدنيا، وإنمــا تمتد لآلخرة بالفوز 
بالجنة ونعيمها الشامل ألنواع الملذات وأطيبها.

 أساس السعادة والراحة اإليمانية.. 
الشـعـور بالرضا

n أخلت المحكمة الهندية العليا ســبيل الممثل 
فاروقــي بكفالــة بعــد أن أمضــى 37 يومــا 
بالســجن، وكان الممثــل الكوميــدي الهنــدي 
المســلم منور إقبال فاروقي )29 عاما( يتطلع 
لتحقيــق المزيد مــن النجاح فــي رحلته الفنية 
خالل العام الجاري، حيث قام بجولة واســعة 
في الهنــد، ووصل عدد مشــتركي قناته على 
يوتيوب 500 ألف، لكن كل شيء انقلب رأسا 
على عقــب بعد اعتقالــه بتهمــة التعدي على 
مشاعر الهندوس، ويلقى اعتقاله الضوء على 
»حملة ممنهجة للتضييــق على حرية التعبير 
في الهنــد منذ 2014« بحســب تقرير مجلة 

»تايم« األميركية.
اقتحام واعتقال

مســاء األول مــن جانفي، اقتحمــت مجموعة 
مــن القوميين الهنــدوس مقهــى بمدينة إندور 
فــي واليــة ماديا براديش وســط الهنــد، كان 
مــن المقــرر أن يــؤدي فيه فاروقــي عرضا 
كوميديــا.. صعــد أحــد المقتحمين للمســرح 
واتهم فاروقي بإيذاء مشــاعر الهندوس بفيديو 
نشره على يوتيوب في أفريل 2020، تحدث 
فيه بشــكل ســاخر عــن إلههم رامــا وزوجته 
ســيتا، وفــي موقف نــال إعجــاب الجمهور، 
رد فاروقــي موضحا أنه ال يســتهدف الديانة 
الهندوســية، وأنــه ألقــى نكاتا عن المســلمين 
أكثــر من الهنــدوس، وأعرب الممثل الشــاب 
عن أســفه بشــأن ذلك المقطع الذي حذفه من 
يوتيــوب منذ فترة طويلة، مضيفــا أنه نال ما 
يكفي بسبب المقطع، حيث أرسل إليه كثيرون 
عبر مواقع التواصل تهديدات بالقتل، كما ُقّدم 

ضده بالغان للشرطة.
اتُّهم فاروقي بنشر تعليقات 

»غري الئقة، مبتذلة«
بعدها نزل مقتحم المســرح، وصاح الجمهور 

مساندا فاروقي الذي رفع يديه امتنانا، لكن بعد 
دقائق اقتحمت الشــرطة المكان وألقت القبض 
علــى الممثــل، والحقــا، اتضــح أن المقتحم 
هو أكالفيا الكســمان ســينغ غور، ابن رئيس 
بلدية المدينة والعضو بحــزب بهاراتيا جاناتا 
الهندوســي المتشــدد والمســيطر على مقاليد 
الســلطة فــي البالد منــذ 2014، وينتمي إلى 
»هند راكشــاك« إحدى الجماعات الهندوسية 
المرتبطة بالحــزب الحاكم، ورغــم تبريراته 
وقتها اتُّهم فاروقي بنشر تعليقات »غير الئقة، 
مبتذلة« حول اآللهة الهندوســية يعاقب عليها 
القانون، وتُصنّف ضمــن »األعمال المتعمدة 
والمســيئة التي تهدف إلثارة المشاعر الدينية 
ألي فئة من خالل المساس بدينها أو معتقداتها 
الدينية«. وكان مهددا بالسجن 4 سنوات بسبب 
تلك التهم، وتم القبض على 4 من زمالئه ذلك 
المســاء، وبعد يومين وبســبب ضغط وسائل 
اإلعالم، اعترفت الشرطة بأن االدعاءات ضد 
الممثل الكوميدي اعتمدت على رواية الشــاب 
الهندوســي. لكن الضابط المسؤول أصّر على 

أن فاروقي أساء للهندوس عن قصد.

 n أطلق اتحاُد المؤسسات االجتماعية في أوكرانيا »الرائد« بالتعاون 
مــع صنــدوق »Helfen Muslim« - مبــادرًة خيريــة لمســاعدة 
المحتاجيــن في منطقة »خيرســون« جنوب أوكرانيا، في إطار مبادرة 
خيريــة في عمــوم أوكرانيــا، وفي اآلونــة األخيرة قــام كلٌّ ِمن اتحاد 
الرائــد و«Helfen Muslim« بإرســال أكثر من 80 طنًّا من الفحم 
لمســاعدة المحتاجيــن في تجاوز صعوبة الطقس البارد، وقال ســيران 
عريفوف رئيس اتحاد الرائد: »خالل هذه األيام رأيُت بنفســي الوضع 
الصعب لبعض الســكان المحليين، وخاصة كبار الســن، واألســر ذات 
العائل الوحيد، فهم يحتاجون حّقًا إلى الدعم والمساعدة باستمرار؛ ألنهم 
واجهــوا ضائقة مالية شــديدة«، وقام المتطوعون فــي الحملة الخيرية 
بتوصيل مجموعات من األطعمة مباشــرًة إلى منازل المحتاجين، وفي 
غضون ثالثة أيام قاموا بزيارة 150 عائلة في عدة منطقة »خيرسون« 

جنوب أوكرانيا.
مساعدة األشخاص الذين يواجهون صعوبات 

اجتماعية ومادية هدف مهم
وأكد ســيران أريفوف أن مساعدة األشخاص الذين يواجهون صعوبات 
اجتماعية ومادية، هدف مهم دائًما ما يسعى اتحاد الرائد لتحقيقه، وتابع 
سيران أريفوف أنه منذ بداية العام حَصلت العديد من العائالت المحتاجة 
من كييف وزاباروجيا ودنيبرو بالفعل على كميات من المواد الغذائية، 
ومن مدينة »زاباروجيا« جنوبي وســط أوكرانيا، قام نشــطاُء المركز 
الثقافي اإلســالمي بتســليم ما يقُرب من 50 سلة من المواد الغذائية إلى 
المحتاجيــن، ضمن المبادرة الكبرى التي تشــارك فيها المراكز الثقافية 

اإلسالمية في مدن مختلفة من أوكرانيا.
توزيع ما يقرب من 200 كيلو من املالبس إىل اآلن

وقــال محمــد ماموتــوف إمام مدينــة زاباروجيــا: »يوجد فــي مدينتنا 
العشــرات مــن كبار الســن من المســلمين معظمهم يزورون المســجد 
بانتظام منذ سنوات، وخاصة أيام الجمعة؛ يقوم هؤالء األشخاص دائًما 
بمســاعدة المجتمع بأي طريقة ممكنة، ومــع ذلك في بعض األحيان ال 
رنا هذه المرة تعويض ذلك«، وتابع  نكون قادرين على دعمهم، لذلك قرَّ
عنــا بالفعل ما يقُرب من 50 ســلة غذائية  محمــد ماموتــوف: »لقد وزَّ
على مدار أســبوع، لقد ســِمعنا العديد من كلمات االمتنان، وبالطبع هذا 
يحفِّزنــا لمواصلة العمل، وســنقوم بالتبرع بمزيد من ســالل البقالة في 
األســابيع القادمة«، وفي نفس السياق انضمَّ أعضاء المركز اإلسالمي 
فــي مدينة دنبرو ثالــث أكبر مدن أوكرانيا - إلــى حملة جمع المالبس 
وتوزيعها على المحتاجين، حيث قاموا بتوزيع ما يقرب من 200 كيلو 

من المالبس إلى اآلن.

  إسهامات خريية إسالمية 
بأكرث من مدينة يف أوكرانيا

 تتارســتان تزتني بـ 16 مسجدا 
جديدا خالل عام 2020

n  أفــاد المكتُب الصحفــي لإلدارة الدينية 
اإلســالمية فــي »جمهورية تتارســتان« 
التابعة لروســيا - أنه َتمَّ افتتاُح 16 مسجًدا 
في تتارســتان خالل عام 2020 في أكثر 
مــن مدينــة ومنطقة بالجمهورية، وأشــار 
المكتُب الصحفي إلى أن »المساجد الجديدة 
َتمَّ بناؤها في مناطق )توكاييفسكي وأرسكي 
وأليكسيفســكي وبافلينســكي وسابينســكي 
ومينديليفسكي  وإيالبوغا  ونيزنكامســكي، 
وبوينسكي وألكيفسكي وبيستريتشينسكي(، 
كما شــِهدت مدينة »نابريجنيي تشــلني« 
الواقعــة على الضفة اليســرى لنهر كاما - 
بناَء مســجد على طــراز معماري جذاب، 
وذلــك   ،»Chaly Yar« اســم  تحــت 
بحضور مفتي جمهورية تتارستان، وتبلغ 
المســاحة اإلجماليــة للمســجد 450 متًرا 
مربًعا، ويضم عدَة فصوٍل دراســية وقاعة 
 Chaly« منفصلة لألحداث، ويسع مسجُد
Yar« أكثَر من 200 شــخص، ويُعد أول 
مســجد عالــي التقنية في المدينــة، ويتميَّز 
بمظهر معماري غير عادي، كما َتم إعادة 
بنــاء مســجد تاريخي في قريــة »نيجنيايا 
بيريســكي« فــي منطقــة »أتنينســكي«، 
وحَضــر   ،1769 عــام  بُنــي  قــد  كان 
االفتتاَح رئيُس جمهورية تتارســتان رستم 

مينيخانوف.

بتهمة إيذاء مشاعر الهندوس بفيديو نرشه عىل يوتيوب

اعتقال ممثل مسلم بالهند يلقي الضوء 
على حملة ممنهجة لقمع حرية التعبير

إسالميات

دعاء اليوم

n  اللهــم لــك الحمــد أنت نــور الســماوات واألرض ومن فيهن 
ولك الحمد، أنت قيوم الســماوات واألرض ومن فيهن ولك الحمد، 
أنت الحــق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، 
والنبيون حق، والســاعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أســلمت، وبك 
آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، 
فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى 

ال إله إال أنت.

الكثير في السنة النبوية تحدث عن كل ما يتعلق بالسعادة

 n  خــرج أميــر المؤمنين عمر بن الخطاب، ذاهبا إلى بالد الشــام، 
وكان معــه بعــض الصحابة.وفي الطريق علــم أن مرض الطاعون قد 
انتشــر في الشام، وقتل كثيرا من الناس، فقرر الرجوع، ومنع من معه 
من دخول الشام.فقال له الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا 
مــن قدر هللا يا أمير المؤمنين؟فرد عليه أمير المؤمنين: لو غيرك قالها 
يــا أبــا عبيدة!ثم أضاف قائاًل: نعم نفر مــن قدر هللا إلى قدر هللا؛ أرأيت 
لــو أن لك إبال هبطت واديا لــه جهتان: إحداهما خصيبة )أي بها زرع 
وحشائش تصلح ألن ترعى فيها اإلبل(، واألخرى جديبة )أي ال زرع 
فيهما، وال تصلح ألن ترعى فيها اإلبل(، أليس لو رعيت في الخصيبة 

رعيتها بقدر هللا، ولو رعيت في الجديبة رعيتها بقدر هللا؟

درس وعبرة
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n    حتــى يتمكــن الزوج أو الزوجة مــن تحقيق هدفه 
وتمكيــن المحكمــة مــن االســتجابة لطلبــه المتمثل في 
التصريــح له بفك الرابطــة الزوجية فان القانون اوجب 
عليــه إتباع إجراءات محــددة بدونها ال يمكن إعارة أي 
اهتمــام لهذا الطلب وعليه اســتحالة تحقيــق الغاية منه 
،ونعني بذلك اإلجراءات الخاصة بالتقاضي في دعوى 

الطالق.
املحكمة املختصة للفصل يف دعوى الطالق:

لقد ورد في المادة 40/2 من قانون اإلجراءات المدنية 
و اإلداريــة ” فــي مــواد الميراث، دعــاوى الطالق أو 
الرجوع، الحضانة،النفقة الغذائية و الســكن ترفع على 
التوالي أمــام المحكمة التي يقع فــي دائرة اختصاصها 
موطــن المتوفــى، مســكن الزوجيــة، مكان ممارســة 
الحضانــة، موطــن الدائن بالنفقة، مكان وجود الســكن 
”وهــذا يعنــي انه كلما بادر الــزوج برفع دعوى يطلب 
من خاللها الحكم له بالطالق أو قامت الزوجة بمرافعة 
زوجهــا لنفس الغرض فان المحكمــة المختصة للفصل 
فــي الدعــاوى الرامية إلى فــك الرابطــة الزوجية هي 
المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مســكن الزوجية، 
أو مقر إقامة الزوجين فلو فرضنا مثال أن شــخصا كان 
يقطن بمدينة وهران و تزوج بفتاة من قسنطينة و استقر 
معهــا بالجزائــر العاصمة حيث يوجد مســكن الزوجية 
،فان دعوى فك الرابطة الزوجية أمام محكمة الجزائر 

رفع الدعوى:
بالرجــوع إلــى المــواد 14، 15 و 17 مــن قانــون 
اإلجــراءات المدنيــة و اإلداريــة و بصفــة عامة يمكن 

شرحها كما يلي:
-يقــوم المدعــي أو وكيلــه أو محاميه بإيــداع عريضة 
مكتوبة موقعة و مؤرخة بأمانة ضبط المحكمة بعدد من 

النسخ يساوي عدد األطراف.
-دفع الرسوم القضائية.

-الجهة القضائية التي ترفع أمامها.
-اسم ولقب المدعي وموطنه.

-اسم ولقب و موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن 
معلوم فأخر موطن له.

-عرضــا موجــزا للوقائــع و الطلبات و الوســائل التي 
تؤسس عليها الدعوى.

-اإلشــارة عنــد اإلقتضــاء إلــى المســتندات و الوثائق 
المؤيدة للدعوى.

شروط قبول الدعوى:
هناك شــروط عامة البد من اســتيفائها لقبول إقامة أي 

دعوى أمــام المحكمة ومن بينها دعــوى الطالق وهذه 
الشروط نصت عليها المادة 13 ق إ م إ

وتخص الصفة والمصلحة. وهناك شرط خاص بدعوى 
الطالق يتمثل في تقديم نسخة من عقد الزواج مستخرجة 
من سجالت الحالة المدنية وبدونها تحكم المحكمة حتما 

بعدم القبول للدعوى.
هل تتضمن دعــوى الطالق إجراء يميزها عن 

الدعاوى األخرى؟
نعــم و هذا اإلجراء يتمثل في جلســة الصلح التي تميز 

دعــوى الطالق هذا إذا ما اســتثنينا طبيعة الحال بعض 
الدعاوى المواد اإلداريــة وقد نصت على هذا اإلجراء 
المادة 49 من قانون األســرة حيث قررت بأن الطالق 
ال يثبــت إال بحكم بعد محاولة صلح من طرف القاضي 
وســواء نجح أو فشل في هذا المسعى فان القاضي يقوم 
بتحرير محضر يضمنه ما توصل إليه من نتائج ويلحقه 
بملــف الدعوى. و قد نظم المشــرع إجــراءات الصلح 
فــي قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية في المواد من 

439إلى 443 منه .

     إجراءات رفع دعوى الطالق وفقا 

لقانون شؤون األسرة الجزائري

21عين على القانون

n   المحامية و الناشــطة الحقوقية األســتاذة بغدادي 
ترعي فتيحة  من مواليد مدينة قسنطينة ، من خريجات 
»كــوالج الفــران:  ثانويــة الحريــة حاليا  بقســنطينة  
مــا بيــن ســنة 1971 و ســنة 1974 ، للتحصل في 
نهايتها على شهادة البكالوريا  وتلتحق  بجامعة االخوة  
منتوري قســنطينة ، كليــة الحقوق و العلــوم اإلدارية 

دفعة 1978 .
التحقت بسلك المحاماة في 10 أكتوبر 1983 ، وبرز 
إسمها ضمن قائمة أبرز النشطاء الحقوقيين بالجزائر. 
عينــت باللجنــة الوطنيــة أو ما يعــرف مجلس حقوق 
اإلنسان في أكتوبر 2001 ، كما عينت مندوبة جهوية 

لواليات الشرق .

عضــو بالمركز الدولــي للقانون الدولي و اإلنســاني 
ســنة 2000 ، و عضــو مؤســس في عــدة جمعيات 
، و رئيســة لجمعيــة نور لحماية و ترقيــة المرأة منذ 
فيفري 1999، و نائب بالمجلس الشعبي الوطني منذ 

2017 و عضوا باللجنة القانونية.
عرفت هذه المرأة بكفاءتها وعشــقها لمهنة المحاماة ، 
ما جعلها تبرز بقوة في الوسط القضائي ، وهو ما فتح 
لها المجال واســعا لدخول معتــرك الدفاع عن حقوق 
اإلنســان ثم عالم السياسة ضمن حزب جبهة التحرير 

الوطني . 
سرور بومزبر 

 المحامية بغدادي تريع فتيحة
مدافعة رشسة عن حقوق اإلنسان

استشارات قانونية 

 سؤال
 

يتقــرر  المطلــق  البطــالن 
بالتراضي أو التقاضي ؟ 

ج- البطــالن المطلــق ال يتقرر 
بالتراضــي  وال  بالتقاضــي 
وال يحتــاج الى حكــم او قرار      
قضائيين لتثبيته فالمحكمة تحكم 
بــه تلقائيا ويتمســك به كل ذي 
مصلحــة ” المتعاقدين والخلف 
العام والخاص والدائنون ” ألنه 
كل ما بني على باطل فهو باطل

سؤال 2 
يكــون الوعــد بالتعاقــد ملزما 

لجانبين و يسمى عقدا ابتدائيا
ج- نعــم : ألن الوعــد بالتعاقــد 
عندمــا يكــون ملزمــا لجانبين 
يســمى بالعقد االبتدائي ويكون 
اتمام العقد النهائي رهنا بحلول 
الميعــاد ويشــترط فيــه توافره 
على جميع المســائل الجوهرية 
للعقد وال بد ان يصب في الشكل 
قانونــا وحكمه وارد  المطلوب 
فــي التقنين المدنــي الجزائري 

المواد 71و 72 منه

سؤال 3
مــن له الحق في االعتراض على 
الخطبــة؟ هل هناك ســن قانوني 
للخطبــة؟ هل يمكــن العدول عن 

الخطبة؟ 
ج-الولي الشرعي للمرأة القاصر 
لــه الحق فــي رفــض الخطبة إذا 
رأى أن ذلــك من مصلحة المرأة.
لــم يحــدد القانون ســن شــرعي 

للخطبة.
حســب ما جاء في المــادة 5 من 
قانــون األســرة فإنــه يمكن ألي 
طــرف وفي أي وقت العدول عن 
الخطبة إال أنه على الطرف الذي 
صدر منه العدول أن يرد للطرف 
اآلخر ما لم يســتهلك مــن الهدايا 
أو قيمتــه، كمــا يمكــن للطــرف 
الذي تضــرر ماديا أو معنويا من 
العــدول أن يطالــب بالتعويــض 

)المادة 5 من قانون األسرة(

 من الدستور

  n  علــى كل أجهــزة الدولــة 
المختصــة أن تقــوم فــي كل وقت 
ـــوفي كل مكان ،وفي كل الظروف 

بتنفيذ احكاك القضاء 

 المادة 171 من دستور 1976

 وزارة العدل
 دورة تكوينية حول موضوع “العالج النفيس األرسي المتعدد األرس”

شخصية وقانون 

صفحة أسبوعية تعني 
 بشؤون القانون

 و العدالة
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 n   في إطار برنامج عمل مشروع التعاون المقام 
بين وزارة العدل – المديرية العامة إلدارة السجون-
 ،)PNUD( وبرنامــج األمم المتحــدة اإلنمائــي
تم تنظيــم دورة تكوينية حــول موضوع “العالج 
النفسي األسري المتعدد األسر” لفائدة 25 نفسانيا 
عياديــا عامال بالمؤسســات العقابيــة خالل الفترة 
مــن 07 إلى 11 فيفــري 2021 بفندق الماركير 

بالجزائر العاصمة.
نشــطت  هــذه الــدورة التكوينيــة الســيدة/ ايت 
وندلــوس سميرة أســتاذة جامعية مختصة في علم 

النفس العيادي وممارســة للعالج األسري بجامعة 
تيزي وزو.

يهــدف هــذا التكويــن للتحضير لوضــع برنامج 
عالجــي متخصــص موجــه للتعامــل مــع أســر 
المحبوســين وتحفيزهــا بغيــة إشــراكها وزيــادة 
انخراطهــا ومســاهمتها في مســار إعــادة إدماج 
ذويهــا المحبوســين كما يتضمــن التكوين جوانب 
نظريــة ونماذج تطبيقية لهذا النوع من األســاليب 

العالجية الحديثة.
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استراحة

روجر بايكون..
املعلم املذهل 

بايكــون )1220 / 611  روجــر           n
هـــ – 1292 / 693 هـــ ، ويعرف أيضاً باســم 
المعلم المذهل كان فيلســوفا إنجليزيا وراهباً ،وهو 
الــذي وضع التأكيــد على التجربة. ويشــكر أحياناً 
على إنجــازه كأول أوروبي يضــع قوانين المنهج 
العلمي وقــد أثــرت أعمال أفالطون عليــه عندما 
رأى العلــوم اإلسالمية ســجن لفتــرة حوالــى عام 

1278 م . بسبب آرائه واهتماماته  
في إيلشيســتر في  باكــون  روجــر  ُولــد 
مقاطعة سومرســت اإلنجليزية خالل أوائــل القرن 

الثالث عشــر في إحدى الســنوات التالية: 1210 أو 1213 أو 1214 أو 
1215،  ويميــل العلماء إلى تقدير تاريخ عام ميالده في عام 1220 رغم 
وجــود خالفات حول ذلك،  المصدر الوحيد لتاريخ ميالده هو ما كتبه عام 
1267 في كتاب )العمل العظيم المجلد الثالث(: »مر أربعون عاما منذ أن 
تعلمــت األبجدية ألول مرة«. يفترض واضعوا التواريخ األخيرة أن كالمه 
يشير إلى األلفبائية نفسها، لكن باكون استخدم المصطلح في مكان آخر من 
كتابه لإلشارة إلى الدراسة االبتدائية أو )المقدمات( أو )التعاليم( التي شكل 

مناهج العصور الوسطى ويبدو أن وضع عائلته كان جيًدا.
درس باكون في جامعة أكسفورد. غادر روبرت جروسيتيست قبل وصول 
باكــون بفتــرة قصيــرة ،إال أن اعمالــه وتراثه أثروا على نحو شــبه مؤكد 
فــي الباحث الشــاب،  ومن المحتمل أن باكون قــام بزيارته الحًقا مع وليام 
شيروود في لينكولن ،  أصبح باكون أستاًذا في جامعة أكسفورد، حيث كان 
يحاضر في فلسفة أرسطو،  ال يوجد أي دليل على نيله درجة الدكتوراه.

اعتمــدت الفلســفة األوروبيــة فــي العصور الوســطى غالًبا على التوســل 
وعلــى  أغســطينوس،  مثل القديــس  الكنيســة  بالمرجعية ألعضــاء 

أعمال أفالطون وأرسطو التي ترجمت إلى اللغة 
الالتينية ترجمة غير دقيقة )كانت الترجمة خاطئة 
تماًما في بعض األحيان(. بدأ بحلول القرن الثالث 
عشــر توفــر أعمال جديــدة وإصــدارات أفضل 
)بالعربية أو ترجمات التينية جديدة من العربية( 
مــن خــالل تدفقها شــمااًل من إســبانيا. اســتخدم 
روجــر باكون فــي كتاباتــه كالم أرســطو الذي 
طلــب فيه جمــع الحقائق قبل اســتنباط العلم ضد 
ممارســات معاصريه من العلماء قائال: »من هنا 

يبدأ إسكات العقل.
دعا باكون أيًضا إلى إعادة النظر فيما يتعلق بعلم 
اإللهيــات. وقــال إنــه بداًل مــن مناقشــة الفروق 
الفلســفية البســيطة يجــب على علمــاء الالهوت 
تركيــز اهتمامهــم بشــكل أساســي علــى الكتاب 
المقدس نفسه وتعلم لغات مصادره األصلية بدقة. 
كان يجيــد العديــد مــن هذه اللغــات، وكان قادًرا على مالحظــة العديد من 
أخطاء الكتاب المقدس وأعمال الفالســفة اليونانيين التي أسيء تفسيرها أو 
ترجمتهــا من قبل علماء يعملون باللغة الالتينية. كما طالب بتعليم دارســي 

علم الالهوت الفلسفة الطبيعية وإضافتها إلى مناهج العصور الوسطى.
مــن أبــرز أعماله كتاب العمــل العظيم يحتوي أكبر أعمــال باكون ”العمل 
العظيم«علــى أبحــاث في الرياضيات والبصريات والخيمياء وعلم الفلك، 
واحتوى على نظريات عن مواقع وأحجام األجرام الســماوية. وهو مقســم 

إلى سبعة أقسام هي:
   األسباب األربعة العامة للجهل البشري ، تقارب الفلسفة مع علم الالهوت 
، فوائد القواعد النحوية ،                   فائدة الرياضيات في علوم الفيزياء 

، علم المنظور،  العلوم التجريبية ، فلسفة األخالق.
 أشهر أقواله

 الوصــول إلى الحقيقة يتطلب إزالة العوائــق التي تعترض المعرفة، ومن 
أهم هذه العوائق رواسب الجهل، وسيطرة العادة، والتبجيل المفرط لمفكري 

الماضي، إن األفكار الصحيحة يجب...

n   نظــر رجــل إلــى زوجتــه وهــي 
صاعدة الســلم فقال لها : انت طالق إن 
صعــدت ، و طالق إن نزلت ، و طالق 

إن وقفت .

فرمت بنفسها على األرض .
فقــال لها :  فــداك أبي و أمي ، إن مات 
االمــام مالك احتاج إليك أهل المدينة في 

أحكامهم .

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 
امرأة ذكية 

 ابن الرزاز اجلزري اول خمرتع للروبوت
يف رحاب العلم واإلميان  

n    بديــع الزمــان أَبــو العــز بــن 
إسماعيل بن الرزاز الجزري الملقب 
 )1136-1206 ( لجــزري  ا   بـ
، عالــم مســلم عربــي ، يعتبــر من 
أعظــم المهندســين و الميكانكيــن و 

المخترعين في التاريخ .
ولــد الجــزري فــي منطقة جزيــرة 
ابــن عمر التي تقع اليــوم في األقاليم 
الشــمالية على نهر دجلة،  الســورية 
المهندســين  كرئيــس  عمــل  ثــم 
في ديــار بكر )آمد( شــمال الجزيرة 
الفراتيــة. حظــي الجــزري برعاية 
أرتــق،  بكر من بنــي  حكام ديــار 
ودخل في خدمــة ملوكهم لمدة خمس 
وعشــرين ســنة، وذلــك ابتــداء من 
ســنة 570هـ/1174م، فأصبح كبير 
مهندســي الميكانيكا في البالط، صمم 
الجــزري آالت كثيــرة ذات أهميــة 
كبيرة كثير منها لــم يكن معروفا في 
أي مكان في العالم من قبل. من آالته: 
آالت رفع الماء وســاعات مائية ذات 
نظــام تنبيه ذاتــي وصمامات تحويل 
وأنظمــة تحكــم ذاتي وكثيــر غيرها 
شــرحها فــي مؤلفــه الرائــع المزود 
برســومات توضيحيــة الذي أســماه 
”الجامع بين العلــم والعمل النافع في 

صناعة الحيل«.
ُعــرف عن الجزري بأنــه يجمع بين 
العمــل والعلم، وقد صمــم العديد من 
اآلالت، منها: مضخة ذات أسطوانتين 
متقابلتيــن، وهــي ذاتهــا المضخات 
الكابســة والماصــة. نواعيــر رفــع 
الماء، إذ إنّها تعمل على االستفادة من 
الطاقة الجارية فــي األنهار. مضخة 
الزنجير والدالء، وهي نوع من آالت 
الســقوط، وال بد من اإلشارة إلى أّن 
هــذه اآلالت تعطــي مــردوداً حركياً 
نتيجة نــزول الماء علــى المغارف، 
علماً أن هذه اآلالت تتطلب رفع نسبة 
الماء عن طريق االســتعانة بالسدود 
أو المصــادر المائيــة األخرى. آالت 

ذاتيــة الحركة. ســاعات مائية. آالت 
هيدروليكية. 

العديــد مــن الســاعات المائيــة التي 
أخــذت اســمها مــن شــكلها الظاهر 
عليهــا، مثل ســاعة القرد، وســاعة 
الفيــل،  وســاعة  البــارع،  الرامــي 
وساعة الطبال، وساعة الكاتب، علماً 
أّن ساعة الفيل تعتبر أهم اختراعاته. 
العديد من الســاعات التي تعمل على 

فتائل القناديل.
 أوّل روبوت يف التاريخ كان 

من صنع الجزري
في كتابــه »الجامع بين العلم والعمل 
النافــع فــي صناعة الحيــل« والذي 
يعتبر األطروحة األهم في الهندســة 
الميكانيكيــة، يصــف الجــزري أهم 
ابتكاراته، تّم تصنيفها إلى ست فئاٍت 

أساسية.
ومن بين اختراعات الجزري المذهلة 
والســابقة ألوانهــا بقــرون اختراعه 

ألّول روبــوٍت فــي التاريــٍخ، وذلك 
بعــد أن طلب منــه حاكم ديــار بكر 
أن يصنــع لــه آلــًة تغنيه عــن الخدم 
كلّمــا أراد الوضوء، فقــام الجزري 
باختــراع روبوت على شــكل صبٍي 
يمســك فــى يــده إبريــق مــاء، وفي 
اليد األخرى منشــفة، وعلى عمامته 
طائــر، وعند موعد الصــالة يصفر 
الطائــر، ثم يتقدم الخادم نحو ســيده، 
ليصــّب الماء فــي اإلبريــق بمقدار 
معين، وعقــب االنتهاء من الوضوء 
يقدم له المنشفة، ثم يعود إلى مكانه.
أيًضا بصناعــة أول  الجــزري  قــام 
نســخٍة بدائيــة مــن األلعــاب التــي 
صنعــت بصــورة إنســان، وتعمــل 
بوظيفة مبرمجة لها مسبًقا، فقد صنع 
فرقة موسيقية تطفو على سطح الماء 
مؤلفة من شخصيات عدة، كل واحدة 
منهــا تصــدر صــوت آلة موســيقية 
معين. وقد وصف مارك إي ريتشمان 
فــي كتابــه »تاريخ تطور اإلنســان 

اآللــي«، فرقــة الجزري الموســيقية 
بالقول: »علــى عكس اإلغريق، فإن 
األمثلــة العربيــة لإلنســان اآللــي ال 
تعكــس تطوًرا مفصلًيا فــي التصميم 
فحســب، بل تعكس توجها الستخدام 
المــوارد المتاحة لراحة اإلنســان«. 
اآللــة  هــذه  الجــزري  وقــد صنــع 
الموســيقية خصيًصا لتسلية ضيوف 

البالط الملكي في ديار بكر.
وألّن »اإلنســان ابــن بيئته« كما قال 
عالــم االجتمــاع تشــارلز دارويــن؛ 
فإن تأثــر الجزري ببيئتــه الزراعية 
جعلــه يفكر في ابتكار حيٍل هندســية 
تساعد مجتمعه على تطوير الزراعة 
والري، فقــد صمم في البدايات آالت 
كثيــرة، جلهــا تعلــق برفع المــاء أو 
الســاعات المائيــة ذات نظــام التنبيه 
الذاتــي وقــام برســمها وتوضيحهــا 

وتطبيقها في كتابه.
فــي كتابه أيًضا يتحدث الجزري عن 
ســاعة المــاء وهي ســاعة اخترعها 
الجــزري تعمــل علــى ضبــط نظام 
التغذية االسترجاعية، وبهذا االختراع 
صنع المهندس الفذ أدّق ساعة شمعية 
فــي التاريــخ، قدمت حجر األســاس 
لالبتــكار المعروف اليوم بـ»ســتوب 
ووتش« لقياس الزمن الذي تستغرقه 
عملية ما، وهي الســاعة التي يصفها 
المهندس والمؤرخ البريطاني دونالد 
ترجمته لكتــاب  في مقّدمــة  هيــل 
الجزري بالقــول »إنها احتوت على 
تقنيــة الحركــة الذاتيــة، وذلــك عن 
طريق شــمعة وضعــت على صحن 
وكلمــا  أســطوانات،  تحتــه  خفيــف 
احترقت الشــمعة وخف وزنها دفعت 
األســطوانات الصحــن إلــى األعلى 

بشكٍل مستمٍر«.
توفي عام )607هـــ1210-م( علماً 
أّن بعــض الروايات تشــير إلــى أنّه 

توفي عام )602هـ1206-م.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

-هل تعلم أن خلية الدم الفردية تستغرق 
حوالي 60 ثانية لتدور دورة كاملة في 

الجسم.
-هل تعلم أن الضوء يستغرق 8 دقائق و 19 ثانية 

عند انتقاله من الشمس إلى األرض.
-هل تعلم أنه تم اختراع الكرسي الكهربائي من قبل طبيب أسنان.

- 1917  والدة هربرتهاوپتمان، 
عالم رياضيات أمريكي حاصل على جائزة نوبل 

في الكيمياء عام 1985.
مملكــة  تصبــح  البحريــن   2000  - ،

أول ملك للملكية الدستورية هو آخر أمير حمد بن عيسى ال خليفة .
- 2015 وفاة ميكله فريرو، رجل أعمال إيطالي ومبدع نوتـاِل وتيك 

تاك وبيضة كندر وروش فريرو. 
- 2018 جاكوب زوما يستقيل من منصب رئيس جنوب افريقيا .

تقدم شخص للزواج من فتاة 
، وكان يمضغ العلكة ، فسأله 

أب العروسة.هل هذا وقت مضغ العلكة 
لي ، فقــال العريــس : هــذا ضــروري بالنســبة 

بعد السيجارة ، فقال األب وهل تدخن كثيرا ..قال العريس : 
عندما ألعب القمار ، قال األب :منذ متى وأنت تلعب القمار 

. قال العريس : منذ خروجي من  السجن . قال األب : لماذا 
دخلت السجن . فرد  العريس : ألني قتلت والد عروسة رفض 

أن يزوجني بها. قال األب على بركة هللا نقرأ الفاتحة.   

الحياة تصبح رائعة إذا تركك الناس وشأنك . 

شارلي شابلن

وني يبان خيطك يف الربدعة.. 

يضرب هذا المثل لالستهزاء واحتقار عمل شخص أو حالته 
أمام اآلخرين .

       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.

األحد  14 فيفري  2021
الموافق لـ 2  رجب 1442



n وفــي هــذا اإلطار ســيتم إخضاع 
الشــباب المعنييــن بالعمليــة للتأهيل 
والتكوين بالشراكة مع وزارة التكوين 
المهني في مجاالت التنقيب والتفاعل 
مــع وســائل التنقيب والحفــاظ على 
البيئة بالتنســيق مــع الوكالة الوطنية 
التي ســترافقهم  المنجميــة  للمــوارد 
االســتغالل األنجــع والمطابق لدفتر 

الشروط.
وبلــغ االنتاج الوطني من الذهب 58 

كــغ خالل 2020، منهــا 17 كغ تم 
استرجاعها في إطار عمليات الجيش 
الخامات  الشعبي الوطني السترجاع 

المنهوبة.
الجزائــر تنــام على مخــزون وطني 

كبير من الذهب يقدر بــ 124 طن
وكشــف الوزير عــن وجود مخزون 
وطنــي كبير مــن الذهب فــي باطن 
األرض يقــدر بــ 124 طن يتمركز 
تمنراســت  بواليتــي  خصوصــا 

وإليزي، مشيرا الى ”مكمن مسميسة” 
الذي يفوق مخزونه 45 طن ويواجه 
مشــاكل تقنيــة تعيــق الوصــول إلى 

العمق المطلوب.
ويحتــاج هــذا المكمــن الى شــريك 
تكنولوجــي مؤهل للتنقيب على عمق 
400 متر، حســب الوزير، الذي أكد 
العثور على مســاحات جديدة تحتوي 
علــى تركيز من الذهــب في كل من 
بــرج باجي مختــار وجنوب تندوف.
ووضــع القطــاع دفتــر شــروط مع 
اإلعالن عن مناقصة للكشــف عن 5 
مكامن للذهب في الجنوب الجزائري.
ويســتهدف ايضا القطاع الى توســيع 
دائــرة االســتغالل الحرفــي للذهب، 
باالعتمــاد علــى الخبراء فــي مجال 

االستكشاف التنقيب.
الوزيــر،  القطــاع، يضيــف  وبــدل 
مجهــودات هامــة لتوعيــة الشــباب 
بخطورة اســتعمال مادتي الماركور 
والســيامور في الكشــف عن الذهب، 
مبرزا أن المرســوم التنفيذي الصادر 
في الجريدة الرسمية سبتمبر الماضي 
يمنــع منعــا باتــا اســتعمال المــواد 

الكيميائية في استقطاب الذهب.
ق.و

أحوال الطقس 

قسنطينة : 8 / 1
الجزائر : 16/ 6
وهران : 20/ 5 

قصد زيادة اإلنتاج الوطني من هذه المادة وتغطية الطلب  
تسطير برنامج  إلنتاج 5 قناطير من الذهب

n تمكــن عناصــر الشــرطة بأمــن دائــرة 
عيــن فكــرون  بوالية أم البواقــي من اإلطاحة 
بشخصين تورطا في قضية محاولة السرقة من 

داخل مسكن .
حيثيــات القضيــة تعــود الــى  يــوم الخميــس 
الماضــي بعــد تلقــي أمــن دائرة عيــن فكرون 
بالغ بخصوص وجود شــخصين داخل مسكن 
لغرض الســرقة ، على الفور تم التنقل إلى عين 
المــكان وبالتدخــل الجيــد و المحكم تــم توقيف 
المشتبه فيهما بعد محاولتهما الفرار عبر أسطح 
السكنات المجاورة للسكن محل محاولة السرقة 

، أين تم تحويلهما إلى مقر أمن الدائرة .
المشتبه فيهما البالغان من العمر 18 و 19 سنة 
انجز ضدهمــا ملفا جزائيا عــن قضية محاولة 
الســرقة من داخل مســكن مقترنة بظرف الليل 
، التعدد ، و الكســر فــي حالة تلبس ، قدما أمام 

الجهات القضائية .
رفيق .ح

n وكان الحضــور مميزا من حيث 
عــدد المشــاركين المنتميــن لمختلف 
السياســية  والتوجهــات  األطيــاف 
،التظاهــرة  التضامنيــة هــذه  ،التي 
أشــرف عليهــا كل مــن حامــة عبد 
الحفيــظ وحكيــم زهانــي ولبجيــري 
عبــد الوحيــد ، ســمحت للحاضرين 
المتدخلين بالتعبيــر  بكل ديمقراطية 
وشــفافية عن تضامنهــم المطلق مع 
الشــعب الفلســطيني ،الــذي يعانــي 
مــن االحتــالل اإلســرائيلي  ويمــر 
بفتــرة عصيبة في ظــل تخاذل عديد 
األنظمة العربية وتخليها عن  القضية 
المركزية لألمة العربية واإلســالمية 
،مؤكدين على ضــرورة وحدة كلمة 
الشــعب الجزائــري تجــاه القضيــة 

الفلسطينية بكل جوانبها وأبعادها.
وركــز المشــرف العــام ،حامة عبد 
الحفيظ، في تدخله على توحيد الصف 
وابعــاد اللجنة الوالئية لدعم الشــعب 
الفلســطيني عن التجاذبات السياســية 
والخالفات الحزبيــة والحرص على 

عــدم الخروج عــن المســعى النبيل 
، الذي أنشــئت ألجله ،مشــيدا بكلمة 
وزيــر الخارجيــة بالجامعــة العربية 
حــول القضية الفلســطينية ،التي تدل 
على تناســق مواقف مؤسسات الدولة 
مع الموقف الشــعبي ،ومنوها بالدور 
الكبير ،الذي يقوم به الجيش الوطني 
الشــعبي لحمايــة وصيانــة التــراب 
الوطنــي من األخطــار المحدقة على 

حدود البالد.
وتولــد علــى هــذا اللقــاء التضامني 
تنصيب اللجنة الوالئية لدعم الشــعب 
الفلسطيني وتعيين ” كويحل ناصر ” 
منســقا والئيا لها،حيث ستسهر على 
التحضيــر  للمؤتمــر القــادم المزمع 
عقــده بالعاصمة خالل شــهر مارس 

المقبل.

 باقة األخبار 
العثور عىل جثة شاب 

بمسكنه يف بومقر بباتنة

n تم العثور يوم أمس على جثة شاب يبلغ من العمر 
25 سنة بمسكنه العائلي بحي 50 مسكن ببلدية بومڨر 

بوالية باتنة.
وحســب الشــهود األعيان فالضحية كان يعاني سابقا  
من عــدة أمراض ووفاتــه تبقى غامضــة أين تم نقل 
الجثة لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسســة االستشــفائية 
فيمــا فتحــت مصالح الــدرك الوطني تحقيقــا لمعرفة 

مالبسات القضية..
فوزي.ج 

توقيف 3أشخاص وحجز 
مهلوسات  بالقالة يف  الطارف

n تمكــن رجال األمن الحضــري األول بالقالة  في 
واليــة الطــارف مــن اإلطاحــة بمجموعــة إجرامية 
متكونة من 03 أشــخاص مختصين في بيع و ترويج 
المــواد المخدرة مــن كيف معالج و مؤثــرات العقلية 
،حيث تم خالل هده العملية حجز 44 قرصا من نوع 
بريقاباليــن ،و كــذا قطع من الكيــف المعالج  و التي 
كان المعنيون بصدد ترويجها في أوساط أحياء مدينة 
القالة. المعنيون تتــراوح أعمارهم بين العقد الثاني و 
الثالث ينحدرون من مدنيتي القالة و الســوارخ. تعود 
وقائــع القضيــة إلى معلومات مســبقة تحصلت عليها 
مصالــح الشــرطة باألمــن الحضــري االول بالقالــة 
بخصوص وجود مجموعة من األشــخاص يشتبه في 
قيامهم بعمليات ترويج المؤثرات العقلية و المخدرات 
على مستوى كل من بلديتي القالة و السوارخ و بفضل 
االســتغالل االمثل لهــذه المعلومــات تمكنت عناصر 
الشــرطة من تحديــد هوية أحد المشــتبه فيهم و الدي 
يعتبــر رئيــس العصابة و المقيم ببلديــة القالة و الذي 
تم توقيفه متلبســا بحيازة كمية مــن المخدرات قدرت 
بـ 10 غرام في شــكل قطع معدة للترويج ،باإلضافة 
الى 44 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين ليحول إلى 
مقــر األمن و من خالل التحقيــق معه تم تحديد هوية 
شــخصان آخران من افراد العصابة ســيقومان بإبرام 
صفقة بيع كمية من المهلوسات ليتم وضع خطة امنية 
مدروســة أســفرت عن توقيــف المعنييــن ،ليتم بذلك 
انجاز ملف قضائــي ضد جميع الموقوفين عن قضية 
تكويــن جمعية أشــرار ،عرض و بيــع المخدرات و 
االقــراص المهلوســة بطريقة غير مشــروعة قدموا 
بموجبهــا أمس أمام الجهات القضائية المختصة ، أين 

صدر في حق اثنين منهم  أمر إيداع.
بوثينة .س

 n يعتقــد الكثيــر بــأن وزارة الخارجيــة هــي 
مجرد لبس ”كوســتيم” وربطــة عنق وتصريحات 
جميلــة وتنــاول الطعــام اللذيــذ في الفنــادق، لكن 
الحقيقــة العكس تمامــا، فالخارجية في عمقها هي 
حرب وصراع، وضرب وســب وشــتم فــي القمم، 
وتهديدات مباشــرة وغير مباشرة ورسائل مشفرة 

والبقاء لألقوى ..
الدفــاع عن مصالــح الدولة على المدى المتوســط 
والبعيــد ليــس بالطريقــة الســطحية التــي يراهــا 
الكثيــر، بــل بالدخــول فــي تحالفات خفيــة ولعب 
قــذرة، والمفــاوض عندمــا يطــرح ســؤاال ينتظر 
إجابــة في الحين وال يقبل منك أن تقول له ســنرى 
وســنعمل وسنتشــاور، وإذا رضيت أو سمحت في 
أمــر صغير أكلتــك الذئاب في معركــة حقيقية بكل 
أوصافها، وبالتالي إذا لم يكن لديك حســن االختيار 
والمعلومات الكافية يســتعمر بلد ال محالة، خاصة 
أن االســتعمار اليوم لم يعد بالســاح فقط بل هناك 

أنواع كثيرة.
الدبلوماســية ليســت عاقة ســفراء وقناصلة، بل 
هي منظومة معقــدة، وما هو خفي أكبر بكثير مما 
هــو ظاهر، ونقدم لكم مثال اإليرانيين لما تفاوضوا 
مــع األمريكان، كان وزيــر خارجية إيران في فيينا 
مصحوبا بمستشــار عمــره حوالي 45 ســنة ولم 
يفارقــه ولو لحظــة، وكل أجهزة مخابــرات العالم 
كانت تبحث من هو ذلك الشاب وما هو اختصاصه، 
ولــم يتم الوصول إلى اإلجابــة ليومنا هذا ،ولم يتم 
تحديــد حقيقتــه التي بقيــت لغزا ،وهــذا مثال فقط 
لتوضيح المعنى، وهكذا هو سّر نجاح الدبلوماسية 
الجزائريــة، التــي تديرهــا كفــاءات فــي الخفاء، 
أرغمــت العالم علــى االعتراف بالــدور الجزائري 

على رقعة شطرنج لعبة الكبار في العالم.
نعم، الدبلوماســية فــي المفهوم الجزائري ليســت 
نزهــة كما يراها الكثير، فعندمــا تكون على طاولة 
الحــوار و”التخــاط” إن صح التعبيــر، المفاوض 
الذي يجلس أمامك ال يسألك من هو رئيس الجزائر، 
وال يبحــث عــن أســماء الجنــراالت، بــل يواجهك 
بأسئلة عميقة ودقيقة، وعندما يتكلم يقول لك ماذا 
تســتطيع أن تعمل الجزائر وليس ماذا يســتطيع أن 
يعملــه رئيســكم أو وزيركم أو جنرالكــم، هذه هي 

المعارك والمواجهات الكبرى في الدبلوماسية.
آخر الــكام .. الجزائر ورغم المتاعب والتهديدات 
آمنة، وكل التقدير واالحترام ألعضاء الدبلوماسية 
الخفيــة، الذين يعملون مــن أجل الجزائر وللجزائر 

فقط.
                                     سفيان خرفي 

كاريكاتور 

الجزائر آمنة
آخر الكالم 

الصبح  : 05.55
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.48
املغرب  : 18.17
العشاء : 19.14

مواقيت الصالة 

األحد 17 فيفري  2021/الموافق لـ 2 رجب 1442

قال ، أمس السبت ،  وزير المناجم محمد عرقاب ، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب ، أن مصالح قطاع 
وتغطية  المادة  هذه  من  الوطني  اإلنتاج  زيادة  بهدف  الذهب  إنتاج  من  كغ   500 لبلوغ  برنامجا  سطرت  المناجم 
الطلب .وأوضح الوزير ، ان القطاع شرع منذ الخميس الماضي في منح 218 ترخيص منجمي الستغال الذهب.

إحتضن،أول أمس، مقر الكشافة اإلسامية بجيجل لقاء ضم عديد الجمعيات والتنظيمات المكونة للمجتمع المدني  من 
أجل دعم ونصرة الشعب الفلسطيني .

ميالد اللجنة الوالئية لدعم الشعب الفلسطيني بجيجل

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

توقيف شخصني  قضية محاولة 
الرسقة من داخل مسكن بعني فكرون 

جيجل: نصرالدين دربال
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