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فتح تحقيق  مع مسؤولني كبار يف ديوان الرتقية و التسيري العقاري بسكيكدة 

حرية و مسؤولية 

الخبريان  رشيد لوراري و عمر نب جانة

الحراك الجزائري غري مسبوق 
ومرافقة الجيش له سدت كل 

محاوالت االخرتاق

 قسنطينة 
 وفاة طالبة بجامعة اإلخوة 

منتوري وطلبة ماسرت عن 
بعد يحتجون 

جيجل 
نشوب 06 حرائق 

التهمت 11.5 هكتارا من 
الرثوة الغابية

سطيف
"مري "  القلتة الزرقاء متابع 

بتهمة فوترة مادة الخزب تصدق 
بها محسنون للمدارس!

تبسة 
مخدرات عىل أبواب 

مدرسة ابتدائية
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يف قضية التالعب 
بالسكنات الوظيفية 

ص 4

يستضيف مولودية الجزائر منافسها الترجي الرياضي التونسي مساء 
اليوم  الثالثاء )سا 00ر20( بملعب 5 جويلية األولمبي بالجزائر 

العاصمة, بنية تأكيد طموحاتها في منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة 
القدم, بمناسبة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة. ويدخل الزوار هذه 

المواجهة النارية بصفة المرشح األول .
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ص 24
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المحلل السياسي عبد القادر 
 سوفي لـ »عين الجزائر« :

 التعديل الحكومي 
جاء لتصحيح مستوى 

بعض القطاعات 
وإعادة توجيه املسار
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 العميد  من أجل تأكيد طموحاته 
والزوار بصفة املرشح األول 
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محرز يبدع يف عيد ميالده 
وهديته كرة على طبق لستريلينغ 
  بولحية  ضمن 

التشكيلة املثالية 
للجولة الـ26 

للبيغ 1

 الملتقى األديب األول 
"قسنطينة المعلقة يف القصائد"

حمادي وآخرون : 
مدينة الصخر العتيق 

كانت و ستبقى ملهمة 
المبدعني األبدية

ص 18

ص 3مساء اليوم بملعب 5 جويلية: مولودية الجزائر –الرتجي التونسي 

جدد أمس  االثنني الحراك الشعبي نشاطه بحلة جديدة يف أكرب شوارع 
عديد المدن الجزائرية الكربى التي عرفت تدفقا جماهرييا كبريا وسط 
رضورة  إىل  السلطات  المشاركون  دعا  و   , األمن  لرجال  مكثف  حضور 
القطيعة  الفساد  وإحداث  من  البالد  وتطهري  الجذري  التغيري  مواصلة 
وقف  عىل  للتأكيد  المناسبة  وكانت  المجاالت  كل  يف  المايض  مع 
ورموزها  التحريرية  بالثورة  وتمسكهم  جيشهم  جانب  إىل  الجزائريني 

التي كانت حارضة بقوة اىل جانب الراية الوطنية.

يف مسريات سلمية طالبت بمواصلة التغيري وإحداث القطيعة مع المايض

 الحراك ما زال حيا 
في قلوب الجزائريين
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بلحيمر : ترسيم 22 فيفري يوما وطنيا لألخوة والتالحم أفشل محاوالت اخرتاق الحراك

ّ



n فــي اطــار اجــراءات الوقايــة مــن فيــروس 
كورونا تم  بداية االســبوع الجاري في رمزيّة تشي 
بربــط الحاضر بالماضي ، مــن خالل تبيان صور 

التّضامــن والتّكافل االجتماعي بيــن أفراد المجتمع 
الواحد ، على هامش إحياء الّذكرى الثّانية والثاّلثين 
لليوم الوطني للّشهيد   شهدت دوائر وبلديّات والية 
تبّســة ال28 عملية واســعة لتوزيع أزيد من ثمانين 
ألف » 80.000 » كّمامة على المواطنين شاركت 
فيها الفعاليّات المجتمعيّة ونشطاء الحركة الجمعويّة 
، الكّشــافة اإلســالميّة والهالل األحمــر الجزائري 
اســتهدفت األماكــن العاّمة ، المؤّسســات العموميّة 
، المراكز البريديّة ، األســواق والمتاجر، المســاجد 
، المــدارس االبتدائيّة ، محطــات الوقود والمحاور 
الطرقيّة ، بهدف التّذكيــر بضرورة ارتداء الكّمامة 
وااللتــزام بباقي اإلجــراءات االحترازيّة  للحّد من 

تفّشي الجائحة  .
هواري غريب 

مخدرات عىل أبواب مدرسة ابتدائية

n علمت،أمــس، »عيــن الجزائــر« من مصادر 
مطلعة،بأن مصالــح الضبطية القضائية بالمجموعة 
الوالئيــة للــدرك الوطنــي بســكيكدة، قــد باشــرت 
تحقيقاتهــا و الســماع لمســؤولين كبــار و موظفين 
و إطــارات ديوان الترقية و التســيير العقاري، في 
قضية التالعب بالســكنات الوظيفية و منحها بطرق 
مشبوهة دون وجه حق للمستفيدين من بينهم أقارب 
لهم، إلى جانب التالعب في تسديد مستحقات بعض 

المشاريع للمقاولين.
و فــي هذا الخصــوص ، علمنا بأن دائــرة التحقيق 
توســعة لعدد من اإلطار، من بينهم مديرون سابقون 
فــي ديوان الترقية و التســيير العقــاري، وكذا عدد 
مــن المقاولين وأقارب بعض إطارات الديوان الذين 
اســتفادوا بطرق غير قانونية من شــقق سكنية بحي 
الزرامنة و مرج الديب، كما تم توجيه اســتدعاءات 
لبعــض المقاوليــن الذيــن اســتفادوا مــن مشــاريع 
مشــبوهة، ومنهم من ســددت لهم مستحقاتهم المالية 
لمرتيــن بعد صدور أحكام قضائية، ناهيك عن منح 
مزايا غير مستحقة ألحد أقارب مدير »االوبيجي«، 
هــذا إلــى جانــب اســتفادة أشــخاص مشــبوهين و 

محســوبين علــى المدير و مــن معه، من ســكنات 
جديدة في عمليات الترحيل األخيرة التي شهدها حي 
»الماتش« و »بحيرة الطيور«، بأســماء أقاربهم و 
أخرى مســتعارة ، وهناك من استفاد مرتين بتواطؤ 
مــع جهــات معينة، هذا فــي انتظــار التحقيق الذي 
سيجر عدد من المسؤولين الكبار إلى مكاتب االتهام.
نورالدين ب

درك سكيكدة يحقق مع مسؤولني كبا
ر يف ديوان الرتقية و التسيري العقاري

توزيع أكرث من 80 ألف كمامة عىل أطفال مدارس بلديات تبسة

العالج بالمجان لمن ال يملك
 ثمنه بالجلفة 
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

الحرائق تتلف  80 هكتار 
من الغطاء النبايت ببجاية

n أدى انــدالع عــدة حرائق متزامنة خــالل ليلة أمس 
األحــد إلى االثنيــن ببجاية إلى إتالف مــا ال يقل عن 80 
هكتار مــن الغطاء النباتي, وفق ما أفــاد به  بيان للحماية 

المدنية.
 وأشار المصدر إلى تسجيل ما ال يقل عن 31 حريقا غابيا 
خــالل فترة وجيزة مــن ليلة األحد أدت إلــى إتالف عديد 
األنواع النباتية و الغابية و األشجار المثمرة, سيما أشجار 

الزيتون و كذا أحراش و أدغال.
 كما تم تســجيل, وفق البيان, هذه الحرائق على مســتوى 
كامل إقليم الوالية, حيث مســت شــرقها )تيشــي و أوقاس 
و ســوق لثنين و دراع القايد( وغربها )ساكت و بوليماط( 
وحتى جنوبها, ســيما سلســلة موكا بإيغيل علي. ولم تذكر 
أســباب هذه الحرائق االســتثنائية في هذه الفترة من السنة 
المتميزة برطوبتها و التي اندلعت في ســاعات متأخرة من 
الليــل. وتم ترجيح فرضية الظروف المناخية التي تميزت 
باحتبــاس حراري و هبوب رياح قويــة منذ ظهيرة األحد 
كسبب لنشوب هذه الحرائق و ساعدت الرياح على انتشار 
النيــران, وفق توضيحات الحمايــة المدنية التي أكدت عن 

إخماد مجمل هذه النيران 
ربيع.م

بطريقتها الخاصة.. ملكة بريطانيا 
ترد عىل مقابلة هاري وميغان

n ســتظهر الملكــة إليزابيــث وعــدد مــن كبــار 
الشــخصيات الملكية األخرى فــي بريطانيا في برنامج 
تلفزيوني لبحث أهمية الكومنولث في نفس يوم عرض 
لقاء تجريه المذيعة الشــهيرة أوبرا وبنفري مع األمير 

هاري حفيد الملكة وزوجته ميغان.
المالكــة  ظلت األســرة  عامــا   50 مــدى  وعلــى 
البريطانية تحتفل بقداس الكومنولث السنوي في كنيسة 
وستمنســتر في شــهر مارس ، لكن القــداس ألغي هذا 

العام بسبب جائحة كوفيد19-.
وقالــت الكنيســة إن الملكــة )94 عامــا(، التــي تقود 
االتحــاد الــذي يضم 54 دولة، ســتوجه بــدال من ذلك 
رسالة تلفزيونية في إطار برنامج بعنوان »احتفال بيوم 
الكومنولث« ســيذيعه تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية 

يوم السابع من مارس.
وســتكون هناك مداخالت كذلك لوريث العرش األمير 
تشــارلز واألمير وليــام، الــذي يليه فــي ترتيب والية 

العرش وزوجته كيت.
هذا يعني أن البرنامج ســيذاع قبل ساعات من المقابلة 
المرتقبــة مــع األميــر هــاري وزوجته ميغــان، وهي 
المقابلة األولى المتعمقة التي يجريانها منذ سفرهما إلى 
الواليات المتحدة، وتبث قناة »سي.بي.إس« المقابلة.

وتأتــي مقابلــة وينفــري مع األميــر وزوجتــه بعد أن 
تصدرت اخبارهما عناوين الصحف العالمية بإعالنهما 
أنهما ينتظــران مولودهما الثاني، وأنبــاء تخليهما عن 

المسؤوليات الملكية إلى األبد.
وحضــر هــاري وميغــان قــداس الكومنولــث العــام 
الماضي، وكانت تلك آخر مهمة ملكية رسمية لهما قبل 
انتقالهمــا إلى لوس أنجلــوس وابتعادهما عن الواجبات 

الرسمية، وهو القرار الذي صدم العائلة المالكة.

بدون تعليق
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نحلة

ما قام به الطبيب الشــاب حســام ظافر من والية الجلفة يســتحق التنويه ..في مدخل العيادة الخاصة به كتب : » العالج  
بالمحــان لمــن ال يملــك ثمنه  هذا حقك وال منة ألحد« .. يحدث هذا فــي وقت يلهث أطباء كثر وراء جمع األموال وهناك 
من يفحص أزيد من 100 مريض في يوم واحد ؟ الطب مهنة نبيلة ويفترض أن يكون الطبيب أكثر إنسانية من غيره .

ع س ل
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n أصدرت محكمة تبســة أحكاما 
متفاوتة في حق شــخصين تورطا 
فــي ترويج المخدرات قرب محيط 
مؤسســة تربوية، حيث تــم الحكم 
في حق األول بســنتين حبس نافذة 
مع اإليداع وغرامة مالية في حين 
صدر ضــد الثاني حكــم يقضي بـ 

06 اشهر حبس مع الغرامة.
اإلعــالم  لخليــة  بيــان  وحســب 
واالتصال بأمن والية تبســة، فإن 
عناصــر الشــرطة بالوالية التابعة 
لألمــن الحضــري األول،تمكنــت 
مــن معالجــة قضية تتعلــق بحمل 
أسلحة بيضاء محظورة مع ترويج 
المؤثــرات العقلية بالقرب من أحد 
التربويــة  المؤسســات  مداخــل 
االبتدائيــة بمدينة تبســة ، حيث تم 
في هــذا اإلطار توقيف شــخصين 
ســنة  وحجــز  و27  ســنة   19
قــارورة غــاز مســيل للدمــوع و 
ســالحين ابيضيــن مــن الصنــف 
الســادس باإلضافة الى 20 قرص 

مهلوس كانــت معروضة للترويج 
بالقرب من أحد مداخل المؤسسات 
التربويــة االبتدائية بمدينة تبســة، 
حيث تعــود وقائع القضية الى قيام 
ذات المصلحــة بدوريــات رقابية 
امنيــة على مســتوى المؤسســات 
التربويــة التابعة لقطاع اختصاص 
األمن الحضري ،اين لفت انتباههم 
وجود شخصين مشبوهين احدهما 
من المســبوقين قضائيا المعروفين 
لــدى مصالــح األمــن بالقرب من 
مدخــل احــد المــدارس االبتدائية 
،ليتــم بنــاء على ذلــك التقرب من 
المعنييــن الذين ضبــط بحوزتهما 
بعــد اخضاعهمــا لعمليــة التلمس 
الجســدي أســلحة بيضــاء مختلفة 
باإلضافــة إلــى كميــة االقــراص 
المهلوســة المذكــورة ،وعليــه تم 
وتحويلهمــا  المتورطيــن  توقيــف 
رفقة المحجــوزات إلى مقر األمن 
الحضري وفتح تحقيق في القضية.
منى بوعكاز

n لليــوم الثاني علــى التوالي ، 
واصل العشــرات من سكان قرية 
الزبيــرة ببلدية عين ســمارة والية 
قســنطينة حركتهــم االحتجاجية ، 
بغلق الطريق بين عين الســمارة و 
علــي منجلــي ، مطالبين باإلعالن 

عــن حصص االســتفادة من البناء 
الريفي و يناشدون تدخل السلطات 
المعنية و االلتفــات الى وضعيتهم 
وايجاد حلول لها في اقرب اآلجال 

الممكنة
 أمال.م

غلق طريق عني السمارة –
 عيل منجيل بقسنطينة 
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n وأضاف »عبد القادر سوفي«  
فيما يخص دمج بعض الوزارات في 
واحدة وتقليص عــدد من الوزارات 
الثانوية ككتابــات الدولة والوزارات 
المنتدبة فــي هذا التعديــل الحكومي 
إلــى  يبعــث   ذلــك  ان  الجزئــي، 
 ترشــيد النفقــات بالدرجــة األولــى.

علــى  باإلبقــاء  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
التشــكيلة الحكوميــة األساســية فــي 
باقــي القطاعات، قال »ســوفي« أن 
هذا الشــيء يســاهم في  اإلبقاء على 
اللحمــة او االندمــاج الموجود داخل 
الطاقم الحكومي، حتى ال يؤثر أيضا 
علــى أداء الــوزراء الذيــن هم على 
رأس هــذه القطاعــات، مضيفــا ان 
إدخــال بعض الطاقــات  والكفاءات 
إلعطــاء  جــاء  الجديــدة  الشــبانية 
اكثــر دفــع وقــوة لــإداء الحكومي 
 بما يســتجيب لتطلعــات المواطنين.

ويذكــر، أن وزير الصناعة الســابق 
فرحــات آيت علــي كان قد  تعرض 
للعديد مــن االنتقــادات واثار  جدال 
كبيرا فــي الشــارع الجزائري وكذا 
على مواقــع التواصــل االجتماعي، 
بعــد أن ألغــى اســتيراد الســيارات 
إعــان  عقــب  وكــذا  المســتعملة، 
قائمة من 4 مســتوردين للســيارات 
عــن  الكشــف  ورفضــه  الجديــدة، 
المعنيــة. المــاركات  أو   القائمــة 

ولإشــارة، فإنه بموجب هذا التعديل 
الحكومي الجزئي، غادر الحكومة 7 
وزراء ووزير منتدب وكاتب دولة، 

وهم عبــد المجيد عطار، فرحات 
آيت علي براهم، منير خالد براح، 
فاروق شــيالي، أرزقــي براقي، 
محمد حميدو ونصيرة بن حراث، 
باإلضافــة إلــى حمــزة آل ســيد 
 الشيخ وبشــير يوسف سحايري،
كما قلص عــدد الدوائر الوزارية 
من 39 حقيبة في الحكومة األولى 
التي عينها رئيس الجمهورية في 
2 ينايــر 2020، إلى 34 حقيبة 
وزارية، حيث تــم دمج قطاعات 

وزاريــة وإلغاء بعــض الدوائر، 
حيــث تم دمــج وزارتــي الطاقة 
والمناجــم وتكليف محمد عرقاب 
بتســيير القطاع، خلفا لعبد المجيد 
عطار الذي سير وزارة الطاقة منذ 
شهر يونيو 2020، وأوكل قطاع 
الموارد المائيــة لمصطفى كمال 
 ميهوبــي، خلفا ألرزقــي براقي.

وتــم تعيين محمد علــي بوغازي 
والصناعــة  للســياحة  وزيــرا 
العائلــي،  والعمــل  التقليديــة 

خلفــا لمحمــد حميــدو، وتعييــن 
للبيئــة  وزيــرة  بوجمعــة  دليلــة 
. حــراث  بــن  لنصيــرة   خلفــا 

كما قرر رئيس الجمهورية إلغاء 
الــوزارة المنتدبة المكلفــة بالبيئة 
الصحراوية وكتابة الدولة المكلفة 
بالصناعة السينماتوغرافية اللتان 
كان يســيرهما على التوالي، كل 
من الســيدين حمزة آل سيد الشيخ 

وبشير يوسف سحايري.

3عين على الحدث

وزراء حكومة جراد الجديدة يرشعون يف تسلم مـهامهم

 المحلل السيايس عبد القادر سويف لعني الجزائر :

  n  تقليص عدد من الوزارات ودمج أخرى هو ترشيد للنفقات بالدرجة األول

 التعديل الحكومي جاء لتصحيح مستوى 
بعض القطاعات وإعادة توجيه المسار

تّم أمس االثنين بمقر وزارة الصناعة بالجزائر العاصمة، تنصيب محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا للسيد فرحات ايت علي براهم.

اعتبر المحلل السياســي »عبد القادر ســوفي« في تصريح له لعين الجزائر، ان التعديل الحكومي الجزئي الذي 
أجــراه أول أمــس  األحد رئيــس الجمهورية عبد المجيد تبــون، وإنهاء مهام وزراء بعــض القطاعات كقطاع 
الصناعــة والمــوارد المائية وتغييرهم بوزراء آخرين، هو  تصحيح على مســتوى بعض القطاعات التي لم تقم 
بدورها كما يجب، مضيفا  أن هذا التعديل يدخل في هذا اإلطار وهو إعادة توجيه المسار، مشيرا انه بعد ثالثة 
أشــهر على أقل تقدير ســوف يكون هناك انتخابات تشــريعية التي من شــأنها ان تنبثق بعدها حكومة جديدة، 

قائال:« أرى انه من عين الرشد ان هذا التعديل كان بهذه الصفة

n وكان رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيد 
تبون قد  وّقع مســاء األحد مرســوما رئاسيا 
يتضمن تعديا في الحكومة وأبقي على السيد 
عبد العزيز جراد في منصب الوزير األول.

وفي تصريح للصحافة عقب مراســم تســليم 
المهــام التــي جــرت بمقــر وزارة الصناعة 
بالجزائــر العاصمــة، أكد الســيد باشــا على 
ضرورة تكثيــف الجهود للنهوض بالصناعة 
الجزائرية، بما فيها تشجيع االستثمار المحلي 

واألجنبي من خال تحسين مناخ األعمال.
وبعــد أن أكد أنه ســيبذل »قصارى جهوده« 
للنهــوض بالقطــاع الصناعي بالبــاد، أبرز 
الوزير الجديد ضرورة وضع قاعدة صناعية 
»قوية ومتينة« تسمح بتنويع االقتصاد الذي 

لن يتأتى إال بتنويع الصناعة.
وفــي نفــس الســياق، أضــاف بــأن وزارة 
الصناعــة ستســعى »إلنشــاء قاعــدة عملية 
تســمح بوضــع خطــط لتنظيــم المنظومات 
الصناعيــة والمعلوماتيــة والبشــرية قصــد 

النهوض سريعا باالقتصاد الوطني«.
كما استلم طارق بلعريبي االثنين مهامه على 
رأس وزارة السكن والعمران والمدينة، خلفا 

للسيد كمال ناصري .
وفي تصريح للصحافة عقب مراســم تســليم 
المهــام التــي جــرت بمقــر وزارة الســكن 
والعمران والمدينــة بالجزائر العاصمة، أكد 
الســيد بلعريبــي أن »معركة البنــاء ما تزال 
متواصلــة فــي قطاع الســكن والتــي تتطلب 
تجنيــد كل الجهــود والكفاءات مــن اطارات 

القطاع«.
وأكد الوزيــر الجديد عزمه بــدل المزيد من 
الجهود ليكون في مستوى الثقة التي وضعها 

فيــه رئيــس الجمهورية، عبــد المجيد تبون، 
ويكون عند حسن ظن المواطنين.

مــن جهته أكد الســيد ناصري الذي تم تعيينه 
في منصب وزير لألشغال العمومية والنقل، 
أن »هذا القطاع الحساس يحظى باهتمام كل 
المواطنيــن الجزائرييــن وأن عمــال القطاع 

وإطاراته يحسون اليوم بهذه المسؤولية«.

كمــا ثمن مجهــودات كل اإلطــارات وعمال 
القطــاع عبــر التــراب الوطنــي مبــرزا أن 
االرادة متوفرة وبإمكانها اســتكمال األهداف 

المسطرة ضمن برنامج عمل الحكومة.
وأعرب الســيد ناصري عن تمنياته بأن تبقى 
هذه الحركية في خدمة المواطن الســيما في 
ظــل تحقيق القطاع لنتائــج »ايجابية« داعيا 

إلى بذل المزيد من الجهود والمثابرة لتحقيق 
»معركة التنمية المنشودة«.

يذكــر أن الســيد طارق بلعريبي شــغل، قبل 
تعيينه وزيرا للســكن، منصــب المدير العام 
للوكالــة الوطنية لتحســين الســكن وتطويره 

»عدل«.
وقلص رئيس الجمهورية، ، من عدد الدوائر 

الوزاريــة مــع »التركيــز علــى الفعالية في 
الميدان بإقحام كفاءات جديدة«.

وبموجب التعديل الحكومي الذي مس أساســا 
القطاعــات االقتصادية، تقلــص عدد الدوائر 
الوزاريــة من 39 حقيبة في الحكومة األولى 
التــي عينهــا رئيس الجمهورية فــي 2 يناير 
2020، إلــى 34 حقيبة وزاريــة، حيث تم 
دمج قطاعات وزارية وإلغاء بعض الدوائر.

وفــي هذا اإلطــار، تم دمج وزارتــي الطاقة 
والمناجــم وتكليــف محمــد عرقاب بتســيير 
القطاع، خلفا للســيد عبد المجيد عطار الذي 
سير وزارة الطاقة منذ شهر جوان 2020.

وأوكل قطاع الموارد المائية للســيد مصطفى 
كمال ميهوبي، خلفا للسيد أرزقي براقي.

وتم تعيين الســيد محمد علي بوغازي وزيرا 
للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، 
خلفــا للســيد محمــد حميــدو، وتعييــن دليلة 
بوجمعة وزيرة للبيئة خلفا للســيدة نصيرة بن 

حراث .
الجمهوريــة  رئيــس  قــرر  ذلــك،  وإلــى 
بالبيئــة  المكلفــة  المنتدبــة  الــوزارة  إلغــاء 
الصحراويــة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة 
الســينماتوغرافية اللتان كان يســيرهما على 
التوالي، كل من السيدين حمزة آل سيد الشيخ 

وبشير يوسف سحايري.
وبموجــب هــذا التعديل، غــادر الحكومة 7 
وزراء ووزيــر منتــدب وكاتــب دولة، وهم 
عبد المجيد عطار، فرحات آيت علي براهم، 
منيــر خالــد براح، فــاروق شــيالي، أرزقي 
براقــي، محمد حميدو ونصيــرة بن حراث، 
باإلضافة إلى حمزة آل ســيد الشــيخ وبشــير 

يوسف سحايري.

الشــؤون  كشــف  وزير   n
الخارجية صبري بوقادوم أن وفدا 
ليبيا ســيقوم قريبا بزيارة للجزائر 
مبرزا ان األشقاء في ليبيا احتكموا 
الى المقاربــة الجزائر لحل األزمة 
والتــي ســتتوج بتنظيــم انتخابات 

رئاسية قريبا .
وأوضــح  الوزيــر بوقــادوم فــي 
حــوار خــص بــه القناة الفرنســية 
»فرانــس 24«  أن قرار الرئيس 
عبــد المجيــد تبــون القاضي بحل 
المجلس الشــعبي الوطني استثمار 
في الشــباب من أجل إرســاء الثقة 
بين المواطنين ومؤسســاتهم باتجاه 
التغييــر، ومن أجل أن تعود الكلمة 
للمواطنيــن عــن طريــق ممثليــن 
فعليين لهــم، خاصــة أن الحكومة 
ستكون منبثقة عن تلك االنتخابات 
الشــباب  الدســتور ودعا  بحســب 
لانخراط فــي األحزاب القائمة أو 
بنــاء أحزاب جديــدة، ونفس األمر 
بالنســبة للمجتمع المدني ومختلف 

المنظمات.
أمــا بخصوص اإلفــراج عن عدد 
مؤخــرا،  الحــراك  معتقلــي  مــن 
فقــال إنهــا خطــوة تعكس حســن 

النية في التغيير والســير في اتجاه 
الخطــوات التــي ينتظرهــا العديد 
الخيارات  المواطنين، وتأكيــد  من 
السيدة للمواطنين مستقبا أما على 
صعيد السياســة الخارجية فكشــف 
بوقــادوم عــن زيــارة مرتقبة لوفد 
ليبي رفيع المستوى قريبا للجزائر، 
بعد االتصــال الذي جمعه بالوزير 
األول الليبي ونائب الرئيس موسى 
الكوني، مؤكدا أن األطراف الليبية 
انتهت في آخر المطاف إلى وجهة 
النظــر الجزائريــة المتعلقة بجمع 
كلمــة مختلف الفرقــاء الليبيين في 
انتظار االتجاه نحو تنظيم انتخابات 

رئاسية نهاية السنة الجارية.
وتطرق وزير الشــؤون الخارجية 
الجتمــاع كيــدال األخير، موضحا 
أهميته في كونه يأتي كأول اجتماع 
لألطــراف المالية بعد اتفاق باماكو 
المنبثق من مســار الجزائر، حيث 
جمــع الوجــوه الفاعلــة فــي مالي 
واالتفاق علــى خارطة طريق بين 
الحكومة والمنظمات الموقعة على 
االتفــاق. كما أكد أن الجزائر تتابع 
عن كثب مسار تطبيق االتفاق لبناء 

الثقة بين األطراف المالية.
ربيع ـ م

الليبيون احتكموا لمقاربة الجزائر 
التي ستتوج بانتخابات رئاسية قريبا

الجزائر :ابتسام مباركي

قال أن وفد منهم سيحل بالجزائر 
قريبا بوقدوم يكشف
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 ممثلة بالوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة 
والمؤسسات الناشئة

   الجزائر تشارك يف ورشات 
االتحاد من أجل المتوسط

 n وقال الخبير الدســتوري األستاذ رشيد  لوراري، 
أمــس في منتدى اإلذاعة الوطنية  ” ال يمكن لحراك 
حضــاري بالشــكل والمضمــون الــذي كان عليــه 
حراك22 فيفــري 2019 إال أن يكون بمثابة حدث 
تاريخي هام أدى وســيؤدي إلى التمييز بين مرحلتين 
وهو أســلوب جديد من أســاليب النضال الجماهيري 
الشــعبي في مواجهة مختلف التحديات وخاصة تلك 
المتعلقة بالتطور وبالتنمية  والعمل على ترسيخ نظام 
ديمقراطي حقيقي يعكس طموحات وآمال شعبية ”.  
 ويتابــع  لوراري قائال ” الدســتور باعتباره القانون 
األســمى للدولــة ال يمكــن إال أن يقف وقفــة احترام 
وتقدير من خالل تســجيل هذا الحراك حراكا وطنيا 
الغرض منه إحداث التغيير بطريقة ســلمية وبطريقة 
حضارية ، وال يمكن لجاحد إال أن ينكر دور الجيش 
في ضمان الســلم و ســلمية الحــراك من خالل تعهد 
قيادته آنذاك بمرافقة هذا الحراك األمر الذي أدى إلى 
عدم تســجيل انحرافــات أو إراقة أي قطرة دم  وهو 
شــيء جديد لم تعرفه أي دول أو شــعوب أخرى وال 
الجزائــر وقد رأينا الكــوارث التي وقعت  في قضية 
الســترات الصفراء بفرنســا ... في حين أن الحراك 
في الجزائــر الفتية ديموقراطيا لم تســجل أي قطرة 

دم » .
مــن جانبه، أوضح الخبير األمنــي الدكتور عمر بن 
جانة،  أن نجاح الجيش الوطني الشــعبي وتمكنه من 
تأطير الحراك الشــعبي فــي 22 من فيفري 2019 
دون  تسجيل أحداث شغب أو إسالة قطرة دم لم يرق 

لبعض الجهات .
 وأضــاف بن جانة  ”مرور الســنة الثانيــة للحراك 
يذكرنــا بــأن الجيش الجزائري منبته الشــعب ، فهو 
شــعبي ليســت فيه صفــات الجهويــة وال القبلية وال 
فــوارق اجتماعية ، كما أن الجيش الوطني الشــعبي 
وقــف دائمــا ومنــذ االســتقالل إلى جانــب المجتمع 
الجزائري في كل الهزات التي عاشــها الجزائريون 
خاصة عندما كان ينتظر أن يفجر الحراك من داخله 

.”
وحــذر الدكتــور عمر بن جانة مــن محاوالت زرع 
البلبلة والشك في أوساط الجزائريين بخصوص دور 

الجيش الشعبي الوطني  في المسار الديمقراطي .
وأشار في الخصوص، إلى أن كل الحدود الجزائرية 
تعتبــر بــؤر توتر لكــن أخطرها هــي الموجودة في 
الجهة الغربية ، مضيفا أن الكيان الصهيوني موجود 
علــال كل الحدود البرية مــع الجزائر ولديه عناصر 
وظيفيــة إما إرهابيــة أو جريمة منظمــة أو تهريب 
البشــر  ومخــدرات،  لكن وجــوده بالجهــة الغربية 
يعتبر أخطر تهديد بالنسبة للجزائر ألنه يحسن الغدر 
ومعــروف بحقــده للجزائر ..كمــا أن الجزائر تبقى 
الوحيــدة التــي لم تعلن الهدنة مــع الكيان الصهيوني 
منذ الســبعينات بالرغم من المســافة البعيدة التي بينا 
،باإلضافة إلى أن أخطــر وأكثر العناصر المتطرفة 
في الجيش الصهيوني هم من المغاربة ومازالوا على 

تواصل مع النظام المخزن ” .
ق ـ و

 الخبريان و األستاذان رشيد لوراري و عمر نب جانة

 الحراك الجزائري غير مسبوق ومرافقة 
الجيش له سدّت كل محاوالت االختراق

عين على الحدث
4

أكد الخبيران و االستاذان رشيد لوراري و عمر بن جانة، على أهمية إدراج ذكرى الحراك الشعبي لـ 22 فيفري 2019 كيوم وطني في الدستور 
الجزائري ، كما أثنوا على  الدور المميز الذي قام به الجيش الوطني الشعبي في مرافقة و تأمين للجزائريين الذين خرجوا في مسيرات اجتماعية 

ديمقراطية سلمية غير مسبوقة .

n وأضافت الحركة في بيان لها، بمناســبة إحياء 
الذكرى الثانية للحراك الشعبي،  أنها سجلت بهذه 
المناســبة  جملة من المواقف  المتمثلة في تهنئة 
الجزائريين و الجزائريات بالمناســبة و اإلشــادة 
بكل ما تتحقق من مطالب، وأكدت حرصها على 
مواصلة النضال من أجل تحقيق التغيير المأمول 
و اســتكمال كل المطالــب المشــروعة فــي ظل 
الشــرعية الدســتورية و وفق مقتضيات الدستور 

و قوانين الجمهورية . 
وجــددت الحركــة تأكيــد انخراطها في ”مســار 
الجزائــر الجديدة”لتحقيــق التغييــر اإليجابــي ، 
المتدرج و المضمون العواقب، لتقوية مؤسسات 

الدولة و المجتمع بتثبيت كل المكتسبات و لتحقيق 
المزيد من المطالب الشعبية المشروعة من خالل 
تعزيز قيم المواطنــة الحقيقية التي تعتمد مقاربة 
الموازنة بين المطالبة بالحقوق و أداء الواجبات. 
كمــا جددت الحركة عزم مناضليها و مناضالتها 
على المســاهمة الفاعلة و المســؤولة في مختلف 
ورشــات اإلصــالح الكبــرى في البــالد و على 
رأسها ”ورشــة اإلصالح السياسي و القانوني و 
المؤسســاتي”و المســاهمة الفاعلة في تعزيز قيم 
دولــة الحق و القانون و الحريات في ظل الحفاظ 
على الســكينة و االســتقرار مع احتــرام الحركة 
لمختلــف اآلراء المطروحة في الســاحة الوطنية 

حتى مع االختالف. 
و أشــارت الحركــة، إلى أنها  شــاركت في كل 
الهامــة و  الوطنيــة  المحطــات واالســتحقاقات 
أبرزهــا المشــاركة فــي االنتخابــات الرئاســية 
12ديســمبر 2019 ، التي أفرزت الرئيس عبد 
المجيــد تبون ، رئيســا للجمهوريــة ، وكذا  في 
جولة المشــاورات السياســية األولى التي أشرف 
عليها رئيس الجمهورية شهري فيفري و مارس 
2020 ،التي حّضرت األرضية لمشروع تعديل 
الدســتور المســتفتى عليه يــوم 1نوفمبر 2020 
، والمشــاركة في إثراء قانون االنتخابات شــهر 
ديســمبر 2020 للوصول إلى قانــون انتخابات 
يكّرس ”عملية انتخابية مفتوحة”و شفافة ، يتوفر 
فيها تكافؤ الفرص أمام كل الشركاء السياسيين . 
وكمــا ذكــرت بمشــاركتها  في الجولــة الثانيــة 
للمشــاورات السياســية التــي دعــا إليهــا رئيس 
الجمهورية شــهر فيفري 2021 من أجل توفير 
األجواء السياسية المالئمة و الذهاب إلى انتخابات 
تشريعية مســبقة تفرز مجلسا شعبيا وطنيا يحوز 

شرعية قوية و قاعدة شعبية صلبة . 
وـكدت التزامها بدعم مشروع رئيس الجمهورية 
لتأصيل ”المشــروع الوطني” فــي واقع الدولة و 
المجتمــع و تؤكد الحركة حضورهــا الفاعل في 

كل المحطات القادمة لتحقيق المزيد ” 
و وأكدت رفضها القاطع ألي مشــروع سياســي 
مشــبوه ، يُظهر الديمقراطية و الحريات و يحمل 
فــي طياتــه الفتن و ضرب الوحدة و االســتقرار 
فــي البــالد ، كمــا ترفــض ا” أي محــاكاٍة ألي 
أجنــدة أجنبيــة في الجزائــر” و وتجدد” شــجبها 
ألي محاولة للتدخل األجنبي في الشــأن الداخلي 
الجزائــري مــن طرف أي كان حتــى و كان في 
شكل تقديم نصائح أو إلبداء حرص مزعوم على 

تقدم الجزائر و نمائها«. 

 يف بيان لها بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي
 حركة اإلصالح الوطني تجدد تأكيد انخراطها 

يف تحقيق التغيري االيجايب
  أكدت حركة اإلصالح الوطني، أنها  تســتذكر باعتزاز ســلمية المســيرات الشــعبية و تشــيد بوعي الجزائريين و 
الجزائريات و بحكمة و وطنية الجيش الوطني الشــعبي خالل المســيرات الشــعبية الكبرى، التي شــهدت مشاركة 
واسعة للجزائريين و الجزائريات في ظل سلمية و روح مسؤولية عالية ، إلحداث التغيير و تكريس دولة القانون، 
وجــددت تأكيد انخراطها في ”مســار الجزائر الجديدة”لتحقيق التغيير اإليجابي، وجددت  عزمها على المســاهمة 

الفاعلة في مختلف ورشات اإلصالح الكبرى في البالد، وأكدت رفضها القاطع ألي مشروع سياسي مشبوه. 

 n   شــارك الوزيــر المنتدب 
لــدى الوزيــر األول المكلــف 
والمؤسسات  المعرفة  باقتصاد 
الناشــئة، ياســين وليــد، أمس 
االثنيــن، فــي افتتــاح أشــغال 
ورشــات االتحــاد مــن اجــل 
الحوكمــة  حــول  المتوســط 
االلكترونيــة، حســبما أفــاد به 

بيان للوزارة.
وينظم هذه الورشــات كل من 
االتحــاد مــن أجــل المتوســط 
المكلفــة  المنتدبــة  والــوزارة 
والمؤسسات  المعرفة  باقتصاد 
التعــاون  ووكالــة  الناشــئة 
األلمانية والمرصد اإلســتوني 
االعــالم  لتكنولوجيــات 

واالتصال.
وتهــدف هــذه الورشــات الى 

تبــادل الخبــرات فــي مجــال 
الرقمنــة و اإلدارات العمومية 
وهذا بمشــاركة خبراء دوليين 
فــي هــذا المجال وعــدد كبير 
من ممثلي مختلــف الوزارات 

الجزائرية، يضيف المصدر.
كمــا تم التطرق إلى العديد من 
المســائل ذات الصلة الســيما 
واإلطــار  المتبــادل  التشــغيل 
القانونــي للحوكمة االلكترونية 
الرقميــة  الكفــاءات  وتطويــر 
وتأمين وتســيير البيانات وكذا 
المبسطة  المعامالت  إجراءات 

بين المؤسسات، يختم البيان.
ق ـ و
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األستاذ : عمر نب جانة األستاذ : رشيد لوراري



n انطلقــت احتفاليــة الذكــرى الســنوية الثانية 
للحراك الشــعبي في حدود الحادية عشر صباحا 
أمــام مفتــرق الطرق الرابط بين ســاحة موريس 
اودان والبريــد المركــزي بتجمــع لعشــرات من 
الشــباب الحاملين للراية الوطنيــة التي حضرت 
بقوة كدليل على تمســك الحراك الشعبي بالوحدة 
الوطنيــة والترابيــة وهو أحســن رد علــى دعاة 
التقســيم والنعــرة الجهويــة التي كثيــرا ماكانت 
تحــاول اختــراق الحــراك فــي أســابيعه األولى 
خاصة قبيــل االنتخابات الرئاســية األخيرة التي 
جرت في 12 ديســمبر الفــارط وانتهت بانتخاب 
الرئيس تبون رئيسا للجمهورية ومده يده للحراك 

الشعبي الذي وصفه بالمبارك واألصيل .
صور شهداء الثورة التحريرية ورموز المقاومة 
الشــعبية على غــرار األمير عبــد القادر وصور 
العالمــة عبــد الحميد ابن باديــس،  هي األخرى 
كانت حاضــرة بقوة في الذكرى الســنوية الثانية 
للحراك الذي أنهى قطار العهدة الخامسة للرئيس 
الســابق عبد العزيز بوتفليقــة وانهى حكم النظام 
الفاســد وكانت هذه الصور وســط حضور وجوه 
ثوريــة علــى غــرار المجاهــدة ايغيــل احريــز 
لويــزات،  هــي األخرى احســن رد علــى دعاة 
التدخــل األجنبــي فــي الشــؤون الداخليــة للبالد 
مهمــا كان أمرها . وفي هذه المناســبة التاريخية 
جــدد الجزائرييــن تأكيــد وقوفهم وراء مؤسســة 
الجيش الوطني الشــعبي التي رفقتهم في المســار 
الدســتوري الــذي طالــب بــه الحــراك كمــا أن 
الشــعارات التــي كانت تنادي ب” الجيش جيشــا 
والبــالد بالدنا  ” هــي بمثابة اعتــراف وامتتان 

للمؤسسة العسكرية سليلة جيش التحرير الوطني 
الذي حافظت على السلمية وعدم إراقة أي قطرة 
من دمــاء الجزائريين الذين أبهروا العالم  برمته 
في حراكهم الشــعبي المبارك والواعي بمســتقبل 

الجزائر الذين لن يكون اال بحلول جزائرية .
 الذكرى الســنوية  الثانية للحراك الشــعبي على 
مســتوى الجزائــر العاصمة على غــرار معظم 
واليــات البالد،  كانت فرصة جدد فيها الحضور 
مطالبهــم بضــرورة مواصلة التغييــر في جميع 

المجــاالت التــي تهــم الحيــاة اليوميــة للمواطن 
سواء السياســية واالقتصادية واالجتماعية حيث 
رفعت شعارات ومطالب تدعو بضرورة إطالق 
باقي ســراح معتقلي الرأي ومواصلة بناء عدالة 
مستقلة . مناسبة الحراك الشعبي في عامه الجديد 
2021 كانــت أيضا مناســبة جدد فيها الشــعب 
الجزائــري تمســكه بنصرة القضايــا العادلة من 
خالل حضور قوي للراية الفلسطينية وجمهورية 

الصحراء الغربية .
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الحراك ما زال حيا يف قلوب الجزائريني

القسنطينيون يحيون الذكرى الثانية للحراك
تأكيد التحام الشعب و جيشه يف مواجهة التحديات

nأحيــت قســنطينة أمس االثنين،  علــى غرار باقي واليــات الوطن االحتفال 
بالذكرى الثانية  للتالحم و األخوة  بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية 
و الذي أقره رئيس الجمهورية يوم 22 فيفري من كل سنة كيوم وطني تخليدا 

الندالع الشرارة األولى للحراك الشعبي. 
و بهذه المناسبة تم إطالق قافلة صحية تضامنية لفائدة مناطق الظل  بالحامة  

بوزيان و مسعود بوجريو.
 كما أشرف  السيد والي والية قسنطينة   على افتتاح دار الثقافة المقاوالتية 
التــي تعد فضاء يجمع الشــباب المســتثمرين من خالل منصــة رقمية جديدة 
ثقفنــي” بــدار الثقافة مالك حداد. بعدهــا  تّم القيام بزيارة لمعرض الرســوم 
الكاريكاتوريــة تحت شــعار  أبنــاء وطن واحد من أجل جزائــر جديدة للمبدع 

نور الدين مزهود.
ثم تم االنتقال إلى قاعة العروض، أين قدم السيد الوالي كلمته بهذه المناسبة، 
حيــث دعا  الجميــع إلى تقوية أواصر التالحم بين الجيش و الشــعب لتحقيق 
الديمقراطية و الرقي و  االزدهار للبالد. و أثنى على دور الجيش في الحفاظ 
علــى الوطــن، و حمايته من أيادي الغدر التي تتربص باســتقراره و تســعى  

لزعزعته.
مــن جهتــه، أكد   رئيس المجلس الشــعبي الوالئي على أن الحراك الشــعبي 
جــاء بالخير للوطن مــن خالل العمل على  تلبية مطالب الشــعب، على جميع 
المستويات  و فتح الفرصة أمام الشباب في جميع المجاالت.  ووقوف السيد 

رئيس الجمهورية على خدمة الوطن و النهوض به إلى األحسن 
وخــرج، يــوم أمس، مئــات المتظاهرين بوســط مدينة قســنطينة في الذكرى 

الثانية للحراك تأكيدا على مطالبهم السياسية بالتغيير الشامل.
المتظاهرون الذي انطلقوا في المسيرة صباحا بعد انقطاع دام ما يقارب السنة 

بسبب جائحة كورونا 
وعبر المحتجون عن أملهم في تغيير جذري وحقيقي يمس جميع مؤسســات 
البــالد، ويدفــع بها إلى مصــف القوى الكبــرى، يكون القضاء فيها مســتقال 

واالقتصاد قويا وتحفظ فيها كرامة الشعب.
عفيفة بوقالص

مسرية بمطالب اجتماعية يف سكيكدة
n فــي ســكيكدة، فضــل عدد من رموز الحراك الشــعبي المبــارك، اإلحتفال 
بالسنة الثانية من الهبة الشعبية، بتنظيم مسيرة سلمية، انطالقا من ملعب 20 
اوت 55 و إلى غاية الســاحة المركزية، رفعوا فيها شــعارات تدعوا السلطة 
إلى تجسيد مبدأ التوزيع العادل لثروة و تحسين الحياة اإلجتماعية للمواطنين 

أمام تداعيات الركود االقتصادي بسبب تبعات أزمة كوفيد 19 التي طالت.
الحراكيــون انتهــزوا فرصة االحتفاليــة إصرارا لهم لرفع شــعارات المطالب 
االجتماعية من أجل تحسين ظروفهم اليومية من خالل توفير التنمية الحقيقة 
لبلدياتهــم و مناطقهــم و قراهم و القضاء على التخلف الذي يعانون منه حتى 
في أبسط األمور، إلى جانب توفير مناصب الشغل للعاطلين عن العمل خاصة 
من اإلطارات الجامعية و خرجي المعاهد ، فيما نال السكن اإلجتماعي النصيب 
األكبــر مــن شــعارات »الحراكيين« الذيــن طالبوا بالتعجيل فــي اإلفراج عن 

السكن االجتماعي بعد أزيد من سنوات من المعاناة و التخلف.
نورالدين ـ ب 

ندوة تاريخية بدار الشباب لدرع محمد  بميلة
n تطــرق األســاتذة المشــاركون في نــدوة تاريخية حول الحراك الشــعبي 
الجزائري في دكراه  الثانية  بدار الشــباب محمد لدرع بميلة من تنظيم قطاع 
الشــباب و الرياضــة للواليــة  إلــى دور الجيش الوطني الشــعبي في مرافقة 
الحــراك بالســلمية المتبادلــة و االحترافيــة التي مكنت من تجــاوز ازمة بكل 

مخاطرها. 
و تناول المشاركون في هده الندوة االحترافية و السلمية التي ميزت الحراك 
الشــعبي ووقوف الجيش الوطني الشــعبي  مع المطالب الســلمية ف  التغيير 
دون أراقة ة دماء المواطنين أو تدخل عنيف رغم محاوالت التدخل الخارجية. 
و مــن جهتها نظــم قطاع الثقافــة بالوالية حفال بــدار الثقافة مبــارك الميلي 
بنشــاطات فنيــة و ثقافية متنوعة عكســت التالحم بين الشــعب و الجيش  و 

استمرار االمن و االستقرار في البالد 
محمد ـ ب

التبسيون يحتفلون يف أجواء الجزائر الجديدة 
n أحيت والية تبســة، أمس الذكرى الثانية للحراك الشــعبي المبارك، الذي 
شهد على عزم الشعب الجزائري لبناء جزائر جديدة، يوم شعاره األخوة بين 
الشــعب وجيشــه، صنع تاريخا أبهر العالم بمشهد التظاهر تحت راية وحماية 

الجيش الوطني.
حيث سطرت والية تبسة، برنامجا ثريا بهذه المناسبة ، المصادفة لـ 22 من 

فيفري من كل عام، بعد ترسيمه يوما وطنيا تخليدا للحراك الشعبي.
برنامج اإلحتفال، أشــرف عليه والي تبسة، السيد محمد البركة داحاج، الذي 
كان مرفوقــا برئيــس المجلس الشــعبي الوالئي، والمندوب المحلي لوســيط 
الجمهورية، وكذا الســلطات المدنية والعســكرية، كما شــارك فيه أطياف من 
الحركة الجمعوية  وتميز ببرمجة أنشــطة ثقافية ورياضية،مع العلم أن مدير 
التربيــة حضــر هذه اإلحتفاليــة، التي احتضنــت فعالياتهــا دار الثقافة محمد 

الشبوكي.
منى بوعكاز

عين على الحدث
5

يف مسريات سلمية طالبت بمواصلة التغيري وإحداث القطيعة مع المايض

جدد أمس  االثنين الحراك الشعبي نشاطه بحلة جديدة في أكبر شوارع الجزائر العاصمة التي عرفت تدفقا جماهيريا كبيرا وسط حضور 
مكثف لرجال األمن , و دعا المشاركون السلطات إلى ضرورة مواصلة التغيير الجذري وتطهير البالد من الفساد  وإحداث القطيعة مع 

الماضي في كل المجاالت وكانت المناسبة للتأكيد على وقف الجزائريين إلى جانب جيشهم وتمسكهم بالثورة التحريرية ورموزها التي كانت 
حاضرة بقوة الى جانب الراية الوطنية

الجزائر : ربيع م 

n وفــي كلمة له بمناســبة »اليوم 
الوطنــي لألخــوة والتالحــم«، التي 
تحيي الجزائر ذكراه الثانية، أوضح 
بلحيمــر أن الرئيس تبــون »ارتقى 
وهــو يرســم اليوم الوطنــي لألخوة 
والتالحم بين الشعب وجيشه بمعاني 
التضامن والوحدة واألخوة والتالحم 
بينهما لخدمــة الديمقراطية وتحقيق 
التنمية المســتحقة عبر كامل التراب 
الوطنــي«، مؤكــدا أن هــذا التالحم 
»ظــل صامدا في وجــه كل الهزات 
وأفشــل محــاوالت اختراقــه والنيل 
 22 مــن صالبتــه خــالل حــراك 
فيفــري 2019 الــذي نخلــد ذكراه 
الثانية بالســعي والتطلع لبناء جزائر 

جديدة«.
وأضاف الوزير أن إرساء هذا اليوم 
هو »إجالل لعالقة أصيلة واستثنائية 
تعكــس الترابط التاريخي المتين بين 
الجيــش الوطني الشــعبي واألمة«، 
معتبــرا أن الجيــش والشــعب فــي 
الجزائــر »همــا الماضي والحاضر 
المشترك وهما المصير الواعد الذي 
ضحى من أجله شهداؤنا األبرار في 
أروع ملحمة نضالية لمقاومة إحدى 

أعتى القوى االستعمارية«.
»ورغــم قصــر الظــرف والوضع 
االســتثنائي الــذي يمــر بــه الوطن 
والعالــم بســبب وبــاء كورونــا إال 
أن الجزائــر -كما جاء فــي الكلمة- 
والتجديــد  التغييــر  قطــار  أطلقــت 
باتجاه التأسيس لديمقراطية تمثيلية، 
تشــاركية وفعلية ترتكز على تطوير 
منظومة الحقوق والحريات ومواكبة 

الثورة التكنولوجية الزاحفة«.
الرســمي  للناطــق  وبالنســبة 
للحكومــة فإن هــذا الجهــد الوطني 

الــذي »يترجــم« التزامــات رئيس 
تغييــرات  بإحــداث  الجمهوريــة 
وتحــوالت »نوعيــة«  »جذريــة« 
مــن أجــل إرســاء »دولــة القانون 
واقتــالع جــذور الفســاد«، »كلــل 
أساســا بدستور جديد عزز الحريات 
المــرأة  والحقــوق الســيما حقــوق 

والشباب«.
»كما تعززت هذه المكاســب - وفق 
بلحيمــر- بانطــالق عمليــة إعــداد 
المشروع التمهيدي لمراجعة القانون 
العضوي لإلنتخابات وبعفو رئاســي 
خص به رئيس الجمهورية مجموعة 
من المعتقلين ضمن مســاعي إرساء 
مناخ التهدئــة ومبادرة اليد الممدودة 
لبنــاء دولــة الحــق والقانــون التي 
ناضل ألجلها ســلفنا الصالح وطالب 

بها الحــراك المبــارك األصيل قبل 
سنتين من اآلن«.

وتابــع ذات المســؤول مؤكــدا بأن 
أعداء الجزائر »حاولوا اإلســتثمار 
الخبيــث فــي الحــراك الســيما من 
خــالل حــرب إلكترونيــة مركــزة 
ودنيئة تســتهدف النيل من العناصر 
الجزائــر  قــوة  التــي تشــكل ســر 
وعالقة التالحم المتميز بين الجيش 

واألمة«.
وفــي ســياق تطرقــه إلــى العالقة 
الموجــودة بيــن الشــعب الجزائري 
االتصــال  وزيــر  قــال  وجيشــه، 
»عندمــا نقول إن الجيش والشــعب 
واحد فهذه حقيقة وال حقيقة ســواها 
يؤكدهــا الماضي القريب عندما ولد 
جيــش التحريــر الوطنــي من رحم 

الشــعب الــذي كان أبنــاءه يؤمنون 
للثــوار وكانــت حرائــر  المســالك 
الجزائر تــداوي المجاهدين وتصنع 

قوتهم وتنظف ثيابهم«.
كمــا لفت في نفــس الوقــت إلى أن 
األجيــال »توارثت بعد االســتقالل 
الوطنــي  الجيــش  واحتــرام  حــب 
الشعبي وهو ما تعكسه شواهد ال تعد 
وال تحصى منها شــغف الجزائريين 
في إلحاق بناتهــم وأبنائهم بصفوف 
مدارس أشــبال األمة تيمنا ببطوالت 
وإنجازات جيشــنا العتيــد في والئه 

للوطن دون سواه«.
»وبجانب مهامه الدســتورية المبنية 
علــى المحافظــة علــى االســتقالل 
الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية 
فــإن الجيــش الجزائري -كمــا قال 
بلحيمــر- يظــل وفيا لواجــب خدمة 
أرجــاء  كامــل  عبــر  المواطنيــن 
البــالد«، مشــيرا بالمناســبة إلى أن 
قوات جيشنا الوطني »قطعت آالف 
المعــدات  الســتقدام  الكيلومتــرات 
الطبيــة واللقــاح المضــاد لكورونا 
كما تتنقل باســتمرار إلــى أبعد نقاط 
الوطــن لضمــان الرعايــة الصحية 
للســكان وتكــون دومــا فــي طليعة 
المســعفين والمرافقيــن للجزائريين 
خــالل األزمــات والكــوارث مهما 

كانت طبيعتها وحجمها«.
وخلــص الوزيــر إلــى التأكيــد بأن 
الجيش الوطني الشعبي الذي »حمى 
الحــراك  مســار  باألمــس  ورافــق 
باحترافيــة مشــهودة يواصــل اليوم 
المســاهمة في بناء الجزائر الجديدة 
بعقول وسواعد أبناء الشعب المتطلع 
إلــى الديمقراطية الحقة وإلى التنمية 

المنشودة«.

وزير االتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر:

ترسيم 22 فيفري يوما وطنيا لألخوة 
والتالحم أفشل محاوالت اختراق الحراك

أكد وزير االتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس االثنين، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ارتقى بترسيمه تاريخ 22 
فيفري، يوما وطنيا لألخوة والتالحم بمعاني التضامن واألخوة بين الشعب وجيشه، مبرزا أن هذا التالحم »أفشل« كل محاوالت اختراق الحراك.

تصوير يوسف جري 



تكبــدت   ،2020 العــام  فــي   n
الفرنســية  مجموعة »رونــو” 
لصناعة السيارات خســائر قياســية 
بلغــت ثمانية مليــارات يورو جراء 
لفيــروس  االقتصاديــة  التداعيــات 
تحســن  تأمــل  لكنهــا  كورونــا، 
أوضاعها بفضل خطة إســتراتيجية 
علــى  للربحيــة  األولويــة  تعطــي 

حساب حجم المبيعات.
وكانت المجموعة قد تكبدت خسائر 
بلغــت 7,3 مليــارات يــورو فــي 
النصــف األول مــن العــام في ظل 
أزمــة كوفيــد19-، لكنها حدت من 
خسائرها في النصف الثاني بتكبدها 
خســائر بـ660 مليــون يورو فقط، 
وتراجع حجم مبيعاتها بنســبة 8,9 

بالمئة إلى 43,5 مليار يورو.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الخسائر 
إلى مــا شــهدته شــريكتها اليابانية 
”نيســان” التــي تملــك ”رونو” 43 
بالمئة منها، وهو ما كبد المجموعة 
 4,9 بلغــت  الفرنسية خســائر 

مليارات يورو.
وجاء في بيــان صادر عن ”رونو” 
أن حجــم مبيعاتهــا انخفــض خالل 
العام الماضي بنسبة 21,3 بالمئة، 
موضحــة أنها باعــت أقل من ثالثة 
مالييــن ســيارة فــي قطــاع يشــهد 

انهيارا حادا.
لكن على الرغم من النتائج الســيئة 
للعــام الماضــي، تمّكنــت ”رونــو” 
من تســجيل هامش تشــغيلي نسبته 
3,5 بالمئــة فــي النصــف الثانــي 
مــن 2020، وهــو مــا اعتبرتــه 
”خطــوة أولى علــى مســار تعافي 

المجموعة«.
تحســين  إلــى  ”رونــو”  وتســعى 
ربحيتهــا عبر التعويض عن تراجع 
مبيعاتها بتوفير األعباء المالية وفق 
خطة إستراتيجية أعلنتها في جانفي.
وأكــد الرئيس التنفيــذي للمجموعة 
لوكا دي ميو في مؤتمر صحافي أن 
”العام 2021 سيشكل على األرجح 
تحديــا جديدا، لكنّنا اتخذنــا التدابير 

الالزمــة”، مضيفــا ”نتوقع مفاجآت 
سارة في الفصل الثاني«.

وتعتبــر ”رونــو” أن النقــص الحاد 
في المكّونات اإللكترونية اآلســيوية 
الــذي يعاني منــه االقتصاد العالمي 
قــد يؤخر إنتــاج مئة ألف ســيارة، 

حتــى وإن تم اســتدراك النقص في 
اإلنتاج في النصف الثاني من العام، 
خصوصــا عبــر فتــح مصانع في 

الصيف.
ق ـ إ

يــرزح  آخــر،  بعــد  يومــا   n
اللبنانيون تحت خط الفقر، فاألزمة 
والنقديــة،  والماليــة  االقتصاديــة 
نتائجهــا معلومــة للجميــع: بطالــة 
وانهيــار للعملــة الوطنيــة وتــآكل 

للقدرة الشرائية، ومن ثم الفقر.
مــن  زخــم  تزايــد  ومؤخــرا 
حــذرت  التــي  الدوليــة  التقاريــر 
ومــن  الوضــع،  خطــورة  مــن 
أهمهــا تقرير للجنة األمــم المتحدة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب 
نبّــه  والــذي  »اإلســكوا«،  آســيا 
إلــى أنــه ”قد يتعــّذر علــى نصف 
إلــى  ســكان لبنان الوصول 

احتياجاتهم الغذائية األساسية«.
وأرجــع التقرير ما توصل إليه إلى 
اعتماد لبنان بشــدة على الواردات 
الغذائيــة، لتأميــن حاجات ســكانه، 
كمــا ســاهمت عوامل أخــرى في 
ذلــك مثــل االنفجــار الهائــل الذي 
دّمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، 
المنفــذ الرئيســي لدخــول البضائع 
إلــى البلــد، وانهيــار قيمــة العملة 
”الليــرة اللبنانيــة” بمقــدار 78 في 
المئــة، وتدابير اإلقفال التي اتُخذت 
الحتواء جائحة كورونا، واالرتفاع 

الحاد في معدالت الفقر والبطالة.
وفــي حديــث لموقع ”ســكاي نيوز 
عربية”، شــرح المستشار اإلقليمي 
لألمــن الغذائــي، إليــاس غضبان، 
الغذائي بمفهومــه  معنى األمــن 
الشــامل علــى الصعيــد الوطنــي، 
موضحا وجــود 4 أبعاد متشــابكة 
هــي: توافــر الغذاء )عبــر اإلنتاج 
المحلــي أو االســتيراد(، الوصول 
إلــى الغذاء أو الفئــات القادرة على 
شــراء هــذا الغــذاء، وهــذا األمر 
مرتبــط بمعــدالت الفقــر والبطالة 

وبمؤشرات أخرى كمعدل التضخم، 
الذي وصل في نهاية العام 2020 
لحوالــي 100 في المئــة في حين 
كان يتراوح فــي العام 2019 بين 

6 و8 في المئة.
هنالــك  أن  غضبــان  وأضــاف 
أيضا اســتعمال الغذاء )االســتفادة 
منــه(، واســتقرار الغــذاء المرتبط 
باالســتقرار السياســي، فضال عن 
االستقرار المالي وهو المؤثر على 

كل المؤشرات.
ونبّــه غضبان إلــى أن خطر األمن 
الغذائــي أو الغــذاء غير الســليم قد 
يــؤدي إلــى البدانة وانتشــار نقص 
التغذيــة، ومــا لهــذه األمراض من 
تداعيات على الفاتورة االستشفائية، 
أو التكاليــف الصحيــة التــي تنفقها 

الدولة.
وأوضــح أن ”مــا يعــرض األمــن 
الغذائــي فــي لبنــان للخطــر، هو 
الزيادة في معدالت الفقر والبطالة، 
وجائحــة كورونــا وتدهــور قيمــة 
العملــة الوطنيــة. فــي حيــن بقيت 
األجور دون أي إجراء تصحيحي. 
وترافق ذلــك مع ارتفــاع الفاتورة 
الغذائيــة على صعيد األســرة، من 
40 في المئة الى 60 في المئة من 
مجمــل الدخل إلــى 100-90 في 

المئة اليوم«.
ارتفعــت  غضبــان،  وبحســب 
أســعار المواد الغذائية عــن العــام 
2019 لحوالــي 200 فــي المئة، 
مــا يعني أن األســر األكثر ضعفا، 
عاجزة عــن تأمين ســلتها الغذائية 
الكافية من الكمية والنوعية، والتي 
كانــت تحصــل عليهــا فــي العــام 

.2019

التــي  الصوامــع  وخســرت   n
حمــت بيروت من هــول االنفجار، 
وامتصــت قرابــة 60 الى 70 في 
المئــة من قوته وعصفــه، 45 في 
المئة مــن مخزون القمــح، والبالغ 

يومها 45 ألف طن.
أمــا مــا بقــي مــن القمح، فلــم يعد 
صالحــا لصناعــة الطحين، ويعمل 
اليــوم القائمــون علــى المرفــأ مع 
المختبرات الفرنســية، على دراسة 
إمكانيــة إعــادة تدوير هــذا القمح، 
إضافــة إلــى الحديــد وكل مخلفات 
االنفجــار، بحســب ما ذكر أســعد 
حداد، مدير صوامع القمح في مرفأ 
بيروت، في حديث لموقع ”ســكاي 

نيوز عربية«.
وباإلضافــة إلــى مشــكلة التخزين 
اليوم، اســتجدت مشكلة التفريغ، إذ 
أن األرصفة المعتمدة لذلك تستخدم 
أيضــا” لتفريــخ الحديد والمواشــي 
وغيره، ما سبب تلف وتلوث بعض 

القمح، فضال عن مشــكلة التخزين 
بالمســتودعات ومــا تتعــرض لــه 
هــذه األماكن مــن انبعاثات اآلالت 

العاملة في المرفأ.
ولــم يملــك لبنان فــي الســابق أي 
مخزون استراتيجي، إذ أن الدولة، 
بحسب حداد، كانت تستورد الكمية 
التــي تكفي الحاجة الســنوية والتي 
تتــراوح مــا بيــن 600 الى 700 

ألف طن.
وتابــع حــداد قائــال: ”بعــد انفجار 
المرفــأ بــدء الحديــث جديــا عــن 
مخــزون اســتراتيجي خوفا من أي 
طــارئ، وتوزيــع بنــاء الصوامع 
فــي أكثر من محافظــة، فضال عن 
تأمين الحبوب التي تســتعمل كعلف 
للحيوانــات، ال ســيما مــع إعــادة 
إنعــاش القطــاع الزراعــي وقطاع 
الدواجــن في لبنــان، عندما تراجع 

االستيراد، بسبب شح الدوالر«.

n وقــال متعاملــون ومصرفيون 
إن سعر الدوالر في السوق السوداء 
بلــغ 3450 ليرة، األحــد، وهو ما 
يعني تراجعا بنســبة 18 بالمئة في 
سعر العملة السورية مقارنة بنهاية 

الشهر الماضي.
وكان آخــر هبــوط ســريع لليــرة 

الصيــف الماضــي عندما كســرت 
حاجز الـ3 آالف ليرة للدوالر، بعد 
مخاوف من أن يزيد فرض عقوبات 
أميركية أشد من محنة اقتصاد البالد 

المتداعي.
وتئن ســوريا تحت وطــأة عقوبات 
غربيــة على مدى ســنوات، إضافة 

إلى حرب طاحنة بدأت قبل عقد.
وقال متعامل كبير مقره دمشــق إن 
ســعر الــدوالر ارتفع بعــد أن فاق 
الطلب العرض بكثير، عقب أشــهر 
من االســتقرار النسبي عند مستوى 

2500 ليرة للدوالر.
وقــال متعامــل فــي حلــب: ”هناك 
طلب كثير على الدوالر لكن العملة 

الصعبة غير متاحة«.
وكان الــدوالر يســاوي 47 ليــرة 
قبــل بــدء احتجاجــات ســوريا في 
مــارس 2011، التي ســرعان ما 

تطورت إلى حرب.
ويقــول مصرفيون ورجــال أعمال 
إن من أسباب نقص الدوالر األزمة 
الماليــة في لبنان المجــاور، حيــث 
جمــدت البنــوك، التي تكابــد أزمة 
مضنية هنــاك، مليارات الدوالرات 

الخاصة برجال أعمال سوريين.
وظل القطاع المالــي اللبناني لعقود 
مــالذا آمنا لكبــار رجــال األعمال 

للشــركات  وأيضــا  الســوريين، 
المرتبطة بالحكومة التي استخدمت 
بعــض بنوكــه لتفــادي العقوبــات 

واستيراد المواد الخام.
ويقــول رجــال أعمــال إن البــالد 
اضطــرت لخفــض دعــم الوقــود 
وتوفيــر العملة األجنبيــة للواردات 

الضرورية.
وأدى انهيــار العملــة إلــى ارتفــاع 
التضخم، مما زاد معاناة الســوريين 
والطاقــة  الغــذاء  كلفــة  لتوفيــر 

واالحتياجات األساسية األخرى.
ويقــول مصرفيون إنــه رغم تعهد 
البنك المركزي األســبوع الماضي 
بالتدخــل لدعم العملة المنهارة، فإنه 
يحجم عن ذلك من أجل الحفاظ على 
ما تبقى من احتياطياته الشحيحة من 

النقد األجنبي.
وكانــت االحتياطيــات 17 مليــار 
دوالر قبل اندالع الصراع منذ 10 

سنوات.

صحفيــة  تقاريــر  وكشــفت   n
أن أصحــاب األعمــال يخططــون 
خــالل الفترة المقبلة إللــزام المزيد 
مــن موظفيهم بالعمل فــي البيوت، 
وأن يكــون هناك ســفر أقــل يتعلق 

بأشغالهم.
وهــو مــا ســبق أن توقعه مؤســس 
شركة مايكروسوفت بيل غيتس في 
نوفمبــر الماضي، إذ قال إن حوالي 
%50 من األسفار المتعلقة بالعمل 
ســتلغى، وأن %30 من أيام العمل 

في المكاتب سيتم االستغناء عنها.
شــؤون  فــي  المختصــة  وقالــت 
االقتصــاد األميركــي كاثرين تاغل 
لسكاي نيوز عربية إن الوباء عجل 
فقــط بما كان ســيحدث فعال، فالكل 
يعلم أن المستقبل هو للعمل عن بعد، 
وجود اإلنترنت السريع  مع  خاصة 

بماليين المنازل حول العالم.
الشــركات  أن  تاغــل  وأَضافــت 
أكبــر  بارتيــاح  تشــعر  أصبحــت 
تجاه عمل الموظفيــن من المنازل، 
وهي تريد االســتغناء عن المكاتب 
وتكلفتهــا العقاريــة التــي ال لــزوم 
لها، مشــيرة في الوقت نفسه إلى أن 

القوى العاملة أمامها ســنوات حتى 
تتمكــن مــن التأقلــم مــع المهارات 

الجديدة التي سيحتاجها السوق.
تأتــي  جديــدة  وظيفيــة  توجهــات 
بالتزامــن مــع رغبــة أكبــر لــدى 
الشركات في االعتماد على اآلالت 

عوضا عن القوى البشرية.
صحيفة واشــنطن بوســت قالت إن 
20 مليون أميركي يعيشــون حاليا 

علــى إعانات خاصــة بالبطالة بعد 
الوبــاء، مضيفة أن فئــة من هؤالء 
تحــاول اكتســاب مهــارات جديدة 
للعمل في قطاعات مختلفة عن تلك 
التي كانوا فيها قبيل فقدان وظائفهم.
أمــا كبير محــرري موقــع بيزنس 
إنســايدر، ديف ليفينثال فقد أوضح 
لســكاي نيــوز عربيــة أن البعض 
سيســتطيع مسايرة الوتيرة السريعة 

للتغيرات الجارية في ســوق العمل، 
والبعــض اآلخر لن يقدر على ذلك، 
خاصــة مــن ال يملكــون المهارات 

الالزمة لالنسجام مع االقتصاد.
ليفينثــال قال أيضا إن هناك عوامل 
عديــدة تتحكم بقــدرة الماليين ممن 
خســروا وظائفهم على إيجاد أعمال 
جديدة تتعلــق باعتبارات صحية أو 
أخــرى خاصــة برعايــة األطفال، 
وكلها عوامل ســتؤثر على قدرتهم 
على االنضمام مجددا للقوى العاملة 

وفقا لتحليله.
شــهدت التجارة  المقابــل  فــي 
اإللكترونية صعودا كبيرا في اآلونة 
الماضيــة، إذ ســجلت مســتودعات 
التخزيــن المرتبطــة بهــذه التجارة 
إضافة أكثر من مئة ألف وظيفة في 

العام الماضي.
ووفقا للخبراء، فإن الوباء الذي غير 
وجــه الواليــات المتحــدة اجتماعيا 
وتعليميــا وحتى سياســيا، يبدو في 
طريقه إلى تغييــر مالمح االقتصاد 
األميركي أيضا، هذه المرة بشــكل 

دائم وليس مرحليا.
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”رونو” تخسر ثمانية ماليير يورو في عام
أخطار تهدد ”األمن الغذايئ” يف لبنان 

انفجار مرفأ بريوت وتلف مخزون القمح

3450 لرية سورية مقابل دوالر واحد ..

ماليني الوظائف التي تغريت مالمحها يف الواليات المتحدة

عين على االقتصاد 6

لصناعة  الفرنسية  ”رونو”  لمجموعة  قياسية  إلى خسائر  كورونا  االقتصادية لفيروس  التداعيات  أدت 
السيارات، بلغت ثمانية مليارات يورو في العام 2020. وإضافة  إلى أزمة كوفيد19-، تكبدت المجموعة 
الفرنسية خسائر بلغت 4,9 مليارات يورو بسبب ما شهدته شريكتها اليابانية ”نيسان” التي تملك ”رينو« 
43 بالمئة منها. وتسعى ”رونو” إلى تحسين ربحيتها عبر التعويض عن تراجع مبيعاتها بتوفير األعباء 

المالية وفق خطة إستراتيجية أعلنتها جانفي.

هوت الليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد، األحد، مع التدافع لشراء الدوالر في بلد تضرر بشدة من العقوبات ويواجه 
نقصا حادا في النقد األجنبي.

يواجه الماليين من األميركيين احتمال اختفاء وظائفهم التي تغيرت مالمحها بسبب وباء كورونا، وفق تحذيرات أطلقها عدد 
من خبراء االقتصاد.
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n نظم، صباح أمس، أصحاب 
اســتفادات الســكن االجتماعــي 
لبلدية قســنطينة وقفة احتجاجية 

أمام ديوان الوالي.
المحتجون عبروا عن ســخطهم 
علــى عــدم اكتراث الســلطات، 
بالوضعيــة  تعبيرهــم،  حســب 
الصعبــة التــي يعيشــونها فــي 
ســكنات قالوا عنهــا أنها ال تليق 

للعيش.
وقدم لنــا هؤالء وصل مقررات 
التــي  المســبقة  اإلســتفادات 

يعــود بعضها لســنوات 2013 
منــذ  أنهــم  قائليــن  و2014، 
ســنوات وهــم يحتجــون أمــام 
اإلدارات دون جــدوى للمطالبة 
بتسليمهم الســكنات التي وعدوا 

بها، أو التعامل معهم بشفافية.
وأشــاروا إلى أن وصل اســتالم 
ملــف طلــب الســكت للبعــض 
يعود إلى ســنوات التســعينات، 
متسائلين عن سبب هذا التهميش 

لسكان بلدية عريقة منسية.
آالء مزياني

n نظم، صباح أمس،من جديد، 
ســكان حــي دار الصيانــة فــي 
بلديــة عين قشــرة غربي والية 
ســكيكدة، وقفــة إحتجاجية أمام 
مقــر الدائرة، و هذا للمطالبة بما 
قالــوا حقهم في التنميــة المحلية 
التــي تغيــب عنهم، رغــم أنهم 
يبعــدون خطــوات فقط عن مقر 
البلدية التي اتهموها بانها اخلفت 
وعودها في العديد من المرات.

ممثــل عــن المحتجيــن، الســيد 
عيــاش جغادر، قال في تصريح 
”عيــن الحزائر”، بــأن الحي لم 
يشــفع لــه قربه من مقــر البلدية 
ليســتفيد مــن التنميــة، حيث أن 
الحــي ال يتوفــر علــى اإلنــارة 
جلبهــا  يتــم  التــي  العموميــة 
بالكابالت العشــوائية التي تهدد 
حياة السكان و خاصة األطفال، 

كما طالبوا بتهيئة الطريق و باقي 
المســالك داخل التجمع السكاني 
التــي هــي فــي وضــع كارثي 
خاصة أثناء تســاقط المطر، أين 
يتحــول الحي إلى مســتنقع كبير 
و أوحــال ال تنتهــي ناهيك عن 
افتقارهــم لشــبكتي التطهيــر و 
المياه الصالحة للشــرب. نشــير 
بأن ممثــل عــن المحتجين أتهم 
رئيس البلدية ، السابق، بتهميش 
ألغراض غير بريئة، و تمسكوا 
بتدخل والــي الوالية إليفاد لجنة 
تحقيق، متوعدين بالتصعيد، في 
الوقت الدي حاولنا فيه االتصال 
برئيس الدائــرة، لمعرفة موقفه، 
غير أنه تعدر علينا دالك لوجوده 

في مهمة عمل.
نورالدين ب

n  تعانــي الوضعيــة الصحية 
بحــي المريــج ببلديــة الخروب 
وخصوصــا  قســنطينة  واليــة 
المستوصفات تدهورا و تهميشا 
كليــا بالمنطقــة ، مــن نقص في 
التجهيــزات الطبيــة و الخدمات 
الصحيــة التي يحتاجها المواطن 

في حياته اليومية .
و فــي لقاء جمعنا بســكان الحي 
، قاموا بمرافقتنا إلى مستوصف 
المنطقــة الــذي يوجد في  قســم 
مــن مدرســة ابتدائيــة التي آلت 
لالنهيــار ، تفتقر إلى الوســائل 
األطر الطبية والمعدات الالزمة 
و الضروريــة ، ممــا يزيــد من 
معاناة المرضى الذين يضطرون 
للتنقــل إلى المستشــفى الجامعي 
بقســنطينة  مــن أجــل العالج و 

إجراء فحوصات طبية .
و تــزداد معانــاة المواطنين في 
الفترة الليلة  ،حيث يوجد طبيب  
واحد و ممرض واحد  ، فحسبهم 
يعملون بــدوام جزئي في الفترة 
الصباحية و غائبــون في الفترة 
المســائية ، وهــو األمــر الــذي 

يجعلهم يتوجهون إلى المصحات 
الخاصــة هذا إن توفــرت لديهم 
اإلمكانيــات ، ناهيك عن غياب 

وسيلة نقل المرضى .   
المريــج  حــي  ســكان  يطالــب 
ببلديــة الخروب من الســلطات 
المعنية على ضرورة اإلســراع 
فــي انجــاز المســتوصف الذي 
اســتفادت منه البلدية ، منذ أكثر 
من ســنتين ،إال أنــه بقي حبيس 
األدراج  ، فهو عبارة عن هيكل 
بنائي فقط و أصبح وكرا لآلفات 
االجتماعية ، مشيرا أنهم تفاءلوا 
بهذا المشــروع الذي سيقدم لهم 
الخدمــات الصحية بعد معاناتهم 

اليومية إال أن انتظارهم طال .
يضيف أحد قاطنــي الحي لعين 
الجزائــر ، أنــه رغم الشــكاوي 
التــي قدمــت للســلطات المعنية 
من اجل الشــروع في انجاز هذا 
المرفق الحيوي ، فهذا المشروع 
الحلم الذي انتظروه بعد سنوات 
من المعاناة إال أنهم لم يتلقوا أي 

جواب .
المشطة امال 

n يعيش ســاكنة بلدية قنواع، هذه األيام، على 
صفيح ســاخن بعد قرار اســتثنائها من مشروع 
الربــط بالغــاز الطبيعي، على خــالف جاراتها 
البلديــات 06 التــي تــم اعطاء اشــارة انطالق 
لربطهــا لهذه المــادة الحيوية، حيــث وفي لقاء 
جمعنــا مع بعــض قاطنــي البلدية، عبــروا لنا 
عــن اســتيائهم وتذمرهــم الشــديدين إزاء عدم 
إدراج منطقتهم الوحيدة ضمن مشــروع الربط 
بغــاز المدينــة، بعــد ان تــم حرمانهــم بســبب 
التضاريــس الوعــرة التــي تميــز المنطقة عند 
ربطها بالشبكة، نظرا لمخاطر تصدع األنابيب 
والقنوات وتســرب الغــاز، وهــي الحجة التي 
اعتبرهــا ســكان المنطقــة غير المقنعــة ويراد 
منها إقصاء منطقتهم من شــبكة الغاز الطبيعي، 
فهنــاك العديــد من البلديات المحــاورة لها تقع، 
حســبهم، في مناطــق جبلية وصعبة المســالك، 
إال أنهــا اســتفادت، مؤخرا، من مشــاريع ربط 
بشــبكة الغاز الطبيعــي، خاصة في ظل الجري 
اليومــي وراء قــارورات غــاز البوتــان التــي 
تعــرف ندرة حــادة بالقرية، مــا يضطرهم إلى 
التنقل حتى لوســط البلديــة أو البلديات األخرى 
من أجل جلبها، كمــا يصطدمون بارتفاع ثمنها 
باعتبارهــا تخضــع للمضاربة من قبــل التجار 
الذيــن يقومون برفع األســعار التــي تصل في 
األيام البــاردة الممطرة إلى 400 دج للقارورة 
الواحــدة، األمــر الذي أثقــل كاهــل العديد من 
العائالت خاصة ذات الدخل المتوسط، مؤكدين 
أنهم راسلوا المســؤولين في العديد من المرات 

من أجل برمجة مشــروع تزويد بلديتهم بشبكة 
الغاز الطبيعي، غير أنه ال حياة لمن تنادي.

 هذا وعللــت بــإدارة مديرية الطاقة، اســتثناء 
بلدية قنــواع بصعوبة التضاريــس، مبرزًة في 
الوقت ذاته أنّه يوجد مقترح لنقل خزانات بلدية 
القل ووضعها على بلدية قنواع كحل دائم، على 
خالف تلك البلديات التي اســتفادت مؤخًرا من 
مشروع الربط بالغاز كلها مثماتلة التضاريس، 
ناهيــك عن قــدم واهتراء الخزانات التي ســيتم 
رفعهــا مــن مدينة القــل، هذا فــي الوقت الذي 
أكد فيه المســؤول األول عــن الجهاز التنفيذي، 
فــي إجتماع تنفيــذي األخير على ربــط تزويد 

المنطقــة لهــذه المــادة الحيوية مع مطلع ســنة 
هذه الســنة، وهــذا على خالف الوالي األســبق 
حجــري درفــوف، الذي ســبق وإن صرح بأن 
بلدية قنواع إســتفادت من مشــروع الربط بغاز 
المدينــة، حيث خصص لها غــالف مالي قدره 
80 مليار سنتيم في إطار صندوق التضامن ما 
بين البلديات.وطالب المعنيون الســلطات العليا 
بالبالد التدخل والنظر في مشكلتهم خاصة وأن 
المنطقــة معروفة كغيرها من المناطق بالبرودة 
الشديدة خالل فصل الشتاء، حيث يكابد السكان 

معاناة كبيرة في سبيل الظفر بقارورة غـاز.
نورالدين ب

n تغــرق القريــة فــي الظــالم 
ليــال لغيــاب اإلنــارة العموميــة، 
كمــا يعــرف الطريــق الرابط بين 
الكحالشــة الكبار وقرية بلغراري 
المدرســة  إلى  المؤدي  والطريــق 
حالــة كارثيــة خاصة عنــد تنازل 

األمطار.
وكشــف أولياء التالميــذ أن همهم 
األول المدرسة االبتدائية ”بورغدة 
قريشــي” التــي قالوا أنهــا تعرف 
إهمــاال تامــا، حيث تحتــوي على 
وتغــرق  مكتظــة،  أقســام  ثالثــة 
الحجرات بمياه األمطار في فصل 
الشــتاء، أمــا المعلمــون فيتنقلون 
لاللتحــاق  كيلومتــر   50 مســافة 
دائمــا  يجعلهــم  مــا  بالمؤسســة 

متأخرين عن موعد الحصص.
وفــي ذات الســياق أضافــوا أنهم 
يفضلون توظيف مدرسين بطالين 
من قريــة لحل جزء من المشــكل 

وإعالة عائالت من القرية.
وعــن االكتظاظ أوضــح محدثونا 
أن تالميذ الســنة األولى يدرســون 
مع تالميذ الســنة الثانية في حجرة 
واحدة، وهو نفس اإلشكال بالنسبة 
والرابــع،  الثالــث  للمســتويين 
متسائلين عن مدى تأثير هذا األمر 

على تحصيل أوالدهم العلمي.
أمــا فيما يخــص المطعم فكشــفوا 
أنــه ال يقدم وجبات ســاخنة لغياب 
الطاهــي، ويتــم جلــب األكل من 
منطقة الكحالشــة الكبار، مشيرين 
إلى أن هذا األمر تســبب سابقا في 

تسمم األوالد.
وعبــر األولياء كذلــك عن خوفهم 
على ســالمة األوالد فالمدرســة ال 
يوجد بها ســوى حارس وحيد، ال 
يعمــل إال ليال باإلضافة إلى غياب 
عمــال النظافة، وطالبــوا بتركيب 

أنابيب الغاز بالمؤسسة.

كمــا طالــب اآلبــاء بتوفيــر النقل 
المــدارس  لتالميــذ  المدرســي 
المتوسطة والثانوية الذين يقطعون 
مسافات طويلة خاصة للعودة إلى 
مســاحات  إلــى  القريــة  وتفتقــر 
لألطفــال ومتنفــس للشــباب الذين 
يطالبــون بتوفيــر ملعــب صغير 
يفرغون فيه طاقاتهم بهته المنطقة 

المعزولة.
وبخصــوص خــزان الميــاه الذي 
قام وزير الموارد المائية بتدشــينه 
الشــهر الماضــي، أكــد الســكان 
علــى أنه ال يســمح بوصول الماء 
إلــى جميــع المنــازل، وال يغطي 
احتياجات 1200 ساكنة بالمنطقة، 
مشــيرين إلى أنهم سيستمرون في 
شراء المياه من الشاحنات المتنقلة 
أو تحميلهــا لمســافات طويلة على 

ظهور األحمرة.
رئيس البلدية : نسعى لتجاوز 

العقبات وتخفيف األعباء 

وأوضــح رئيس المجلس الشــعبي 
البلــدي أنهــم حاليــا بصــدد إعادة 
تركيــب مصابيــح الكهربــاء على 
مستوى إقليم البلدية، مشيرا إلى أن 
منطقة بلغراري محظوظة مقارنة 
بمناطق الظل األخرى الســتفادتها 

من الغاز والكهرباء والنقل.
وبخصوص االكتظاظ في األقسام 
أكــد أن نظــام األقســام المدمجــة 
معمــول بــه وطنيــا خاصــة فــي 
المــدارس التــي ســجل فيها نقص 

عدد التالميذ.
وعــن توظيف المعلميــن المحليين 
قــال أنهم قدموا اقتراحــا للمديرية 
التــي تعتمــد علــى إعــداد قائمــة 
المعلميــن  لتوظــف  احتياطيــة 
بالترتيب الوارد فيها، لكن المجال 
مفتوح أمام هؤالء لشــغر مناصب 

مؤقتة أو ما يسمى باالستخالف.
وكشــف ذات المســؤول أن البلدية 
اســتفادت مــن حافلة نقــل تالميذ 
النائية  للمناطق  جديدة مخصصــة 

، لكــن الظــرف الحالــي الخاص 
باألزمــة الصحيــة التــي فرضت 
نظــام األفــواج خلقــت نوعــا من 

االضطراب في هذه الخدمة.
وأضــاف أنه ســيتم تركيــب عداد 
الغاز بمدرســة ”بورغدة قريشي” 
والشبكة الداخلية  بعد أن تم تحديد 
المقــاول الذي سيباشــر األشــغال 
وأضــاف  أســبوع،  ظــرف  فــي 
أن المؤسســة تســتفيد حاليــا مــن 
وجبات ســاخنة تنقل من المدارس 

المجاورة.
أما بالنســبة لعمال النظافة فصرح 
أن مشــكل نقصهــم بالمؤسســات 
وطنــي، مؤكدا على وجــود أزمة 
توظيف في الفترة الحالية، ومشيرا 
إلــى أن منطقة بلغــراري معزولة 
نوعا ما مــا يجعل البعض يرفض 
التنقل إليها للعمل مقابل أجر زهيد.

وعن غياب مساحات الترفيه كشف 
ذات المسؤول أنهم سجلوا مشروع 

ملعب جواري ينتظر الموافقة.

بلغراري ببلدية عين عبيد 
بقسنطينة ..منطقة الظل المعزولة

يتساءل سكان بلغراري عن موقع قريتهم في برامج مناطق الظل، المنطقة التي تبعد عن  بلدية عين عبيد 
بوالية قسنطينة  بحوالي  14 كيلومتر وتنقطع عنها تغطية شبكات الهاتف النقال توحي لزائرها أنها تقع 

خارج خريطة الواقع.

عبر،أمس، عدد من المواطنين ببلدية قنواع غربي والية سكيكدة، عن استيائهم وتذمرهم الشديدين بعد إقصائهم من الربط بالغاز 
الطبيعي في إطار المشروع الضخم الذي استفادت منه 06 بلديات مجاورة لهذه البلدية، مؤخرا، مما اعتبروه إقصاًء وتهميشا لهم، 
بحجة وقوع بلديتهم في منطقة جبلية ذات تضاريس وعرة وتتميز بالمنحدرات الخطيرة، مما يصعب ربطها بشبكة الغاز الطبيعي.

استياء وغضب شعبي بعد إقصاء بلدية قنواع من مرشوع الغاز الطبيعي
تم حرمانها بحجة الموقع التضارييس الوعر
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شبكة طرقات عمالقة بسطيف 
تسيّر بطرق تقليدية

تتوفــر عاصمــة الهضــاب العليــا ســطيف علــى شــبكة طويلــة مــن الطرقات تصــل إلــى 4207 كلــم تشــكل 254 طريقا عبر 
مناطــق الواليــة، منهــا 12 وطنيــة و24 والئيــة والبقية طرقات بلدية تنتشــر كشــبكة العنكبــوت لخلق حركــة ديناميكية للنقل 
والمواصــات، باإلضافــة إلــى 75 كلم من الطريق الســيار، ورغــم التقدم التكنولوجي في مجال األشــغال العموميــة إال أن هذه 
الشــبكة الكبيــرة مــن الطرقــات ال تزال تســيير بطــرق تقليدية تجاوزهــا الزمن كعمليــات الترميــم التقليدية للحفر والتشــققات 
التــي تتحــول إلــى ممهــات تعيــق حركــة المــرور مــا يرهــن مكتســبات تنمويــة التهمــت الماييــر مــن الخزينــة العمومية.

مكتسبات تنموية بالماليري عرضة للضياع

n خاصة في ظل المفهوم الخاطئ الذي يســود 
حاليا، وهو متابعة المشــاريع قبــل وأثناء االنجاز 
كــون أن األمر متعلــق بوجود رقابــة والتزامات 
ماديــة بيــن األطراف المشــاركة فــي العملية من 
إدارة ومكاتب دراســات ومقــاوالت اإلنجاز، أما 
بعد المنح للمشــروع فيصبح غير مهتم به إطالقا، 
وهــو ما يعــّرض جهود ســنوات وأمــوال طائلة 
للضيــاع، حيث مــزال التعامل مع المشــاكل التي 
تحدث عبر مختلف الطرقات يتم بالطرق التقليدية 
خاصــة ســد الحفر والتشــققات، مثلمــا يحدث في 
الطريــق الوطني رقم 78 والوالئي 164، كما أن 
عملية إزالة الحشائش من مجاري المياه تتم بطرق 
تقليدية أيضا أو بواســطة آالت التسوية من طرف 
عمال البلديات، فتســببت في تآكل حواف الطريق 
ومنها من أصبحت بال شــريط توقف اضطراري، 
كالطريــق الوالئي رقم 118 بمنطقة البالعة، كما 
تســببت في توســيع هذه مجــاري وحولتها ألودية 
عميقــة في بعض الطرقــات، كما تنعدم بالطرقات 
الخطوط الجانبية والوسطي، والتي ال يتم وضعها 
ســوى في الزيــارات الرســمية، رغم أنهــا هامة 
لتوضيــح معالــم الرؤية خاصة فــي الليل، وتفتقر 
العديــد من الطرقات خاصــة البلدية، إلى الحواف 
الحديديــة فــي المنعرجــات والمنحــدرات العميقة 
لحمايــة تدحــرج المركبــات في حالــة الحوادث، 
باإلضافة إلــى انعدام الالفتات واإلشــارات، التي 
تبيّن وضعية الطريــق ومنعرجاتها وكل ما يتعلق 

بعملية تنظيم المرور.
زخات مطر تكشف »العورة«

تتحّول الكثير من الطرقات في الكثير من األجزاء 
منها، خالل تســاقط األمطــار، إلى برك من المياه 
بســبب تراكــم هذه الميــاه في الطريــق، مثلما هو 
عليــه الطريق الوطنــي رقــم 05 وغيرها، وهي 
الظاهــرة التي تســبب في حوادث مــرور مميتة، 
باإلضافة إلى االنســداد الكلي للجدران اإلسمنتية، 
التي تقسم الطرق المزدوجة على مستوى الجسور 
مما يتســبب في عرقلة ميــاه األودية عند فيضانها 
فيتحــول مجرى الماء إلى وســط الطريق، وغالبا 
مــا تتحول الطرقات إلى هاجــس يخيف المتنقلون 
عبرها خاصة إلى المنطقة الشــمالية، سيما الشطر 
الرابط ما بين عين روى وعين عباسة، الذي طالته 
األتربة، حيث ال يحتوي على إشارات المرور وال 
أدنى شــروط الســير الذي يلفت المار على تطبيق 
القانون، ناهيك عن تجمع األتربة على متنه خالل 
التســاقط، علما أن هــذا الطريق يربــط 17 بلدية 
بعاصمــة الوالية وتمر على متنه أكثر من 2000 

مركبة يوميا.
انسداد الجسور بالقمامة

ولعل األمر الذي يهدد بعض المنشآت، التي شيّدت 
بشــق األنفس وكلّفت أمواال طائلة، ظاهرة انسداد 
الجســور بالقمامــة والشــوائب، حيث باتــت مياه 
األمطــار تطفو فوقها وتهدد بجرفها في أية لحظة، 
مــا يهدد جهود أعوام وســنوات بالنســف، خاصة 
الجســور التــي يعلم الجميــع أنها جــد مكلفة، وقد 
ســجلت العشرات من الجســور الكبيرة ناهيك عن 
تلــك الصغيرة فــي الطرقات البلديــة، تحّولت إلى 
مرمى للشوائب وجميع الفضالت بما فيها فضالت 
الصــرف الصحــي، التي تلتقي مع ميــاه األودية، 
خاصة ما يحدث في بلديات شمال ســطيف، نظرا 
لوجود عيوب في انجاز شبكات الصرف الصحي، 
وكذا غياب مشاريع مؤهلة تحمي هذه الجسور مما 
تنقلها مياه األودية، األمر الذي يستدعي تدخل جاد 
من أجل الحفاظ على المكتســبات التنموية المحققة 

لحد اللحظة.
دور الصيانة بال دور

وتبقــى دور الصيانة التي تم انجازها واســتهلكت 
المالييــر من الخزينــة العمومية، مــن أجل إيواء 
العالقين بالطرقات، أثناء التقلبات الجوية وتســاقط 
الثلوج مغلقة وغير مســتغلة، رغم أنها مزودة بكل 
األجهــزة، كمــا أن إنجازها بحســب مصادرنا لم 
يخضع للمعايير وغير موزعة بطريقة مدروســة، 
وشــيدت متقاربة عن بعضهــا البعض، منها ثالثة 
على مســتوى الطريق الوطني رقــم 75 وأخرى 
على مســتوى بلدية الحامة، رغم أن هذه الطرقات 

ال تحتــاج لذلك، فــي حين تنعدم بالجهة الشــمالية 
لضروريتهــا ولخصوصية المنطقــة، وقد أماطت 
العواصف الثلجية األخيرة اللثام عن هذه الظاهرة، 
أين ســجلت حاالت كثيرة للعالقيــن في الطرقات، 
وتدخــل المحســنون وتم فتــح المســاجد والفنادق 
إليوائهــم، وهي بادرة استحســنها الجميع وتصب 
في قلــب العمل التضامنــي والتطوعي، لكن دور 

الصيانة المعنية باألمر ضلت بال دور.
 17 آلة تسوية وكاسحة .. غري كافية

كشــف مصدر موثوق أن قطاع األشغال العمومية 
بســطيف، ال يتوفــر ســوى على 17 آلة تســوية 
وكاســحة للثلــوج، والتــي يســتحيل أن تغطي كل 
الشــبكات المذكــورة، حيــث ال يتوفــر القطــاع 
بســطيف حتى على معدل كاســحة في كل دائرة، 
حيث يقدر عدد الدوائــر بـ20 دائرة موزعة على 
تــراب الواليــة وكل دائــرة تتوفــر علــى بلديات 
مجملهــا بلدية  وبالتالي نقــص اإلمكانيات يطرح 
مشــاكل كثيرة في طرق تســيير هذه الشبكة، التي 
تســتوجب ماكنات، وذات الســيناريو تكرر خالل 
التقلبات الجوية التي حدثت في الســنوات األخيرة، 
فلوال المحســنين الذين جنــدوا إمكانياتهم لما فكت 
العزلــة عن ســكان القــرى والبلديــات المعزولة، 
لكن في أوقات تســاقط الثلوج يتدخل المحســنون، 
ففــي األوقات العادية تشــتد الحاجة ايضا إلى هذه 
الماكنات في عمليات الترميم والقضاء على النقاط 

السوداء التي تظهر على متن بعض األشطر.
حتى امللح ينثر بطريقة تقليدية ؟

وبخصوص عملية نثر الملح خالل تساقط الثلوج، 
فهي األخرى تتم بطرق تقليدية وباستعمال المعول 
التقليــدي النعــدام آالت خاصة للقيــام بذلك، وفي 
بعض األماكن لم ينثر الملح إطالقا، رغم خطورة 
الوضــع جــراء الجليــد كما هــو الحــال بالمنطقة 
الشــمالية في فصل الشــتاء، حيث أبــدى مواطني 
الكثيــر مــن البلديات اســتيائهم خــالل العواصف 
الثلجيــة األخيــرة، بســبب عــدم نثــر الملــح في 
الطرقات التي فرضــت حالتها عزلة على بلديات 
بأكملهــا دامت أليام، وإذا نثــر الملح فذلك يتم كما 
قلنــا بطرق تجعــل المالحظ ال يأمن الســير على 
الطريق، حيث يتم عن طريق معول بطريقة تجعل 
الكثير من األماكن من الطريق وربما أشــطر غير 
معنيــة بالملح، ما يوهم الســائقين بوجود ملح لكن 
غالبا مــا تحدث حوادث خطيرة جــراء القفز عن 
أشطرها من طرف عمال نثر الملح، الذين يمرون 
بشــاحنة ومعــول ويقومــون بنثر الملــح بطريقة 

تختصر الحكاية.
ممهالت فوضوية

وتبق ظاهرة نصب الممهــالت الفوضوية، إحدى 
مســببات االزعــاج والغضب لدى الســائقين عبر 
طرقات والية ســطيف، حيث بــات من هب ودب 
ينصــب ممهــال قرب مســكنه أو محلــه، أو حتى 
للتســلية واعتراض ســبيل المتنقلين، وتتسبب هذه 
الظاهرة في الكثير من الحوادث والخسائر المادية 
للســيارات، وغالبية الممهــالت التي وضعت من 
طرف المواطنين دون استشــارة السلطات المحلية 

خاصة أمام المنازل ال تخضع ألية دراســة حقيقية 
تأخــذ بعين االعتبار طــول الطريق، كما أصبحت 
تشــكل خطورة علــى الســائقين ومركباتهم نظرا 
لحجمهــا مــن جهة وعددهــا المبالغ فيــه من جهة 
أخرى، السيما وأن تلك الممهالت ال يمكن رؤيتها 
خاصــة فــي الفتــرة الليلة، ممــا جعــل الكثير من 
ساقي السيارات يطالبون  السلطات المعنية بإعادة 
النظر في عدد الممهالت وفي توزيعها على طول 
الطرق، خصوصا بالقرب من المدارس االبتدائية 
والمساجد واألماكن التي تستوجب وضع ممهالت 
مدروسة وتستوفي شروط وطريقة وضعها، وأكد 
العديــد من الســائقين أن هدف الســكان هو وضع 
الممهــالت لتقليــل من حــوادث المــرور وحماية 
أنفســهم وأطفالهم لكــن ذلك يمكن أن يتســبب في 

حوادث مرور أخرى.
27 نقطة سوداء

كشــفت مصــادر عليمــة أن مصالــح األشــغال 
العمومية أحصت حوالي 17 نقطة سوداء، تشكل 
مخاطر على مستوى طرقات الوالية، والتي تعمل 
حاليا علــى إزالتها باإلمكانيات المادية والبشــرية 
المتوفــرة، وفي الحقيقــة هناك الكثير مــن النقاط 
الســوداء التي تهدد الســائقين، على غــرار نقطة 
»القطــار« ببوقاعة بالطريــق الوطني رقم 103 
الرابــط بين واليــات بجاية ســطيف والبرج، في 
شــطره الرابط مــا بين مــاوكالن وبوقاعة، حيث 
يوجــد انهيار ترابي يتســع حجمه يومــا بعد يوم، 
وهو حاليا على مشــارق القطع لهذا المحور الهام، 
إلى جانــب طريق الموان، الذي في حد ذاته نقطة 
ســوداء ومــازال محل تذمــر الســائقين، رغم انه 
اســتفاد من عملية تهيئة وتحويله  إلــى ازدواجية 
بغالف مالي يفوق 80 مليار ســنتيم، لكن الوتيرة 
الســلحفاتية لألشــغال جلعت معاناة المتنقلين عبره 
مســتمرة، ولو أن المشــروع ممنــوح لمقاولة لكن 
تبقى مصالح االشــغال العمومية ذات مسؤولية بما 
يجري، كونها تشــرف على تسيير طرقات الوالية 
سواء المنجزة أو التي هي في طور االنجاز وحتى 

التي لم تنجز بعد والتي هي قيد الدراسة.
الحفاظ على املكتسبات ضرورة

وفي ظل مــا تعرفه عجلة التنمية من شــبه توقف 
خالل السنوات األخيرة، بسبب األزمة المالية التي 
عرفتهــا الجزائر، يــرى متابعو الشــأن التنموي، 
أنــه مــن الضــروري العمــل بجــد للحفــاظ على 
المكتســبات  المحققة ، ســيما وأن قطاع األشغال 
العموميــة بســطيف، تقريبا أخذ حصة األســد من 
االعتمادات المالية التي رصدتها الدولة لمشــاريع 
التنمية المحليــة، وبالتالــي ما تحقق من مشــاريع 
كان بشــق األنفس وبالتالي من الضروري الحفاظ 
عليها، خاصة في ظل المفهوم الخاطئ الذي يسود 
حاليا، وهو متابعة المشــاريع قبــل وأثناء االنجاز 
كــون أن األمر متعلــق بوجود رقابــة والتزامات 
مادية بين األطراف المشاركة في العملية من إدارة 
ومكاتــب دراســات ومقــاوالت اإلنجــاز، أما بعد 
المنح للمشروع فيصبح غير مهتم به إطالقا، وهو 

ما يعّرض جهود سنوات وأموال طائلة للضياع.

المشــاتي  ســكان  يشــتكي   n
الريفيــة  الســكنية  والتجمعــات 
والجبليــة علي الســواء الكائنة في 
بلدية تيغانميــن الواقعة في اقصي 
باتنــة  الشــرقية لواليــة  الجهــات 
من غيــاب المــاء والكهربــاء في 
أغلب هذه المراكز الســكنية ،وهو 
مــا أعاق الســكان الذيــن كانوا قد 
هاجــروا فــي الســنوات الماضية 
من مســاكنهم ويريدون العودة الى 
ديارهــم لخدمــة األرض واالنتفاع 
منها في ظل البطالة وانعدام فرص 

العمل والعزلة الخانقة 
وتوجد اســتنادا لشــكاوي الســكان 
مســاحات كبيرة لألراضــي القابلة 
للزراعــة ،غيــر أن العوامل التي 
الفالحــي  االنتــاج  علــي  تســاعد 
غائبــة وغيــر متوفرة فــي الوقت 
البلديــة  وأن  ســيما  الحاضــر،ال 
بأكملها منطقــة فالحية كانت تنتج 
التفــاح الرمان ومختلــف اصناف 

الزراعات الجبلية 
محمد غناي

غرفــة  أمــس،  شــرعت،   n
الفالحــة لواليــة باتنة فــي إجراء 
تربصــات تقنية لصالــح الفالحين 
يمتهنــون  الذيــن  والمزارعيــن 
زراعــات الحبوب الشــتوية القمح 
والشــعير واعالف الماشية وتربية 
األغنــام والدجــاج والخيــل والبقر 
، وكذلــك انتاج الخضــروات كما 
تشــمل هــذه التربصــات الطــرق 
المتبعــة فــي حمايــة النباتــات من 
األمراض والطفيليات وكيفية القيام 
والطــرق  االصطناعــي  بالتلقيــح 
الحديثة المنتهجــة في ميدان تربية 
النحل وزراعة النخيل في االجزاء 
الجنوبيــة للواليــة ، إضافــة إلــى 
حصص تقنيــة خاصة بالتعشــيب 
التربــة   وتخصيــب  الكيميائــي 
والمنظــم  العقالنــي  واالســتعمال 

لألسمدة  وطرق التخصيب.
ويشرف على هذه التربصات التي 
تــدوم فتــرة طويلة مهندســون من 
مديريــة الفالحة واخــرون تابعون 
للمعاهــد التقنية الوطنيــة وتتم في 
المعهــد الوطنــي للغابــات بطريق 

تازولت .
واســتنادا للمكلف بالغرفة الفالحية 
للواليــة فإن هــذه التربصــات لها 
قيمــة كبيــرة وفائدة علميــة وتقنية 
للمزارعين والفالحين الممارســين 
الزراعــات  أنــواع  لمختلــف 

البيولوجية . 
يجــدر الذكر أن الفالحيــن يقبلون 
على هــذه التربصات باهتمام كبير 
بدليل تســجيلهم  في كل دورة  يتم 

افتتاحها
محمد غناي

بحضــور  مديــر الصحــة   n
بالواليــة ورئيس مصلحــة الوقاية 
ورئيس دائرة بوحمامة والسلطات 
التلقيــح  بمركــز  وهــذا  األمنيــة 
بالمؤسســة العمومية االستشــفائية 
هــواري بومديــن ببوحمامــة وفي 
في اطــار الحملة الوطنيــة للتلقيح 
ضــد كوفيــد19  انطلقــت عملية 
التلقيح لمستخدمي الصحة و وذلك 
مباشرة بعد اســتالم الدفعة االولى 
من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 

كوفيــد_19 ، هذه العملية ســتمس 
فــي مرحلتهــا األولى مســتخدمي 
الصحة وفئات األشخاص المسنين 
المزمنة  باألمــراض  والمصابيــن 
، حيــث تــم توفير كافــة المعدات  
اللوجيســتية التي من شأنها تسهيل 
سير عملية التلقيح ضد كوفيد_19 
و تحقيــق اهدافها فــي ظل احترام 

كافة تدابير الوقاية من الوباء. 
مغني عبد العزيز

ال ماء وال كهرباء يف تيغانمني بباتنة  

تربصات تقنية للفالحني بباتنة

انطالق عملية التلقيح ضد كورونا بالمؤسسة 
العمومية االستشفائية ببوحمامة 
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متفرقات 

n  وحســب النقيب بومالة حليمــة المكلفة باإلعالم 
بمديرية الحماية المدنية بجيجل،فـــإن هذه الحرائق لم 
تخلف أي خســائر بشــرية أو حيوانية ،موضحة بأن 
إقليم بلدية زيامة منصورية شــهد نشوب 03 حرائق 
خالل مدة زمنية تقل عن ســاعة واحدة على مســتوى 
مناطق بوبالط والقيطون وتادرنوت ،أدى الى اتالف 
04 هكتــارات من الغطاء النباتــي، كما عرفت بلدية 
وجانة المنتميــة لدائرة الطاهير اندالع حريق بمنطقة 
جنان عياد أســفر عن تضــرر 4000 متر مربع من 
األحــراش ،فيمــا أدى حريــق منطقة أنــوراي ببلدية 

العوانــة الــى تضرر مســاحة 4000متــر مربع من 
األحراش وأشجار البلوط ،مضيفة بأن الوحدة الثانوية 
لبلديــة الميلية تدخلــت هي األخرى إلخمــاد الحريق 
الذي شــهدته منطقة أوالدباغ ،والذي نتج عنه اتالف 

مساحة هامة من أشجار البلوط والزيتون.
وأكــد مصدرنا،بأن مصالح الحماية المدنية ســخرت 
06 شــاحنات إطفاء وســيارتي إســعاف و28 عونا 
بمختلف الرتب ألجل إخماد الحرائق الستة وللحيلولة 
دون انتشــارها الى المناطق المجاورة ،يشــار إلى أن 
فعــل حرق الغابــات بإقليم الوالية جيجــل تكرر عدة 
مرات في الفترة األخيرة وهو ما يطرح عدة تساؤالت 

عن الجهات التي تقف وراءها.

n          مّمــا ســاهم فــي تــرّدي الوضــع 
الّصحي بإقليم والية تبّســة ، نقاط .. وأخرى 
، تّمــت مناقشــتها وإثراؤها خــالل اجتماع 
اللّجنــة األمنيّــة الموســع  .والــي الواليــة 
وخــالل مداخالتــه المتكــررة ، شــدد على 
ضــرورة تنســيق الجهــود ومضاعفتها في 
مواجهــة الراهــن الصحــي  لبوابة الشــرق 
الجزائــري  ، موصيــا بالتركيز على العمل 
االســتباقي  ومواصلــة جهــود الوقايــة من 
خالل تفعيل المبــادرات ، وديمومة حمالت 
التّوعية والتّحســيس في صفوف المواطنين 
، وإطالق عمليّات التعقيم والّتطهير، لتشمل 
المؤّسسات والمرافق العمومية ،  المؤّسسات 
التّربويّة ، األســواق الجواريّــة ، البازارات 
والمســاحات التّجاريــة الكبرى ، األســواق 
األسبوعيّة ” سوق الّسيارات ، سوق الخضر 
والفواكه ، سوق المواشي” ، الّساحات العاّمة 
، التّجّمعات الّســكانيّة ، للوصول إلى ضمان 
تحّكم أكثر فعاليّة في الوضع الّصحي الّراهن 
، حاثّــا هيئتــه التّنفيذيــة ورؤســاء الّدوائــر 
علــى وجوب اتّخــاذ كاّفة اإلجــراءات ذات 
العالقــة ، وتفعيل اإلجــراءات الّردعيّة ضّد 
المتهاونيــن ، وضّد مــن ال يلتزمون بارتداء 
الكّمامة داخل المؤّسســات العموميّة وداخل  
المؤّسســات التّربويّة ، منبّهــا إلى ضرورة 
أن يتّســم المســؤول بقوة إقنــاع ، من خالل 
كونه قدوة ملتزمــا بتلك اإلجراءات وممتثال 
لتلــك التّدابير  وقد حث المســؤول التنفيذي 
االول في الوالية باألخذ باألســباب ومعالجة 
االختــالالت و إعــادة ترتيــب االولويات ، 
للقضــاء علــى النقــاط الّســوداء وعلى بؤر 

انتشار العدوى،  ملزما كل الجهات المعنية
  لعب دورهم كل من موقعه الحتواء الوضع 
، مفيــدا بأنّه لن يتســامح البتّة مع المتهاونين 
في تطبيق تدابير الوقاية ، حينما يتعلّق األمر 

كما قال بصّحة المواطن وللصحة العمومية 
.

جديــر ذكــره ، ان عــدد حــاالت اإلصابــة 
المؤكدة بإقليم والية تبّســة في ارتفاع متزايد 
، لتصــل إلى مــا يقــارب ” 3000 ” حالة 
إصابــة مؤّكدة عبر التّحاليل المخبريّة ، وما 
يقارب ” 1700” حالة مؤّكدة عبر السكانير 
، وتسجيل” 273 ” حالة وفاة مؤّكدة مخبريّا 
، و ” 76 ” حالة وفاة مؤّكدة عبر الّسكانير، 

و ” 172 ” حالة وفاة مشتبه بها ،  وتسجيل 
” 2460 ” حالــة شــفاء ، منذ بداية الجائحة 
خالل شهر أفريل من الّسنة المنقضية ، مثلما 
صّرح به ممثّل مدير الّصحة والّسكان لوالية 
تبّســة الّدكتور ” سفيان فرحات ” ، وأضاف 
أّن الحّصــة الثّانية من لقاح ” ســبوتنيك -  ، 
استلمتها والية تبّسة بحر األسبوع الجاري ، 
موّجهة إلى تطعيم منتســبي لك الصحة ، في 
انتظار اســتقبال حّصة ثالثة خالل األســبوع 

n   كشــفت خليــة االعــالم 
امتيــاز  لمديريــة  واالتصــال 
المؤسســة  ذات  أن  للتوزيــع 
اضحــت تعاني من مشــكل تفاقم 
أثــر ســلبا علــى  الديون الــذي 
التنمويــة  المشــاريع  ســيرورة 
الخاصة بالربط بشبكتي الكهرباء 
والغــاز باإلضافة الــى العمليات 
التي تدخل ضمن تحسين نوعية 
الخدمة واستمراريتها مثل عملية 
صيانــة الشــبكات...الخ، حيــث 
قــدرت القيمة االجماليــة للديون 
التــي هــي علــى عاتــق كل من 
المشتركين المتمثلين في الزبائن 
العاديين واإلدارات والمؤسسات 
 201 والخاصــة ب  العموميــة 
مليار سنتيم  منها  ديون الزبائن 
العادييــن 142 مليار ســنتيم ن 
ثم  ديون اإلدارات والمؤسسات 
ســنتيم  مليــار   34 العموميــة 
و  ديــون المؤسســات الخاصــة 
25 مليــار ســنتيم وعليــه تجدد 
امتيــاز التوزيع ندائهــا لزبائنها 
الكرام بضــرورة احترام اآلجال 
القانونية المحددة لتســديد فاتورة 
استهالك الكهرباء والغاز حتى ال 
تتراكم عليهم فواتير االســتهالك 
وبالتالــي يصعب تســديدها فيما 
بعــد هــذا من جهــة ، ومن جهة 
أخــرى حتى يتســنى للمؤسســة 
لزبائننــا  نوعيــة  تقديــم خدمــة 
الكرام وكذا تجســيد المخططات 

التنمويــة المبرمجــة، كما تضع 
المؤسســة تحت تصرف الزبون 
طــرق دفــع مختلفــة تمكنه من 
تســديد الفواتيــر بكل ســهولة و 
أمــان إما عن طريــق الوكاالت 
التجاريــة أو مكاتــب البريــد أو 
الدفــع االلكتروني عبــر الموقع 
www.sadeg. االلكترونــي
TPE أو عن طريق جهاز dz
بواســطة البطاقة البنكية cib أو 
البطاقــة الذهبيــة المتواجد على 
التجاريــة،  الــوكاالت  مســتوى 
كمــا تعمل امتياز التوزيع تبســة 
على تســهيل عملية تقسيط مبالغ 
فواتير استهالك الكهرباء والغاز 
لتخفيــف األعبــاء علــى الزبون 
ومــن جهــة أخرى فقد ســخرت 
امتيــاز التوزيع عــدة فرق تقنية 
مجندة 24 ســا /24 سا من أجل 
التدخل تحســبا ألي طارئ ناتج 
عــن التقلبات المناخيــة لتصليح 
أي عطــب أو خلــل أو تذبــذب 
فــي التموين بالطاقــة الكهربائية 
والغازيــة مــن خــالل االتصال 
برقــم مركز االتصاالت 3303 
 24 الخدمــة  تحــت  الموجــود 
سا/24 سا من أجل التكفل الجيد 
المواطنين  انشــغاالت  ومتابعــة 
التقنيــة  لفرقنــا  يتســنى  حتــى 
بالتدخــل الفوري والفعال في أي 

مكان وأي زمان.
هواري .غ

n   ســجلت فرقــة شــرطة 
العمــران و حمايــة البيئة بأمن 
الواليــة و كذا المكاتــب التابعة 
لهــا بأمــن الدوائر ، فــي إطار 
نشــاطاتها الميدانية الرامية إلى 
الحفاظ على الصحــة العمومية 
أجــل  مــن  النظافــة  وشــروط 
توفيــر بيئة ســليمة للمواطنين، 
و تعزيزا للجهــود المبذولة من 
طرف مصالح أمن والية جيجل  
الصحــي  الظــرف  و  تزامنــا 
االستثنائي جراء انتشار جائحة 
كورونــا وســعيا منهــا لمراقبة 
مــدى االلتزام بقوانين العمــران 
و محاربة كل أشــكال المساس 
للمدينــة  الجمالــي  بالمظهــر 
،خــالل شــهر جانفــي الفــارط 
38 مخالفــة فــي هــذا اإلطار، 

29 منهــا شــملت البنــاء بدون 
رخصــة، 06 مخالفات خاصة 
بإعاقة استعمال الرصيف  دون 
رخصة، مخالفتين )02( بسبب 
عــدم مطابقــة البنــاء للرخصة 
واحــدة  مخالفــة  و  الممنوحــة 
بخصــوص حفــر أرضية دون 
بالنســبة  حيــازة الرخصة، أما 
لجانــب التطهير و الحفاظ على 
شــروط النظافة فقد تم تســجيل 
29 مخالفة تعلقت أساسا بالبيع 
غير الشرعي في الطريق العام، 
المتورطــون فــي هــذه األفعال 
غيــر القانونيــة كونــت ضدهم 
ملفــات جزائيــة أرســلت إلــى 

الجهات القضائية المختصة.
نصرالدين دربال 

 بعد رفع االجراءات التحفظية للعديد من المرافق واالنشطة

 نحو تفعيل اآلليات  لمراقبة 
الصحة العمومية بتبسة 

عين على الشرق 
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 نشط والي والية تبسة  محمد البركة داحاج اجتماع  اللجنة االمنية لوالية تبسة في اطار تفعيل اإلجراءات 
تفعيل  ضرورة  و  االستباقي  العمل  توخي  مع   19 كوفيد  وباء  لمكافحة  التحسيسية   بالحمالت  الخاصة 
واّتخاذ  والّتطهير،  الّتعقيم  عملّيات  تنشيط   ، والتحسيس  التوعية  حمالت  الوقائّية  وتحريك  اإلجراءات 
الوسائل واآلليات لتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها حماية للّصحة العمومّية ، بعد تسجيل تراخ ملحوظ في التقّيد 

بالبروتوكول الّصحي وعدم االلتزام بتدابير الوقاية .

نشوب 06 حرائق التهمت 11.5 هكتارا من الرثوة الغابية بجيجل
  نشــبت ،أمس،ســتة حرائق في إقليم والية جيجل مســت بلديات العوانة وزيامة منصورية ووجانة والميلية ،وهذا في الفترة 
المســائية وبالضبط  من الســاعة الرابعة الى الســابعة مســاء ،التهمت 11.5 هكتار من مختلف المكونات الغابية المتمثلة في 

األحراش وأشجار البلوط واألشجار المثمرة.

تبسة : هواري غريب 

جيجل : نصرالدين دربال 

 أكرث من 200 مليار ديون 
سونلغاز بتبسة 

تسجيل38 مخالفة لقوانني 
العمران بجيجل

المكتب  العمومي للتوثيق بتبسة 
مكتب األستاذ : عبان سعد – الموثق بتبسة 

حي تيفاست عمرة ب 10 رقم 02 تبسة

تعديل  القانون االساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة 
المسماة شركة صاتيكوب ش ذ م م  بتاريخ 2021/01/17 

امام االســتاذ عبان ســعد الموثق 
بتبســة المدكــور بالعنــوان اعاله  
ســعد  كمــاش  الســيد  حضــر 
بتاريــخ  المولــود  هللا  عبــد  بــن 
1955/07/01  الســاكن بحــي 
البســاتين بتبســة  بطــاة التعريف 
  109547034 رقــم  الوطنيــة 
جزائــري النســية بصفته مســير 
شريك للشركة . العرض بموجب 
بتاريــخ  بمكتبنــا  محــرر  عقــد 
2001/02/24 تحت رقم 384/ 
التسجيل  2001 ومسجل بمكتب 
بتبسة بتاريخ 2001/02/25 تم 
تاســيس الهياكل القانونية للشركة 
ذات المســؤولية المحــدودة مــن 
طــرف اعضائها كماش ســعد – 
كمــاش مصطفــى – كمــاش عبد 
العزيــز – كمــاش عبــد الكريــم 
تحمل المواصفات التالية الشــكل 
ركــة ذات مســؤولية محــدودة . 

التسمية  شركة صاتيكوب  ش ش 
ذ م م . الموضــوع انتــاج الغراء 
ومواد الصناعــة الخ . المقر حي 
البســاتين . المدة 99 ســنة راس 
دج   75.215.000.00 المــال 
خمســة وســبعون مليون ومائتي 
وتــم  دج  الــف  عشــر  وخمســة 
االعالن عنها بالجريدة الرســمية 
العــالن القانونيــة واليوميــة كما 
تم قيدها بالمركز الوطني للســجل 
التجــاري لواليــة تبســة بتاريــخ 
ب   01 رقــم    2008/12/13
تــم    12-00  –  0582617
تعديل القانون التاســيس للشــركة 
بموجب عقد محرر بمكتبنا بتاريخ 
رقــم  تحــت   2002/08/19
1639/ 2002 مســجل بمكتب 
التسجيل بتاريخ 2002/08/19 

وصل رقم 00209881 

حكم بالحجر 
 حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون االسرة  بحكم 

الحجر على  منيع لزهر ابن بشير وامه بورقعة جمعة  
المولــود  1957/03/08 بتاريــخ 1952/02/21 بتبســة 
بالحجــر  وتعييــن المرجــع زرقان الســعيد بن بلقاســم مقدما 
عليها للتكفل بشؤونها االدارية والقانونية  وذلك بعد ان قضت 
المحكمــة بحكــم الحجــر المودع لــدى امانة ضبــط المحكمة  
بتاريــخ 2020/12/22   تحــت رقــم 372 /20  وافــراغ 
الحكم  الصــادر عن محكمة الحال  بتاريخ  2020/12/07 

واعتماد الخبرة المنجز من طرف الخبير فاضل علي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة
والية: برج بوعريريـــج  دائرة برج بوعريريج بلدية برج 
بوعريريـــج/مديرية التنظيم والشؤون القانونية / مصلحة 

التنظيم والمنازعات // رقم: ..17.../ 2021 
وصـــــــل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقــا ألحــكام المــادة 18 من القانون رقم : 06-12 المــؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلــق بالجمعيات وكذا 
المرسوم التنفيذي رقم 16ــ241  15/ 74 المؤرخ في 21 سبتمبر 2016 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 
15ــ74 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام والقانون األساســي النموذجي المطبق على النادي 
الرياضي الهــــــــاوي. تم هذا اليوم   22 فيفري 2021  استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في :15 ديسمبر 
2020. المتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة: النادي الرياضي الهاوي مواهب أتليتك البرج
المسجلة تحت رقم :01 ــ 2018 . بتاريخ : 21 ـ 02 ـ 2018. الكائن مقره بـ : ملعب ألعاب القوى بومرقد 
برج بوعريريج. اسم الرئيس : بلفركوس منصور. تاريخ ومكان الميالد : 06ـ07ـ1973  بـ : برج زمورة.    
رئيس المجلس الشعبي البلدي

إشهار إشهار إشهار 

الثالثاء  23 فيفري  2021
الموافق لـ 11  رجب 1442
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n جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة ”الباييس« اإلسبانية، خالل رده على سؤال »هل ستراجع هذه اإلدارة قرار ترامب باالعتراف بالسيادة المغربية 
على الصحراء؟«، فقال كونراد تريبل ”نعرف أن هذا موضوع مهم بالنسبة إلسبانيا، وهو أحد القضايا المتعددة التي تخضع للمراجعة” في الظرف الحالي.
وأوضح القائم باألعمال األمريكي في إسبانيا أنه ”توجد محادثات مع كل الفاعلين في إطار األمم المتحدة” حول الموضوع، و”لكننا لم نتخذ أي قرار”ريثما 

تتم إعادة تقييم الموضوع، ألن، على حد تعبيره، ”الوزير بلينكن )قال( إنه يريد فهم السياق وااللتزامات التي تم التعهد بها«.
واختتــم حديثــه ملــف الصحــراء الغربية بالقول إن ”ما يمكنني التأكيد عليه هو أن هذه اإلدارة تســعى إلى التشــاور مع الحلفاء ودعم المؤسســات متعددة 

األطراف كاألمم المتحدة، وأي قرار يتم اتخاذه في حالة كهذه سيكون ضمن هذا اإلطار«.
يتزامن تصريح القائم بأعمال ســفارة الواليات المتحدة األمريكية في مدريد مع مبادرة قام بها في اليوم ذاته 25 ســيناتورا في مجلس الشــيوخ األمريكي 

تحت إشراف السيناتور جيمس اينهوف ببعث رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بالتراجع عن قرار ترامب بشأن الصحراء.

n وقال الســيد ويحمان, في حوار 
مــع وكالــة األنبــاء الجزائرية , أن 
حــزب ”األصالــة والمعاصــرة” , 
”ليس حزبا سياسيا جديرا بأن يحمل 
هذا االســم, فهو ليــس حزبا طبيعيا 
وليــد المجتمع, وإنمــا تم صنعه في 
الدهاليــز, ألداء أدوار بعينهــا, من 
بينهــا هذا الدور القذر بتبييض وجه 

الكيان الصهيوني”.
و”مــن المصائــب التي ســقط فيها 
الســيد  يوضــح  الحــزب”,  هــذا 
باعتــزام  »تصريحــه  ويحمــان, 
ترشــيح الضابط الســابق في جيش 
الحرب الصهيوني, سيمون سكيرا, 
الــذي يعتز بخدمته فــي هذا الجيش 
ويتباهــى بكونــه جريــح في حرب 
1973, التــي ارتقى لنا )المغاربة( 
فيها شــهداء, وعلى رأســهم الشهيد 
العقيد عبد القادر العالم الذي ســقط 

بالجوالن السوري”.
يســتبعد  لــم  المتحــدث,  أن  غيــر 
تراجــع المســؤول األول للحــزب, 
عبد اللطيــف وهبي, الــذي وصفه 
ب”اليســاري المحتــرم الــذي قلب 
معطفه”, عن خطوته هذه, ”السيما 
لقيــادة  تفســير تجــاوزه  أن عليــه 
الجيــش, كــون أن العقيــد العالم قد 
استشهد في مواجهة مرشحه هذا”.

المغربــي  المرصــد  وكان رئيــس 

لمناهضة التطبيع, قد اســتوقف قبل 
أيام - في منشــور لــه على صفحته 
الخاصــة علــى فيســبوك - األمين 
العام لحزب ”األصالة والمعاصرة” 
)ثانــي أكبــر حــزب فــي البرلمان 
المغربــي( , عبــد اللطيــف وهبي, 
بخصوص عزمه  ترشــيح سكيرا, 
فــي االنتخابــات المحليــة المقبلــة, 
لرئاســة أكبر جهــة بالمغرب وهي 

الدار البيضاء.
وقال الســيد ويحمــان, مخاطبا عبد 
اللطيف وهبي: ”كل الذي نســتطيع 
فعلــه, نحن مناهضــو التطبيع, هو 
الطعن في ترشيح مرشحكم كمجرم 

حــرب ينتســب إلى جيــش إرهابي 
المغاربــة,  بدمــاء  أيديــه  ملطخــة 
وجرائــم القتــل ال تســقط بالتقــادم 

.”)...(
وكان المرصــد المغربي لمناهضة 
التطبيع , قد أكد فور إعالن الحزب 
عن خطوتــه هــذه, أن الهدف منها 
هــو ”تمريــر المكــون الصهيونــي 
بالمؤسســات الدســتورية المنتخبــة 
في المغرب, في إطار عملية كبرى 
لقرصنة المكون العبري بالدســتور 
منــذ 10 ســنوات عبــر عــدد من 
التحركات متعددة المحاور سياســيا 

وإعالميا ودبلوماسيا”.

وحــذر مــن أن ”صهينــة المكــون 
العبــري, عمليــة جد خطيــرة على 
بنية النسق السياسي المغربي وعلى 
موقــع وموقف ومســؤوليات الدولة 
المغربيــة تجاه شــعبها وتجاه األمة 
وتجاه فلسطين والقدس, التي يرأس 
المغــرب لجنتها منــذ أكثر من 45 

سنة”.
ويشــغل ســيمون ســكيرا, - الــذي 
يعيــش بفرنســا حاليــا - منصــب 
رئيــس ”جمعية الصداقــة المغربية 
اإلســرائيلية”, وكذا رئيس ”فدرالية 

اليهود المغاربة المقيمين بفرنسا”.
وكان النظــام المغربــي قــد أعلــن 
في العاشــر من ديســمبر الماضي, 
عــن تطبيــع العالقــات مــع الكيان 
الصهيوني, مقابل اعتراف الرئيس 
األمريكي الســابق دونالــد ترامب, 
بالســيادة المزعومــة للمغرب على 

الصحراء الغربية.
وتتســارع منــذ ذلك الحيــن, وتيرة 
التطبيــع, حيث كثــف الطرفان من 
تحركاتهــم للدفــع قدمــا بالعالقات 
بينهما, كان آخرها االتصاالت التي 
أجراهــا نــواب مغاربــة مع عضو 
ب”الكنيســت” اإلسرائيلي, اقترحوا 
خاللها إنشــاء ”مجموعــة صداقة” 

برلمانية.
ق ـ د/ وأج

n وفــي بيــان، قــال المحاميــان ماري 
دوزيــه ولودوفيك ريفيير اللــذان يقدمان 
المشــورة لبعــض تلك النســاء إنه ”بعــد 
ســنوات مــن االنتظار وعــدم وجود أي 
احتمال لصدور حكم فإنهن يشــعرن بأنه 
ليس لديهن خيار آخر سوى االمتناع عن 

تناول الطعام«.
وأضافا ”شــرحت تلك النساء في رسائل 
صوتية مرسلة إلى أقاربهن أنهن لم يعدن 
يتحملن مشــاهدة أطفالهن يعانون، وأنهن 

يرغبن في تحمل مسؤوليتهن وفي أن يتم 
الحكم عليهن في فرنسا على ما فعلنه«.

وتُحتجــز نحو 80 امرأة كنَّ قد انضممن 
طفــل،   200 داعش مــع  إلى تنظيــم 
بســوريا تديرها القوات  في معســكرات 

الكردية.
وتقول اللجنة الدولية للصليب األحمر التي 
تعمــل في مخيمي الهول وروج بشــمال 
شرق ســوريا، إن األطفال يعانون ســوء 
تغذية وأمراضا حادة في الجهاز التنفسي 

خالل فصل الشتاء.
المتحدة لحقــوق  لجنة األمــم  وحــذرت 
الطفل في نوفمبر من الخطر ”المباشــر” 
علــى حياة هــؤالء األطفــال المحتجزين 
فــي ”ظــروف صحيــة غيــر إنســانية” 
والمحرومين من ”أبسط المواد الغذائية«.
وتعتمــد باريس منذ ســنوات سياســة كل 
حالــة على حدة فيمــا يتعلق بإعادة هؤالء 
األطفال، حيث تمت حتى اآلن إعادة 35 

معظمهم أيتام.
وقال المحاميان إن ”ترك تلك النســاء في 
هذه المعســكرات، بينما تحض السلطات 
الكردية فرنسا منذ سنوات على إعادتهن، 
هــو أمــر غيــر مســؤول وغير إنســاني 

تماما«.
وتوقفت باسكال ديكامب، والدة امرأة تبلغ 
32 عاما مصابة بالسرطان ومحتجزة في 
معســكر مع أطفالها األربعــة، عن تناول 
الطعام في بداية فبراير، في محاولة للدفع 

باتجاه إعادة ابنتها إلى الوطن.
وفــي ديســمبر، طلبــت مفوضيــة األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان من فرنسا ”اتخاذ 
التدابيــر الالزمــة” للســماح لهــذه المرأة 

بالحصول على الرعاية الطبية.
ق ـ د/ وكاالت

 n
وقــال مصــدر دبلوماســي رفيــع المســتوى 
في كينشاســا لوكالة فرانس برس إن الســفير 

لوكا أتانازيو ”توفي متأثراً بجراحه«.
وأكد المتحدث باســم الجيش في منطقة شــمال 
كيفــو الرائــد غيــوم دايــك لفرانس بــرس أن 
شخصين آخرَين ُقتال في الهجوم، بدون تحديد 

هويتي الضحيتين.
من جانبها، أكــدت وزارة الخارجية اإليطالية 
في بيان أن ســفيرها لــدى جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة وأحد أفراد الشــرطة العســكرية 
اإليطاليــة قتــال في هجــوم على قافلــة لألمم 

المتحدة شرقي البالد..

وفي وقت ســابق، لقي 11 شخصا مصرعهم 
فــي هجمــات شــنها متمــردون علــى مواقع 
عســكرية في ثانــي أكبــر المــدن بجمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
6 متمرديــن  وكشــفت حصيلــة رســمية أن 
قتلوا في هجومين لمســلحين اســتهدفا موقعين 
عسكريين في مدينة ”لوبومباشي«، ثاني أكبر 

مدن جمهورية الكونغو الديموقراطية.
يشار إلى أن ولوبومباشي هي عاصمة منطقة 
كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشــهد بشكل متكرر 
عمليات تســلل ينّفذهــا مســلّحون ينتمون إلى 

ميليشيات انفصالية.
ق ـ د

n تمكنت وحدة من قوات جيش 
التحريــر الشــعبي الصحــراوي, 
بالناحية العسكرية األولى )القطاع 
المحــررة(  الدوكــج  العملياتــي 
مــن حجــز كميــات معتبــرة من 
المخدرات، وذلك في إطار حماية 
الصحراوية  واألراضــي  الحدود 
الجريمــة  ومكافحــة  المحــررة 
بمختلف أشــكالها، حسبما أفاد به 
بيان لوزارة الدفــاع الصحراوية 
أمــس االثنيــن. وأوضــح البيان, 
األنبــاء  وكالــة  نقلتــه  الــذي 
الصحراويــة ، أن »الكمية قدرت 
ب 200 كلــغ من مادة الحشــيش 
المعالــج التــي تشــتهر المملكــة 
المغربيــة بزراعتهــا وإنتاجهــا, 
المخابــرات  أجهــزة  وتســتغلها 
عصابــات  لتمويــل  المغربيــة 
الجريمــة المنظمــة والجماعــات 
اإلرهابيــة التي تنشــط في منطقة 

الســاحل والصحــراء خاصة في 
شــمال مالي, ويتم تســريبها عبر 
قواعــد الجيــش المغربــي بحزام 
الذل والعار لتجد طريقها بعد ذلك 
نحو الشقيقة موريتانيا ومنها نحو 

التراب المالي«.
وأكــد البيان أنــه ”رغم اشــتعال 
الجــدار  طــول  علــى  الحــرب 
المغربــي, فــإن ذلــك لــم يمنــع 
األجهــزة الرســمية المغربية من 
مواصلــة سياســتها فــي إغــراق 
المنطقة بسموم المخدرات وتهديد 

أمنها”.
الدفــاع  وزارة  وأوضحــت 
الصحراويــة أن كمية المخدرات 
المحجــوزة تــم إتالفهــا وحرقها 
بحضــور ممثــل النيابــة العامــة 
ومنســق الناحية وأركانها عشــية 

يوم الخميس الماضي.
ق ـ د

 البيت األبيض يراجع اعتراف 
ترامب بـ ”مغربية” الصحراء
قال كونراد تريبل القائم باألعمال في سفارة الواليات المتحدة األمريكية في إسبانيا إن واشنطن تقوم بمراجعة قضية 

اعتراف الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب بـ«مغربية« الصحراء.

استنكر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان، أمس االثنين، إعالن حزب »األصالة والمعاصرة« 
لالنتخابات  الصهيوني  الكيان  بجيش  السابق  المنتسب  المغربي-اليهودي سيمون سكيرا,  ترشيح  نيته  المغربي عن 

المحلية المقبلة, قبل أن يؤكد أن هذا الحزب ليس وليد المجتمع بل »تمت صناعته في الدهاليز للعب أدوار معينة«.

بدأت 10 نساء فرنسيات محتجزات في معسكرات في سوريا إضرابا عن الطعام، أول أمس ”احتجاجا على الرفض 
المتسمر” من جانب السلطات الفرنسية ”لتنظيم عودتهن مع أطفالهن” إلى بالدهن، حسبما أعلن محاميان.

ُقتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا أمس االثنين، بالرصاص خالل هجوم مسلّح استهدف 
الكونغو  قرب غوما في شرق جمهورية  زيارة  أثناء  العالمي  األغذية  برنامج  موكب 

الديمقراطية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

عين على العالم

حزب ”األصالة والمعارصة” المغريب يعزتم ترشيح يهودي لالنتخابات المحليات

مقتل السفري اإليطايل لدى الكونغو خالل هجوم مسلحفرنسيات يبدأن إرضابا عن الطعام يف مخيمات سوريا

الجيش الصحراوي يحجز كمية
 من المخدرات المغربية

المعني خدم سابقا بالجيش اإلرسائييل

الهجوم استهدف موكب برنامج األغذية العالميالسلطات الفرنسية ترفض تنظيم عودتهن مع أطفالهن
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القائم باألعمال يف سفارة واشنطن بمدريد يكشف
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حرية و مسؤولية 

محرز يبدع يف عيد ميالده 
وهديته كرة عىل طبق لستريلينغ 

  بولحية  ضمن 
التشكيلة المثالية 
للجولة ال26 للبيغ 1

 استعدادا لنهائيات أولمبياد 
طوكيو 2020: 

 املنتخب الوطني 
لكرة اليد يف تربص 

تحضريي بفرنسا

مولودية الجزائر -الرتجي التونيس

العميد  من أجل 
تأكيد طموحاته 

والزوار بصفة 
املرشح األول

الرابطة المحرتفة األوىل 

الوفاق السرتجاع 
الصدارة 

وقمة مرتقبة 
بني الحمراوة 

ص14ص12وغليزان

ص13

وفاق سطيف يف مجموعة نارية 
وشبيبة القبائل بمعية حامل اللقب

ص 12

  كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم 

ص 12
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  رابطة أبطال إفريقيا:
          رسميا لقاء شباب بلوزداد - ماميلودي صن داونز يوم 28 فيفري  بتزنانيا

 



n   أسفرت القرعة الخاصة بمرحلة المجموعات 
لكأس الكنفيدرالية االفريقية لكرة القدم التي جرت 
أمــس االثنين بالقاهرة، عن وقــوع ممثلي الكرة 
الجزائرية، وفاق ســطيف وشبيبة القبائل في كل 

من المجموعة األولى والثانية على التوالي.
ففي المجموعة األولى، وقع وفاق ســطيف رفقة 
إينييمبــا )نيجيريا(، إضافة إلى أورالندو بيراتس 
)جنوب افريقيا( و أهلي بنغازي )ليبيا(. أما ممثل 
الجزائــر الثاني، شــبيبة القبائــل، فيتواجد ضمن 
المجموعــة الثانيــة، بمعية حامــل اللقب، نهضة 
بــركان المغربــي و كوتون ســبور الكاميروني، 

فضال عن نابسا ستارز الزامبي.
       نتائج القرعة:

 المجموعة االولى:
إينييمبــا )نيجيريــا( - وفــاق ســطيف )الجزائر( 
- أورالنــدو بيراتــس )جنــوب افريقيــا( - اهلي 

بنغازي )ليبيا(
 المجموعة الثانية:

القبائــل  شــبيبة   - )المغــرب(  بــركان  نهضــة 
)الجزائر( - كوتون ســبور )الكاميرون( - نابسا 

ستارز )زامبيا(

 المجموعة الثالثة:
بوفالــوز  يونــغ  أو  )تونــس(  الســاحلي  النجــم 
)ايســواتيني( - النــادي الصفاقســي )تونــس( - 

ساليتاس )بوركينافاسو( - جاراف )السينغال(
  المجموعة الرابعة:

بيراميــدز   - )المغــرب(  البيضــاوي  الرجــاء 
)مصــر(- نكانا )زامبيــا( - نامونغو )تنزانيا( أو 

بريميرو دي أغوستو )انغوال(.
 تاج الدين  

  كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم 

  وفاق سطيف في مجموعة نارية 
وشبيبة القبائل بمعية حامل اللقب

  سخط وسط انصار مولودية باتنة 

محرز يبدع يف عيد ميالده وهديته كرة عىل طبق لستريلينغ 
  بولحية  ضمن التشكيلة المثالية 
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 وضعت القرعة التي جرت أمس بالقاهرة ممثال الكرة الجزائرية في منافسات كأس الكونفدرالية اإلفريقية 
لكرة القدم  في مجموعتين صعبتين ، حيث سيواجه وفاق سطيف فرقا قوية يتقدمها أينييمبا من نيجيريا ، 

فيما تتواجد شبيبة القبائل ضمن مجموعة حامل اللقب نهضة بركان المغربي .

n   تجرى مباراة شباب بلوزداد - ماميلودي 
صن اونز، لحساب الجولة الثانية )المجموعة 
الثانية( لرابطة أبطال إفريقيا، في ال28 من 

شــهر فبراير )00ر14 بتوقيــت الجزائر(، 
بملعب بانجامين-مكابا بدار السالم )تنزانيا(، 
حســبما أعلنت عنه اليوم االثنين لجنة تنظيم 

منافسات األندية بالكونفدرالية اإلفريقية لكرة 
القدم )الكاف(.

وكان هــذا اللقــاء مبرمــج يوم غــد الثالثاء 
بالجزائــر قبــل أن يتــم تأجيله بعد مراســلة 
><الشــباب<< لالتحاديــة الجزائرية لكرة 
القــدم )الفاف(، قبل أن تراســل هذه األخيرة 
لتأجيــل  اإلفريقيــة  الكونفدراليــة  نظيرتهــا 
المبــاراة  بســبب خطــر العــدوى بالســاللة 

المتحولة لفيروس كورونا بجنوب إفريقيا.
وبعــد هذا الطلب، قررت الكاف تأجيل اللقاء 
مع إعطاء مهلة 48 ساعة للشباب إليجاد بلد 

محايد يحتضن هذا اللقاء.
باإلضافة إلى هذا اللقــاء، أعلنت الكاف عن 
إعــادة برمجة لقاء مباراة الــوداد البيضاوي 
وكايزر شــيفس لنفس الســبب في ال28 من 
شــهر فبرايــر بملعــب 4 أوت )00ر17( 

بواغادوغو )بوركينافاسو(.
ومعلــوم أن جنــوب إفريقيــا تواجــه موجة 
ثانية من الســاللة المتحولة لفيروس كورونا 

المستجد.

 رابطة أبطال إفريقيا:
رسميا لقاء شباب بلوزداد - ماميلودي صن داونز يوم 28 فيفري  بتزنانيا

n  ســتضيف مولودية الجزائر منافســها الترجي 
الرياضــي التونســي مســاء اليوم  الثالثاء )ســا 
00ر20( بملعب 5 جويليــة األولمبي بالجزائر 
العاصمة, بنية تأكيد طموحاتها في منافسة رابطة 
أبطال إفريقيا لكرة القدم, بمناســبة الجولة الثانية 

للمجموعة الرابعة.
”العميــد”, الذي نجح في فــرض التعادل )0-0( 
خــارج قواعده علــى الزمالك المصــري, نائب 
بطل إفريقيا, و ذلك خالل الجولة األولى, سيعمل 
جاهــدا على تحقيــق الفوز لتثمين نقطــة التعادل 
العائد بها من القاهــرة, وضمان مركز الصدارة 

على األقل عقب الجولة الثانية.
أما الترجي التونســي, الذي فــاز بصعوبة كبيرة 
بملعب رادس على نادي تونغيث الســنغالي )-2
1(, فقد تنقل إلــى الجزائر العاصمة لتأكيد صفة 

المرشح األول للمجموعة.
و  ســيتوخى حامــل اللقب القــاري أربع مرات, 
الذي يضم في صفوفه خمسة العبين جزائريين, 
الحــذر من ”العميد” رغم أنه قادر على خلق عدة 
مشــاكل لالعبي عبد القادر عمراني والعودة إلى 

تونس بكامل الزاد.
و يقول هداف المولودية, ســامي فريوي ما يلي: 
”سيكون اللقاء صعبا, نحن واعون بقوة المنافس 

الــذي يتوفر أكثر منا على خبــرة كبيرة في هذه 
المنافســة, لكن علينا أال نســتصغر أنفســنا, ألننا 
نملــك كل إمكانيــات النجاح. يجــب أن نبذل كل 
الجهــود و اللعب بصرامة, حتــى ننجح في رفع 
التحــدي. علينا بذل كل ما يمكن لنفوز, أتمنى أن 

يكون الحظ حليفنا”.
بالنســبة للتعداد, ستستغني المولودية عن العبين 
اثنين و يتعلق األمر بصانع األلعاب عبد الرحمن 

بورديــم و العــب الوســط الهجومــي, بالل بن 
علجية, اللذين يشكوان من اإلصابة.

نفس الشيء بالنسبة للترجي الذي سيفتقد خدمات 
أربعــة العبيــن وهم الحــارس الدولــي معز بن 
شــريفية المصــاب بكورونــا فيــروس و زميله 
الحــارس رامــي جريــدي و المدافــع الجزائري 
محمــد أمين توقــاي و العب الوســط الهجومي, 

رائد فداع الذين يعانون من إصابات مختلفة.

 مساء اليوم بملعب 5 جويلية: مولودية الجزائر -الرتجي التونيس 

العميد  من أجل تأكيد طموحاته والزوار بصفة المرشح األول

n  ساد أمس سخط كبير في اوساط 
انصار مولودية باتنة عقب الخسارة 
غيــر المتوقعة التــي أوقعها فريق 
اتحاد الشــاوية فــي فريقهم وحملوا 
الفريــق والرئيــس زيدانــي  ادارة 
مســؤولية هده االنتكاســة التي أتت 
في غير محلها وتنبو باالســوء في 
االيام المقبلة ان لم يتم تدارك االمر 
والتعجيل بإصالحات للتموقع الجيد 

في البطولة
واجمــع االنصــار 

أن   علــي 

التحضيــرات للموســم الجــاري لم 
تكن في محلها كما أن االرتجال في 
تسيير شــؤون الفريق كان له االثر 
الســلبي على هــذه النتيجة التي من 

الممكن تكرارها في األيام القادمة
مســؤولي  طالبــوا  المناصــرون 
الفريــق بالتفكير من اآلن في تدعيم 
التشــكيلة بعناصر قادرة علي لعب 
االدوار األولى في بطولة الموســم 

الجاري.
محمد غناي

n    بصــم النجم الدولي الجزائري 
رياض محرز على تمريرة حاسمة 
رائعــة مع فريقه مانشســتر ســيتي 
ضد أرســنال. وتألق بشــكل الفت 
فريــد بولحية فــي المواجهــة التي 

جمعت فريقه ماتز بفريق نيس 
 تمريرة الســاحر محرز جاءت في 
الدقيقة ال2 لزميله رحيم ســتيرلينغ 
الذي افتتح مجال التهديف للســيتي.
اللقــاء الذي يدخل لحســاب الجولة 
االنجليــزي  الــدوري  مــن  ال25 
الممتــاز يُلعــب حاليا علــى ملعب 

“اإلمارات”.
منــح الالعــب الدولــي الجزائري 
رياض محــرز مّرة أخــرى فريقه 
مانشســتر ســيتي، فرصــة جديــدة 

إِلحراز لقب البطولة اإلنجليزية
وفاز فريق مانشســتر ســيتي مساء 
األحد، ِبهدف لِصفر في قّمته خارج 
القواعد أمام نادي أرســنال، ضمن 
إطــار الجولــة الـــ 25 مــن عمر 

منافسة “البريمرليغ”.
ومــّرر الجناح ريــاض محرز كرة 
علــى طبق لِزميله رحيم ســترلينغ،  
الــذي ســجل هدفــا بالــرأس وهي 
التمريــرة التي أهداها له محرز في 

عيج ميالده الثالثين 
ورفــع الجنــاح محــرز غلّتــه إلى 
3 تمريــرات حاســمة ِبــزّي فريق 
البطولــة  فــي  ســيتي،  مانشســتر 
اإلنجليزيــة للموســم الحالي. فضال 
عــن حيازته رصيــد 7 أهداف في 
وكأس  “البريمرليــغ”  منافســَتي 

الرابطة.
وقّدم رياض محــرز عروضا فنية 
طيّبــة في هذه المبــاراة، وكان أحد 
أفضــل الالعبيــن فوق المســتطيل 

األخضر.
وبــات فريــق المــدرب جوســيب 
غوارديــوال يجمــع 59 نقطــة في 
الّريادة، ُمتقّدما عن الوصيف نادي 
ليســتر ســيتي ِبفــارق 10 نقــاط. 
ويشغل فريق أرسنال الّرتبة الـ 10 

ِبرصيد 34 نقطة.
مــن جهتــه يواصــل فريــد بولحية  
تألقه الباهر ، حيث ســاهم الالعب 
الدولي الجزائري مســاء األحد، في 
فوز فريقه ماتز ِبنتيجة )2-1( على 
المضيــف نــادي نيــس ولُعبت هذه 
المباراة ِبرســم الجولة الـ 26، من 
عمر بطولة القســم األّول الفرنسي.
وصنــع فريد بولحيــة الهدف األّول 
لِفريقــه ماتز، ِبتمريرة حاســمة في 
الدقيقــة الـ 15. كمــا تُظهره صور 

شريط الفيديو الُمدرج أدناه.
ورفع متوســط الميدان بولحية غلّته 
إلى 5 تمريرات حاسمة ِبزّي فريق 
ماتز، في بطولة “اللّيغ 1” للموســم 
الجاري. فضال عن حيازته الرصيد 

ذاته من األهداف
وخاض فريــد بولحية كامل أطوار 
هذه المباراة، مثلما هو الشأن لِزميله 
حــارس المرمــى الدولي ألكســندر 
أوكيجة.. وقد أختير ضمن التشكيلة 
المثالية لهذه الجولة ليكون جنبا إلى 

جنب مع مبامبي في الهجوم  

الثالثاء  23 فيفري  2021
الموافق لـ 11  رجب 1442

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة
 والية برج بوعريريج / مديرية التنظيم و الشؤون العامة/ مصلحة التنظيم العام 

/ مـكتـب الجمعـيات و االنتخابات / رقم : 02/ 2021
وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية والئية ذات طابع إجتماعي

 طبقا للقانون رقم 12-06 المؤرخ في : 18 صفر عام 1433 هـجري الموافق 
لـــ  12 جانفــي  2012 المتعلــق بالجمعيات، تم هذا اليــوم 16 فيفري 2021 
تسليم وصل التصريح بتأسيس الجمعية الوالئية ذات الطابع االجتماعي المسماة:

جمعية البيبان للصيد الهاوي بالقصبة لوالية برج بوعريريج
الكائن مقرها 99 مسكن هداج عمارة 05 رقم 59 بلدية برج بوعريريج

اسم الرئيس: ثابت مفتاح
الوالي

إشهار 



n يبــدو أن ليونيــل ميســي وإيرلينــغ هاالنــد، 
سيدفعان نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، 
لالنتظــار مــن أجــل الموافقة على تمديــد عقده، 
مــع متصدر الدوري اإلنجليزي، وتســعى إدارة 
»األزرق الســماوي« إلــى تجديــد عقــد الدولي 
البلجيكي، في أقرب وقت ممكن، الســيما أنه من 
األعمدة الرئيســية، في مشــروع مدرب الفريق، 
بيــب غوارديوال، لكن يبــدو أن دي بروين غير 
مســتعجل بالمرة، في مسألة تجديد العقد، خاصة 
مع إمكانية دخول أطراف أخرى على الخط، فقد 
ذكرت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية، أن دي 
بروين ســينتظر إلــى ما بعد الصيــف، من أجل 
حســم مســتقبله مع الفريق، وأضافت أن الدولي 
البلجيكي، يريد معرفة إن كان مانشســتر ســيتي 

سيضم الثنائي، ليونيل ميسي وإيرلينغ هاالند.
السيتيزنس يريد تخفيض أجره يف 

العقد الجديد
ويــرى دي برويــن إمكانية حصولــه على عقد 
بشــروط أفضل، في حال تعاقــد ناديه مع نجمي 
يتوقــع  إذ  دورتمونــد،  وبوروســيا  برشــلونة 
حصولهما على راتب كبير، ويتقاضى البلجيكي 
حاليــا 290 ألف جنيه إســترليني، كل أســبوع، 
مع إمكانية وصــول هذا المبلغ إلى 310 آالف، 
بفضــل الحوافــز، بينمــا يريد الســيتي تخفيض 
أجــره في العقد الجديد، الذي ما زال قيد النقاش، 
وقالت »ديلي ســتار« إنه يُتوقع حصول ليونيل 
ميســي على 500 ألف إسترليني، وهاالند على 

300 ألف إســترليني، أسبوعيا، في حال انضما 
لمانشســتر سيتي، لذا، ســينتظر دي بروين حتى 
تتضــح الصورة بشــكل أكبــر، من أجــل تحديد 
موقفه من تمديد عقده، مع متصدر البريميرليغ.
سلسلة انتصارات سيتي ستتوقف 

يف يوم ما
علــى صعيد آخــر، أكد بيــب غوارديوال مدرب 
مانشســتر ســيتي إنــه مندهــش مــن أداء فريقه 
المذهل وســط تعثر باقي منافســيه فــي الدوري 
اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم، لكنــه يثق أن 
مســيرة االنتصارات المتتالية ســتتوقف في يوم 
ما، وحقق ســيتي فوزه 18 على التوالي في كل 
المســابقات عندما تفوق 0-1 صفر على أرسنال 
مســاء يوم األحد، ليهيمن على صدارة المســابقة 
بفــارق عشــر نقاط عــن أقرب منافســيه، ولدى 
فريق المدرب غوارديوال، الذي خسر آلخر مرة 
فــي نوفمبــر ، 59 نقطة من 25 مبــاراة بعدما 
ســجل رحيم ســترلينغ هدف اللقاء الوحيد ليحقق 
ســيتي انتصــاره 13 على التوالي فــي الدوري 
الممتــاز، وقال غوارديوال بعــد الفوز في ملعب 
اإلمارات: »الرقم ســيتوقف في يوم ما وسنخسر 
مباريات، لكن أنا مندهش وســعيد أنه في الوقت 
الــذي يعاني فيــه الجميع في العالــم، وكل الفرق 
فــي العالم تهــدر النقــاط، فإننا نلعــب بثبات في 
المســتوى على مدار آخر شــهرين«، وأضاف: 
»يتحــدث الناس كثيرا عن الرقم القياســي وعن 
االنتصارات لكن حتى تفعل ذلك فإنك تحتاج إلى 
الفوز بمثل هذه المباريات وتحقيق الكثير والكثير 

من االنتصارات«.
الوكاالت

n أعلــن نادي كاليــاري اإليطالي، 
أمــس اإلثنيــن، إقالــة أوزيبيــو دي 

المديــر  مــن منصــب  فرانشيســكو 
الفنــي للفريــق، بعــد تلقيــه الهزيمة 

الــ14 خــالل 23 مبــاراة بالدوري 
اإليطالــي، وخســر كاليــاري علــى 
ملعبــه أمــام تورينو صفــر / 1 يوم 
الجمعة الماضي فــي المرحلة الثالثة 
لتكــون  الــدوري،  مــن  والعشــرين 
الهزيمة الرابعة عشر له مقابل ثالثة 
انتصارات وســتة تعادالت، ويتجمد 
رصيــد الفريــق عنــد 15 نقطة في 
المركز الثامن عشــر بفــارق خمس 
نقــاط خلف تورينــو صاحب المركز 
اإلشــارة  وتجــدر  عشــر،  الســابع 
إلــى أن الموســم الحالــي كان األول 
لــدي فرانشيســكو فــي تدريب فريق 
كاليــاري، وكان دي فرانشيســكو قد 
أقيل أيضا من تدريب سامبدوريا بعد 
ســبع مراحل من بداية الــدوري في 

موسم 2019 / 2020.

غوارديوال يؤكد أن نتائج فريقه اإليجابية ستتوقف يوما ما

دي بروين يربط قرار تجديد عقده مع 
»السيتي« بميسي وهاالند

كالياري يعلن إقالة مدربه دي فرانشيسكو

فليك يشكك يف مشاركة سويل 
أمام الزيو

اإلصابة القديمة عاودت ماديسون

راموس يميل للبقاء يف ريال مدريد

عين على الرياضة 
13

أوسيمني يدخل المستشفى 
بعد إصابة يف الرأس

المنتمــي  نابولــي  أعلــن   n
لدوري الدرجة األولى اإليطالي 
لكرة القــدم أن المهاجم فيكتور 
أوسيمن سيبقى في المستشفى 
تحــت المالحظــة بعدما تعرض 
خــالل  الــرأس  فــي  إلصابــة 
الخســارة 2-4 أمام أتالنتا في 
بيرغامو يوم األحد، واصطدمت 
رأس المهاجــم النيجيري البالغ 
عمره 22 عاما بأرض الملعب 
بعد كرة مشتركة مع كريستيان 
روميــرو مدافــع أتالنتــا قرب 
النهاية، وقال نابولي في بيان: 
»أصيــب فيكتور أوســيمن في 
رأســه، وبعــد المبــاراة خضع 
لفحوص طبية لكنها لم تكشــف 
عن نتيجة حاســمة«، وأضاف 
نابولي أن أوســيمن سيبقى في 
بيرغامــو حتــى أمــس االثنين 
وســيكون تحــت المالحظة من 

الجهاز الطبي للفريق.

يقلــل  يونايتــد  مانشســر 
اهتمامه بضم سانشو

تقاريــر صحافيــة  كشــفت   n
إنجليزيــة أن مانشســتر يونايتد 
غــادون  بضــم  اهتمامــه  قلــل 
سانشــو جنــاح فريق بوروســيا 
دورتمونــد، وقضــى الشــياطين 
الحمر معظم الصيف الماضي في 
محاولة لجذب الجناح اإلنجليزي 
إلــى ملعــب ’’أولــد ترافــورد’’، 
ومــع ذلــك، وفًقا لصحيفــة ’’ذا 
أثليتيك’’، فإن الشــياطين الحمر 
بضــم  أوقفــوا  اهتمامهــم  قــد 
سانشــو، وبداًل من ذلك يبحثون 
فــي المراكز األخــرى التي يجب 
تعزيزهــا، وأشــارت الصحيفــة 
إلى أن أولي غونار سولشــكاير 
مــدرب مانشســتر يونايتد يعتبر 
التعاقــد مــع مهاجم وقلــب دفاع 
أولويــة أكبر.. أحــد العوامل في 
تأجيل عــرض سانشــو الخاص 
بهــم هــو التطويــر المســتمر لـ 
ماسون غرينوود ،الذي غالًبا ما 
يلعب على الجانــب األيمن الذي 

سيشغله نجم دورتموند. 

n دخل نادي آرســنال 
في أثــار هانز فليك 

الفنــي  المديــر 
ميونخ،  لبايــرن 
الشــكوك حول 
كة  ر مشــا
فــي  مدافعــه 
المبــاراة أمــام 
مضيفــه الزيو، 

اليــوم، في ذهاب 
دوري  نهائــي  ثمن 

أبطــال أوروبــا، وقال 
فليك في مؤتمر صحفي عقد 

أمس للحديث عن المباراة: »نيكالس 
ســولي تعــرض إلصابة، قــد يتحتم 
الدفع بجوشــوا )كيميش( في الجانب 
األيمــن )من الدفــاع(، لكننــا مازلنا 

القــرار«،  بحاجة لحســم 
يتوجــه  ذلــك،  ومــع 
سولي برفقة الفريق 
إلــى الزيو، رغم 
أنه حصــل على 
اليــوم  راحــة 
كمــا  للتعافــي، 
أنه  فليك  كشــف 
ليــون  سيشــرك 
غوريتســكا أساسيا 
فــي مبــاراة الزيــو، 
الالعــب  تعافــى  حيــث 
مــن عــدوى فيــروس كورونا 
المســتجد وعاد للمشاركة مع الفريق 
في المباراة التي خســرها بايرن أمام 
آينتراخت فرانكفــورت 1 / 2، قبل 

أيام في البوندسليغا.

nقال بريندان رودجرز، 
مدرب ليستر سيتي، 

استبدل صانع  إنه 
اللعــب جيمــس 
 ، ن يســو د ما
فــوز  خــالل 
2-( فريقــه 
علــى   )1
فيال،  أســتون 

الــدوري  فــي 
ي  نجليــز إل ا

الممتاز، يوم األحد، 
احتــرازي،  كإجــراء 

وذلــك بعــد تجــدد إصابــة قديمــة 
فــي الفخــذ، تســببت فــي ابتعــاده 
عــن المالعــب، في نهاية الموســم 
الماضــي، وبســبب اإلصابــة التي 
غــاب  جراحيــا،  تدخــال  تطلبــت 

ماديســون )24 عاما(، العب 
عــن  إنجلتــرا،  منتخــب 
آخــر ســت مباريــات 
لفريقــه في الموســم 
السابق، وأول أمس 
ماديســون  افتتــح 
فــي  التهديــف، 
ملعــب فيال بارك، 
بعد  اســتبدل  لكنــه 
أكثر قليال من ساعة 
من عمر اللقاء، وأشار 
رودجرز إلــى أن الطاقم 
ســيفحص  لفريقــه،  الطبــي 
ماديســون لمعرفة مدى قدرته على 
المشــاركة، قبل مبــاراة إياب دور 
الـ32 بالــدوري األوروبــي، أمام 
ســالفيا بــراغ التشــيكي، الخميس 

المقبل.

n ال زال لاير مدريــد لــم يتوصــل 
حتــى اآلن التفــاق، مع قائده ســيرجيو 
رامــوس، حول تجديد عقده الذي ينتهي 
بنهاية الموســم الحالي، ويريد راموس 
الحصــول علــى نفــس راتبــه الحالــي 
)12 مليــون أورو(، فــي العقد الجديد، 
لكــن النــادي الملكــي طلــب تخفيضه 
بنســبة %10، للتكيــف مــع الظروف 
االقتصاديــة التي خلفتهــا أزمة فيروس 
كورونا، وبحسب تصريحات الصحفي 
إلذاعة »كادينــا  بوليــدو،  خوليــو 
سير« اإلســبانية، فإن راموس ال يفكر 
فــي التوقيــع لنــاٍد آخر، وقــال بوليدو: 
»راموس واضح جًدا أنه يريد البقاء في 

لاير مدريد، وأعتقد أنه إذا كان عليه أن 
يبذل جهًدا، فســوف يفعل في النهاية«، 
وتابع: »قائد لاير مدريد يســتمر بنفس 
النية، التي طالما كانت في رأسه، وهي 

االستمرار في النادي«.

اإلصابــة  حــاالت  عانخفــاض 
 بـ"كورونا" يف الربيمرليغ

n أعلنت رابطة الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم عن حالتين 
جديدتين فقط لإلصابة بفيروس كورونا في أحدث جولة من اختبارات 
الكشــف عن فيروس كورونا المستجد »كوفيد19-« لتواصل حاالت 
اإلصابــة انخفاضها لألســبوع الثالث على التوالي، وكشــفت رابطة 
الــدوري الممتــاز في بيــان أن 2633 من الالعبيــن واألطقم الفنية 
خضعــوا الختبارات بين 15 و21 فيفري، فيمــا ثبت إصابة حالتين 
فقط، وشــهدت الحــاالت اإليجابية تراجعا حادا فــي الدوري الممتاز 
منذ أن بلغت ذروتها بتســجيل 36 حالة في بداية يناير حين أعادت 

بريطانيا فرض إجراءات العزل العام.

لوكاكو يوجه رسالة قوية 
إلبراهيموفيتش باحتفاله

n وجه البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميالن، رسالة إلى السويدي 
زالتــان إبراهيموفيتــش، نجــم ميــالن، خالل ديربــي الغضب الــذي جمع 
الفريقين، أول أمس األحد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري اإليطالي، وقاد 
لوكاكو النيراتزوري لسحق ميالن بثالثية نظيفة، حيث صنع الهدف األول 
وســجل الثالث، ليحتفل بعــده بالتوجه نحو الركنية، ويصرخ بصوت عال: 
»يا إلهي، أنا األفضل.. لقد أخبرتك بذلك«، وكان خالف كبير قد نشب بين 
لوكاكــو وإبراهيموفيتش، في الديربي الســابق، الــذي انتهى بتفوق اإلنتر 

)1-2(، الشهر الماضي، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

إيموبييل: "ليفاندوفسكي أفضل مهاجم يف العالم"
n يعتقد سيرو إيموبيلي مهاجم نادي الزيو اإليطالي أن 
روبيرت ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم ولكنه 
يزعم أن نادي العاصمة اإليطالية يمكن أن يخلق مشاكل 
للبافــاري الــذي يبحث عــن نقاط ضعفهم، ويســتضيف 
الزيــو نظيــره بايــرن ميونيخ علــى ملعــب األوليمبيكو 
فــي ذهــاب دور الـــ 16 لــدوري أبطــال أوروبــا اليوم 
الثالثــاء، وقــال إيموبيلي في تصريحــات لموقع االتحاد 
األوروبي الرسمي: ’’من الصواب اعتبار التعادل نتيجة 
جديــدة، فمواجهة أفضل األندية في العالم تمنحك الرضا 
والتحفيز اإلضافي’’، وتابع: ’’من الواضح أنها ستكون 
مباراة معقدة للغاية، سوف نحاول أن نبذل قصارى جهدنا في الساقين ونحن ندرك أننا لن نغير أسلوب لعبنا’’، 

وأضاف: ’’نعلم أيًضا أنه سوف يتعين علينا تقديم شيء إضافي لتحقيق اللعبة المثالية’’.
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 استعدادا لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020: 
المنتخب الوطني لكرة اليد في تربص تحضيري بفرنسا

المهرجان الوطني للرياضات واأللعاب التقليدية

نحو 150 مشارك منتظر يف مارس 
القادم ببشار

 اإلصابة تبعد ديوكوفيتش عن مالعب التنس

n   ينتظــر مشــاركة نحــو 150 رياضــي في 
الطبعة الـ 22 من المهرجان الوطني للرياضات 
واأللعــاب التقليديــة المزمع تنظيمهــا يومي 26 
و27 مــارس المقبــل ببشــار، حســبما اســتفيد 
أمــس اإلثنيــن لــدى رئيــس الرابطــة الوالئيــة 
لهــذه الرياضــة، وأوضــح لطفي منصــوري أن 
المشــاركين الذيــن ســيمثلون نحــو 10 واليات 
وأنديــة من مختلف مناطق الوطن متخصصة في 
هــذه الرياضــات واأللعاب التقليدية سيتنافســون 
فــي عــدة اختصاصات مــن بينهــا »المطرق« 
و«الكــرة« و«الخربقة« و«الســيق« و«تســلق 
النخيــل«، وأشــار ذات المتحــدث وهــو أيضــا 
عضو بلجنة تنظيم هذه التظاهرة أن ”هذا الحدث 
الرياضــي المرتقــب الذي ســينظم بمبــادرة من 
االتحادية الوطنيــة للرياضات واأللعاب التقليدية 

بمســاهمة قطاع الشــباب والرياضــة يهدف إلى 
توفير فضاء للمشــاركين المختصين للمنافسة في 
هــذه الرياضــات واأللعاب التقليدية والمســاهمة 
أيضــا في اســتدامة هــذا النوع مــن الرياضات 
األصيلة”، كما ستنظم أيضا عدة تظاهرات ثقافية 
وفنيــة ضمن فعاليات هــذا المهرجان الذي ينظم 
كذلك بمناســبة إحيــاء الذكرى الـ61 الستشــهاد 
العقيد لطفي مع رفاقه في ســاحة الشرف في 27 
مارس 1960، حســب المصدر ذاته، وستجري 
منافسات المهرجان الوطني للرياضات واأللعاب 
التقليدية التي سيشرف عليه حكام وفرق تقنية من 
االتحادية الوطنية للرياضات واأللعاب التقليدية، 
عبر مختلف المنشــآت الرياضيــة التابعة لقطاع 

الشباب والرياضة ببشار، كما ذكر منصوري.

n    كشــف نوفــاك ديوكوفيتــش، أثنــاء 
احتفالــه بلقبــه التاســع فــي بطولــة 

أســتراليا المفتوحــة للتنــس أمس 
االثنين، إنه ســيحتاج إلى بعض 

الوقــت من أجــل التعافي من 
إصابة عضليــة تعرض لها 
خــال اللعب فــي ملبورن، 
وعزز الاعب البالغ عمره 
33 عامــا رقمه القياســي 
بالفوز 5-7 و2-6 و6-2 
على دانييــل ميدفيديف في 
ملعب رود ليفــر يوم األحد 
رغــم معاناتــه مــن إصابة 

عضليــة منــذ الــدور الثالــث 
للبطولــة، وخــال اســتعراض 

درع البطولــة أمــس االثنين، قال 
ديوكوفيتــش إنــه خضــع لفحــوص 

جديــدة على بطنه وأظهرت تفاقم اإلصابة 
ديوكوفيتــش  وقــال  اللعــب،  مواصلــة  بســبب 

للصحافيين: ”لقد خضعت لفحص جديد 
باألشعة هذا الصباح، ولقد تفاقمت 
اإلصابة عما كانت عليه عندما 
باألشــعة  لفحــص  خضعــت 
بعد مباراة الــدور الثالث”، 
وأضاف الاعب الذي نال 
لقبــه 18 فــي البطوالت 
”لــم  الكبــرى:  األربــع 
يكن تقدير األطباء ســيئا 
لكنــي  ســيحدث،  عمــا 
بعــض  إلــى  ســأحتاج 
الوقت مــن أجل التعافي. 
لقد تفاقــم التمزق”، وكان 
مــن  عانــى  ديوكوفيتــش 
بعدمــا  االنتقــادات  بعــض 
تقدم باقتراحــات إلى المنظمين 
بتحســين ظروف الحجر الصحي 
لاعبيــن قبــل انطاق المســابقة، لكنه 

يعتقد أن هذا زاد من جمال االنتصار.

عين على الرياضة 
14

n   ســيدخل المنتخــب الوطنــي الجزائري لكــرة اليد 
رجــال،  في تربــص تحضيــري، نهاية شــهر فيفري 
الجاري بفرنســا، تحسبا للمشــاركة في الدورة التأهيلية 
ألولمبياد طوكيــو 2020، المقررة بالعاصمة األلمانية 
برليــن ابتداء من يــوم 12 مارس المقبل، حســبما علم 
أمــس االثنيــن مــن االتحاديــة الجزائريــة لكــرة اليد، 
ويشارك في هذا التربص التحضيري العناصر المحلية 
وتلك الناشــطة في الخارج، وقــال لحبيب لعبان رئيس 
االتحاديــة الجزائريــة لكرة اليــد أن ”المنتخب الوطني 
الجزائري لكرة اليد ســيتنقل إلى فرنســا، نهاية الشــهر 
الجاري، للدخول في تربص مغلق تحضيرا للمشــاركة 
في الــدورة التأهيلية ألولمبياد طوكيو 2020، المقررة 
بالعاصمــة األلمانيــة برليــن”، وأضاف”نحــن بصــدد 
التحضيــر لنقــل الاعبين إلى فرنســا للدخــول في هذا 
التربــص، وفي حال ما إذا قررت الســلطات الفرنســية 
عدم الســماح بدخول الرياضيين بسبب جائحة كورونا، 
فســنغير بدورنا الوجهة إلى برلين أو يقام التربص هنا 
بالجزائر”، وسيشارك المنتخب الجزائري لكرة اليد في 
هــذه الــدورة إلى جانب منتخبات الســويد وصيف بطل 

العالم وسلوفينيا باإلضافة إلى ألمانيا البلد المنظم.

الخضر أنهوا مونديال مصر يف املركز الـ 22
وكان المنتخــب الوطنــي الجزائري لكــرة اليد قد أنهى 
مشــاركته في البطولــة العالمية نســخة مصر 2021، 
فــي المركز الـ 22، وعرفــت هذه الطبعة حضور 32 
منتخبــا، وهو أمــر غير مســبوق، ذلــك أن البطوالت 
الســابقة )انطاقا من دورة إيسلندا 1995( كان يُشارك 
فيهــا 24 فريقــا وطنيا، وتمّكن أشــبال الناخب الوطني 
آالن بــورت من بلوغ الدور الثاني للمّرة الّرابعة، ِعلما 
أن “الخضر” شاركوا في 15 بطولة عالمية، ِباحتساب 
نســخة مصر 2021، وتبقى طبعة فرنســا 2001 هي 
األفضل ِبالنسبة للمنتخب الوطني، ذلك أنه أسدل ستارها 
في المركز العالمي الـ 13 من أصل 24 متنافســا دخل 
المضمــار، ونّظــم اإلتحاد الدولي لكرة اليد 26 نســخة 
لِبطولة العالم، المنافسة التي صارت تُقام مّرة كل سنَتين 
انطاقا من عقد التســعينيات، وحّل زماء القائد مسعود 
بركــوس في الّرتبة الـ 2 إفريقيا، من أصل 7 منتخبات 
مشــاركة في البطولة العالمية 2021، وفي المركز الـ 
4 عربيا، من أصل 6 فرق وطنية خاضت هذه المنافسة
وأج

 دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني
نتس ينهي رحلته إىل الغرب 

بسجل مثايل للمرة األوىل
n  اختتــم بروكلين نتــس رحلته إلى الغرب 
بانتصــار خامــس من أصل خمــس مباريات 
وذلــك للمرة األولى فــي تاريخــه، بعد فوزه 
المثيــر علــى لــوس أنجليس كليبــرز -112
108 األحــد في دوري كرة الســلة األميركي 
للمحترفيــن، وبعدما فــاز الخميس على لوس 
أنجليــس ليكرز حامــل اللقب 98-109، عاد 
جيمس هــاردن ورفاقه إلى ملعب ”ســتايبلس 
ســنتر” مجددا لمواجهة الجار كليبرز ونجحوا 
فــي إنهــاء رحلة نتــس إلى الغرب بحســمهم 
المباريــات الخمس قبل العــودة إلى بروكلين 
لخوض سلسلة من ثاث مباريات في ملعبهم، 
وبقيادة هاردن وكايري إيرفينغ اللذين ســجا 
37 و28 نقطــة تواليــا مــع 11 متابعــة و7 
تمريرات حاسمة لألول و8 تمريرات حاسمة 
للثانــي، حقق نتس فــوزه الســادس تواليا في 
أطول سلسلة انتصارات له هذا الموسم، ونجح 
للمرة األولى في تاريخه بالخروج منتصرا من 
 جميع مبارياته خال رحلة واحدة إلى الغرب.

كانت رحلة جيدة حقا
ورأى إيرفينــغ أن ”كل ما يفعله الفوز بســت 
مباريات متتالية هو إبقاء العالم صامتا لبعض 
الوقــت”، في إشــارة منه إلى حجــم التوقعات 
التــي تحيط بالفريق في ظل التعاقد مع هاردن 
ووجــود النجم الكبيــر اآلخر كيفــن دورانت 
في الفريــق أيضا، وأوضــح ”عندما نصطدم 
بمطب فــي طريقنا، يبــدأ الجميع بالتســاؤل: 
مــاذا يحصل مع نتس؟ هدفنا هو الوصول إلى 
المســرح األساســي )األدوار اإلقصائية( وأن 
نحقق النجــاح هناك«، وجدد نتس تفوقه على 
كليبرز الذي سبق له أن خسر هذا الموسم أمام 
منافســه لكن فــي ملعب األخيــر 120-124 
أوائل الشــهر الحالي، ورأى هــاردن أنه ”ما 
زلنا ننمو، لكنها كانت رحلة جيدة حقا بالنسبة 
لنا. منذ وصولي إلى هنا )قادما من هيوســتن 
روكتس في منتصف الشــهر الماضي(، نحن 
نلعــب بجهد كبير وبذكاء. لقــد راجعنا بعض 
األمور من الناحيتيــن )الدفاعية والهجومية(، 

ولهذا السبب نحن نلعب بشكل أفضل”.

رجال فلسطني ينعشون آمالهم 
ببلوغ كأس آسيا لكرة السلة

n أنعــش المنتخب الفلســطيني آماله في 
بلــوغ كأس آســيا لكــرة الســلة 2021، 
بفوزه الكبير على نظيره منتخب سريانكا 
74-129.. رجال فلسطين كانوا األفضل 
منذ بداية اللقاء، حيث تجاوز ســتة العبين 
حاجز العشر نقاط، وشهدت المباراة تألق 
”ساني ســكاكيني” الذي سجل لوحده 36 
نقطــة لمنتخــب بــاده، مانحاً إيــاه الفوز 
الثانــي في المجموعة السادســة، في حين 
فشــل منتخب ســريانكا في الفوز في أي 
من المباريات األربع التي خاضها إلى حد 

اآلن. 

مدفيديف يرتقي إلى 
المركز الثالث عالميًا

n  اســتفاد الروســي دانييل مدفيديف على أكمل وجه من مشــاركته 
فــي بطولة أســتراليا المفتوحة لكرة المضرب وارتقــى للمركز الثالث 
عالميــاً للمرة األولى في مســيرته، وترجم الروســيان دانييل مدفيديف 
وأصان كاراتســيف مشــوارهما الجيد في بطولة اســتراليا المفتوحة، 
أولــى البطــوالت األربع الكبــرى في كرة المضرب، بتســلّق تصنيف 
الاعبيــن المحترفين، فأصبح مدفيديف ثالثا بعد بلوغه النهائي والثاني 
فــي المركــز 42 بعد تأهلــه إلى نصــف النهائي، وللمــرة األولى في 
مســيرته، أصبح مدفيديف )25 عاماً( بين الثاثة األوائل على حساب 
النمساوي دومينيك تيم المتراجع إلى المركز الرابع، وال تزال الصدارة 
بحــوزة العماق الصربــي نوفــاك دجوكوفيتش المتّوج في اســتراليا 
بلقبه الثامن عشــر في البطوالت الكبرى والتاســع في ملبورن، ويتقّدم 
الصربي غريمه اإلســباني رافايل نادال بأكثر من ألفي نقطة، وهو في 
طريقه للتربع على أكبر عدد من األسابيع في المركز األول الذي يملكه 
راهنا السويســري روجيه فيدرر )310(، إذ يصل إلى األسبوع 311 

على القمة في الثامن من مارس المقبل.

أوساكا ترتقي إلى الوصافة 
بعد تتويجها في ملبورن

n صعدت اليابانية ناومي أوساكا إلى وصافة تصنيف رابطة محترفات 
كرة المضرب لهذا األســبوع على حســاب الرومانية ســيمونا هاليب، 
وذلــك بعــد تتويجها بلقبها الثانــي في بطولة أســتراليا المفتوحة، أولى 
بطوالت الغراند ســام للموسم، بفوزها الســبت على األميركية جنيفر 
برايــدي، وبعد عامين علــى تصدرها التصنيف نتيجــة إحرازها لقبها 
األول في أستراليا عام 2019، باتت أوساكا اآلن قاب قوسين أو أدنى 
من التربــع مجددا على العرش كونها تتخلف بفارق 1351 نقطة عن 
المتصدرة األســترالي آشــلي بارتي التي ودعت باكــرا بطولة بادها، 
وأزاحت أوســاكا التي توجت بلقبها الكبير الرابع، هاليب عن الوصافة 
بعد انتهاء مشــوار األخيرة عند الدور ربــع النهائي على يد األميركية 
المخضرمة ســيرينا وليامز التي صعدت أربعة مراكز وباتت ســابعة، 
نتيجــة وصولهــا إلى دور األربعة، مســجلة عودتها إلى نادي العشــر 
األوليات، وبوصولها إلى النهائي األول لها في الغراند ســام، صعدت 
برايدي 11 مرتبة وباتت في المركز الثالث عشر في أفضل ترتيب في 

مسيرتها االحترافية حتى اآلن.
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متفرقات

حفل تكريمي عىل رشف المكفوفني بالمسيلة

n أقامــت الجمعيــة الوالئية لترقيــة المكفوفين بالمكتبــة المركزية 
بودراي بلقاســم بالمســيلة، حفال تكريميا على شــرف فئة المكفوفين 

وذالك بمناسبة إحياء فعاليات اليوم الوطني للشهيد 18 فيفري.
الحفــل الــذي حضره المفتش العام للوالية و رئيــس الدائرة ومختلف 
الســلطات الوالئية والمحليــة تخللّه تكريــم ذوي االحتياجات الخاصة 
لفئة المكفوفين  بحضور عائالتهم، كما كان فرصة الستذكار تضحيات 
شهدائنا األبرار وســيرتهم المنقوشة بقلوب كل الجزائريين في سبيل 

استرجاع الوطن الحبيب.
 كما احتضنت المكتبة المركزية بوداري معرضا فنيا و حرفيا متنّوعا.
                             نجاة حرايز 

اإلطاحــة بالمتــورط يف الســطو عىل كشــك 
متعدد الخدمات بعيل منجيل

n تمكنــت الضبطية القضائية لألمن الحضري الخامس بعلي منجلي 
بأمن والية قسنطينة من توقيف شاب يبلغ من العمر 19 سنة لتورطه 

في قضية السرقة بالكسر من داخل محل تجاري .  
   حيثيــات القضية حســب بيان صادر عن خليــة اإلتصال ألمن والية 
قســنطينة  تعود إلى شــكوى من قبل صاحب كشــك متعــدد الخدمات 
بالمدينــة الجديدة علي منجلي بخصوص تعرض محله لفعل الســرقة 
اســتهدف مبلــغ مالــي و مختلف الســلع و االغــراض . التحريات و 
األبحــاث التي باشــرتها الضبطيــة القضائية مع اســتغالل المعلومات 
المســتقاة و البصمــات المرفوعة أثمر بتحديد هوية مشــتبه فيه ليتم 
توقيفه و تحويله الى مقر األمن الحضري الستكمال اجراءات التحقيق 

.
   بعــد االنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية 

في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.
دالل.ب

قافلة طبية لصالح مناطق الظل بوالية ميلة
  

n تزامنــا مــع االحتفاالت المخلدة لذكرى يوم الشــهيد قامت النخبة 
الوطنيــة للعلــوم الطبية مكتب والية ميلة وتحت اشــراف والي والية 
ميلة بتنظيم قافلة طبية لصالح مناطق الظل و المناطق الجبلية البعيدة 

المهمشة ذات التضاريس الوعرة. 
القافلة شارك فيها كل من مؤسسة الصحة الجوارية بفرجيوة والحماية 
المدنيــة والهالل األحمر الجزائري  وجمعيات المجتمع المدني  حيث  
تــم فحص عدد كبير مــن المواطنين في مختلــف التخصصات الطبية 
وتقديــم بعــض األدوية متبوعــة بتقديــم حملة تحسيســية حول عدة 
أمراض ومنها تحســيس حول الوقاية من داء كورونا والوقاية والحد 
من انتشــاره العملية القت استحسان كبير من طرف المواطنين الذين 

توافدوا بقوة وطالبو باستمرار ها ولتشمل باقي المناطق النائية
محمد ب

حريــق بالســوق المغطــى للخــر والفواكه 
بوادي الزنايت بقالمة 

 
n تدخلت أمس األول في حدود الســاعة الحادية عشــر ليال، الوحدة 
الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي الزناتي بقالمة، بالسوق المغطى 
للخضــر و الفواكــه بلدية وادي الزناتي ألجل إخمــاد حريق بواحهات 
ثالث )03( محالت تجارية لبيع الخضر و الخردوات حيث تم تسجيل 
خســائر مادية فقط تمثلت فــي مجموعة من الصناديق البالســتيكية، 
موازيــن إلكترونيــة، احتــراق جزئي لعــداد كهربائي، احتــراق كلي 
ألكيــاس اســمنت و جبــس باإلضافة إلــى علب طالء بــأوزان 05 و 
01 كلــغ واجهــات المحالت عبارة عن أجزاء متقدمــة مبنية بالحديد 
و مغطاة بالترنيت، هذا وقد ســخر للعملية شــاحنتي إطفاء و ســيارة 

إسعاف .
خديجة.ز
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مرض الفشل الكلوي بتبسة
  معاناة صحية ونفسية واجتماعية ال تنتهي

بسبب غياب المراحيض العمومية
 أشخاص يتبّولون يف قارورات بالستيكية 

و يرمونها يف كل مكان  

توقيف مروجي مخدرات  وحجز كميات من المهلوسات يف أم البواقي 
n تواصل قوات األمن الوطني في أم البواقي حملتها لضرب نشاط مروجي 
ومســتهلكي المخدرات من خالل عمليــات نوعية وجهت من خاللها ضربات 
موجعة لمروجي المخدرات عبر إقليم الوالية ، حيث تمكن عناصر الشــرطة 
بأمن دائرة عين كرشة في عملية أمنية من توقيف شخص مشتبه فيه و حجز 
كميــة من المخدرات و المؤثرات العقليــة ، وذلك بعد تحريات ميدانية مكنت 
من الحصول على معلومات بخصوص تواجد كمية من المخدرات والمؤثرات 
العقلية بمسكن شخص مسبوق قضائيا، ليتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
و األمنيــة و تفتيــش مســكن المشــتبه فيه حيث تــم العثور علــى كمية من 
المخــدرات و المؤثــرات العقليــة مخبأة بإحكام داخل خزانة خشــبية صغيرة 
الحجم ، حيث قدرت الكمية المحجوزة بـ 116 كبســولة من دواء بريغابالين 
أجنبي المنشــأ و صفيحة من المخدرات بوزن 94 غرام إضافة إلى مقص و 
قاطــع أوراق وكذا مبلغ مالي من عائدات الترويج عثر بحوزة المشــتبه فيه 
الــذي تم توقيفه بعين المكان ، اما في بلدية ام البواقي تمكنت مصالح االمن 
الحضري الرابع من توقيف شخص يبلغ من العمر32 سنة و حجز كمية من 
المؤثرات العقلية و ذلك عقب توقيف المشتبه فيه الذي كان على متن مركبة 
حيــث تم ضبط بحوزته كمية مــن المؤثرات العقلية تتمثل في 62 قرص من 

ادوية مختلفة اضافة الى مبلغ مالي قدره 35105 دينار جزائري . 
و تمكــن عناصر الشــرطة بامــن دائرة قصر الصبيحي بعــد عملية ترصد و 

وضع خطة امنية محكمة من توقيف شخص يبلغ من العمر37 سنة مبحوث عنه من طرف الجهات القضائية محل امر بالقبض عن تهمة التهريب 
و ممارسة نشاط دون ترخيص ، تم إحالتهم على الجهات القضائية بعدما أنجو ضدهم ملفات جزائية .

حلوي رفيق

15  عين على المجتمع

 

n و اشــتكى عــدد كبيــر من مضــى القصور 
الكلــوي  تراجع حالتهم الصحيــة نتيجة معاناتهم 
المســتمرة مع أجهزة التصفيــة، و هو ما ينعكس 

على حالتهم النفسية وكذا االجتماعية.
وكشــفت مصــادر طبية لعين الجزائــر بأن عدد 
مرضى الفشــل الكلــوي بالوالية بلــغ ما يقارب 
700 مريــض، يتّوجهون جميعا لعيادات خاصة 
لتلقــي العالج، واالســتفادة مــن حصص تصفية 
الــدم، و ذلــك بعــد عجزهــم عــن تلقــي العالج 
بالمستشفيات الحكومية بكل من تبسة وبئر العاتر 

وبلديتي الشريعة و الونزة .
 ورغــم استحســان المرضى لخدمــات العيادات 
الخاصــة إال أنهم يشــتكون عدم تّوفــر الوجبات 
الغذائيــة التي من المفــروض أن تكون حاضرة 
بعد 4 ســاعات من التصفيــة، والتي تنص عليه 
االتفاقية المبرمة بين هذه العيادات و”الكناص” .
وفي هذا الصدد يناشــد المرضى السلطات العليا 
للتدخل ألجل إعادة النظر في بنود هذه االتفاقية، 

ودراستها على أســاس طبي  بعيدا عن سياسات 
اإلدارة المتعسفة، وأخذ رأي األطباء المختصين 
الذي يقضي بضرورة تّوفر وجبة غذائية متكاملة 

لمرضــى الفشــل الكلوي بعد عمليــات التصفية، 
كما شــّددوا كذلك على ضرورة التكفل بالتحاليل 

الطبية على مستوى هذه العيادات الخاصة .

n الظاهــرة انتشــرت بشــكل رهيــب في ظل 
غياب المراحيض العمومية، حيث بات الكثيرون 
ثــة للبيئــة، رماها  يلجــأون إلــى قــارورات ملّوِ
أشــخاص فالتقطهــا آخرون لقضــاء حاجتهم في 

المناطق الحضرية.
أين يقضي المواطــن حاجته وأين يرمي نفاياته، 
أال تعطى لســالت المهمالت وبنــاء المراحيض 
أهمية فــي تهيئة األحياء والمدن وفي رتوشــات 

ديكورها المتواضع.
النشــاذر فــي الجدران وفــي البالســتيك تضفي 
مشــهدا مقــززا وتبعــث روائح كريهــة تزيد في 
تلويث الهــواء و اختناق المدن، وكل ركن مظلم 
تلتقــط فيه تلك الرائحــة المحتقنة، أمام كومة من 

النفايات األخرى.
هل يقــع اللوم على المواطن الــذي لم يجد مكانا 
لقضــاء حاجتــه البيولوجية فأوجد لنفســه بديال، 
أو  يقــع على الجهات المعنية و المنظمات البيئية 

التي عليها التحّرك لوضع حد لمثل هذه الظواهر 
غير الحضرية من خالل الضغط على الســلطات 

لتوفير المراحيض.
و قــال البعــض بأنهــم يدفعون ثمــن قهوة ألجل 
دخول مرحاض المقهى أو ثمن وجبة الســتعمال 

مرحاض المطعم.
وحتــى فــي اإلدارات يبقــى العديــد منها معطال 
مثــل نوعية الخدمات التي يتلقاها الزبون في تلك 

المؤسسات، حســب تعبير من سبرنا آراءهم، أو 
مغلق في وجه غير الموظف.

غياب المراحيض مس الكرامة والصحة والبيئة، 
حيث تجد عبارات ”ممنوع التبّول على الجدران” 
وال مــكان إلشــارات توضح مــكان المرحاض 
العمومــي، كما عبر أحدهم : ”حبــذا لو كتبوا لنا 
منطقــة عمرانية نعتذر عــن عدم احترام حاجات 

المواطن حتى المريض”.

تبسة : منى بوعكاز 

آالء مزياني 

تشــهد عيادات تصفية الدم بوالية تبســة، ضغطا كبيرا متزايدا كما لم تعهده من قبل، ويأتي ذلك بعد عملها 
بموجب اتفاقية الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية”كناص”.

تقابلك تلك القارورات البالستيكية المملوءة بمادة صفراء أينما ذهبت، يجهل الكثيرون ما بداخلها و يقذفها 
األطفال و يلعبون بها لجهلهم لمحتواها .
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النحــات الصربــي  يتجــّول   n
فــي  أســبوعيا،  ماكــورا  نيكــوال 
ســاحة تحــوي مخلفات عســكرية 
بحثــا عن األصــوات، بيــن بنادق 
مهملــة. وصواريــخ   وخــوذات 
يضــرب ماكــورا بأصابعــه علــى 
األســلحة القديمة للعثور على قطع 
يمكنه نقلها إلى األســتوديو الخاص 
 به وتحويلهــا إلى آالت موســيقية.
يحــاول الرجل البالغ من العمر 42 
عاما، تحويل أدوات التدمير السابقة 
هذه إلى وســائل لإلبداع في منطقة 
ما زالــت تحمل ندوبــاً من حروب 
 التسعينات التي دّمرت يوغوسالفيا.
وبالفعــل، اســتطاع بنجــاح تحويل 
مدفع وقارورة عســكرية للغاز إلى 
آلة تشيلو، وصنع غيتارا من بندقية 
»زاســتافا إم 70« وخوذة للجيش 
اليوغوســالفي، كما جمع كماناً من 
مشــط رشــاش وصندوق إسعافات 

أولية، من بين أشياء أخرى.
وقال ماكورا، وهو أســتاذ مســاعد 
فــي أكاديمية »نوفي ســاد للفنون« 
فــي شــمال صربيــا: إّن »البنادق 
الدمــار  مــكان.  فــي كل  تحيطنــا 
 حولنا لدرجة أنّنا لم نعد نالحظه«.
وهنــاك عدد هائل مــن المواد التي 
انتهــاء  فمنــذ  اســتخدامها.  يمكــن 
الحــروب المتعاقبــة، أصبــح بيــع 
المعــدات العســكرية الخارجة عن 
الخدمــة مقابل مبلغ زهيد، مشــهداً 
البــالد. أنحــاء  كل  فــي   مألوفــاً 
وتحتــوي هــذه »المقابــر«، بنادق 

وقنابل وأقنعة واقية من الغاز وكذلك 
مركبــات قتاليــة ورادارات وحتى 
 قطعاً ضخمة مــن طائرات حربية.
هــدف النحــات ماكورا أن يُنشــئ 
أوركســترا كاملــة تجــوب أنحــاء 
المنطقــة وتقدم عروضاً موســيقية 
ســابقين  محاربيــن  وجــود  مــع 
قائــاًل:  الفرقــة. وأوضــح  ضمــن 
»أريــد منــح أولئك الذين شــاركوا 
الســتخدام  فرصــة  الحــرب  فــي 
فــي  اســتخدموها  التــي  األســلحة 
الموســيقى«. البتــكار   الحــرب 
وقد استقدم ماكورا، الفنان التشكيلي 
ســرديان  الســابق  والمحــارب 

ساروفيتش، الذي يحب العزف على 
 الغيتار المصنوع من بندقية وخوذة.
وروى ساروفيتش لوكالة الصحافة 
الفرنسية قائاًل: »تتحّول هذه البندقية 
إلــى آلة موســيقية حصــراً، عندما 
أمســكها بين يدّي وأعــزف عليها. 
ال تقلقنــي إاّل طريقــة مواءمتها مع 
اآللة الموسيقية«. مشروع ماكورا 
التالي هــو تحويل دبابة عســكرية 
إلى آلة إيقاعية لخمســة موســيقيين 
ويخطط لطالئهــا باللون الزهري.
وختم ماكورا ضاحكا: »صنع أداة 
موســيقية من دبابة؟ إنّه كصنع آلة 

موسيقية من بندقية. مستحيل«.

تابعــة  n اشــتعل محــّرك طائــرة بوينــغ 
لشــركة يونايتــد إيرالينز بعد وقــت قصير 
مــن إقالعهــا أول مــن أمــس الســبت، من 
دنفــر متوجهة إلــى هاواي، مما أســفر عن 
ســقوط قطــع حطــام ضخمــة علــى منطقة 
ســكنية قبل أن تهبط اضطرارياً بشكل آمن، 
 حســب تقريــر لوكالــة الصحافة الفرنســية.

وأظهر مقطع فيديو ُصّور من داخل الطائرة، 
التــي كان على متنهــا 231 راكبا و10 من 
أفــراد الطاقــم، المحــرك األيمــن مشــتعاًل 
ويتحــّرك علــى جنــاح الطائرة مــن طراز 
بوينــغ 777 - 200. بينما بدا غطاؤه مفقوًد 
 تماما أثناء تحليق الطائرة فوق منطقة قاحلة.

وأّكدت الســلطات عدم وقــوع إصابات على 
متن الطائرة أو بين السكان على األرض.

وقــال الراكــب ديفيد ديلوشــيا إلــى صحيفة 

دنفر بوست: »أستطيع أن أقول بصدق إنني 
اعتقدت أننا ســنموت فــي وقت ما ألننا بدأنا 
في الهبوط مباشــرة بعد االنفجــار«. وتابع: 
»أمســكت بيد زوجتي وقلت انتهى أمرنا«. 
وأوضح أّن ابنة زوجته نشرت على »تويتر«، 
 مقطــع الفيديــو الذي صــّوره راكــب آخر.
وقالــت »يونايتــد إيرالينــز« فــي بيــان إّن 
»الرحلــة يــو إيــه 328« مــن دنفــر إلــى 
هونولولــو تعّرضــت لعطــل فــي المحّرك 
بعــد وقــت قصيــر مــن مغادرتهــا وعادت 
بسالم إلى دنفر واســتقبلتها طواقم الطوارئ 
كإجــراء احتــرازي. وأضافــت أّن غالبيــة 
الــركاب »الذين كانــوا في األصل على متن 
الرحلــة فــي طريقهم حاليــاً إلــى هونولولو 
برحلــة جديــدة«، ومن لــم يرغبوا بالســفر 
 علــى الفــور ُوّفــرت لهــم إقامــة فندقيــة.

فــي تســجيل طلب االســتغاثة الــذي ُحصل 
عليــه من موقع »اليف إيه تي ســي«، الذي 
يبــث اتصــاالت حركة النقــل الجوي، طلب 
الطيــار إذنا طارئــا للعودة إلــى دنفر. وقال 
دون ذعــر واضح في نبــرة صوته: »نعاني 
مــن عطل في المحّرك، نحتاج إلى العودة«. 
وأّكد بعد أن طلــب منه برج المراقبة تكرار 
 ما قالــه: »نحتاج إلى العــودة على الفور«.
في األثناء، عثر سكان ضاحية برومفيلد في 
دنفر علــى قطع كبيرة من الطائــرة متناثرة 
حــول منطقتهــم، بما في ذلك قطعــة معدنية 
دائريــة عمالقة أمــام منزل شــخص يدعى 
كيربي كليمنتس؛ الذي قال لشــبكة »سي إن 
إن«: »لقد كان األمر مربكا بعض الشيء«. 
شــاحنتي  فــوق  تمامــاً  »هبطــت  وتابــع: 

وسقطت«.

فنان يحول أسلحة فتاكة آلالت موسيقية نقل مزنل فيكتوري من شارع إىل آخر بـ400 ألف دوالر

سقوط حطام من طائرة يف منطقة سكنية بمدينة دنفر األمريكية

n تتّزين شــوارع عروس الشــرق قســنطينة بأزهار 
النرجــس أو ما يســمى باللهجة العاميــة البليري و يعبق 
المكان بروائحها الزكية، فيستسلم المارة لسحر ألوانها و 

جمال باقاتها التي يتفنن الباعة في إعدادها لعلمهم بمكانتها 
عند الكثيرين ممن ال يتوانون في تزيين بيوتهم و مكاتبهم 
و محالتهــم بهــذه النبتة الجميلة التي تنمو بين الشــتاء و 

الربيع ليّزف خبر اقتراب فصل البهجة و الخضرة.
 تضفي باقــات »البليري«المنتشــرة رونقــا بالكثير من 
األرصفة بالشــوارع الرئيســية المعروفة بانتشار الباعة 
المتجّوليــن كعبان رمضان و شــارع العربي بن مهيدي 
و زيغــود يوســف المعروف باســم »رود فرانس« وكذا 
باألســواق كسوق العصر ،أين وجدنا عمي عمار منهمكا 
في إعــداد باقاته بعناية و هو يحاول الترويج لها بطريقة 
طريفة و لطيفة ليجذب أكبر عدد من المشــترين، و كان 
يّردد أغان قال أنه يحفظها منذ كان شــابا، مسترسال بأن 
هــذه النبتة  ترتبط بطقوس وكان لها حضور في المخيال 
الشعبي:« وجدنا أجدادنا يتغنون بها و يكتبون فيها أشعار 

وقصائد نظرا لقيمتها الجمالية«.
و أضاف بأن ربات البيوت كن ال يتخلّين عنها في تزيين 
البيوت، حيث كن يوزعن باقاتها على كل الغرف و حتى 
المطبــخ حتى ينعمــن بعبقها، فيما كانــت أخريات يجدن 
استعماله في تحضير مستحضرات طبيعية الستغاللها في 
تطهير و ترطيب البشــرة ، و كشراب مهدئ لألعصاب 

و خافض للحرارة.
و عــن مصــدر ســلعته قال البائــع بأنها موجــودة بكثرة  
بحديقتــه و بالبســاتين المجــاورة لبيته بالحامــة بوزيان  
وبني حميدان ،أين تنمو بشــكل وافر في شهر جانفي مع 
األبصــال ، كما أنها ال تحتــاج لرعاية و عناية كبيرة بل 

تنتعش بمجّرد وجود الماء و أشعة الشمس و هو المحيط 
المالئم لنموها و بسرعة كبيرة.

و قالــت إحــدى الزبونــات بــأن البليــري مــن أزهارها 
المفضلــة لكونــه ضيف خيــف يظهر بســرعة و يختفي 
بسرعة أيضا لذا فهي ال تفّوت فرصة ظهوره لالستمتاع 

بمنظره و رائحته الجميلة.
و تحدثــت بعــض الزبونات عن التدابيــر التي تحرصن 
علــى إتباعها ألجل االحتفــاظ به ألطول مــدة، كإضافة 

السكر للماء داخل المزهرية التي تزينها أزهار البليري..
الســيدة نصيرة التي اقتنت 4 باقات مــن البليري عبّرت 
عــن عشــقها لزهــرة رائحتها العطــرة و وذكــرت أنها 
رغم معاناتها من الحساســية إال أنها ال تســتطيع مقاومة 
ســحرها، و تصّر على تزيين بيتهــا بها إال أنها تحرص 
على إخراجها إلى النافذة في المســاء  ألن زوجها يعاني 
هــو اآلخر من الحساســية المفرطة لمختلــف النباتات و 

البليري بشكل خاص. 
 و يتجــّول الباعة بين الحقول خارج المدينة ألجل قطف 
زهرة البليري التي يكثر انتشــارها بالمناطق التي يتواجد 
بها الماء بكثرة، فيما يلجأ البعض القتنائها من األســواق 
مثل ســوق الحامــة عين عبيد ،القــرارم . واعترف عدد 
منهم بأن هاته التجارة الموســمية أصبحت تشكل مصدر 

رزق لهم. 
و قــال بعض الباعة بأنهم يتفننون في تزيينها لتلبية ذواق 
الزبائن و أسر قلوب المارة الذين ال يترددون في تقديمها 
كهدايــا خاصة الباقات المّزينة بــأوراق نبتة العنصل، و 

المغلفة بالورق الشفاف الذي يمنحها سحرا أكبر.
و يترواح ســعر باقات البليري بين 50دج و 200دج ، 
و الملفــت أنها باتت تنافس باقات الورود في هذه الفترة، 
خاصــة من قبــل الشــباب المقبليــن على الــزواج الذين  
يقومــون بإهدائها للخطيبة إلى جانــب الحلويات التقليدية 
كالبــراج و الطمينة و غيرها، كما أنهــا باتت من الهدايا  
األكثــر تقديم للمرأة بمناســبة يومها العالمــي المصادف 

للثامن من مارس.

n نقلــت آليــة مختصــة، منزال 
»فكتوريــا« مكونا من طابقين، من 
موقعه األساســي إلــى موقع جديد، 
بعــد 139 عامــا مــن عنوانــه في 
»807 - شــارع فرانكلين« بوالية 

سان فرانسيسكو األمريكية.
وتم تحميــل المنــزل األخضر ذي 
النوافــذ الكبيــرة والبــاب األمامــي 
البنــي، مــع أساســه، إلــى عربــة 
مختصــة، وجــرى نقله إلــى موقع 
جديــد، علــى بعــد ســتة شــوارع 
من موقعــه القديــم، حيث اصطف 
المتفرجون علــى األرصفة اللتقاط 
الصــور لهــذا الحدث، بينمــا ينتقل 

المنــزل، بســرعة قصــوى تبلغ 1 
ميل في الساعة، إلى العنوان الجديد 

»635 - شارع فولتون«.
وذكرت صحيفة »سان فرانسيسكو 
كرونيكل« أن عملية نقل هذا المنزل 
كانت في مراحل التخطيط لسنوات، 
كمــا قال فيل جوي، المســؤول عن 
نقل المنــزل، للصحيفة، إنه »تعين 
عليــه الحصول علــى تصاريح من 

أكثر من 15 وكالة في المدينة«.
وقال جــوي إن هذه الخطوة صعبة 
جزئيا، ألن الجزء األول من عملية 
النقل يتضمن النــزول إلى منحدر، 
علــى  صعــب  »هــذا  وأضــاف: 

المنزل«.
وعلى طــول الطريق نحــو المكان 
الجديــد، تــم قطع عــدادات وقوف 
السيارات وتقليم أطراف األشجار، 
ونقــل الفتــات المرور التــي تعيق 

سير عربة النقل.
كما أشــارت صحيفة »كرونيكل« 
إلــى أن تيــم براون، مالــك المنزل 
المكون من ســت غرف نوم، وهو 
سمســار فــي ســان فرانسيســكو، 
ســيدفع حوالــي 400 ألــف دوالر 
كرســوم وتكاليــف نقل هــذا المعلم 
المعمــاري التاريخــي الــذي يعود 

للعصر البريطاني الفيكتوري.

يتواجد بكرثة يف منطقة الصويري ببني حميدان ومناطق عديدة من الوطن 

تحتل زهرة النرجس »البليري« مكانة خاصة في قلوب القسنطينيين، الذين يسارعون القتناء باقاتها الجميلة بمجّرد حلول موسم قطفها الذي يعلن قدوم فصل 
الربيع. وهي تتواجد بكثرة في منطقة الصويري أسفل جبال سيدي دريس ببلدية بني حميدان بقسنطينة وفي مناطق مختلفة من ربوع الوطن 

»البليري«يأسر قلوب الناس و ينافس باقات الورد

قسنطينة : مريم بن جامع 



17عين على الثقافة والفن

نبيلة عبيد تكشف عن أصعب »رصبيا« بريشة فنانني جزائريني
شخصية قدمتها للسينما

n تُشــّكل عتبــة أّي عمــل أدبــي 
وظيفــة مهمــة الســتبصار بنية ذلك 
العمل، ويُعّد )العنوان( أحد مستوياته 
التركيبية، الدالليــة، باعتباره تعريفا 
يمكــن  دقيقــا ال  موجــزا ومعيــارا 
إهمالــه، ألنّه أضحى ُمكوًنا نصيًّا له 
أبعاده، ودالالته الخاّصة التي تجعل 
منــه )في بعض األحيان( متًنا لوحده 
لمــا له مــن تأثير معرفــي، وجمالي 
علــى المتلقــي. وأنــا أقلّــب دّفتــي 
المجموعــة تســاءلت مليًّا؛ ما الســّر 
الكامن في العنــوان الُمختار؟ والذي 
ال يكاُد يُشــبه القصــص المطروحة 
بأّي شــكل من األشــكال. لكن حالما 
أمعنت مع القصص الحظت االنفتاح 
علــى العامل النفســي الــذي يعكس 
شيًئا حســيًّا موراًبا ودااًل على وجود 
طعم خفّي يُعــّدل المزاج، ويزيد من 
التــرف القّرائي. فتنحــرف ثريًّا هذه 
المجموعــة القصصيّــة منــذ بدايتها 
عــن المســار العام للقصــص، وهي 
محاولــة من القــاص للمحافظة على 
النســق الــذي اعتمده فــي مجموعته 
فاتّســم  األلــم«.  »ابتــكار  الســابقة 
بخصوصيّــة بالغــة األثر في رســم 
مســاحات شاســعة التّأويــل والتفّرد 
بأســلوبه الخاّص ُمتجــاوًزا ما ورد 
ســابًقا في تجارب اآلخريــن، ُمبرًزا 
تقنيات الّقص والحكي المشــّفر الذي 
لم يُضيّع فيه قضية من قضايا الوقت 
الحاضــر إاّل واشــتغل عليها، وعمد 
علــى اإلتيان بالحلــول بنحو تكاد أن 
تكون ملغّمة ومباغتة، وذات تصّور 
بعيد. وهذا ما منح مجموعته الجديدة 
»بطعــم الفانيليــا« براعــة مدهشــة 
العاديــة  الحبكــة  تجــاوزت  كونهــا 
فجــاءت كإخــراج متنــّوع ومفتوح 
على االستدعاء والتفاعل. وكتجريب 
ُمغاير للســائد المألوف من الكتابات 
التــي تُعنــى بهــذا الجنس الســردي 

الحساس تحديًدا. 
اســتهلَّ »محّمد جعفــر« مجموعته 
بمقولــة لِـ »خوان خوســيه مياس«: 
»إنّهــا مدينة ذات قنــوات وضباب، 
تحاول أن تخفي شيًئا خلف واجهاتها 
االســتهالل  وكأّن  ا«.  جــّدً النظيفــة 
آتى ليؤكد اشــتغال القــاص بإدراكه 
علــى العنصر الوجدانــي، والقضايا 
المهمشــة، والحقائــق المغيّبــة. ومع 
القصص األولى يظهر الهامش جليًّا 
من العنونة والمضامين، ونذكر على 
ســبيل المثال القّصة األولى: »قصة 
جديرة بــأن تُروى«، قصــة مبتكرة 
بعنصــر المفاجــأة والقفلــة الصادمة 
التــي أنهى بها الحكي مخاطًبا نفســه 
بواســطة صديــق طفولتــه الكاتــب 
»عــزوز  ِبـــ  المعــروف  الكبيــر 
المــدك«، وزوجتــه »روعة«، في 
حــوار تراجيدي أشــبه بالمونولوج. 
ُموضًحا بواســطته أهميــة المحاكاة 
مع الشريك اآلخر حتّى ولو بامتهان 
شــديد، ُمحياًل الكتابة كحالة ســلوى 
يعيشها المبدع في ظّل أزماته النفسيّة 

والجسديّة. 
في القصة كثير حســرة وذبول إزاء 
ما مّر به الّرائي أمام مشــهد مأزوم. 
قصة يشعر قارئها وكأنّها ِحيكت بدم 
القلــب، لمــا اختزلته مــن هواجس، 
وغيــظ، ووحشــة عظيمة. ثــّم ينتقل 
بنــا إلى القصــة الثانيــة: »كانت لي 
أحــالم«، التــي اعتمــد فيهــا علــى 
صــوت واحــد، وهو صــوت البطل 
الرئيس؛ الســارد، ذاك الذي )فرمت 
الخيبــات قلبه(، جّراء ما تجرعه من 
ويــالت الفقــر والحرمان والّشــقاء، 
ُمواجًها الحياة المقفرة واالنكسارات 
التي تكالبت عليه واســتنزفت طاقته. 
فيذوُب القارئ معه بمنتهى التّماهي، 
وهو يستشــعر بوضوح اإلحساسات 
التــي تختلــج نفســه، فكانــت كلماته 
مــرآة عاكســة، وكأّن بــه يعيدنا إلى 

تأّمل ُمنعرجات الواقع المعيش الذي 
أضحى مأســاويًّا في ثنايا االغتراب 

والّشرود. 
أّما العاطفــة فكانت طاعنة في قصة 
والتــي  األزرق«،  البيــت  »نافــذة 
علــى إيقاعهــا الســردي المضّمــخ 
أشــبه  كانــت  الطافحــة  بالشــعريّة 
بمحــكاة الّذات لذاتهــا، وقد تضّمنت 
شــخصية واحــدة متمثلة فــي إحدى 
المدمنات على »الفيسبوك«. فلخص 
ببراعــة وتسلســل متقــن ما نشــرته 
علــى جدار صفحتها الّشــخصيّة من 
جوانــب وجوديّــة عديــدة، وهمــوم 
مناشــيرها  تنــّوع  متنوعــة  أنثويّــة 
بــدًءا من؛ الوحــدة والحاجة والخيبة 
والكــره واليتم وفراق األحبّة وخيانة 
األصدقاء واإلعجاب والحيرة والقلق 
واإلصــرار.  والّصبــر  والتعاســة 

وصواًل إلــى اللّهفة والتّوق إلى حياة 
مســتقلة ال يُشــوبها الثقــل واإلحباط 
واإلكراهــات التــي ال تنتهي. فكانت 
قصة قويّة وكاشفة عن إعتماد القاص 
علــى التّفاصيــل اليوميّــة وارتكازه 
علــى الدراما والخيال لتكســير قالب 
السرد المباشر والمكرر. »ُجو ُسوي 
ِمديســان« قصة أخرى استعمل فيها 
صوتــان )صوت الّدكتــور وصوت 
المريــض(، حيــث نقل مــن خاللها 
محسوســة  ومعانــاة  حيّــة  صــوًرا 
لإلنســان المتألّم، جاعــاًل من روحه 
ســياق  فــي  وتغييــر،  تعبيــر  آداة 
حديث حواري مشــحون باالستفزاز 
والســخط والتذمر، ُمســتخدًما وقائع 
الجزائريّــة  العقليــة  مــن  مســتمّدة 
لبعــض األطباء غير المبالين بصحة 
مرضاهــم، فكانــت القصــة بمثابــة 

تعريــة لواقع الصحــة المزري ولما 
آل إليــه فــي ظــّل المحســوبيّة وفي 
ظّل زمن نفتقد فيــه إلى النّزاهة قبل 
أّي شــيء آخر. ومّمــا أعجبني أكثر 
طريقــة تنــاول المواضيــع وإدراج 
اللّهجــة العاميّة في عناوين القصص 
أو فــي ســيرورة الســرد، وحتّى مع 
أســماء الشــخصيات علــى غــرار: 
مطلوعه، وابنهــا زربوط، بوخبزة، 
ومرزاقــه... وهنــا يظهــر انســجام 
مــع  وتصالحــه  وتلقائيّتــه  القــاص 
فضاءاته الحياتيّة، إذ أنّه سعى جاهًدا 
إلبــراز أهميــة المــوروث الثّقافــي 
والتّنبيه إلى اإليمان بممارسة األدب 
مــن أجل رصد صورة الواقع بكامل 
تحّوالتــه. ولــم يكتِف بذلك فحســب 
بــل واصل النبــش والحفــر لتقريب 
المشــهد أكثر في القصص المتعاقبة. 
ى أكل السمك،  نذكر منها: »ال يتشــهَّ
نوبة الخــروج، الاّلمرئي، البدايات، 
رســالة، بــراءة واحد منــا...« إلخ. 
فيبقى ســائًرا بذات األسلوب منسجم 
البنــاء، والمتماســك غيــر المهلهل. 
ويرفقهــا بمتواليــة ســرديّة ملتئمــة 
األجــزاء، معنونــة ِبـــ »رجــل باَل 
ذاكرة«، والتي تحوي أكثر من قصة 
ا، تصبُّ في عمق الفكرة  قصيرة جّدً
وخالصة الحكمة واســتفزاز القارئ 
وتشويقه لزيادة التّفاعل واالنغماس. 
»بطعــم الفانيليــا« مجموعــة جليلة 
وســامقة أرخــت لحــّد كبيــر نزعة 
الّروح والوجع اإلنساني بكّل أغواره 
وأشــكاله. واســتنبطت مكامن الحياة 
بــكّل انتكاســاتها وتقلّباتها. فقد تمّكن 
القــاص »محّمد جعفــر« من خاللها 
أن يستقل بعوالمه القصصيّة ويشّكل 
اليومــي  الحــدث  تصنــع  مشــهديّة 

بامتياز. 
لذا وأنت تتنقل بين القصة واألخرى 
ستتســاءل كثيــًرا عــن تدفــق المتن 
اللّغوي الذي تتبعه النّشوة والسالسة 
البيّنة من قّوة البالغة واتّحاد وبلورة 

ا  لألفــكار. حتّى أنّه مــن الممكن جّدً
أن تشــترك مع شــخصيات قصصه 
همومهــم  عاتقــك  علــى  وتحمــل 
األمكنــة  تعــّددت  وانشــغاالتهم. 
واألزمنــة بين ما هو قريب ومعلوم، 
وبين ما هو بعيد ومجهول، مّما جعل 
األحــداث تتقافــز بوتيــرة ُمتحايلة، 
ســاحبة القارئ إلى نهايــات مفاجئة 
واحتمــاالت غيــر متوقعــة، فيُلغــي 
القارئ بذلك توقعاته السابقة ويرتطم 
بأخرى لم تكن في الحسبان. »بطعم 
الفانيليا« مجموعة قيّمة جاءت لتؤكد 
أّن الســرد الحّق إن لــم يدخلنا عوالم 
التّشــويق والتأّمل والتّســاؤل الدائم، 
وإن لم يُشركنا في ُمجريات األحداث 
والتّعايــش مــع حيوات الشــخوص، 
وكذا التّماهي معهم. فهو يبقى مجّرد 
كالم ُمسترسل وجاف ال يعد بشيء. 
لم تكــن القّصة بالنســبة لِـــ »محّمد 
جعفــر« مجّرد بــوح وفضفضة، بل 
عبّر من خالل قصصــه المطروحة 
ها هنا عن حاجة الكاتب للتنويع بين 
مختلــف األجناس الســرديّة الطويلة 
والمقتضبة منها. ُمسلًطا الّضوء على 
السياســيّة واالجتماعيّة  التناقضــات 
والثقافيّة والنفسيّة، داعًيا إلى التوغل 
فــي قضايــا اإلنســان، والمزاوجــة 
بينهــا وبيــن الواقع المعيــش، وبينه 
يقــول  المحنّــك.  القــارئ  وبيــن 
الكاتــب »إلياس كانيتــي«: »الحياة 
وحيّــة الحقيقيّــة، تقوم على إعادة  الرُّ
القراءة...« ومن قراءتي للمجموعة 
أدعوكم لالســتمتاع بهــا، وكلّي يقين 
بأنّكم ستنســجمون معهــا وتحتاجون 
إلــى إعــادة قراءتهــا كلّمــا شــعرتم 
بالحاجــة إلــى ُمعانقــة كتــاب باذخ 
الــّرؤى.. عالــَي الّدهشــة.. ُمكتنــز 

الخيال ومفرٍط بالحقيقة. 
الفانيليا« مجموعة  هامش: »بطعــم 
صدرت بالشراكة بين دار فضاءات 
األردنيّــة، ودار أجنحــة الجزائريّــة 

.2021

n وأشــرف علــى افتتــاح هــذا 
المعرض الــذي يتواصل إلى غاية 
4 مارس برواق »باية« في قصر 
الثقافــة مفدي زكريا، وزيرة الثقافة 

والفنــون مليكــة بــن دودة وســفير 
جمهورية صربيا بالجزائر ألكسندر 
بالصداقــة  احتفــاال  جانكوفيتــش، 
القائمــة بين البلدين وبمناســبة العيد 
الوطني لصربيــا المصادف لـ 15 

فيفري.
وقــام قرابــة خمســة عشــر فنانــا 
تشكيليا بإنجاز حوالي خمسين لوحة 
صممت في مختلف التوجهات الفنية 
ومزيــج من األلوان الحية بأشــكال 

شاعرية أو رمزية أو مجّردة.
وتــم تطوير عــدة مواضيع في هذه 
اللوحــات التي رســمت بالزيت أو 
األكريليك بتقنيــات ممزوجة، تبرز 
رمــوز البلديــن وجمــال المشــاهد 
الطبيعيــة وتاريخهما الحافل وعمق 

تقاليدهما.
وذكــرت وزيــرة الثقافــة مليكة بن 
دودة، بحضــور ممثليــن لمختلــف 
البعثــات الدبلوماســية المعتمدة في 
الجزائر المدعوة في هذا المعرض، 
»الصداقــة  عالقــات  بنوعيــة 
المتميــزة« بيــن الجزائر وصربيا، 
كونــه  الفــن،  دور  علــى  مشــددة 
»عامــل لتمتين الروابــط الثقافية« 

بين البلدين.
وكشفت الوزيرة عن إطالق فضاء 
افتراضي جديد في نهاية األســبوع 
الجاري، مخصص للفنون التشكيلية 

تحت عنوان »لوحتي«.
من جهته، تطّرق ســفير جمهورية 
صربيــا ألكســندر جاكوفيتــش إلى 
روابط الصداقة والعالقات التاريخية 
بين الجزائر وصربيا، مذكرا بمسار 
المصــور الفوتوغرافــي الصربــي 
خــالل الثــورة الجزائرية،ســتيفان 

البودوفيتش )1926-2017(.

n اختــارت النجمة نبيلــة عبيــد، 
شخصية الفتاة المريضة عقليا كريمة 
مــن فيلم »تــوت تــوت«، كأصعب 
شاشــة  علــى  جســدتها  شــخصية 
الســينما، مؤكدة أن الفيلم سيبقى في 
ذاكرة الســينما المصرية، وهو آخر 
تعاون لها مع زوجها األول المخرج 

عاطف سالم.
نبيلــة عبيــد، نشــرت عبر حســابها 

بموقــع إنســتقرام«، مقطــع فيديــو 
لمشــهد مــن الفيلــم يجمعهــا بالنجم 
الراحل ســعيد صالــح، وعلقت عليه 
قائلة: توت توت.. شــخصية كريمة 
أحد أصعــب األدوار التي جســدتها 
على الشاشــة الفضية.. فيلم ســيبقى 
فى ذاكرة الســينما المصرية... قصة 
وســيناريو و حوار عصام الشــماع، 

إخراج عاطف سالم.. مساكم سعيد.

ندوته الدورية 

عند قراءة نصوص القاص الجزائري«محّمد جعفر« يجد المتفحص لها أّنها ُمكتنزة بوعي خاّلق وبعد إنساني شفيف، وانتقاالت مدروسة بعناية بين صوته كسارد وبين شخصياته الرئيسة أو 
الثانوية، وبين المصائر والمسارات التي استدعتها األحداث. لهذا يتبدى للفاحص أّن قراءة أعماله بحاجة إلى وعي تكاملي يقترب من التحديق في الاّلمتناهي، والتأّمل البعيدفي ما وراء األفق 

وحي. ذلك لما تنطوي عليه تجربته السردّية من إيقاظ للحواس وخلق لعوالم مفعمة بالعذوبة والّنشوة. والّتوهج الرُّ

الثانية للمعرض الجماعي للوحات تحت عنوان »صربيا بنظرة فنانين جزائريين«، بغية  بالعاصمة الطبعة  انطلقت أول أمس 
توثيق أواصر الصداقة الجزائرية- الصربية من خالل إبراز التراث الثقافي للبلدين.

المشهد االجتماعي بين اشتراكات األنا واآلخر في 
مجموعة »بطعم الفانيليا« للقاص »محمد جعفر
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النجم ماثيو ماكونهى يقدم مقرتحات لدعم المترضرني بتكساس

n  و خــال مداخلتــه قــال الدكتور 
عبد هللا حمادي أن قســنطينة لفتت كل 
األذواق من فنانين تشــكيليين و مغنيين 
و سينمائيين، و رحالة و أدباء و علماء، 

نظرا لتعاقب و ثراء حضاراتها.
نذيــر  الكاتــب  الشــاعر و  و صــّرح 
طيــار لعين الجزائر بأن قســنطينة في 
الروايــات القديمة تختلف عن الحديثة، 
مســتندا لقراءاتــه و مطالعاتــه الكثيرة  
ألدباء و شعراء من الجيلين و قال بأن 
أول رواية قرأها و حضرت قســنطينة 
فيهــا بقوة، هي رواية الزلزال، للكاتب 
الكبير الطاهر وطار، التي يتحّرك فيها 
بين األزقة القديمة و الجســور المعلقة، 
و يحضــر فيهــا المجتمــع بمعاناتــه و 
ثقافته، و اعتبرها رواية جيل الشيوخ، 
بينمــا الروايــات الشــبابية تطغى فيها 
الــذات عــن الموضــوع و التعبير عن 

المشاعر و األحاسيس كما قال.
و يرى األديب بأن المدينة األســطورة 
تبقى حاضــرة بشــكل أو بآخر، و هو 

م أكدتــه أيضــا  الدكتورة لبنى خشــة 
المتخصصة في ألدب المعاصر بجامعة 
األمير عبــد القادر ، التي اســتطردت 
قائلة بأن النظرة للمدينة القديمة تختلف 
عــن الحالية :«فالجيل القديم كان ينظر 
لهــا بنظــرة تاريخية، فمثا الشــاعرة 

نســيمة بوصاح فــي قصيدتها قل هو 
الجســر كتبت عــن تاريخها، عن قهوة 
العصر عن الماية، النشــرة... ،بينما 
فــي األدب المعاصــر أصبحــت بينها 
وبين الشــاعر ألفة و مــا توقع فيه من 
حنين« و أضافت موضحة :« فالرجل 

يكتــب عنها بأنها الجميلــة التي يرتاح 
إليها والمرأة تكتبهــا على أنها الجميلة 

التي تستهوي العيون.«.
 و عــن ســر االهتمــام بهاتــه المدينة 
دون غيرها من المدن الجزائرية قالت 
الدكتورة خشــة بأن: »لقسنطينة سحر 
يجعل كل األعين تنظر إليها، فا يمكن 
أن تدخل قسنطينة إال وأنت عاشق لهاو 

لن تخرج إال و أنت متيّم بعشقها«.
و هــو مــا أجمــع عليه الحضــور من 
أســاتذة جامعييــن و أدبــاء و فنانيــن 
اســتهوتهم قســنطنة و أســرتهم كمــا 

آسرت من قبلهم.
 و لإلشــارة شــارك كل مــن الدكتور 
كعــوان محمد و الشــاعر نذيــر طيار 
و الدكتــورة لبنــى خشــة بمحاضرات 
كل حســب إختصاصه في اليوم األول 
مــن الملتقى الذي تختتــم فعالياته اليوم 
الثاثاء، كمــا تخلل التظاهــرة األدبية 
قــراءات شــعرية مــن إلقــاء و توقيع 

األستاذ عبد السام يخلف. 
ومن جهة أخرى عرفت المكتبة تدشين 
معرض للكتاب، و افتتاح فضاء خاص 

بالمكتبة القديمة.

n كشــف النجــم العالمــى ماثيــو 
لمســاعدة  خططــه  عــن  ماكونهــى، 
الشــتوي  الطقــس  مــن  المتضرريــن 
القاســي الذي ضــرب مدينة تكســاس 
خــال الســاعات الماضيــة، وتســبب 
فــي  تــرك الماييــن بــدون كهربــاء 
وســط درجات حرارة متجمدة، ومقتل 
العشرات، ونشر ماثيو ماكونهى، فيديو 
من خال حسابه على موقع انستجرام، 
تحــدث فيه حول ذلك قائًا : »كما يعلم 
معظمكم ، تعرضت والية تكساس التي 
أعيش فيها لتوها بأسوأ عاصفة شتوية 
تعرضــت لهــا خــال الســبعين عاًما 
الماضية، لقد تركــت الكثير من الناس 
بدون كهرباء وبدون ماء وبدون الكثير 

من الضروريات األساسية«.
وتابــع »بينمــا يتــم اســتعادة معظــم 
الكهرباء، فإن خطــوط المياه المعطلة 
من المستشفيات إلى العديد من المنازل 
قــد تركت الكثير من ســكان تكســاس 
بــدون الضروريــات التــي يحتاجونها 

للبقاء على قيد الحياة«.
وأضــاف إنــه هــو وزوجتــه كاميــا 
يعمــان مًعا حالياً من أجل المســاعدة 
بشــكل مباشــر في جهود إعــادة البناء 
في الواليــة ورعاية من هم في بحاجة 

إلــى مســكن بعدمــا تشــردوا مؤخراً 
بســبب العاصفــة الثلجيــة، وذلك عبر 
مبالغ مالية كبيرة، ســتكون جاهزة فى 

غضون األسبوعين القادمين.
كما أضاف أن مهمتهما لن تقتصر على 

ذلــك، مضيفا أنه سينشــر منشــورات 
يومية على وسائل التواصل االجتماعي 
إلعــام الســكان بكيفية العثــور على 
الموارد والبقاء بأمــان ودعم اآلخرين 
حتى يتمكن ســكان تكساس من العودة 
إلى العيش مرة أخرى بصورة طبيعية.
ثــم وجــه نصيحــة للجميــع، بقولــه : 
»اآلن هو أفضل وقت لاطمئنان على 
جيرانــك بأمان.. اذهــب واطرق على 
الباب اذهــب متطوعا، إذا كنت تملك، 

من فضلك ساعد من ال يملك«.
وتســببت موجــة الطقــس الســىء في 
فــي  المتحــدة   بالواليــات  تكســاس 
وتأخــر  تكســاس   تأثر مستشــفيات 
إمــدادات الميــاه النظيفــة مــع تأخيــر 
العمليــات الجراحية االختيارية بعد أن 
أدت  موجات البرد القارس، مع العديد 
مــن العواصــف الجليديــة والثلجيــة، 
جنــوب شــرق تكســاس  إلــى أزمة  
للطاقة، ونقص مياه الشــرب، وفقا لما 

نشر بشبكة فوكس نيوز األمريكية.
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فــي  يتخبــط  العالــم   n
يصطنــع  قــد  ضجيجــه 
حلــوال ليطبطــب على كتف 
الشعوب ،التي أعياها الدمار 
والغموض و الــا ثقة، لكنه 
يعيد فــي نفــس اآلن ترتيب 
بالصحو،  العامــرة  البيــوت 
واليقظة و الا مستحيل  قال 
جــون أليــن، رئيــس معهــد 
بروكينغــز، إن قلة قليلة من 
العالم ستخرج فائزة من هذه 
األزمــة الصحيــة العالميــة. 
رغــم ماحيك حــول الرئيس 
األمريكي الجديــد جو بايدن 
Joe Biden ، بأنه الرجل 
المختلــف صاحــب الــرؤى 
البريئــة ، الشاســع إنســانيا 
، إال أن التجــارب التعيســة 
تاريخيــا  توارثناهــا  التــي 
تفســيرا  تعطــي  وحياتيــا، 
للتمجيــد والتصفيق  مغايــرا 
والــكام الكبير الذي روجت 
له بعــض القنوات الفضائية. 
كورونا ليس الســبب الوحيد 
فــي شــتاتنا ، وتغربنا فكريا 
، وسياســيا وحتى جغرافيا. 
الوبــاء المتغلغــل في جســد 
األمة علتــه ) النحن ( النحن 
العظيمة تاريخيــا عندما كنا 
لآلخــر  الحضــارة  نصــدر 
بجودة وجدارة .يرى المفكر 
عثمان الوارف بأنه قد تكون 
هناك بعض األسباب الدولية 
ســاعدت  التــي  الخارجيــة 
وتســاعد على تعميق مشكلة 
التخلــف في العالــم العربي، 
ولكن حتى لــو أردنا تحميل 
العربــي  تخلفنــا  مســؤولية 
للقوى الخارجية وفي مقدمتها 
األمريكيــة  االمبرياليــة 
الجديــدة، فــإن هــذه القــوى 
لــم تكــن لتتمكن مــن تحقيق 
أهدافهــا لوال وجود أســباب 
تســاعد  عربيــة  وعناصــر 
على مأسســة التخلف وعلى 
توثيــق أوتــاده فــي األرض 
عشــرات  فمنــذ  العربيــة. 
الســنين والعــرب يتحدثــون 
عن إصاح مناهــج تعليمهم 
وتحســين  أريافهم  وتطويــر 
خدماتهــم الصحيــة والبلدية 
فســادهم  علــى  والقضــاء 

السياســي واإلداري والمالي 
والعسكري والقضائي، وعن 
تطوير وضع المرأة العربية، 
ويدعون إلى تقوية تضامنهم 
االقتصــادي  وتعاونهــم 
والعســكري  والسياســي 
على  واإلعامــي  واألمنــي 
وصعيــد  عربــي  صعيــد 
إســامي، ولكنهم لم يتمكنوا 
إال مــن تحقيــق القليل النادر 
المجاالت  فــي جميــع هــذه 
وغيرها. الكثير من الجعجعة 
والقليل من الطحين. فالعرب 
يعرفون جيدا نوعية وطبيعة 
التــي  التخلّــف  مشــاكل 
تواجههم وعوضا عن دراسة 
أسباب فشلهم في معالجة هذه 
المشــاكل فإن الكثيرين منهم 
يعتقدون بــدون أي تّردد بأن 
المســؤولون  هــم  اآلخريــن 
عــن مشــكلة التخلّــف فــي 
العالــم العربــي.  كثيــرا ما 
تنتابنــا نوبات إغمــاء عندما 
تتعالى أصــوات المطبلين ، 
مــن اإلعامييــن والمثقفيــن 
الدجاليــن ، الذين يرســمون 
العربــي  الحاكــم  صــورة 
بأنــه كامــل العقــل صاحب 
والنــادرة  الجبــارة  الرؤيــة 
،إذ يهلّلــون حتى في أبســط 
النقاشــات العابــرة كالتحدث 
عــن البرامــج التربويــة في 
الحضانــة ترافقهــم العبــارة 
الشــهيرة التي تصدع الرأس 
،لــوال القيادة الرشــيدة.. عن 
أي رشــد يتحدثون والعرب 
يبيعــون األغلــى في ســبيل 
نــزوات باهتــة وزائلــة ، ال 
يحركــون أصابــع أرجلهــم 
حتــى يســتأذنوا كبــار القوم 
) األمريــكان(إذ كل خطــوة 
خــارج الســرب تمــّرد على 
التخلّــف  الدولــي.  النســق 
الذي نعيشــه نتيجــة وحتمية 
لمــا اقترفتــه أيدينــا في حق 
إنســاننا الذي صــار تابعا ال 
يتجرأ على أســياده بالرفض 
أو محاولة ولو خفية للخروج 
مــن العلبة. فســحة األمل ال 
تعني سوى فسحة األجل في 

انتظار عسير لألجمل.
بقلم لطيفة حرباوي

جوانيات
جعجعة

على وتر الشعر 
قصيدة وَاحرّ َقْلباهُ

َواَحّر َقْلباُه مّمْن َقْلُبُه َشِبُم
 َوَمْن بِجْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقُم 

ما لي أَُكتُِّم ُحّباً َقْد َبَرى َجَسدي
 َوَتّدعي ُحّب َسيِف الّدْولِة األَُمُم

 إْن َكاَن َيْجَمُعَنا ُحبٌّ لُِغّرِتِه
 َفلَْيَت أّنا ِبَقْدِر الُحّب َنْقَتِسُم

 قد ُزْرُتُه َوُسُيوُف الِهْنِد ُمْغَمَدٌة
 َوقد َنَظْرُت إلَْيِه َوالّسُيوُف َدُم

 فكاَن أْحَسَن َخلِق هللا ُكلِّهِم
 َوكاَن أحسَن ما في األحَسِن الّشَيُم

 َفْوُت الَعُدّو الذي َيّمْمَتُه َظَفٌر 
في َطّيِه أَسٌف في َطّيِه ِنَعُم

الخــْوِف  شــديُد  عنــَك  نــاَب  قــد   
َواْصطنعْت

 لََك الَمهاَبُة ما ال َتْصَنُع الُبَهُم 
أَلَزمَت َنفَسَك َشيئاً لَيَس َيلَزُمها
 أَن ال ُيواِرَيُهم أَرٌض َوال َعلَُم

 أُكلَّما ُرْمَت َجْيشاً فاْنَثَنى َهَرباً 
َتَصّرَفْت ِبَك في آَثاِرِه الِهَمُم

 َعلَْيَك َهْزُمُهُم في كّل ُمْعَتَرٍك
 َوَما َعلَْيَك بِهْم عاٌر إذا انَهَزُموا 

أَما َتَرى َظَفراً ُحْلواً ِسَوى َظَفر
ٍ َتصاَفَحْت فيِه ِبيُض الِهْنِد َواللِّمُم
 يا أعَدَل الّناِس إالّ في ُمعاَملَتي

 فيَك الِخصاُم َوأنَت الخْصُم َوالحَكُم
 أُِعيُذها َنَظراٍت ِمْنَك صاِدَقًة

 أن تحَسَب الّشحَم فيمن شحمُه َوَرُم
 َوَما اْنِتَفاُع أخي الّدْنَيا ِبَناِظِرِه

لَُم  إذا اْسَتَوْت ِعْنَدُه األْنواُر َوالظُّ
 َسيْعلَُم الَجمُع مّمْن َضّم َمجلُِسنا

 بأّنني َخيُر َمْن َتْسَعى بِه َقَدُم
 أَنا الذي َنَظَر األْعَمى إلى أَدبي
 َوأْسَمَعْت َكلِماتي َمْن بِه َصَمُم 
أَناُم ِمْلَء ُجُفوني َعْن َشَواِرِدَها
 َوَيْسَهُر الَخْلُق َجّراَها َويْخَتِصُم
 َوجاِهٍل َمّدُه في َجْهلِِه َضِحكي

 َحتى أَتْته َيٌد َفّراَسٌة َوَفُم
 إذا َرأْيَت ُنُيوَب اللّْيِث باِرَزًة
 َفال َتُظّنّن أّن اللّْيَث َيْبَتِسُم 

َوُمْهَجٍة ُمْهَجتي من َهّم َصاِحبها
 أدَرْكُتَها بَجَواٍد َظْهُره َحَرُم 

ِرجالُه في الّركِض ِرجٌل َواليداِن َيٌد 
َوِفْعلُُه َما ُتريُد الَكفُّ َوالَقَدُم

 َوُمْرَهٍف سْرُت بيَن الَجْحَفلَيِن بِه
 حتى ضَرْبُت َوَمْوُج الَمْوِت َيْلَتِطُم 

الَخْيُل َواللّْيُل َوالَبْيداُء َتعِرُفني

 َوالّسيُف َوالّرمُح والقْرطاُس َوالَقلَُم 
َصِحْبُت في الَفلَواِت الَوحَش منَفِرداً

 حتى َتَعّجَب مني الُقوُر َواألَكُم
 َيا َمْن َيِعّز َعلَْيَنا أْن ُنَفاِرَقُهْم 
ِوجداُننا ُكلَّ شيٍء َبعَدكْم َعدم 
ُ َما كاَن أخلََقَنا ِمنُكْم بَتكِرَمٍة
 لَْو أّن أْمَرُكُم ِمن أمِرَنا أَمُم 
إْن كاَن َسّرُكُم ما قاَل حاِسُدَنا
 َفَما لُجْرٍح إذا أْرضاُكُم ألَُم 
َوَبْيَنَنا لَْو َرَعْيُتْم ذاَك َمعِرَفٌة

 إّن الَمعاِرَف في أْهِل النَُّهى ِذَمُم
 كم َتْطلُُبوَن لََنا َعْيباً فُيعِجُزكْم
 َوَيْكَرُه هللا ما َتأُتوَن َوالَكَرُم 

ما أبعَد الَعيَب والّنقصاَن مْن شَرفي
 أَنا الّثَرّيا َوذاِن الّشيُب َوالَهَرُم

 لَْيَت الَغَماَم الذي عندي َصواِعُقُه

َيُم  ُيزيلُُهّن إلى َمْن ِعْنَدُه الدِّ
 أَرى الّنَوى َيقَتضيني كلَّ َمْرَحلٍَة

ُسُم  ال َتْسَتِقّل بها الَوّخاَدُة الرُّ
 لَِئْن َتَرْكَن ُضَميراً َعْن َمياِمِننا 

لََيْحُدَثّن لَمْن َوّدْعُتُهْم َنَدُم
 إذا َتَرّحْلَت عن َقْوٍم َوَقد َقَدُروا

 أْن ال ُتفاِرَقُهْم فالّراِحلوَن ُهُم
 َشرُّ الِبالِد َمكاٌن ال َصديَق ِبِه

 َوَشرُّ ما َيكِسُب اإلنساُن ما َيِصُم
 َوَشرُّ ما َقّنَصْتُه َراَحتي َقَنٌص

َخُم   ُشْهُب الُبزاِة َسواٌء فيِه والرَّ
بأّي لَْفٍظ َتُقوُل الّشْعَر ِزْعِنَفٌة

 َتُجوُز ِعنَدَك ال ُعْرٌب َوال َعَجُم
 َهذا ِعتاُبَك إالّ أّنُه ِمَقٌة

رَّ إالّ أّنُه َكلُِم  قد ُضّمَن الدُّ
أبو الطيب المتنبي

اعتبر المشاركون في الملتقى األدبي األول »قسنطينة المعلّقة في القصائد »الذي انطلقت فعاليته أمس بالمكتبة الرئيسية 
للمطالعة العمومية مصطفى نطور بأن مدينة الجســور المعلّقة تبقى مادة دســمة و أرضا خصبة للشعراء و األدباء و 
السينيمائيين و التشكيليين و كل المبدعين نظير تاريخها الحافل على مر العصور و كذا لقيمتها التاريخية و الحضارية.

قسنطينة:مريم بن جامع
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عين على اإلقتصاد

n أي نعمــة ينالها المرء أعظــم من أن تعي 
ذاكرته كل ما تريد وعيه، وتدخره إلى ساعة 
الحاجــة لالنتفاع بــه، الحافظة مــن العوامل 
المؤثــرة فــي ترقيــة األفــراد والجماعــات، 
وبدونها يصعب الوصول إلى إدراك الحقائق 
وتمحيصها؛ ألنا إذا لم نســتعن في كل مطلب 
من مطالب الحياة بتجارب من سبقونا، ونحفظ 
المأثور عنهم لننســج على منواله، كنا أشــبه 
بمــن يريــد أن يبني له كل يــوم بناء، وظلت 
العلــوم والصناعــات واآلداب فــي طفولتهــا 
األولى تجري على نظام مضطرب، إذ يكون 
كل امــرئ وما يختار، والذاكــرة أو الحافظة 
حاســة يحفظ بهــا الذهن على صــورة دائمة 
أموًرا مضت وتأثرات وقعت، فهي بذلك كما 
قال مونتيــن الفيلســوف )1592م(: »وعاء 
العلم وصوان الحكمة«. وقال الروشفو كولد 
الكاتــب )1680(: »جميــع الناس يشــكون 
من حافظتهم، وما شــكا قــط أحد من عقله«. 

قــال آخــر: »إن الــذكاء بدون حافظة أشــبه 
بغربــال ال يكاد يمســك ما تضعه فيه«. وقال 
أحدهم: »الحافظة واسطة من وسائط الكمال، 
وبدونها ال يســتطيع امرؤ أن يقلد شيًئا وينسج 

على منواله«.
يجب ملن يتعمد الكذب أن يكون 

ذا ذاكرة جيدة
وقال كورنيل الشاعر: يجب لمن يتعمد الكذب 
أن يكــون ذا ذاكــرة جيدة، وهــذا مثل قولهم: 
إذا كنــت كذوًبــا فكــن َذكــوًرا.. إن للحافظة 
شــأًنا عظيًمــا فــي ترقيــة الفكر اإلنســاني، 
وبدونهــا يكون كل شــيء عقيًمــا ال ثمرة له؛ 
ألنها واســطة لبقــاء األفكار التــي صدرت، 
وأحســن ذريعة للحصول على أفكار جديدة، 
ولم يعرف القانون الذي تســير عليه، كما أن 
جوهرها لــم يدرك الباحثــون حقيقته، وغاية 
مــا عرف مــن أمرهــا أنهــا تقــوى باالنتباه 

والتمرن ، وأن الكســل ابن الترف، والكســل 
يجــرح الحافظة إن لــم نقل يقتلهــا.. القرون 
األولى لإلســالم باإلرث، وال بالمظاهر، وال 
بالوســاطات والشفاعات، بل كان باالستحقاق 
وكــد القرائــح، يســير علــى قوانيــن بقيــود 
وروابــط؛ ولذلــك لــم يكــن ينال لقــب حافظ 
 من لم يحفــظ ألوًفا من األحاديث بأســانيدها.
فقد كانوا يطلقون اســم المسند على من يروي 
الحديث بإســناده، ســواء كان عنــده علم به، 
أو ليــس لــه إالَّ مجرد رواية، ويطلقون اســم 
المحدث على من كان أرفع منه، والعالِم على 
من يعلم المتن واإلســناد جميًعا، وكان السلف 

يطلقون المحدث والحافظ بمعنى.
كنا ال نعد صاحب حديث من لم 

يكتب عشرين ألف حديث من اإلمالء
ســأل تقي الدين الســبكي الحافظ جمال الدين 
المــزي عن حد الحفــظ الــذي إذا انتهى إليه 
الرجــل جاز له أن يُطلَــق عليه الحافظ، قال: 
يرجــع إلــى أهل العــرف، فقلــت: وأين أهل 
ا، قــال: أقل مــا يكون أن  العــرف قليــل جــًدّ
يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم 
وأحوالهم وبلدانهم، أكثر من الذين ال يعرفهم 
ليكــون الحكم للغالب، فقلت له: هذا عزيز في 
هــذا الزمــان، أدركت أنت أحــًدا كذلك فقال: 
ما رأينا مثل الشــيخ شــرف الدين الدمياطي، 
ثــم قــال: وابــن دقيق العيــد كان لــه في هذا 
مشــاركة جيدة، قال فتح الدين بن سيد الناس: 
وأما المحدث في عصرنا فهو من اشــتغل في 
الحديــث رواية ودراية، وجمــع رواة واطلع 
على كثير من الرواة والروايات في عصره، 
وتميز في ذلك حتى ُعرف فيه خطه واشــتهر 
فيه ضبطه، فإن توســع فــي ذلك حتى عرف 
شيوخه وشيخ شيوخه، طبقة بعد طبقة بحيث 
يكــون مــا يعرفه من علــل طبقتــه أكثر مما 
يجهلــه منها فهذا هو الحافــظ. وأما ما يحكى 
عــن بعض المتقدميــن من قولهــم كنا ال نعد 
صاحــب حديث من لــم يكتب عشــرين ألف 

حديث من اإلمالء، فذلك بحسب أزمنتهم.

الذاكرة.. نعمة اهلل على اإلنسان 
وسبب ترقية األفراد والجماعات

n  لئــن كان احتجاج المتظاهرين في ميانمار على 
االنقالب الذي أطاح بحكومة أونغ ســان سوتشــي 
المنتخبــة ديمقراطيا يســتحق اإلشــادة، فإنه كذلك 
يطرح ســؤاال صعبا وغيــر مريح: أين كان هؤالء 
عندمــا تعــرض الروهينغا لحملة تطهير وحشــية؟ 
الســؤال طرحه كنعان مالــك في مقال له بصحيفة 
ذا أوبزرفر، استغرب فيه غياب كل هذه المسيرات 
والصــراخ والتحدي علــى مدى الســنوات األربع 
الماضية، حيث نظم التاتماداو )جيش ميانمار( حملة 
وحشــية من التطهير العرقي ضد شعب الروهينغا، 
ودمر قراهــم وقتل اآلالف، وأجبــر مئات اآلالف 
على الفرار إلى دولة بنغالديش المجاورة، ووصف 
الكاتب االحتجاجات الحالية بأنها تحد وطني شجاع 
ومثير لإلعجاب، ويردد أصداء احتجاجات مماثلة 
في روســيا وبيالروسيا وأماكن أخرى، لكن هؤالء 
لم يهتموا بالمحنة التي عاشها الروهينغا المسلمون، 
الذين يعيشون في األغلب في والية راخين الشمالية 
الغربية، المتاخمة لبنغالديش، وهم أكثر الجماعات 

العرقية تعرضا لالضطهاد في ميانمار.
راخيــن  فــي  عاشــوا  الروهينغــا  أن  ورغــم   
ألجيــال، فإنهــم يعاملــون -رســمًيا وبشــكل غير 

رســمي- بوصفهم أجانب، وتشــير السلطات إليهم 
إدراج   2014 تعــداد  ورفــض  »بالبنغالييــن«، 
الروهينغــا كفئــة عرقيــة مــن ميانمــار، وأضاف 
الكاتــب أن المجلــس العســكري الــذي وصل إلى 
الســلطة في ميانمار عــام 1962 )بورما ســابقا( 
أثار الكراهية ضد الروهينغا كوسيلة لتعزيز الدعم 
له. وبدأت حملته األخيرة واألكثر شراســة ضدهم 
عــام 2017، بحجة مكافحــة »اإلرهابيين«، ونفذ 
الجيــش برنامج تطهير عرقــي، اعتبر كثيرون أنه 
ينطوي على »نية اإلبــادة الجماعية«، وهي حملة 
قمع وحشــية تضاهي قمع الصين لإليغور، وقدمت 
أونغ ســان سوتشي غطاء للشــرعية الديمقراطية، 
كما قدمت غطاًء للوحشية ضد الروهينغا. وشارك 
العديــد مــن أعضــاء »الرابطة الوطنيــة من أجل 
الديمقراطية« في المنظمــات المتطرفة المناهضة 
للروهينغا، والتزمت أونغ ســان نفسها الصمت في 
البداية، ثم رفضــت مزاعم الفظائع ووصفتها بأنها 
»أخبــار مزيفة«، وفي النهاية دعمت حملة الجيش 
ضــد »اإلرهابيين«. وفــي عــام 2019، دافعت 
بنفســها عــن الجيش ضد تهم اإلبــادة الجماعية في 

محكمة العدل الدولية في الهاي.

 n  امتــدت قضيــة تجديد الخطــاب الديني المثيــرة للجدل في مصر، 
والتي أخذها الرئيس عبد الفتاح السيســي على عاتقه قبل ســنوات، إلى 
المناهــج الدراســية في المــدارس، باعتبارها المدخل األســهل لتطبيق 
رؤية الســلطة فيما تريده من »تنقيــح« لمناهج التربية الدينية والتاريخ 
واللغــة العربية على وجه الخصوص، وناقشــت لجنــة الدفاع واألمن 
القومــي بالبرلمان -قبل أيام- خطــة وزارة التربية والتعليم في مواجهة 
التطرف واإلرهاب، بحضور رضا حجازي نائب وزير التعليم، حيث 
تم الترحيب بتدريس مادة جديدة تتعلق بالقيم المشتركة بين كل األديان 
ومبادئ التســامح والمواطنة والعيش المشترك.. إلى هنا كانت األمور 
تســير بشــكل طبيعي، إلى أن صــرح نائب وزير التعليــم بأن »هناك 
توجيهــات )دون أن يحدد مصدرها( القتصــار النصوص الدينية على 
مــادة الديــن فقط«، ردا على ســؤال بوجود أمثلة لنصــوص دينية في 
مناهج غير منهج الدين، حسب صحيفة اليوم السابع وغيرها، ووصف 
عضــو لجنــة الدفاع واألمــن القومي النائــب فريــدي البياضي وضع 
نصــوص دينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا بأنه يشــكل 
»خطورة كبيرة«، ويعطي مجااًل لمدرســين غير مؤهلين لتفســير تلك 

النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة، على حد زعمه.
طمس الهوية اإلسالمية

أمــا وكيــل اللجنــة الدينيــة بالبرلمان المصري ســابقا الدكتــور محمد 
الصغير، فقد انتقد ما اعتبره محاوالت دؤوبة منذ سنوات لطمس الهوية 
اإلسالمية لمصر، وقال إن »هناك محاوالت تبذل منذ 7 سنوات تمثل 
كل حلقــة من حلقاتها عدوانا على الدين اإلســالمي عقيدة وشــريعة«، 
وحــذر في تصريحات صحفية للجزيــرة نت من أن المرحلة المقبلة قد 
تشهد اســتبدال كتاب التربية الدينية بكتاب األخالق أو القيم المشتركة، 
وتصبــح هي المادة األساســية، كما هي الحال في البلــدان األوروبية، 
وتصبــح مادة مســتقاة مــن جميع األديان الســماوية، ممــا يعني تمييع 
اإلســالم لدى النشء«، وأكد الصغير أنــه ال يمكن فصل اللغة العربية 
عــن النصوص القرآنية واألحاديث النبوية، وأي توجه بفصلهما يهدف 
إلى تقليص أثرهما في نفوس الناس، كما أنه عدوان على اللغة العربية، 
واتهــام صريــح للنصــوص الدينية بأنهــا تغذي التطــرف واإلرهاب، 
مضيفا أن الملفت في األمر مناقشــة الموضوع في لجنة األمن والدفاع 
القومــي، في ظل صمــت لجنة التعليم واللجنة الدينية وحزب النور ذي 

التوجه السلفي.

 نواب وعلماء تخوفوا من مسايع طمس الهوية اإلسالمية

  تجدد أزمة المناهج الدراسية

 يف مرص بدعوى مواجهة التطرف

 يب يب يس "ستنظر" يف 
االنتقادات التي طالت 

مقابلتها مع رئيسة 
مجلس مسلمي بريطانيا

n  وعــدت هيئة اإلذاعــة البريطانية، بي 
بي سي، بالنظر في انتقادات تعرضت لها 
بعــد حوار مثير للجدل أجرته مع رئيســة 
مجلس مســلمي بريطانيا، ولكنها قالت إن 
المذيعــة إيما بارنيــت، التي اتهمت بطرح 
أسئلة »عدائية«، تطرقت مع ضيفتها إلى 
قضايــا »مشــروعة«، وقــد وقعت 100 
شخصية مرموقة رسالة مفتوحة احتجاجا 
علــى »إســاءة معاملــة« زارا محمد في 
حــوار مع القنــاة اإلذاعيــة الرابعة، وقال 
البرنامج إنه »ســيفكر مليــا« في الطريقة 
التــي يتنــاول بها المرأة المســلمة، ووافق 
المدير العام لبي بي ســي، تيم ديفي، على 
رد البرنامــج على الرســالة، وعلى أن بي 
بي ســي تتولى مســؤولية »بحث ومناقشة 

القضايا في جميع فئات المجتمع«.

 مقال يف أوبزرفر

 أين كان المحتجون عندما كان 
المسلمون الروهينغا يقتلون؟

إسالميات

دعاء اليوم

n   اللهــم اجعــل في قلبــي نورا وفي بصري نورا وفي ســمعي 
نــورا وعــن يميني نورا وعن يســاري نورا وفوقي نــورا وتحتي 
نــورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعــل لي نورا » وزاد بعضهم 
: » وفي لســاني نورا.. اللهم أنــت ربى ال إله إال أنت خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما اســتطعت أعوذ بك من شــر ما 
صنعــت أبوء لك بنعمتك علــى وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفر 

الذنوب إال أنت.

 أحد أكبر نعم اهلل تعالى على بني اإلنسان

 n  من أبرز الدروس والعبر المســتفادة من قصة أصحاب الكهف.. 
تقــوى هللا تعالى، واتباع الحق والجهاد في ســبيله، قــال هللا تعالى: }َيا 
َ َحقَّ تَُقاِتِه َواَل َتُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْســِلُموَن{ ]آل  أَيَُّهــا الَِّذيَن آََمنُوا اتَُّقوا هللاَّ
عمــران: 102[. ال بــد للمســلم من الثبــات على الحق حتــى يلقى هللا 
تعالــى، وهــذا هو الصبر العظيــم الذي أوصى هللا تعالــى به في كتابه 
العزيز. يتعلم المؤمن أن يثق باهلل تعالى، ويحســن رجاءه ويعتمد عليه 
في شــؤون حياتــه كلها، وهذا ما فعلــه أصحاب الكهــف عندما طلبوا 
رحمة هللا تعالى فحصلوا عليها. يتعلم المؤمن أن الفوز ال تشــترط فيه 
القــوة البدنية، وإنما يكفي االعتراف بقــوة هللا تعالى واإليمان بها، قال 
هللا تعالى: }َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر{ )األنعام: 18(.
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n   بعــد الحــرب العالمية الثانية وبعد أن تعافت 
الــدول الغربيــة خاصــة مــن جراحهــا انطلقــت 
النهضــة مــن جديد بعد ان توقفــت خالل الحرب 
ماعــدا صناعــة االســلحة بنخس وجهــد جديدين 
لتبلــغ عنفوانهــا فــي بدايــة الســتينات وخاصــة 
النهضة الزراعية حيــث أصبح هنالك فائض من 

المنتوجات الغذائية 
طبعــا كان واليزال على حســاب الــدول الفقيرة 
وبســبب الرخــاء االقتصــادي الذي عمــر الدول 
الغربيــة عامــة أصبــح المواطــن يجــد ســهولة 
للحصول  علــى هاته المنتوجــات الغذائية والتي 
أضيف لها مركبات ونكهات اصطناعية وملونات 

وزيوت مركبة لتجعل األكل أكثر لذة وطراوة.
  ومــازاد الطين بلة هو وصول التلفزيون لمعظم 
بيــوت الناس شــجع شــركات األغذيــة بإصدار 
برامــج دعائية ال حدود لهــا عن كل ما لذ وطاب 
مــن الحلويات والمشــروبات الغازيــة والوجبات 
السريعة والمقرمشات والكوكيز والبيتزا ...فاندفع 
المواطن –المســكين- منساقا ليطلق عنان شهوته 
لألكل ، فأصبح الرجل ذو الكرش المنتفخة )كأنه 
حامل في شهرها التاســع( والمرأة ذات األرداف 
الممتلئة والمكتنزة شــحما عالمة للتباهي بالصحة 

الجيدة ورمز للثراء .
لكــن هيهات هيهات ففي منتصف الســبعينات من 
القــرن الماضي دق األطبــاء ناقوس الخطر حيث 

بدأت تظهر أمراض لها عالقة مباشــرة بالســمنة 
مثــل ارتفاع ضغط الدم والداء الســكري وارتفاع 
شــحوم الــدم وكثرة الجلطــات الدماغيــة والقلبية 
، قــد تؤدي حتــى إلى الموت المفاجئ ، وبســبب 
قلــة األبحــاث في هــذا المجــال )الســمنة( أطلق 
في ذلك الوقت ســبب هاته االصابــات هو عامل 
» x « مجهول ، موجود فقط عند فئة الســمينات 
والسيمان يؤدي إلى مجموعة اضطرابات صحية 
وفيزيولوجية وكيميائية تحدث بسبب زيادة الوزن 
إلى االجابات االنفة الذكر البحبوحة المادية دفعت 
المواطن ليس لكثرة األكل فحســب و انما لقضاء 
العطل الصيفية ‘وخاصة على الشــواطئ البحرية 
وهنــاك ذات الثلج وانكشــف المــرج فأصبح ذلك 
الرجــل ذو الكــرش المنتفخــة والمــرأة المكتنزة 
شــحما تجد حرجا شــديدا في الكشف عن جسدها 
لتنعــم بفوائد الشــمس الصحية ممــا زاد الضغط 
علــى األطبــاء لتنحيف الجســم كمــا زاد الضغط 
على العلماء لتعميق أبحاثهم حول مخاطر السمنة 
حيث في بداية التسعينات من القرن الماضي اتفق 
جمهور العلماء على تسمية هاته الحالة »متالزمة 
x« باسمها المتداول حاليا المتالزمة اال واعتبروا 
الســمنة حالة مرضيــة والغريب في األمر أن هذا 
المــرض لم يعــد يقتصر على الــدول المتحضرة 
،بل انتشــر حتــى في الدول المتأخرة أو الســائرة 
في طريق النمو بســبب كذلك التغير في سلوكيات 

األكل )ياحسراه على البربوشة الخضرة ( 

وهكــذا عرفــت منظمــة الصحة العالمية الســمنة 
»هي تراكم للدهون بشكل غير طبيعي في الجسم 
،حيــث تصبح تشــكل خطــرا على صحــة الفرد 

بسبب سوء التغذية »

السمنة النسائية والسمنة الرجالية 
تنقسم السمنة الى 

*سمنة نسائية : تتراكم الدهون أكثر في الفخذين 
واألرداف والبطن 

*ســمنة رجالية :تتراكم الدهون أكثر شــيء في 
البطن ثم الذراعين والصدر 

وهي تسبب لصاحبها 
1جسميا :ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع شحوم الدم 

، الداء السكري 
2نفسيا :الخجل  من المرأة والخوف من الميزان 
وهنا نكتــة للتخفيف من ثقــل الموضوع »صعد 
رجل بدين وضخم الجســم فوق ميزان الكتروني 
ناطق فصــاح الميزان يا جماعــة اصعدوا فوقي 

واحد تلو االخر وليس مع بعضكم »
3 اجتماعيا : االنعزال والشــعور بالتميز السلبي 
هــذا وتوجــد عوامــل أخــرى تزيد مــن مخاطر 
الســمنة وهي الوراثــة ، التدخين والكحول ، قلة 
النشــاط البدني ،التقدم في السن ، االصابة بأحد 

األمراض التالية :
داء السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع شحوم 
الــدم ، زيــادة محيــط قطر الخســر حيث ســقف 
الشــخص كاشــفا عن بطنــه الرجــالن متقاربتان 
واليدان مرحيتان الى جانب الجســم ، وبمســتوى 
الســرة نقيــس محيــط البطــن بحافة اخــر ضلع 
والحفرة الحرقفية ويرمز لها IMC »مؤشر كتلة 
الجســم »وهي عنــد المرأة 94ســم وعند الرجل 

80ســم ، ويســتثنى مــن هــذا الحســاب األطفال 
أقــل من 18 ســنة والحامــل والرياضيين خاصة 

المحترفين 
الفقــر  بســبب قلة تنــوع الغذاء واالعتمــاد غالبا 
على النشــويات طبعــا مع قلة الحركــة البدنية 5 
منتوجــات غذائية عالية الطاقة كالســكريات مثال 
، ســهولة الوصول الــى األكالت الخفيفة واألكل 
بين الوجبات الرئيســية ، القلق يؤدي لإلفراط في 
األكل أو قد يحدث العكس ، الجلوس الطويل أمام 

التلفزيون والبالء األكبر هو الحاسوب 

عالج السمنة:
اليوجــد عــالج دوائــي للســمنة وكل المحاوالت 
الطبية من شــفط الدهون إلــى بعض األدوية التي 
تقلل من الشــهية ، ثبتت عــدم جدواها ،بل أثبتت 
خطورتها على صحة الفرد ، غير أنه اذا توفرت 
االرادة والنيــة الصادقــة واالســتمرارية فهاتــه 

النصائح مفيدة جدا النقاص االوزن 
*الحميــة الغذائيــة باألمس كانت الوجبــة الغذائية 
عبارة عن دهون ولحوم وقليل من الخضار تزين 
طبــق األكل أما اليوم فأصبح كثيــر من الخضار 
وقليــل من الدهون واللحــم يزين الطبق بحيث أن 
نــأكل يوميا خمســة أنواع موزعة بيــن الخضار 

والفواكه 
*النشــاط الرياضي بشــكل منتظم ودائم والمشــي 

على األقل »30« دقيقة 
* االبتعاد عن الكحول والتدخين 

* االبتعاد قدر المستطاع عن المأكوالت الخفيفة 
اخيرا اختم كالمي بهاته الحجة الطبية 

»االنسان يعيش على ربع ما يأكل والثالث ارباع 
األخرى تذهب لجيب الطبيب.
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السمنة..أسبابها وخطرها 

الدكتور : سليمان بوفاعة

طبيب عام    – قسنطينة -
 

 الهاتف :
031849282 

 Email :
 slimaneboufaadoc@gmail.com

عين على الصحة 
21

n هي تشنج يحدث في مجموعة العضالت التي لها 
دور في التواصل بين الناس حيث تؤدي إلى حركات ال 
إرادية على حين غرة  ســريعة ومتكررة غير منطقية 
ال يمكــن الســيطرة عليها ليســت معبــرة ،بل  مخجلة 

لصاحبها 
تكثر عند األطفال منذ سن الرابعة وقد تزول تلقائيا اذا 
لم نقم بتوبيخه أو االستهزاء به ،بل تزداد عند الضغط 
عليه  للتوقف عنها أو التوتر تزول عند الراحة والنوم

ات أهم هاته الُعرَّ
-1ترميش العينين بشكل متكرر أو الغمز

-2هز الكتفين

-3عض الشفاه أو كثرة لعق الشفاه باللسان
-4شد عضالت زاوية الفم

-5 النحنحة أو كثرة السعال المفتعل
-6تحريك االنف بطريقة غريبة

العــالج بســيط عــدم االهتمــام بحــركات المصاب مع 
جلســات نفســية او مهــدات بســيطة غيــر انهــا اذا 
امتــدت الى عدة ســنوات وزاد اســتفحالها خاصة لذا 
الكبــار فهــي تصبــح حالة مرضيــة تســمى متالزمة 

.)syndrome de tourette(توريت

صحة نفسية   
tics  ات الُعرَّ

طبيبك يجيب 
 

س /إبنــي يف ســن الثانية من 
عمــره يحــب األكل بشــراهة 

..هل هذا األمر طبيعي 
إناس .ش حامة بوزيان –قسنطينة- 

الجواب
هــذا أمــر طبيعي عند بعــض الرضع 
بالعامية يســمى)مكراش( يجب مراقبة 
وزنــه .الدراســات الطبية تشــير كلما 
زادت الخاليــا الشــحمية لدى الرضيع  
أو الطفل عندما يكبر سيصاب بالسمنة  
،حيــث هاتــه الخاليــا النائمــة تمتلــئ 
بالدهــون  ويجــد صعوبة فــي انقاص 

وزنه

س /من أيام قليلة صرت أتردج 
علــى املرحاض مــرات عديدة 
يف اليوم من أجــل التبول ، إال 
انني ال أعاني من أي مرض .هل 
لذلك أسباب أم ان األمر عادي ؟ 
سمير .ر – سطيف-

الجواب
تعــدد البيــالت الليليــة له عدة أســباب 
منها الداء السكري .تضخم البروستات 
.كثرة تناول القهوة في المساء والسهرة 
.كثرة شرب السوائل بعد العشاء .كثرة 
االســتيقاظ من النوم حيث كلما استيقظ 
الفرد من النوم بشكل انعكاسي تأتي له 
رغبــة في التبول .الســمنة. االلتهابات 
البولية .التقدم في العمر)سألوا أعرابي  
مسن حديث العهد في اإلسالم هل تقوم 
الليل فقال لهــم نعم أقوم في الليل أكثر 

من سبع مرات للتبول( 

أعرف جسمك
شحــــــوم الــــدم

تنقسم شحوم الدم إىل 
-1الكولسرتول 

مــادة أساســية لإلنســان يقــوم الكبــد بإنتاج 
بنســبة 80 فــي المئــة  و20 االخــرى تأتي 
من دهون اللحوم الحمراء ومشــتقات الحليب 
الكاملة الدسم والزبدة ويكاد ينعدم في الفواكه 
والخضــار واألســماك ،وهــو يقــوم بشــكل 
أساسي في بناء  أغشية الخاليا  وإنتاج بعض 
الهرمونات مثل التستوســتيرون ويســاهم في 
صناعــة الفيتامين d ويدعم تشــكيل النهايات 
العصبية في الدماغ وينقسم الكولسترول الى : 
أ الكولســترول منخفض الكثافــة :ldl الضار 
لإلنســان عند ارتفاعه  حيث يؤدي الى ترسبه 

على جدران األوعية الدموية)مثل الماء الغني بالكلس ســرعان 
ما يؤدي إلى انســداد مواسير المياه(وخاصة اوعية القلب نظرا 
لرقتها  ويسبب الجلطة القلبية  المميتة احيانا او الجلطة الدماغية 
ب-الكولســترول عالي الكثافة hdl: مفيد للجســم حيث يساعد 
تنظيف األوعية الدموية من الكولســترول  ويعيده للكبد إذا فهو 
مكنســة األوعية من الكولســترول الضار  في الرياضة البدنية  
واالكثار من الفواكه والخضار والسمك -لمن استطاع الى ذلك 

سبيال -يؤدي الى ارتفاعه في الدم 

  :triglycéride 2 الشحوم الثالثية
ينتجهــا كذلك الكبد ويزداد إنتاجها عند اإلكثار من الســكريات 
والكحول وزيادتها يؤدي الى تراكمها في الجســم مسببة للسمنة 
الســمنة حيث يستعملها اإلنســان والحيوان عندما يحتاج للطاقة 
وعليــه إذا اجتاحــت المجاعة في مجتمع مــا  فالبدين هو آخر 
من يتأثر بها غير أن ارتفاعها  أكثر من الحد المطلوب يســبب 

مشاكل صحية لصاحبها 
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 روبن جورج كولينجوود
n روبن جورج كولينجوود كان فيلسوفا ومؤرخا وعالم آثار بريطاني من 

مواليد بلدة كارتميل سنة  1889 .
يمكــن  أفــكاره،  علــى  أثــروا  الذيــن  الفالســفة  بيــن  اومــن 
ذكر المثاليين اإليطاليين، كروتشه الذي كان صديقا ومترجما، جينتيلي ودي 

روجيرو، الذي كان أيضا الصديق الشخصي،
الــذي  وكذلك أفالطون، كانط، هيغل، فيكو، برادلي، سميث وروســكين، 

كان مدرسا لوالد كولينجوود.
كولينجــوود لم يكن فقط فيلســوفا للتاريخ ولكن أيضا مؤرخــا وعالم آثار، 
وعلــى وجه الخصوص بحثه عن البريطانيا الرومانية كانت مهمة جدا في 
ذلك الوقت. فلسفته للتاريخ ال تنفصل عن بحوثه التاريخية، بحثة ”بريطانيا 
الروماني”، نشــر عــام 1921 ، يحتوي على تأمالت في فلســفة التاريخ. 
مشــيرا إلى وجــود ترابط بين التاريخ والفلســفة. موقفــه كان على تناقض 

مع الوضعية المنطقية السائدة في ذلك الوقت في انكلترا.
في المجال الجمالي تتميز فلســفة كولينجــوود في تحديد الفن واللغة. العمل 
الــذي يقدم فيــه نظريته الجمالية هــو مبادئ الفن المتأثر بمفاهيم كروتشــة 
وجينتيلي. من كروتشــة يأخذ مفهوم اســتقاللية الفن وفكرة أن العمل الفني 
هو في المقام األول تعبير عن العاطفة. الفن هو المرحلة األولى من تسلسل 

هرمي حيث المرور بالعلم والدين والتاريخ، ينتهي إلى حرية الفلسفة .
االستدالل تتكون من المعطيات ومبادئ ونتائج. المعطيات أو الحجة الفلسفية 
تبــدأ فــي تحليل البنيــة الخاصة للفكر الفلســفي، فوجدها تبــدأ بالتصورات 
الفلســفية التي تعتمد على تداخل الفئات. التي يستخدمها لتوضيح التنوعات 
الجنسية للفلسفة. والشكل المنطقي الذي يربط بين هذه التنويعات سماه سلم 

األشكال.
التصور الفلســفي يجد تعريفة األكمل في سلم األشكال، حيث نبدأ من أسفل 
الســلم حتى الوصول إلى الحكم الفلســفي. الذي يجب ان يكون وحدة كاملة 
متناســقة تضم اإلثبات والنفي، الكلية والجزئية والفردية. الحكم الفلسفي ال 
يخلــو من العنصر الحملي أو عنصــر الوجود. وال يخلو أيضا من عناصر 

شرطية حتى لو كانت ثانوية.
عــرف بمنــج الفرض والتحقق من صحــة الفرض بالرجــوع إلى التجربة 

التاريخية الفعلية للفكر الفلسفي، استخالص النتائج
وتصديق النتائج بالرجوع إلى تاريخ التجارب الواقعية

ومــن بيــن القواعد الذي يرتكز عليها نجد الجمع بين الوعد واألداء، بين ما 

يقوله وما يفعله. بين النظرية والتطبيق، بين العرض والشرح، بين المنهج 
الذي اســتخدمه في عملــه وبين المنهج الذي دعا اآلخرين إلى اســتخدامه. 
وهــو بذلك يريــد تحقيق المثــل األعلى لما ينبغــي ان يكون عليــة التفكير 

الفلسفي وكيف يمكن ان يتحقق بالفعل.
التــزم بمبدأ أن الوقائع ســابقة عن تصور فكــرة وضع المعرفة في مذهب. 
ولتصديــق هــذا لقد اســتغرق فصل كامــل، من كتابــه ”مقال فــي المنهج 
الفلسفي”, كما التزم بمبدأ ان كل عبارة هي اختبارية قبل التحقق من صدقه 

بالرجوع إلى الوقائع.
وأخيــرا حقــق مبدأ فهــم الوقائع بالرجــوع إلى الوقائــع وبالعكس، اي فهم 
المبادئ باالحتكام إلى الوقائع ، كما التزم بمبدأ المراجعة المســتمرة لنقطة 
البدايــة والتــزم أيضــا  بالمبــدأ المنهجي الــذي يقول لكي نرفض تفســيرا 
لموضوع يجب ان نفسره. المبدأ الذي تأسست علية نظرية منهجيته: رفض 

مناهج العلوم الرياضية والطبيعية.
التزم بقاعدة ان كل إيجاب يتضمن سلبا وبالعكس، أي كلما أثبت شيئا انكر 
شيئا وبالعكس. مثال عندما اثبت العالقة الترابطية التي تحكم امثلة التصور 
الفلسفي )اي تداخل الفئات( انكره في التفكير العلمي. وحين اثبت االستبعاد 
بيــن الفئــات النوعية في التفكير العلمي انكره في الفلســفة. توفي في مدينة 

كونيستون سنة 1943 م 

استراحة

n نشــر أحد التجار إعالناً في الصحف يطلب فيه كاتباً أميناً يمســك دفاتره بالدقة والضبط ويســتطيع العمل ثالثة عشر ساعة في كل يوم , فحضر 
إليه شــخص يلتمس قبوله لهذه المهنة،  فســأله التاجر وهل تســتطيع أن تبقى محبوســاً في المخزن كل هذا الوقت،  فأجابه الكاتب: كيف ال وقد 

سجنت بتهمة االختالس سبع سنوات متتاليات.

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

عبد الرمحن الصويف ..
واضع فهرس النجوم 

يف رحاب العلم واإلميان  

n عبــد الرحمــن الصوفي هــو أبــو الحســين 
عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن ســهل الصوفــي 
 291( الفلكييــن  أشــهر  أحــد  الــرازي 

كان  هـــ / 903 - 986م(.  هـــ - 376 
القــرن  عالم فلك فارســي  مســلم من 

العاشــر الميالدي. ولد بالري في بالد 
هـــ   291 محــرم   9 فارس فــي 

ديســمبر 903 م(،  )الموافق:7 
الدولــة  اتصل بعضــد 
البويهــي. وهــو مــن الذين 
بأن األرض كروية  قالــوا 
بعد إراتوســتينس الذي 
كان قد أثبت كرويتها قبل 
مــن  وكان  الميــالد، 
 . لفلــك ا ء  علما ر  كبا
أعظــم  مــن  وهــو 
فلكيي اإلسالم على حد 
تعبيــر المؤرخ جورج 
كان  وقــد  ســارطون. 
للســلطان  صديقــا 
عضــد  يهي  لبو ا

اتخــذه  الدولة الــذي 
فلكيــاً ومعلماً لــه لمعرفة 

مواضع النجوم والكواكــب 
األجــرام  وحركــة  المختلفــة 

الفلكيــة. وقد قام عضــد الدولة 
ببنــاء مرصــد خــاص للصوفــي 

القيــام  فــي  في شــيراز مما ســاعده 
بإنجازاتــه الفلكيــة. كانــت لغته فارســية 

ولكنه كتب كتبــه العلمية باللغة العربية كونها 
كانت لغة العلوم في العصر الذهبي لإلســالم في 
تلك الفترة وقد توفي الصوفي في 8 محرم 376 
هـــ )الموافــق: 25 مايــو 986 م( وعمره 83 

عاماً.
وقــدم الصوفــي في علــم الفلك إســهامات مهمة 

تتجلــى فــي المنجــزات التالية : َرَصــَد النجوم، 
هــا  د وعدَّ حــد و

أبعادها 
عرضاً وطواًل في السماء، واكتشف نجوماً ثابتة 

لم يسبقه إليها أحد من قبل.
رســم خريطة للسماء حسب فيها مواضع النجوم 

الثابتــة، وأحجامهــا، ودرجــة شــعاع كل منها، 
ووضــع فهرســاً للنجــوم لتصحيــح أخطــاء من 

سبقوه.
واعتــرف األوربيــون بدقة مالحظاتــه الفلكية 
حيــث يصفــه ألدومييلــي بأنه مــن أعظم 
الفلكيين العرب الذين ندين لهم بسلسلة 
دقيقــة مــن المالحظات المباشــرة، 
ثــم يتابع قائاًل : ولــم يقتصر هذا 
الفلكــي العظيــم علــى تعييــن 
كثيــر مــن الكواكــب التي ال 
توجــد عند بطليمــوس، بل 
صحــح أيضــاً كثيــراً من 
المالحظــات التــي أخطأ 
بذلــك  ومكــن  فيهــا، 
الفلكييــن المحدثيــن من 
التعــرف على الكواكب 
التــي حــدد لهــا الفلكي 
اليونانــي مراكــز غير 

دقيقة.
من أهــم مؤلفاته ”كتاب 
الذي  الثابتــة”  الكواكــب 
أحــد  ســارطون  يعــّده 
الثالثــة  الرئيســة  الكتــب 
التي اشــتهرت في علم الفلك 
عنــد المســلمين، أمــا الكتابان 
اآلخــران، فأحدهما البن يونس، 
واآلخــر أللغ بــك، ويتميــز كتاب 
الملونــة  بالرســوم  الثابتــة  الكواكــب 

لألبراج والصور السماوية.
العمــل  ”رســالة  أيضــا:  مؤلفاتــه  ومــن 
باألســطرالب«، »كتــاب التذكــرة«، »كتــاب 
مطــارح الشــعاعات«، »كتــاب األرجــوزة في 
الكواكــب الثابتــة«، وتوجــد نســخ مــن بعض 
هــذه المؤلفات فــي مكتبات عدد مــن الدول مثل 

األسكولاير بمدريد، وباريس، وأكسفورد
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

 هل تعلم أن كّل خلّية في جسم 
اإلنسان تحتوي  على 23 زوجاً 

من الكروموسومات؛ منها 22 زوجاً 
من الكروموسومات الجسمّية، وزوج 

واحد من الكروموسومات الجنسّية التي 
 تحّدد جنس اإلنسان.

هل تعلم أن  الماء يمتص الهّزات المفاجئة التي قد تتعّرض 
لها العين، أو الحبل الشوكي، أو الكيس األمنيوسي المحيط 

بالجنين أثناء الحمل.
هل تعلم  أن اسم الجبل الذي استقرت عليه سفينة 

نوح هو جبل الجودي.

1660 - الملك شارل الحادي عشر 
يتولى عرش السويد.

1887 - زلزال يضرب الريفيرا الفرنسية 
و يخلف 2000 قتيل.

العيد الوطني في بروني.
1991 - قوات التحالف تدخل العراق مؤذنة ببداية المعارك 

األرضية في حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت.
1904 - الواليات المتحدة تحصل على حقوق التحكم بمضيق بنما 

مقابل 10 ماليين دوالر.
1966 - إنقالب عسكري في سوريا يمكن حزب البعث من الحكم 

في سوريا.

واحــد فرطاس دخــل للدوش 
زلق  طاح على راسو زاد زلق 

أفضل طريقة إلخف��اء احلقيقة هي قوهلا 
على سبيل املزاح 

الكسندر إيفانوف  رسام روسي

الفرس من خيالها ، والحرمة من رّيالها.
يقــال هذا المثل للرجــل الذي ترك الحبل 
على الغارب لزوجته تفعل ما تشاء ، أو 
للمرأة المتســلطة المتعجرفة التي يكون 
زوجها طيباً ووديعاً ال يوقفها عند حدها 

       نكتة اليوم 
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”الميــر”  هــذا  توبــع  وقــد      n
بشبهة فســاد تتعلــق بتموين المطاعم 
المدرســية بمادة الخبز، حيث وجهت 
له تهم ســوء استغالل الوظيفة وإبرام 
صفقات مشــبوهة، حيث حضر أمام 
هيئــة المحكمة ثالثة شــهود بصفتهم 
نــواب بالمجلس الشــعبي البلدي من 
جهــة، وكــذا قيامهــم بتحريــك هذه 
القضائيــة  الجهــات  أمــام  القضيــة 
واألمنية بعد اكتشــاف وجود فاتورة 
مؤشــر  دج  بقيمــة 19635.00 
عليهــا من طــرف المراقــب المالي 
تتعلق بمســتحقات مــادة الخبز رغم 
أن المطاعم  تم تموينهم  من  طرف 
محســنين،وهي القضية التــي خلّفت 
ضجــة كبيرة وأشــغلت الــرأي العام 
المحلــي قبل أيام، حيث تم اســتدعاء 
أكثــر مــن 20 شــخصا من طــرف 
قاضــي التحقيق لــذات المحكمة وتم 
االســتماع إليهم، بعــد فتح تحقيق من 
طــرف فــي طــرف فرقــة األبحاث 
التابعــة للــدرك الوطنــي، ومن بين 
هــؤالء الذين تــم اســتدعائهم مدراء 
إبتدائيــات حيــث كشــف 10 منهــم 
أمــام الضبطيــة القضائيــة أن مــادة 
الخبــز تحصلــوا عليهــا مــن طرف 
محســنين، لكنهم تفاجؤوا من نســخة 
من االتفاقيــة تحمل رقم 21/2018 
بعنــوان ”تموين المطاعم المدرســية 
بالمــواد الغذائيــة للثالثي الدراســي 

الثانــي والثالث لســنة 2018 حصة 
الخبز”، لتزويد هذه المطاعم بـ  60 
ألف وحــدة خبز بقيمــة 8.5 للوحدة 
وبتكلفة إجماليــة تقدر ب 51 مليون 
ســنتيم غير خاضعــة للقيمة المضافة 
كما تم االســتماع للممون بمادة الخبز 
ومســير المصنــع  وموظــف ثاني، 
ولثالث نــواب كذلــك وغيرهم، وتم 
إحالــة الملف أمــام قاضــي التحقيق 
الذي اســتمع لــكل األطــراف خالل 
األســابيع الماضيــة وإحالتهــم أمــام 
جلســة المحاكمة، حيث حاول ”المير 
التملــص” من  المســؤولية الجزائية 
كمــا حاول محاميه رد هذه التهم، أما 
النــواب الثالثة فأكــدوا أن  نية الفعل 
قائمة لوجود فاتورة مؤشر عليها من 
طــرف المراقب المالــي وقابلة للدفع 
لوال اكتشاف القضية من طرفهم، فيما 

غاب عن القضية 10 مدراء مدارس 
ابتدائية وأمين الخزينة والمحاســب، 
ليتــم تأجيل  النطــق بالحكم إلى غاية 
السابع من شهر مارس سنة 2021.
وتجدر اإلشــارة إلى أن هذه القضية 
خلّفت حالة من الغضب وســط سكان 
بلديــة القلة الزرقاء، متســائلين كيف 
يعقــل أن يتــم التالعــب بصدقــات 
األمــر  وأن  خاصــة  المحســنين 
يتعلــق بالخبز الذي منــح للبراءة في 
المــدارس وفعلة هذا ”الميــر”، التي 
تجاوزت حــدود تصورات الســاكنة 
الملحيــة فــي الفســاد، الــذي كانــوا 
يعتقدون انه قد يحدث مع المشــاريع 
التنمويــة والســكنات وغيرهــا، فإذا 
بهــم يكتشــفون أن المســتوى قد بلغ 

الحضيض.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 19/ 4
الجزائر : 17/ 9
وهران : 17/ 9 

  متابع بتهمة فوترة مادة الخزب تصدق بها محسنون للمدارس!
تأجيل النطق بالحكم في قضية 

رئيس بلدية القلتة الزرقاء بسطيف

n  تتواصــل عمليــة البحث عن شــابين صيادين 
مفقوديــن منــذ مســاء أول أمس فــي البحر على 
مستوى شاطئ المغرة بلدية بوخليفة التابعة لوالية 
بجاية، حيث تولت فرقة الغطاسين للحماية المدنية 
لوالية بجاية وحرس الســواحل مهمة البحث عن 
الشــابين المفقودين في البحر، مع دعم من سكان 
المنطقــة، وبحســب المصادر التــي أوردت إلينا 
الخبر فإن هذين الشابين المفقودين كانا في البحر 
ألجل اســترجاع شــباك صيد ولكن ربما بســبب 
الريــاح القوية اختفى الشــابين وأصبحا في عداد 
المفقودين، وبحسب ذات المصادر فإنه سيتم دعم 
عملية البحث بعناصر أخرى من مصالح الحماية 

المدنية قصد توسيع نطاق البحث أكثر.
سفيان خ

n    احتــج، صباح أمس، ولليوم الثاني 
على التوالي طلبة ماســتر عن بعد ســنة 
ثانيــة دفعــة 2017/2018 أمــام إدارة 

جامعة منتوري بقسنطينة.
 وكشــف المحتجــون أنهــم عانــوا مــن 
التماطــل، حســب  االداري و  التعســف 
تعبيرهم، الستغراق دفعتهم أربع سنوات 
في الســنة اولى فقط في حين أن الدراسة 
فــي الماســتر ككل تســتغرق ســنتين في 

الحالة العادية.
وأوضح الطلبة أنهم ســجلوا للدراسة عن 
بعــد بمبلــغ 20.000 دينــار جزائــري 
كباقي دفعات الجامعات الوطنية، كجامعة 
الجزائر وجامعــة البليدة وجامعة وهران 

وجامعة ورقلة.
وفــي ذات الســياق قالــوا أنهــم تفاجؤوا 
بمطالبــة اإلدارة بمبلــغ 20.000 آخــر 
ليصبح المبلغ 40.000 دينار جزائري، 
معتبريــن فــي هــذا مخالفة لمــا جاء في 
المنشــور الــوزاري، وأمــرا يثقل كاهل 

المتمدرس الذي لجأ لهذا النوع من التعليم 
لظروف خاصة.

وتــم اســتقبال المحتجيــن مــن طــرف 
نائــب رئيس جامعــة قســنطينة المكلف 
بالبيداغوجيــا، الــذي أكــد للطلبــة بــأن 
المشــكل يخص إدارة و تسيير المشرفين 
علــى دفعــة الماســتر وال يمكــن تحميل 

الطالــب تبعــات هاته المشــاكل، حســب 
تصريحهم.

ووعدهــم ذات المســؤول بعقــد لقاء مع 
ممثلي إدارة الكلية و المشرفين على دفعة 
الماستر مع مراسلة الوزارة الوصية بهذا 

الخصوص.
مزياني آالء

 باقة األخبار 
  وفاة طالبة بجامعة اإلخوة 

منتوري بقسنطينة 
n  توفيــت ، صبيحة أمــس ، طالبة جامعية بجامعة 
اإلخــوة  منتــوري –قســنطينة -1 وتحديــدا بمجمع  
زرزارة ، تبلــغ مــن العمر 20 ســنة بعــد أن أغمي 
عليها داخل المدرج حســب ما علم أمس من  المحلية 

الحماية المدنية .
و أوضح ذات المصدر بأن اســعافات الحماية المدنية 
لوالية قسنطينة تدخلت بوسط الجامعة ،  أين تبين أن 
الضحية لها توقف قلبي ,أكد طبيب الحماية وفاتها في 

عين المكان  .
أمال .م

تفكيك عصابة تتاجر باالثارة 
يف اوالد عطية بسكيكدة

n تمكنــت ،أمــس، مصالح الــدرك الوطنــي الفرقة 
اإلقليميــة في أوالد أعطية غربي والية ســكيكدة، من 
تفكيــك شــبكة مختصة في اإلتجــار باألثار و هذا في 
عملية نوعية أسفرت على توقيف شخصين، تراوحت 
أعمارهما ما بين 54 و 43 ســنة، فيما اليزال المتهم 

الثالث في حالة فرار .
تفاصيل العملية بحســب بيان لمصالح الدرك الوطني 
تعــود ألى ورود معلومات دقيقة للمصلحة بخصوص 
نشــاط مشــبوه للمتهم الرئيســي ب ب 54 سنة الدي 
ينحــدر من بلديــة الزيتونــة ،حيث تــم تكثيف عامل 
اإلســتعالم و التحري أين قاد المحققــون بفرقة اوالد 
أعطية من الوصول الــى المكان الدي كان يخفي فيه 
المشتبه به حقيبة ظهر قديمة داخل قناة صرف صحي 
بمنطقــة حنان لوصيف 3  كلــم جنوب بلدية الزيتونة 
المجــاورة، حيــث و أثنــاء العثور عليهــا اتضح بأن 
بهــا اربع علــي كل واحدة تحــوي 770 قطعة أثرية 
مجهولة  و 3 أســاور  و قفل حزام أثري يرجح بانه 

من البرونز .
التحقيــق الدقيق قــاد إلى توقيف منهــم ثاني من قرية 
ســيوان يدعــا ط أ 54 كشــف بانه حصــل عليها من 
شــخص من مدينة تمالوس فيما اليزال  المتهم الثالث 

في حالة فرار .
نورالدين ب

العثور عىل جثة تسعيني كان 
محل بحث بعني التوتة بباتنة 

n تم يوم أمس العثور على جثة شــيخ في التســعينات 
مــن العمر ويتعلــق األمر بالســيد )أ ح(  والذي كان 
محل بحث وتفتيش منذ مدة أين عثر عليه ميتا بوادي 
تامــارا بإقليم بلدية عين التوتة بباتنة ،حيث تم تحويل 
الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى عين التوتة 

فيما فتحت مصالح األمن تحقيقا في سبب الوفاة.

 توسيع عرض الملحمة التاريخية  يس 
الحواس عرب مختلف الدوائر والبلديات

 
n قــرر القائمون على العمل الفني ”ملحمة الشــهيد 
ســي الحواس” خاصة بعد النجــاح الكبير الذي حققه 
العــرض األول عرض هاته الملحمة التاريخية والتي 
تعنــي بأحــد رمــوز الثــورة التحريريــة الكبرى في 
مختلف الدوائــر و البلديات إلتاحة الفرصة للجمهور 
الكتشــاف هاتــه الملحمة التاريخية وهــذا بعد اإلقبال 
الكبير والطلبات المتزايدة من قبل الجمهور لمشــاهدة 
هذا العرض الفني الجميل الذي أشرف عليه نخبة من 
فنانــي والية باتنة أين عــرض اول مرة يوم الخميس 

الفارط في إطار اإلحتفال بيوم الشهيد.
 فوزي جاب هللا

 n  الجزائريــون والجزائريــات أبانــوا أمــس 
مــرة أخــرى للعالم أنهــم ماضون لبنــاء جزائر 
مســتقرة وموحدة ، وأنهم دعاة سالم وعشاق سلم 
..خرجوا في مســيرات  ســلمية حاشــدة احتفاال 
بالذكــرى الثانيــة للحــراك الشــعبي الــذي حقق 
مكاســب هامــة  على طريــق بناء جزائــر قوية 
بجيشها وشعبها ومؤسساتها ..فالتالحم يظل قائما 
بين الشعب وجيشه ..تالحم يظل صامدا في وجه 
كل الهزات وأفشــل محاوالت اختراقه والنيل من 
صالبته ، ركيزته  حراك مبارك أطاح بالفاسدين 
ووقف في وجه المفســدين لمبارحة حقبة والتطلع 
إلــى جزائر جديدة  أطلقت قطار التغيير والتجديد 
باتجــاه التأســيس لديمقراطية تمثيلية  تشــاركية 
وفعليــة ترتكــز على تطويــر منظومــة الحقوق 
والحريات ومواكبة الثورة التكنولوجية الزاحفة.

ال يختلــف إثنان  فــي أن الحراك أرســى عالقة 
أصيلــة ومتينة بين الشــعب وجيشــه ..وكشــف 
المســتور وقال بصوت عال لمن عاثوا فسادا في 
الجزائر : أكليتو لبالد يالسراقين » فكانت اآلذان 
منصتة بإحداث تغيير والزج بفاســدين من بينهم 
رؤســاء حكومــات ووزراء ووالة وأربــاب مال 
ومافيا السياســة في الســجون ..  وعشــية إحياء 
الذكــرى الثانيــة لحــراك الجزائرييــن وثورتهم 
البيضاء،يأتي العفو الرئاسي الذي خص مجموعة 
من المعتقلين ليؤكد السعي إلرساء  مناخ التهدئة 

آخر الكالم .. الجيش الوطني الشعبي الذي يؤدي 
مهامه الدستورية المبنية على المحافظة على االستقالل 
الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ،ظل وفيا لواجب  
خدمــة المواطنين عبر كامل أرجاء البالد، وكلنا نتذكر 
تلك الطائرات العسكرية ورجالها الذين قطعوا مسافات 
طويلــة في وقت قيــاس لبالد الهند والســند الســتقدام  
المعدات الطبية والوقائية بعد تفشي وباء كورونا ،ومن 
أســابيع لجلــب  اللقــاح المضاد لكورونــا ، وهو الذي 
رافق مسار الحراك باحترافية مشهودة ويواصل اليوم 

المساهمة في بناء الجزائر الجديدة بتالحم مع شعبه .

يزيد سلطان 

كاريكاتور 

 دعاة سالم 
آخر الكالم 

الصبح  : 05.46
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.55
املغرب  : 18.27
العشاء : 19.43

مواقيت الصالة 

الثالثاء 23 فيفري  2021/الموافق لـ 11 رجب 1442

 أجلت المحكمة االبتدائية بعين ولمان بسطيف النطق بالحكم في قضية رئيس المجلس الشعبي 
البلدي الحالي لبلدية القلتة الزرقاء وأربعة متهمين آخرين إلى الخميس المقبل.

 طلبة ماسرت عن بعد يف احتجاج بقسنطينة

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

 فقدان شابني يف البحر كانا بصدد 
اسرتجاع شباك صيد ببجاية

سطيف : سفيان خرفي
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