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حرية و مسؤولية حرية و مسؤولية 

� تعليمة وزارية لتحس� الخدمات المقدمة� تعليمة وزارية لتحس� الخدمات المقدمة

إلزام البنوك العمومية إلزام البنوك العمومية 
بمعالجة ملفات القروض � بمعالجة ملفات القروض � 

مدة ال تتعد مدة ال تتعد 3030 يوما يوما

 باتنة 
*منتجون يرمون الصيصان *منتجون يرمون الصيصان 

والكتاكيت � األودية والخالء   والكتاكيت � األودية والخالء   
*كان معدا للتسويق.. حجز وإتالف *كان معدا للتسويق.. حجز وإتالف 

قنطار= من الدجاج الفاسد 
سكيكدة سكيكدة 

احتجاجات بتمالوس عB تواصل احتجاجات بتمالوس عB تواصل 
  Eانقطاع التيار الكهربا

قاِّـةقاِّـة
إلزامية Jاء حليب البقر ومديرية إلزامية Jاء حليب البقر ومديرية 

التجارة تلKم الصمت

عنابة  عنابة  
نقابة سيدار الحجار.. الحكومة نقابة سيدار الحجار.. الحكومة 

مدعوة لتجسيد الوعود واستقرار مدعوة لتجسيد الوعود واستقرار 
المركب خط أحمرالمركب خط أحمر
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من بينهم اثنان
 � حالة خطTة
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یواجھ فریق وفاق سطیف مساء الیوم األحد بملعب النار واالنتصار فریق یواجھ فریق وفاق سطیف مساء الیوم األحد بملعب النار واالنتصار فریق 
أشونتي كوتوكو الغاني القوي في مواجھة مصیریة بالنظر لعدة معطیات أبرزھا أشونتي كوتوكو الغاني القوي في مواجھة مصیریة بالنظر لعدة معطیات أبرزھا 

،محاولة الضیوف الرد بقوة بعد ھزیمتھم بھدفین لھدف في العاصمة الغانیة .،محاولة الضیوف الرد بقوة بعد ھزیمتھم بھدفین لھدف في العاصمة الغانیة .
وأعترف مدرب وفاق سطیف نبیل الكوكي أول أمس  الجمعة  بأن المھمة صعبة وأعترف مدرب وفاق سطیف نبیل الكوكي أول أمس  الجمعة  بأن المھمة صعبة 

والمواجھة مصیریة وبأنھ «یتعین على العبي النادي الرفع من درجة الحذر»والمواجھة مصیریة وبأنھ «یتعین على العبي النادي الرفع من درجة الحذر»
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الوزير السابق عبد 
العزيز رحابي:

اإلفراج عن معتقلي 
الحراك بادرة تهدئة 

منتظرة من قبل الرئيس
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الكوكي يعف بصعوبة اِّـهمةالكوكي يعف بصعوبة اِّـهمة

ص12

َّـ مقابلة  مثة بملعب َّـ مقابلة  مثة بملعب 
حامة بوزيان حامة بوزيان 
 مولودية  مولودية 

قسنطينة واتحاد قسنطينة واتحاد 
عنابة يقتسمان عنابة يقتسمان 

نقاط اللقاءنقاط اللقاء

ظاهرة تحمل النساء ظاهرة تحمل النساء 
مسؤوليتها دون ذنبمسؤوليتها دون ذنب

 fش.. عنف جن ش.. عنف جنf  التحرّ  التحرّ
يقلق راحة الجنس يقلق راحة الجنس 
اللطيف � الجزائراللطيف � الجزائر

ص 15

وفاق سطيف َّـ مواجهة مصية مساء اليوم ضد أشانتي كوتوكو. وفاق سطيف َّـ مواجهة مصية مساء اليوم ضد أشانتي كوتوكو. 

بمنطقة  جن  جن  لميناء  المحاذي  النباتية   الزيوت  مصنع  مoوع  يشهد 
 qإ أدت  الركود  من  حالة  بجيجل   Tالطاه لبلدية  إداريا  المنتمية  بازول 
ف عملية إنجازه من قبل Jكت� صينيت� وعدد  tيح مئات العمال وتوقwت
المصنع  أصحاب  إيداع  أعقاب   � المناولة،وهذا  الجزائرية  المقاوالت   من 

اإلخوة كونيناف السجن مند قرابة عام� بتهم تتعلق بالفساد.
3000 مليار سنتيم ذهبت � مهب الريح، وتجه{ات معرضة للتلف � صورة 
حقيقية للفساد الذي انتo بشكل الفت خالل حكم النظام السابق ، حيث 
كان اإلخوة كونيناف وآخرون من المبجل� الفاتح� للبنوك ..ويعيش حاليا 
تجه{اته  بعض  أن  عليه،حيث  اليحسد  وضع   � االستثماري  الزيوت  مصنع 
تتعرض للتلف سواء تلك التي تم تركيبها بالمصنع، أو تلك العالقة بميناء 

جن جن بسبب تأخر إجراءات الجمركة مند أزيد من سنة.

مoوع مصنع الزيوت النباتية � بازول أمام مصT مجهول

هكذا  أحال  كونيناف مئات هكذا  أحال  كونيناف مئات 
العمال على البطالة في جيجلالعمال على البطالة في جيجل

30003000 مليار  َّـ مهب الريح  مليار  َّـ مهب الريح 

وتجهيزات معرضة للتلفوتجهيزات معرضة للتلف

ص 7

ّّ



 سكان التالغمة يريدون مستشفى

n تمكنت الضبطية القضائية ألمن دائرة عين عبيد 
بأمن والية قســنطينة من توقيف مســبوقين قضائيا 
يبلغــان من العمر 23 و 25 ســنة ، لتورطهما في 
قضية انتهــاك حرمة منزل ، التحطيم العمدي لملك 
الغيــر متبوع بالتهديد بالســاح األبيض ، الضرب 

بواسطة أداة راضة  .
حيثيــات القضية تعود إلى شــكوى مــن قبل ضحية 
بخصوص تعرضه إلــى فعل التحطيم العمدي الذي 
مــس مركبته الخاصة و مســكنه ) زجــاج النوافذ( 
متبوع بالتهديد باالعتداء بواســطة أسلحة بيضاء و 
الســب ، مع تعرضه زوجته إلصابة على مســتوى 
الــذراع نتيجــة رشــق المســكن بالحجــارة من قبل 

شخصين  و التي تعود أسبابه إلى استرجاع الضحية 
لكلبه الذي ســرق منه من منزل احد المشــتبه فيهما 
، و الــذي حاول هذا األخير اخــذ الكلب بالقوة لوال 

تدخل الجيران  .
التحقيق المعمق مكن من تحديد هوية المشــتبه فيهما 
كونهمــا معروفيــن مســبوقين قضائيــا و معروفين 
بســجلهما اإلجرامي ، ليتم توقيفهما و تحويلهما الى 

مقر المصلحة .
بعــد االنتهاء مــن مجريات التحقيق تــم إنجاز ملف 
إجراءات جزائية في حق المعنيين قدما بموجبه أمام 

النيابة المحلية.
تاج الدين

n تمكنــت قوات الشــرطة التابعة للفرقة المتنقلة 
للشــرطة القضائية عين زروق  بالمصلحة الوالئية 
للشــرطة القضائيــة بأمن والية تبســة، مــن تفكيك 
شبكة إجرامية تنشــط عبر الحدود الوطنية الشرقية 
في مجال تصدير واســتيراد المؤثرات العقلية عبر 
الحدود الوطنية بطريقة غير شــرعية ،حيث تم في 

هذا االطار توقيف ثاثة اشخاص تتراوح أعمارهم 
بين 43 و28 ســنة وحجــز 4080 قرص مهلوس 
مــن نوع بريغابليــن 300 ملغ كانت معدة للترويج 
عبر عدة واليات شــرقية انطاقا من والية تبســة، 
حيــث تعود وقائع القضية الــى ورود معلومات الى 
ذات الفرقة تفيد بوجود تحركات مشــبوهة سيتم من 
خالها عقد صفقة بيع وشــراء  لكميات معتبرة من 
األقــراص المهلوســة التي مصدرهــا التهريب من 
أجــل تحويلهــا وترويجها الى عدة واليات شــرقية 
،ليتم بناء على ذلك وبالتنســيق مع النيابة المختصة 
اســتغال ذات المعلومــات ونصــب كميــن محكــم 
افضى الى توقيف المشــتبه فيهم في حالة تلبس  مع 
حجــز كمية األقراص المهلوســة المذكورة ، وعليه 
تم تحويــل المتورطين رفقة المحجــوزات إلى مقر 
أمــن الفرقة وفتــح تحقيق في القضيــة ، وبعد إتمام 
كافة اإلجراءات القانونية الازمة تم تقديم المشــتبه 
فيهم أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في 

حقهم امرا يقضي باإليداع
 منى بوعكاز

حطموا مزنل وسيارة ضحية 
»قونقستار« عني عبيد يف شباك األمن 

تفكيك شبكة تصدير واسترياد مهلوسات  بتبسة 

المصممة  فوزية كاربادو 
تهدي لوغو  عين الجزائر 

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية رقم 
5 تحصيص رقم 137 المدينة علي 

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير:
 محمد مصباح
منسقة التحرير :

مريم بحشاشي  

التحرير :
هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

aineldjazairpub@gmail.com

المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار 
   ANEP

الهاتف : 021737128-
021737678
021733043

الفاكس :021739559
SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق

 التوزيع :قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazaironline.com

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

األحد 21 فيفري  2021
الموافق لـ 9 رجب 1442

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

التقاط صورة لـ »كويكب 
يوم القيامة« وهو يستعد للمرور 

بالقرب من األرض

n يصنــف علمــاء الفلك كويكــب أبوفيس كأحد 
أكثــر الصخور الفضائية رعبا في النظام الشمســي 
بأكملــه، وهــو يســتعد اآلن لاقتــراب الوثيــق من 

األرض خال الشهر المقبل.
وتمكن العلماء من التقاط صورة للكويكب المعروف 
رسميا باسم 99942 أبوفيس، بينما يستعد للتحليق 
فوق كوكبنا قريبا، على أدنى مسافة له من األرض.

والتقط علماء الفلك صورة الكويكب هذا األســبوع. 
ويبلغ عرض الكويكب لمســمى تيمنا بـ«أبوفيس«، 
إلــه الفوضى عند المصرييــن القدماء، 370 مترا، 
وتكشــف عمليات محــاكاة مداره المســتقبلي أنه قد 
يصطــدم يوما مــا بــاألرض، على الرغــم من أن 

الفرص شبه معدومة.
وســوف يطير أبوفيس، الذي لّقب أيضا بـ«كويكب 
يوم القيامة«، بالقرب من األرض على مســافة 15 
مليون كيلومتر الشــهر المقبل، وهي مسافة لن تؤثر 
على المسار المداري للكويكب ولكنها ستكون قريبة 
بمــا يكفي لرؤيتها للشــخص العادي الذي يســتخدم 

التلسكوبات.
ولــن يكــون هذا المــرور قريبا بدرجــة كافية حتى 
يتأثر بجاذبية األرض، لكنه ســيقدم لمحة نادرة عن 

الكويكب.
والتقــط علمــاء الفلك أحــدث صورة في مشــروع 
التلســكوب االفتراضي. وقالوا: »بعد ثماني سنوات 
من ماحظاتنا الســابقة، التقطنا مرة أخرى أبوفيس 
)99942(، ملــك الكويكبات التي يحتمل أن يكون 

خطرا«.
وأضــاف العلمــاء أن الصــورة  التقطت بواســطة 
وحدة التلســكوب اآللية Elena باستخدام تعريض 

واحد للسماء لمدة 300 ثانية.
الظاهــرة  الحركــة  التلســكوب  »تتبــع  وتابعــوا: 
للكويكــب، ولهذا تظهر النجوم كمســارات قصيرة، 
بينما يبدو الكويكب كنقطة ضوء ســاطعة وحادة في 

وسط الصورة، مميز بسهم«.
وســتمر صخــرة الفضــاء العماقــة بالقــرب مــن 
األرض مجــددا فــي عــام 2029، لكــن تحليقهــا 
بالقــرب من كوكبنــا في العــام 2068 هو أكثر ما 

يهتم به الخبراء.
وصرح علماء الفلك المقيمون في الواليات المتحدة 
مؤخــرا أن هناك فرصة واحدة مــن بين كل 530 

بدون تعليقألف فرصة لضربه األرض في عام 2068.

2
نحلة

n فضلت ، أمس ، المصممة الجزائرية  فوزية كاربادو إهداء تصميم شعار ليومية عين الجزائر تعبيرا منها عن تقديرها 
لهذا العنوان اإلعامي الجديد الذي يســعى ألن يكون فعا عين على الوطن والمواطن ،كما فضل القائمون عليه أن يكون 

ذلك شعارا لعين لن تنام من أجل الجزائر والجزائريين .

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n  يطالب ســكان بلديــة التاغمة 
واليــة ميلة من الســلطات المعنية 
على ضرورة االســراع في انجاز 
المستشفى الذي استفادة منه البلدية 
منــذ اكثر من ســنة غيــر انه بقي 
حبيــس االدراج وقال الســكان انه 
رغــم المســاعي والشــكاوي التي 
قدمت الى الســلطات الوالئية اجل 
الشــروع فــي انجاز هــذا المرفق 
الحيوي غير ان مســاعهم تبخرت 
مع مرور الوقت ومعاناتهم مازالت 
تزداد يوم بعد يوم وذكر السكان ان 
تفاءلوا بهذا المشــروع الذي سيقدم 
لهم الخدمات الصحية بعد معاناتهم 
في التنقل الــى الواليات المجاورة 
قصد العاج لكن التماطل وســوء 
االهتمــام بانشــغاالت المواطنيــن 

حــال دون ذلــك واوضــح كل من 
تحدث الينا ان هذا المشروع الحلم 
الــذي انتظروه بفــارغ الصبر منذ 
عدة سنوات تعثر بسبب اال مباالت 
بصحة المواطــن وهو االمر الذي 
جعل صبرهــم ينفد وحاولوا تنظيم 
عدة لقــاءات مع المســؤولين غير 
ان دار لقمــان بقيــت علــى حالها 
وقد ناشــد الســكان وزير الصحة 
شــخصيا التدخل إلطــاق صراح 
انجــاز هــذا المستشــفى ويذكر ان 
بلدية التاغمة اســتفادة بمشــروع 
انجاز مستشــفى بســعة 60 سرير 
حيث تم اختيار قطعة ارض إلقامة 
هذا المشــروع منذ عدة اشهر لكن 
االشــغال لــم تنطلق بعــد وهو ما 

يطرح الكثير من األسئلة.
ابو نوفل

n هبط مســبار »بيرســفيرانس« 
لوكالة الفضاء األمريكية »ناســا« 
علــى ســطح المريخ بنجــاح، بعد 
فــي  أشــهر   7 اســتمرت  رحلــة 
الفضاء، في مهمــة تقودها الكندية 
من أصول مدغشــقرية، فرح علي 

باي.
وصلــت فرح إلــى كاليفورنيا قبل 
أقــل مــن 48 ســاعة مــن هبوط 
ســطح  علــى  »برســيفيرانس« 
المريــخ، وســتقوم الشــابة البالغة 
مــن العمــر 33 عامــا، وهي من 
مونتلاير بكيبيــك، بتكييف جدولها 
الكوكــب  جــدول  مــع  الزمنــي 
األحمر، حيث تكــون األيام أطول 

بحوالي 40 دقيقة.

وبعد ســاعة أو ساعتين من هبوط 
المسبار »بيرسفيرانس«، ستنطلق 
مهمة فرح وفريقها، وهي مهندسة 
تعمــل حاليا في قســم الدراســات 

بفريق مركبة »بيرسفيرنس«.
وفي هــذا الصــدد، قالت فرح إنه 
»في أول 20 يوما، نفحص جميع 
األدوات للتأكــد مــن أن الروبوت 
ســليم، قبــل أن نبــدأ فــي مهمتنــا 
العلميــة، ســنعمل علــى برمجــة 
الروبوت، أو المركبة، في ساعات 
الليــل حســب التوقيــت المريخي، 
حتــى تتمكــن المركبة مــن إنجاز 
مهمتهــا في ضوء النهــار والتقاط 

الصور والتجول في الفضاء.

ّ

فرح عيل باي.. دخلت التاريخ بقيادتها 
مركبة »ناسا« إىل المريخ

..



n وأوضــح رحابــي، أمس، في منشــور له 
على صفحته الرســمية على الفابسبوك، تحدث 
فيه عن قــرار رئيس الجمهوريــة عبد المجيد 
تبــون األخير و المتعلــق باإلفراج عن معتقلي 
الحراك الشــعبي، انه يعد ”بادرة تهدئة منتظرة 
مــن قبل رئيس الجمهوريــة”، ويرى انه”قرار 
يمنح األمل في تحقق انفتاح سياســي أوســع”، 
و قــال إنــه ”يجب علــى الســلطات العمومية 
اغتنام الفرصة لوضع الشروط القانونية  حتى 
ال يتكــرر مرة أخرى في بالدنــا الحرمان من 
الحرية بســبب إبــداء الرأي.كما يجــب الدولة 
أن تضمن احتــرام حق المواطن في الحرية و 

الكرامة ”. 
 واعتبــر رحابــي أن الحوار وحــده من يمكنه 
يمكــن أن يرســخ الثقــة ويضمن االســتقرار، 
حيــث قال:” في كل الظــروف ، وحده الحوار 
والتشــاور واالحترام المتبادل يمكن أن يرسخ 
الثقة ويضمن االستقرار ويعزز ظهور جزائر 

أكثر عدال وقوة”. 

n وفي هذا الشأن، أعرب التحالف 
الوطنــي الجمهوري عــن ارتياحه 
لحصيلة الســنة األولى مــن العهدة 
الرئاسية الحالية السيما الشروع في 
تجســيد التعهدات االنتخابية الكبرى 
كتعديل الدستور وتجديد المؤسسات 
المنتخبة ورفــع الحد األدنى لألجر 
الوطني المضمون وإلغاء الضريبة 
علــى محــدودي الدخــل والتكفــل 
التدريجــي بمناطق الظــل، إضافة 
إلــى نجاعــة وفعاليــة اإلجــراءات 
الوقائية ضد انتشار وباء كورونا .

وفي بيان أصدره إثر خطاب رئيس 
الجمهوريــة بمناســبة اليوم الوطني 
للشــهيد أول أمــس الخميس، رحب 
الحزب بسلســلة القــرارات المتخذة 
السيما إصدار إجراءات العفو على 
عدد من المحبوســين وحل المجلس 
الشــعبي الوطنــي ومباشــرة تعديل 
المحكمــة  دور  وتفعيــل  حكومــي 

المؤسســات  وباقــي  الدســتورية 
االستشارية األخرى.

الثانيــة  و نــوه بمناســبة الذكــرى 
للحراك المبارك األصيل  بـ”الحكمة 
والوعي” اللذين تحلت بهما األغلبية 
الساحقة من الحراك  والتي عرفت 
كيف تحافــظ على “نبــل مقاصدها 
ورفــض  مســعاها…  وحضاريــة 
االنســياق وراء بعــض الدعــوات 
المشــبوهة وغيــر المســؤولة التي 
تحاول استدراج هذا الحراك للعودة 
إلى الشارع في ظل استمرار جائحة 

كورونا”.
كما رحبت ذات التشــكيلة السياسية 
بـ”ثبات” السياســة الخارجية للدولة 
سيما في ملفات فلسطين والصحراء 

الغربية وليبيا ومالي.
ومن جهتــه، ثمن التجمــع الوطني 
الديمقراطــي مــا جاء فــي خطاب 
رئيــس الجمهوريــة مــن قــرارات 

والتي تعبر عــن “إرادته القوية في 
تجســيد التزاماته مع الشــعب األبي 
فــي إطــار بنــاء الجزائــر الجديدة 
والتكفــل بانشــغاالت كافــة فئــات 

المجتمع ال سيما الشباب”.
ونوه األمين العام للحزب في رسالة 
بمناســبة الذكــرى الـ 24 لتأســيس 
التجمــع في هذا المجال بالمكاســب 
التــي تحققــت تحت رعايــة رئيس 
الجمهورية  على غــرار القرارات 
الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي 
ورفــع الحد األدنى لألجــور ورفع 
مســتوى القدرة الشرائية واإلعانات 
الموجهــة ألصحاب الدخل المحدود 
والتكفــل بمناطق الظــل، مؤكدا في 
ذات الوقت علــى “ضرورة” إعادة 
هيكلة االقتصــاد الوطني ومحاربة 
البيروقراطية اإلدارية وبناء اقتصاد 

ال يبنى على الريع البترولي …”.
وعلــى الصعيــد الخارجــي، جــدد 

الحزب دعمه ووقوفه خلف الجيش 
الوطني الشعبي، رافضا أي محاولة 
لـــ “ضــرب مصداقيــة مؤسســات 

الدولة تحت أي غطاء”.
هذا واعتبر القيادي في جبهة العدالة 
والتنميــة، لخضــر بن خــالف، في 
بيان أن قرار حــل البرلمان وإنهاء 
العهدة التشــريعية الثامنة هو “دليل 
على أن هذا البرلمان فاقد للشرعية 

والمشروعية”.
وفــي ندوة صحفية، نوهت رئيســة 
حــزب تجمع أمل الجزائــر “تاج”، 
زرواطــي،  الزهــراء  فاطمــة 
بالقــرارات التــي اتخذهــا رئيــس 
الجمهوريــة والتــي من شــأنها أن 
“تؤسس لبناء الجزائر الجديدة التي 
ســتعرف انطالقــة حقيقيــة في كل 
المجاالت التنموية”، معربة في هذا 
اإلطار،عن “ارتياحها لقرار التوقيع 
على مرســوم العفو الرئاسي لفائدة 
مجموعة مــن المعتقليــن”، معتبرة 
ذلــك خطــوة “ايجابيــة” مــن أجل 
تعزيز األمن واإلســتقرار والسكينة 

لدى كل الجزائريين.
مــن جانبــه، رأى حــزب صــوت 
الشعب في خطاب رئيس الجمهورية 
“بداية” لمخرجات في رسم خريطة 
سياســية للجزائر الجديدة،خصوصا 
فيما تعلــق بحل البرلمان، ملتمســا 
من هذه الخطوة “إرادة سياسية على 
أعلى مســتوى لترسيم تمثيل شعبي 
حقيقــي نابع من الســيادة الشــعبية، 

وذلك تجسيدا لروح الدستور”.
وفــي ذات الســياق، دعــا الحــزب 
رئيــس الجمهوريــة إلــى “اختيــار 
حكومــة كفاءات ميدانيــة للتحضير 
والمحليــة  الوطنيــة  لإلســتحقاقات 
المقبلة،تكــون على قــدر الرهانات 
والتحديــات اإلقتصادية”، كما حث 
الجزائرييــن علــى المشــاركة فــي 
بنــاء الوطــن مــن خالل”اإلنخراط 
واختيــار  السياســي،  العمــل  فــي 
األنسب واألصلح لتمثيلهم على كل 

المستويات”.
وأج
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اإلفراج عن معتقلي الحراك بادرة 
تهدئة منتظرة من قبل الرئيس

قرارات الرئيس تجسيد اللزتاماته

الرئيــس تبون يســتعرض آفــاق تطوير 
عالقات البلدني مع نظريه الفرنيس

n تلقــى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون أمس الســبت، مكالمة 
هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنســية، إيمانويل ماكرون, استعرضا 
من خاللها آفاق تطوير العالقات الثنائية بين البلدين، حسب ما افاد به 

بيان لرئاسة الجمهورية.
وأضــاف البيان أن الرئيســين اتفقــا خالل هذا االتصــال الهاتفي على 
مواصلــة التنســيق بينهما لدفــع وتيرة التعاون بيــن البلدين في عديد 

المجاالت وتقريب وجهات النظر حول بعض الملفات
م ـ ر

سفري الجزائر بفرنسا، محمد عنرت داود:
الثنايئ  التعاون  لتعزيز  مستعدة  الجزائر 

يف كل المجاالت

n  جــدد ســفير الجزائر بفرنســا، محمــد عنتر داود، الذي اســُتقِبَل 
من طرف رئيس مجلس الشــيوخ الفرنســي، جيرار الرشير، استعداد 
الطرف الجزائري لتعزيز التعاون الثنائي في كل المجاالت تماشــيا مع 
اإلرادة التي عبر عنها الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون.
و بعد أن أشــاد بنوعية العالقات التي تربط بين برلماني البلدين، جدد 
الســيد داود ”استعداد الطرف الجزائري لتعزيز التعاون الثنائي في كل 
المجاالت تماشيا مع اإلرادة التي عبر عنها الرئيسان عبد المجيد تبون 
و إيمانويــل ماكرون بالعمل معا على الملفات ذات االهتمام المشــترك 

خاصة االقتصادية والقضايا اإلقليمية وملف الذاكرة” .
من جهة أخرى، كان اللقاء فرصة للتطرق مطوال إلى القضايا اإلقليمية 
حيث ”أشــاد” المســؤوالن بتشــكيل ســلطة تنفيذية مؤقتة فــي ليبيا، 
معبريــن عن دعم بلديهما لمجهــودات األمم المتحدة من أجل مصالحة 

ليبية-ليبية بعيدا عن كل تدخل أجنبي.
و بخصوص مالي، سمحت المحادثات بإبداء ”رضا مختلف األطراف” 
ازاء انعقاد االجتماع الخامس رفيع المستوى للجنة متابعة اتفاق السلم 
والمصالحة بمالي يوم 11 فبراير 2021 بكيدال والذي شهد مشاركة 
وزير أوروبا والشــؤون الخارجية، جان ييف لودريان بواســطة تقنية 

التحاضر المرئي عن بعد.
امــا بخصــوص التطورات األخرى في الســاحل فقد تم ابــراز ”أهمية 
تعزيــز آليات التعــاون الدولي في مجــال مكافحة اإلرهــاب والجريمة 
المنظمــة العابرة للحدود وعالقاتها مع مختلــف التجارات: المخدرات 

واألسلحة والهجرة غير الشرعية”.
و لــدى تطرقه لمســألة الصحــراء الغربية، لفت الســفير إلى خطورة 
الوضع في األراضي المحتلة الناجمة عن العودة إلى لغة الســالح بين 
المغرب وجبهة البوليســاريو، مذكــرا ”بموقف الجزائر الثابت لصالح 
ممارســة الشــعب الصحراوي لحقه الراســخ في تقريــر المصير طبقا 
لمبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة واللوائــح ذات الصلــة لمجلس األمن 

والجمعية العامة”.
و من جهته، عبر الســيد الرشــير ”عن أطيب أمانيه بموفور الصحة” 
لرئيــس الجمهوريــة عبــد المجيد تبــون ”والنجاح والســداد في أداء 
مهامه”، معربا عن ”ارتياحه لقوة أواصر التعاون القائمة بين البلدين 
في كافة المجاالت واإلرادة السياسية من الجانبين في إعطائها دينامية 

جديدة”.
كما جرى خالل هذا اللقاء تبادل مســتفيض لوجهات النظر حول واقع 

العالقات بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون البرلماني.
و في هذا الصدد، أعرب الســيد الرشــير عن ”عزمــه على العمل من 
أجل تكثيف المبادالت مع مجلس األمة عبر عقد الطبعة الثانية لمنتدى 
التعــاون البرلماني رفيع المســتوى في أقرب اآلجــال وكذا وضع آلية 

جديدة للتشاور حول الرهانات الرئيسية لألجندة الدولية”.
و تمحــورت المحادثــات أيضا حول المبادالت الثنائية مســتقبال، حيث 
ركــزت علــى االجتمــاع الخامــس للجنــة الحكومية رفيعة المســتوى 

الجزائرية-الفرنسية المرتقبة أشغاله قريبا في الجزائر.
ق ـ و
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الوزير السابق عبد العزيز رحايب:

أحزاب سياسية ُتعرب عن ارتياحها و تؤكد 

قال الوزير السابق عبد العزيز رحابي، إن اإلفراج عن معتقلي الحراك يعد ”بادرة تهدئة منتظرة من قبل رئيس 
الجمهورية و اعتبر أن هذا القرار ”يمنح األمل في تحقق انفتاح سياسي أوسع”،  يرى أن الحوار والتشاور واالحترام 

المتبادل، وحده، يمكن أن يرسخ الثقة ويضمن االستقرار ويعزز ظهور جزائر أكثر عدال وقوة. 

المجيد  عبد  الجمهورية،السيد  رئيس  أصدرها  التي  القرارات  لجملة  ارتياحها  السبت،عن  أمس  سياسية،  أحزاب  أعربت 
تبون، في خطاب لألمة األخير، مؤكدة بأن هذه القرارات تعبر عن إرادة رئيس الجمهورية “القوية” في تجسيد التزاماته 

تجاه الشعب.

الجزائر:سناء-م 
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n و أوضح مكتــب مجلس األمة، 
أنــه-أي-  أمــس،  لــه،  بيــان  فــي 
»المكتب برئاســة صالــح قوجيل، 
رئيــس مجلس األمــة بالنيابة، وهو 
يتابــع الخطــاب الــذي توجــه بــه 
رئيــس الجمهوريــة، عبــد المجيد 
تبــون، مباشــرة إلــى األمــة، يوم 
الخميــس الماضي«،  عبــر« عن 
مزيد ارتياحــه لخطاب المصارحة 
والمكاشــفة الــذي يســمح للجزائر 
بولــوج مرحلــة هي مــن المراحل 
الهامــة في تاريخها، ســتُفضي إلى 
إعــادة الكلمــة بالفعل إلى الشــعب 
باعتباره مصدر كل ســلطة ومن ثّم 

إعادة الشرعية للمؤسسات«. 
األمــة  مجلــس  اعتبر  مكتــب  و 
الخطــاب جــْرد لمــا تحقــق مــن 
منطلقات ومرتكزات خالل الســنة 
المنقضية، على الرغم من تأثيرات 
التــي  كورونــا  فيــروس  جائحــة 
اجتاحت العالم والجزائر، بما حمله 
مــن عديــد الــدالالت والتوجهــات 
الوطنية لتأســيس معالم الجمهورية 
الجديــدة«، و أضــاف المجلس في 
بيانــه أن خطــاب الرئيــس »أبــان 
مــرة أخرى عــن صدقيــة العالقة 
بين الرئيــس والشــعب، في لحظة 
مفصليــة تتطلــب التقييــم والتقويم 

والتصحيح.«  
األمــة  مجلــس  وأشــاد مكتب 
ب«القــرارات التاريخيــة لرئيــس 
»أن  ب  ويؤكــد  الجمهوريــة«، 
لحظــة الــروح الوطنيــة المترّفعة 
عن أّي مغانم كانت، قد حانت، كما 
حانــت لحظُة حاملــي الهم الوطني 
من مجتمع مدني وأحزاب سياســية 
الهيئــات  وســائر  مثقفــة  ونُخــب 
الوطنية لكي يســاهموا ويشــاركوا 
في تركيب اســتراتيجيات المرحلة 
الجديدة، وفي الحراك التنموي...«. 
و ختم مكتب المجلي بيانه بالقول« 

ونحــن فــي غمــرة االحتفــال بعد 
أيام قالئــل باليــوم الوطني لألخوة 
والتالحم بين الشــعب وجيشــه من 
مكتــب  فــإن  الديمقراطيــة،  أجــل 
مجلــس األمــة يهيــب بالمواطنات 
القيــم  الســتلهام  والمواطنيــن، 
النوفمبريــة من أســالفهم  والمثــل 
الشــهداء في التصــدي لبناء صرح 
الجمهورية الجديدة وتعزيز المناعة 
المؤسساتية لمواجهة أية محاوالت 
تهــدد اســتقرار الوطــن والنســيج 

المجتمعي...«. 

مجلس األمة يؤكد:

النخب مطالبة باإلسهام يف اسرتاتيجيات المرحلة الجديدة 

n »عــن الجزائر« : بدايــة ما رأيك 
يف مضامن مشروع قانون االنتخابات و 
ما الجديد الذي ســيضفيه على املشهد 

السياسي؟ 
بصراحــة، أنا أجد فيه  فرصة  مهمة للتغيير 
الجذري من ناحية  و خطرا من ناحية أخرى. 
بمعنى: إذا أحسن صناع القرار استغالل هذه 
الفرصــة، و كان هنــاك انفتــاح حقيقي على 
اإلرادة الشعبية من خالل برامج جادة بوجوه 
جديدة سيشكل ذلك لبنة متينة في بناء صرح 

الديمقراطية و عالج أزمة الشرعية 
المزمنة، و لكن إذا أُجهضت فسيظل الخطر 
قائمــا و يفقــد المواطن ما تبقــى من ثقته في 

السلطة و هنا يكمن التهديد الحقيقي. 
 و فــي معرض الحديث عن مشــروع قانون 
االنتخابات، ال أنكر بعــض إيجابياته و التي 

منها:
اعتماد أســلوب القائمــة المفتوحة التي كانت 
مغلقــة من قبل و كان فيهــا تحايل، حيث يتم 
ترشــيح مواطنيــن ذوي كفــاءة و مصداقية، 
لكــن يمنحون ترتيبــا متأخرا، فــإذا حصلوا 
على عــدد كاف من األصــوات، يفوز رأس 
القائمــة بالرشــوة مثال و أســميته في مداخلة 
علمية سنة 2010: »ســلطة الشكارة«. أما 
اآلن بإمــكان الناخــب اختيار مرشــحه مهما 
كان ترتيبــه في القائمة. ناهيك عن اشــتراط 
المســتوى التعليمــي، و كذا إقحــام مراكز و 

مؤسسات البحث العلمي.
أما أهم سلبيات المشــروع، فيمكن تلخيصها  

في النقاط التالية:
 أوال: المالحــظ أن فرض شــرط المناصفة 
موجــه فقط لكســب تأييد القــوى الكبرى في 
العالــم ، و ليــس لتعزيــز المشــاركة الفعلية 

للمــرأة. لقــد وضــع ســابقا، شــرطا لقبــول 
القائمة، بنســبة )الثلــث(  في قانون 2012، 
لكن كانت أشــكال متعددة من الفســاد، حيث 
أحجمت المواطنات المقتدرات عن الترشح و 
تم إقحام أخريات بال كفاءة طبعا مع احترامنا 
للجميع . فكيف لها المشاركة في سن القوانين 
المتعلقــة  بقضايا األمن و الدفاع و السياســة 
الخارجيــة و االنتقــال مثــال مــن االقتصاد 

الريعي إلى االقتصاد اإلنتاجي...الخ. 
مشــكلة تمويل الشــباب دون سن 35 
سنة ستخلق تمييزا و هذا يمس بمبدأ 
تكافؤ الفرص فعلى السلطة التفكري يف 
أن تمول الجميــع أو ال تقدم على هذه 
الخطوة. ثم أال يعترب املواطن يف الــ35 

أو 36 من عمره شابا؟ 

أما أخطر نقطة فهي اشــتراط التســجيل في 
القائمــة االنتخابيــة ، فســابقا  عندمــا كانت 
الســلطة تحــرص علــى حــق المواطــن و 
تحفيزه على المشاركة، كانت ترسل  البطاقة 
االنتخابية إلى كل من بلغ ســن الثامنة عشــر 
و تتوفــر فيه شــروط الناخب بشــكل تلقائي 
،  و أمــا اآلن فيقومون بشــطب كل من غير 
مكان إقامته تلقائيا، لكنها ال تسجلهم بالطريقة 
نفسها ، مثال بما أن جل المواطنين و الشباب 
منهم خاصة، فاقدون للثقة في االنتخابات، لو 
حدث و اقتنعوا ببرنامــج قائمة حزبية كانت 
أو حرة فإنهم لن يتمكنوا، ال من الترشــح، و 
ال من التوقيع )التزكية( و ال من اإلنتخاب. 

أشــير أيضــا إلــى مشــكلة تطبيــق األوامر 
التيليفونيــة  و هذا األمــر خطير جد ا فيجب 
توفير ضمانات حقيقية لتفادي أي تالعبات و 

العمل بجدية على أخلقة العمل السياسي 
نطــرح أيضا ما جاء في المــادة 1 الفقرة 4 
المتحدثــة عــن ضمــان  مشــاركة المجتمع 
المدنــي في الحيــاة السياســية.  الواقع أن له 
قوانيــن أساســية يلتزم بهــا : ثقافية كانت أو 
رياضية أو دينية... فكيف يســمح له مشروع 
القانون بممارسة العمل السياسي؟ هنا يطرح 

تناقض كبير.
ما هــي أهــم املقرتحات التــي تقدمها 

كمتخصص يف الشأن السياسي  ؟ 
بصراحة يجب كسب ثقة المواطن في المسار 
السياســي برمته ، فســابقا كانت هناك ملفات 
فســاد  تؤثر علــى صنــدوق االنتخابات في 
صورته الكاريكاتوريــة المعبرة: »صندوق 
لعجب«، تدخل الورقة باســم الطاهر فتخرج 

باسم توفيق وهكذا...   
إلغاء شــرط التســجيل في القائمة و تســجيل 
المواطــن آليا و ضمان حقه فــي االختيار و 

الترشح و تقديم مدد كافية للطعون...  
»توحيــد المعايير« بمعنــى واليات صغيرة 
لديهــا عــدد أكبــر مــن المقاعــد مقارنة مع 
واليــات كبيــرة. فمدينــة علي منجلــي فقط 
بقســنطينة يوجد أكثر من 600 ألف نســمة 
وليســت بها بلدية واحــدة، و واليات  أخرى  
عدد ســكانها 20 ألف نســمة أو أقــل، لديها 
عــدة  بلديــات بممثلين ، هذه مشــكلة حقيقية 
خلفها التسيير الفاسد للعصابات  و يجب حلها 

بنصوص عادلة.  
بالنسبة إلى إمكانية تقسيم الوالية إلى دائريتن 
أو دوائر انتخابية: إن السليم برأينا، هو زيادة 
عــدد المقاعد على مســتوى الواليــات التي 
تشــهد كثافة سكانية )في إطار دائرة انتخابية 

واحدة( 
ضمان حق الجزائريين المقيمين في الخارج 
مــن ذوي الكفــاءة فــي الترشــح لإلنتخابات 
الرئاسية ، ألن اشتراط اإلقامة لعشر سنوات 
متتالية يحرمهم من الترشــح و يحرم الوطن 

من خبراتهم.
علــى الســلطة المســتقلة أن تكــون نزيهة و 
حياديــة بعيدا عن ضغط صنــاع القرار كما 
يجــب عليها أن تضــع المواطن في الصورة 
فيمــا يتعلــق بأعمالهــا و أجــور أعضائها و 

امتيازاتهم 
 هــذه أهــم المقترحــات التــي أرى بأنها قد 
تســاهم فــي ترســيخ الديمقراطيــة و ضمان 
حــق المواطــن و تشــييد الحكم الراشــد في 
الجزائــر، و الخروج من ديمقراطية الواجهة 
إلــى الديمقراطية الحقيقيــة و تحقيق  التنمية 

الشاملة.
ع ـ ب

القانــون  فــي  أكد الخبيــر   n
صويلــح  الدســتوري،  بوجمعة 
أن  القانــون العضــوي لالنتخابــات 
ســيصدر فــي شــكل أمــر رئاســي 
بعــد قــرار رئيــس الجمهورية بحل 
المجلــس الشــعبي الوطنــي الحالي 
وتنظيم انتخابات تشــريعية مســبقة, 
فيما أكد الخبير الدســتوري مســعود 
شــيهوب أن الدســتور الحالي يحدد 
إجراء االنتخابات التشريعية في أجل 
أقصاه ثالثة أشــهر من حل البرلمان 
أي أنهــا ســتجرى  في غضون ماي 

القادم
وقــال الخبيــر الدســتوري بوجمعة 

رئيــس  قــرار  بعــد  أنــه  صويلــح 
تبــون  المجيــد  عبــد  الجمهوريــة 
بحل البرلمــان الســابق المنبثق عن 
االنتخابات التشــريعية لماي 2017 
سيصدر قانون االنتخابات الجديد في 
شــكل أمرية رئاســية ومن تم تنظيم 
انتخابات تشــريعية مســبقة من اجل 
اســتحداث برلمان تمثيلي قادر على 
تلبية انشــغاالت وطموحات الشــعب 

الجزائري بكامل فئاته .
الخبيــر  أكــد  الســياق  نفــس  وفــي 
الدستوري واألستاذ الجامعي مسعود 
شــيهوب، إلى أحكام الدستور الجديد 
الذي صادق عليه الشعب في نوفمبر 

الفارط  حدد  آجاال أقصاها 3 أشهر 
التشــريعية،  االنتخابــات  إلجــراء 
موضحــا أنــه في حــال تعذر ســير 
العمليــة في تلك المهلــة، يتم إخطار 
المحكمة الدســتورية، وبعدها يجوز 
تمديــد اآلجــال إلى 3 أشــهر أخرى 

كحد أقصى.
لإلشــارة كان رئيس الجمهورية عبد 
المجيــد تبــون قد قرر حــل المجلس 
الشــعبي الوطنــي الخميــس الفارط 
اســتجابة لمطالب الحراك الشــعبي 
متعهــدا بإجراء انتخابات تشــريعية 
نزيهة بعيدا عن المال الفاســد وغير 
الفاســد مــع فســح المجــال واســعا 

األستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة صالح بوبنيدر،د ـ نبيل ديب لـ»عني الجزائر«

قال الدكتور نبيل ديب، أستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة صالح بوبنيدر - قسنطينة 3، أن التجربة الديمقراطية األولى بالجزائر كانت رائدة، وظلت أنظار العالم ترنو إليها لتزامنها مع موجة التحول 
الديمقراطي في أوروبا الشرقية في 1989. وجاء االنفتاح بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 المأساوية، بيد إنها أجهضت. لتأتي التجربة الثانيةـ كما أضاف في حوار ليومية »عين الجزائر«ـ بعد حراك 22 فيفري 
2019 بشعار الجزائر الجديدة و ظلت رغم الجهود تراوح مكانها، و لم يالحظ المواطن أي جديد في واقع حياته اليومية )مشكالت السيولة في مراكز البريد ، و الثقل البيروقراطي، و إتالف الغابات...الخ.( 

آن األوان لالنتقال من ديمقراطية الواجهة
 إلى ديمقراطية حقيقية 

قانون االنتخابات سيصدر بأمر رئايس و الترشيعيات بعد 3 أشهر
الخبريان الدستوريان بوجمعة صويلح و مسعود شيهوب يكشفان
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 حاورته عفيفة بوقالص

الجزائر:سناء-م 

دعــا مكتب مجلس األمة، من أســماهم ب«حاملــي الهم الوطني« من »مجتمــع مدني وأحزاب 
سياسية وُنخب مثقفة وسائر الهيئات الوطنية« للمساهمة والمشاركة  في »تركيب استراتيجيات 
المرحلــة الجديــدة، وفــي الحراك التنمــوي«، ووصف خطــاب الرئيس ب«خطــاب المصارحة 

والمكاشفة الذي يسمح للجزائر بولوج مرحلة هي من المراحل الهامة في تاريخها«. 



ألقاهــا خــال مشــاركته فــي  n وفــي كلمــة 
االجتمــاع التحضيري الجتمــاع القاهرة الخامس 
رفيــع المســتوى, لرؤســاء المحاكم الدســتورية, 
المحاكــم العليــا والمجالس الدســتورية اإلفريقية, 
عــن طريق تقنيــة التحاضر عــن بعد وقال كمال 
فنيــش إن الجزائــر انخرطت بالفعــل, ومنذ مدة, 
فــي مســار العصرنــة والرقمنــة رغبــة منها في 
محاربــة البيروقراطيــة, كمــا أكــد عليــه رئيس 
الجمهوريــة عبــد المجيــد تبون وتبنت مشــروع 
أن  2008 ,إال  ســنة  االلكترونيــة«  »الجزائــر 
جائحــة كورونــا أتــت لتقــدم جملة مــن الدروس 
حول أهميــة االعتماد على ما تتيحــه التكنولوجيا 
ووســائل االتصــال الرقمــي من فــرص لتقليص 
الوقــت والنفقــات والمجهود مبــرزا  أن الجائحة 
ســمحت بوضع مختلف اآلليات والتدابير المتخذة 
سابقا موضع تجربة فعلية وتطوير, وأبانت الكثير 
من الخدمات عن فعاليتها, وســاهمت في تســريع 
الرقمنــة والعصرنة من خال تطوير وتبني آليات 
أخــرى, منها تقنية المحاكمة عــن بعد وجملة من 

الخدمات األخرى المقدمة عبر االنترنيت
 وأوضح رئيس المجلس الدســتوري أن الجزائر, 
وعلــى غــرار دول العالــم, بــادرت إلــى مواكبة 
الظروف االســتثنائية, من خال تكثيف اعتمادها 
على وســائل االتصال الحديثة, ضمانا الســتمرار 
خدمــات القطاعــات المتصلــة بالحيــاة اليوميــة 
للمواطن خاصــة تلك المتعلقة بــاإلدارة والعدالة, 
مشــيرا إلــى أن الهــدف من وراء ذلــك يكمن في 
تســهيل وصــول المواطــن إلى مختلــف المرافق 
والخدمات, وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين 

في جميع الميادين مشــيرا الى   استخدام مختلف 
الخدمــات العمومية االلكترونيــة عن بعد يتم عبر 
مســارات مؤمنــة تتســم بتكنولوجيا عاليــة الدقة, 
تسمح بضمان االتصال بوضوح وبتخزين مختلف 

الوثائق وحتى مجريات االجتماعات
 واستعرض تجربة المجلس الدستوري في التأقلم 
مــع الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونا, 
ومشاركته في العديد من الفعاليات الدولية المتعلقة 
بالقضــاء الدستوري, باســتخدام تقنيــة التحاضر 
عــن بعد, منها الجامعــة الصيفية المنظمة من قبل 
المحكمة الدســتورية التركية يومي 7 و8 سبتمبر 
2020, أين تــم تناول موضــوع »تقييد الحقوق 

والحريات خال الطوارئ الصحية - حالة فيروس 
كوفيــد - 19 نموذجا«, إلى جانب مشــاركته في 
الــدورة العادية ال 125 للجنــة البندقية كما بادر 
المجلس الدســتوري إلى تنظيم فعاليات ترمي إلى 
نشــر الثقافة الدستورية, باســتخدام التكنولوجيات 
الحديثــة, منهــا محادثــات عــن بعــد مــع الخبير 
الدستوري الفرنسي البروفيسور دومينيك روسو, 
حول آليات نشــر الثقافة الدســتورية, بالتعاون مع 
برنامــج األمم المتحــدة اإلنمائــي بالجزائر, وكذا 
ملتقى دولــي يومــي 5 و6 أكتوبر 2020 حول 

مشروع الدستور الجزائري الجديد

nتترقب الوكالة الوطنية لتحســين 
الســكن وتطويره«عــدل« خــال 
العام الجــاري2021 ، تزويد 92 
ألف وحدة سكنية بالكهرباء والغاز، 
حسبما أفاد به أمس السبت، المدير 

العام للوكالة طارق بلعريبي.
وتعمل الوكالة بالتنسيق مع الشركة 
الوطنيــة لتوزيع الكهربــاء والغاز 
لتزويــد  إســتباقية«   « بطريقــة 
الســكنات بمصــادر الطاقــة قبــل 

تسليمها، حسب نفس المسؤول .
وأكــد بلعريبي، خــال لقاء تقييمي 
بين وكالة عدل والشركة الجزائرية 
لتوزيــع الكهرباء والغاز لدراســة 
نتائــج العــام 2020 وآفــاق العام 
2021، أن المؤسســتين ستبحثان 
برنامج العمل وكيفيات التأطير مع 
المديريات الجهوية على المســتوى 

الوطني .
و تهدف المؤسستين حسب بلعريبي 
إلى تنفيذ اشــغال تكون عند حســن 
ظــن المكتتبيــن، من خــال اتخاذ 
االحتياطــات المناســبة قبل موعد 

التوزيع.
شــهادات  تســليم  وبخصــوص 
التخصيــص للمواطنين أكد المدير 
العــام للوكالة وجود عملية تســليم 
وطنيــة شــهر مــارس المقبل، مع 
برمجة تســليم هذه الشــهادات ألي 

مشروع تصل نسبته 75 بالمائة.
وبخصوص فواتير تسديد مستحقات 
اإليجــار للســكنات وغيرهــا، أكد 
نفــس المســؤول أنه بصــدد وضع 
مــع  اإللكترونــي  للدفــع  برنامــج 
مؤسسة القرض الشعبي الجزائري 
، مؤكدا تــرك الخيار للمكتتب بين 

البنك أو البريد .
توحيــد  مشــروع  وبخصــوص 
الفواتيــر بيــن مؤسســة ســونلغاز 
ووكالــة عــدل، أوضــح بلعريبــي 
أن الوكالــة ســتدرس المقتــرح مع 
الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء 

والغاز.
مــن جهته قال الرئيس المدير العام 
للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء 
والغــاز، مــراد لعجــال، إن ســنة 
2020 عرفــت عــدة إجتماعــات 
دوريــة بين الطرفين، بهدف تزويد 

المواطنين بمصادر الطاقة.
وقال لعجال إن سنة 2020 عرفت 
توزيــع أكثــر من 62 ألف ســكن 
مزود بمصــادر الطاقة، مبرزا أن 
مؤسسته تعمل بجد »حتى ال يكون 
المواطن رهينة سكن دون كهرباء 

أو غــاز«، ســيما بعــد منع تســليم 
السكنات غير المزودة بالطاقة.

وتابع :« لن تكون هناك عراقيل..
كل سكنات عدل ستزود في اآلجال 

المسطرة بالكهرباء والغاز«.
ومــن حيــث وســائل العمــل، قال 
لعجال إن كل اإلمكانيات مســطرة 
و ان العتــاد متوفــر، الســيما وأن 
المؤسســة تعمل أيضا على تجسيد 
برامج مناطق الظل و المستثمرات 

والمحيطات الزراعية .
وعــن طــرق التســديد، أكــد نفس 
المســؤول أن الدفــع اإللكترونــي 
متوفر بالمؤسســة منذ سنة 2018 
وأن طريقــة التســديد عبــر البريد 

مازالت متاحة.
ق ـ و

n وأوضــح بلمهــدي، أمــس، فــي 
كلمة لــه بدار القران عشــية الذكرى 
الثانيــة للحــراك الشــعبي، ردا على 
االنتقادات التي طالت مؤخرا خطاب 
بعض األئمة، أن الخطاب المســجدي 
» ال يســبح في الخيــال وهو نابع من 
اهتمامــات المصليــن«، »ونابع من 
اهتمامــات المجتمــع« وأضــاف أن 
منابر المســاجد تجنــد الناس للتصدي 
لــكل األزمات وااللتفاف حول الوطن 
وقد كان حلقة أولى من حلقات الكفاح 
الوطنــي إبان االســتعمار«، وقال إن 
»المــدارس القرآنيــة والزوايا كانت 

تجنــد النفوس األبية وتشــحذ هممها، 
وكانــت الحصن الذي تكســرت عليه 

أنياب االستعمار«. 
مــن جانب آخــر، اعتبــر الوزير أن 
خــروج المواطنيــن فــي 22 فيفري 
ســلمية  مظاهــرات  فــي   2019
بشــعارات مستمدة من الثورة المجيدة 
ومن بيان أول نوفمبر، أثبتت للجميع 
أن الجزائريين »متمسكون بتاريخهم 
وببلدهم ولم ينحرفوا عنه«، و قائا:« 
تلــك المظاهــرات كانتراقيــة أبهرت 
الجميــع، كانــت نوفمبريــة مســتمدة 
مــن أبطالنا ورموزنــا ومن بيان أول 
نوفمبــر 1954،  وهــذا دليــل على 
أن الشــعب متمسك بتاريخه وببلده«، 

وأضــاف بأن »الذين خرجوا في ذلك 
اليوم ..وبعيدا عن كل شخص أراد أن 

يبتز، يركب الموجــة ويخدم أجندات 
أجنبية... لم ينحرفوا أبدا عن الجزائر 

التــي أرادوهــا أن تكــون جمهورية 
ديمقراطية بمبادئ وقيم إســامية كما 
حلم بها أســافنا«، و اعتبــر أن هذا 
اليــوم »يســتحق التخليــد ألن الكثير 
كان يراهن وقتها على نهاية الجزائر 
مثلما راهنوا على ذلك خال العشرية 
الســوداء التي مرت بهــا بادنا«، و 
أكــد أن الحــراك كان واضحا  بعيدا 
عــن المبتزين ويــوم 22 فيفري يوم 

لإليخاء. 
ودعا الوزير، الشــباب إلى التمســك 
بالجزائر بالحفاظ على أمانة الشــهداء 
الذين ضحوا بحياتهم لكي يعيشــوا هم 
في كنــف الحرية واالســتقال، مثلما 
عملت المســاجد والمــدارس القرآنية 

فــي »الحفــاظ على هويــة الجزائر« 
منــذ العهــود القديمة ومســاهمتها في 
وتجنيدهــم«  الجزائرييــن  »تعبئــة 
لمقاومــة العدو الفرنســي، هذا الدور 
الذي- كما قال- ال تزال تقوم به بيوت 
هللا عبــر مرافقة الســلطات العليا في 
كل الظــروف وأخرهــا كان التوعية 
والتحسيس حول تأمين النفس البشرية 
من جائحة كورونــا، واعتبر بلمهدي 
في الســياق ذاته، أن مواجهة كورونا 

»جهاد شرعي«. 
من جهة أخرى أعلن بلمهدي مشروع 
اتفاقيــة إطــار بيــن وزارة الشــؤون 
الدينيــة ووزارة المجاهديــن إلحيــاء 

أعام الجزائر. 
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مسار الرقمنة ليس وليدة الجائحة 
بل إلرادة في مكافحة البيروقراطية

بلمهدي :الخطاب المسجدي نابع من اهتمامات المصلني

تزويد 92 ألف وحدة من سكنات عدل 2 بالكهرباء والغاز هذا العام

وزارة العدل تكشف
التنظيمــي  النــص  إعــداد  يف  الــروع 
الخاص بالمرصد الوطني للمجتمع المدين

nباشــر فوج العمل المكلف بإعداد النص التنظيمي الخاص بتشــكيلة 
ومهام المرصد الوطني للمجتمع المدني أشــغاله أمس السبت, حسب 
مــا أفاد بــه بيان لوزارة العدل.وأوضــح ذات المصدر أن  فوج العمل 
المتعــدد القطاعــات المكلف بإعداد النص التنظيمي المتعلق بتشــكيلة 
ومهام المرصد الوطني للمجتمع المدني باشــر أشــغاله  السبت بمقر 
وزارة العــدل علــى أن يســلم نتائج أعمالــه في اآلجــال المحددة من 
طــرف رئيس الجمهورية, الســيد عبد المجيــد تبون وقد جدد رئيس 
الجمهورية, في خطاب لألمة أول أمس , التزامه بإعطاء مكانة فعالة 
للمجتمــع المدنــي حتى يقوم باألدوار المنوطة بــه, مضيفا بالقول لقد 
أدرجنا في الدســتور الجديد كل ما طالب به الحراك الشــعبي المبارك 
مــن حريــات فردية وجماعية وإعطــاء الكلمة للمجتمــع المدني حتى 

يكون فعاال
 جدير بالذكر أن المرصد الوطني للمجتمع المدني يعد هيئة استشارية 
لــدى رئيس الجمهورية أنشــئت بمقتضــى المادة 213 مــن التعديل 
الدســتوري األخيــر يتولــى أساســا تقديــم أراء وتوصيــات متعلقــة 

بانشغاالت المجتمع المدني
ربيع ـ م 

عين على الحدث
5

رئيس المجلس الدستوري يؤكد يف اجتماع تحضريي لقمة القاهرة

المدير العام للوكالة طارق بلعريبي يؤكد

قال إن الشعارات التي كانت ترفع يف الحراك تؤكد تمسك الجزائريني ببلدهم

أكد رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش، إن مسار الرقمنة في الجزائر ليس وليد الظروف الناجمة عن تفشي 
جائحة »كورونا« بل يعود لسنوات رغبة منها في مكافحة البيروقراطية.

رافع وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي عن الخطاب المسجدي، وقال إنه« ال يسبح في الخيال وهو نابع من اهتمامات المصلين«، و أضاف أن منابر المساجد تجند الناس للتصدي لكل األزمات وااللتفاف حول 
الوطن، و اعتبر أن مواجهة كورونا »جهاد شرعي«، و دعا الشباب بالتمسك بالجزائر وقال إن الشعارات التي رفعت خالل الحراك تثبت تمسك الجزائريين بتاريخهم وبلدهم، وأن الحراك كان واضحا  بعيدا عن 

المبتزين . 

 الجزائر: محيوت ـ ربيع 

الجزائر: سناء- م 



n وفي مذكرة نشرت على موقعها االلكتروني، 
وجهت وزارة المالية رؤســاء المــدراء العامون 
للبنــوك العموميــة بالســهر على معالجــة ملفات 
القــروض في أجل ال يتعــدى ”30 يوما كأقصى 
حد” انطالقــا من تاريخ إيــداع الطلب و”ضمان 
جــودة اإلعــالم و االتصال مــع الزبون من أجل 

فهم جيد لإلجراءات«.
وبخصوص آجال المعالجــة، دعت الوزارة إلى 
التحقيــق في ملف القرض من خالل تأكد شــامل 
لدى اإليــداع ”لتفــادي تمديد غير مبــرر آلجال 
المعالجة الذي يعود غالبــا لنقص وثائق المكونة 

للملف«.
وأكــدت الــوزارة على ضــرورة تقليــص آجال 
معالجة ملفــات القروض التي ال يجب أن تتعدى 
30 يومــا بدء من تاريخ ايداع طلب القرض إلى 
غاية اإلخطار بالقرار النهائي للبنك”، ملحة على 

ضرورة إبالغ الزبون بهذه اآلجال.
وبخصــوص التوجيه واإلعــالم، أمرت الوزارة 
البنــوك ب ”اتخــاذ كل إجراء ضروري من أجل 
تحســين فعال للعملية، الســيما فيما يتعلق بجودة 
االتصــال والمعلومــة التي يجــب وضعها تحت 
تصرف الزبون على مســتوى الوكاالت ومواقع 

االنترنت والبنوك العمومية«.
و شــددت الوزارة علــى أن المعلومــة يجب أن 
تكــون متوفــرة بشــكل دائــم وأن تكــون كاملــة 
ومبســطة لضمان فهم جيد لإلجــراءات وتحقيقا 
لهــذا الهدف، دعت الوزارة البنوك العمومية إلى 
وضع إجراءات ومســارات اإلعالم التي تضمن 
المعالجــة ”المثلى” وفي اآلجال المطلوبة لملفات 

القروض.

إدراج املستخدمني ضمن منطق النجاعة
 وتلــح التعليمة علــى ضــرورة ”إدراج الهياكل 
والمســتخدمين المكلفين بالزبائن وبدراسة ملفات 
القــروض ضمــن منطــق النجاعــة واإلنتاجيــة 
حتى تســجل وظيفة التمويل التحســينات النوعية 
الضروريــة التــي تســمح بمطابقة هــذه الوظيفة 

بأحسن الممارسات الدولية في هذا المجال«.
بشــكل عام وبالنظر إلى مكانــة البنوك العمومية 
على مستوى السوق والمسؤوليات الناجمة عنها، 
يتعيــن علــى كل بنك عمومــي تنظيــم و تدوين 
عمليات اتخــاذ القرار في مجــال معالجة ملفات 
القــروض وضمــان احترامهــا، حســب وزارة 

المالية.
كما تؤكد التعليمة على أن ”احترام هذه المسارات 
وهــذه اآلجــال يعد احد أهم المقاييــس التي تحدد 
نظــرة الزبون إلى جودة الخدمــات وأداء البنوك 

العمومية«.
وبخصــوص ظروف اســتقبال وتوجيه الزبون، 
ألحــت الوزارة على ضرورة إعطاء كل األهمية 
في عملية التسيير اليومي للخدمات لهذه الجوانب 

االستراتيجية حفاظا على سمعة البنوك.
فقــد أصبحت البنــوك مطالبة بمنــح كل األهمية 
لالســتقبال، الســيما من خالل تنظيــم فضاءات 

تضمن راحة الزبون«.
ق ـ و

n شــهد وزير البتــرول والثروة 
المعدنيــة المصــري طــارق المال 
توقيــع 10 عقود جديدة للبحث عن 
الذهــب باســتثمارات أكثر من 11 

مليون دوالر.
وأكــد الوزيــر المصــري على أن 
النجاح الذي حققته المزايدة العالمية 
للبحث عن الذهب واستغالله والتي 
تم إعالن نتائج المرحلة األولى منها 
في نهاية شــهر نوفمبــر الماضي، 
حيث تعطي دفعات قوية لالستمرار 
في تطوير قطاع التعدين المصري.
وشــمل التوقيع 4 عقود مع شــركة 
لرجــل  التابعــة   AKH gold

المهنــدس  المصــري  األعمــال 
نجيــب ســاويرس فــي 9 قطاعات 

بالصحراء الشرقية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه سبق التوقيع 
علــى 5 عقود للبحث والتنقيب عن 
الذهــب ضمــن العــروض الفائزة 
بالمزايدة بإجمالي استثمارات يقدر 
بنحــو 13 مليــون دوالر وذلك فى 
13 قطاعا مع شــركة لوتس جولد 
الكندية وشركة ”ميداف« المصرية 
للتعدين والصناعة وشركة »إبداع 

فورجولد« المصرية.
ق ـ إ

n وصل ســعر عملــة ”بيتكوين” 
الرقمية إلى مســتوى قياسي جديد، 
أول أمــس، حيث تجــاوز عتبة الـ 
56 ألــف دوالر ألول مــرة فــي 

التاريخ.
وارتفــع ســعر عملــة ”بيتكويــن” 
الجمعــة  مســاء   7.8% بحوالــي 
بتوقيت غرينيتش، حيث كانت هذه 
العملــة تبــاع بـــ 56368 دوالرا 

مقابل البيتكوين الواحد.
موقــع  بيانــات  وحســب 
CoinMarketCap، فإن ســعر 
العملة بلغ حوالي 56100 دوالر.
وبشــكل عام ارتفع سعر ”بيتكوين” 
بنســبة %66 خالل الشهر األخير 
على خلفية اهتمام بعض الشــركات 
خصوصا شــركة  بــه،  الكبــرى 

”تسال” التابعة إليلون موسك.
”البيتكوين”  وغذت مكاســب عملة 
مؤشــرات على أنها تحظى بالقبول 
لــدى مســتثمرين كبار وشــركات 
ضخمة من ”تسال” و”ماستر كارد” 

وحتى بنك ”بي إن واي ميلون«.
المســتثمرون تحذيرات  ويتجاهــل 
المحللين مــن أن عملة ”البيتكوين” 
تشــكل ”عرضا اقتصاديــا جانبيا” 

وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار 
األسهم.

ووفقا لموقع ”كوين ماركت كاب”، 
الذي يتابع بيانات العمالت المشفرة، 
فقد دفعت المكاســب األحدث القيمة 
الســوقية للعملة إلــى 982 مليــار 
دوالر، بينمــا تبلغ القيمة الســوقية 
لكل العمالت الرقمية مجتمعة نحو 

1.6 تريليون دوالر.
الرئيــس  موســك  إيلــون  قــال  و 
التنفيــذي لشــركة ”تســال”، التــي 
كانــت تغريداته من أســباب تغذية 
موجــة صعود عملــة ”البيتكوين”، 
قليال  امتالك ”البيتكوين” أفضل  إن 

فحسب من حيازة النقد التقليدي.
كمــا دافــع عــن تحــرك ”تســال” 
فــي اآلونــة األخيــرة لالســتثمار 
فــي ”البيتكويــن”، إذ أدى شــراء 
الشركة ما قيمته 1.5 مليار دوالر 
من ”البيتكوين” إلى تأجيج االهتمام 

بالعملة الرقمية.
لســوق  اإلجمالــي  الحجــم  وبلــغ 
البيتكوين 1.7 تريليون دوالر يوم 
الجمعة، ما يعتبر مســتوى قياســيا 

تاريخيا جديدا له.
ق ـ إ/ وكاالت

n حافظت روســيا على مســتوى 
والمعــدات  األســلحة  صــادرات 
العســكرية فــي العــام 2020 عند 
نفس مســتوى العام 2019، حيث 
بلغت قيمــة تلك الصــادرات العام 

الماضي 13 مليار دوالر.
وقال ألكســندر ميخييــف، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة ”روس أبورون 
إكسبورت«، الشركة المسؤولة عن 
صادرات األســلحة الروسية، أمس 
السبت خالل مشاركته في معرض 
األســلحة ”آيدكــس 2021«، إنــه 
على الرغم مــن العقوبات وجائحة 
كورونــا تمكنــت الشــركة من بيع 
منتجات عســكرية العــام الماضي 

بقيمة 13 مليار دوالر.
وعلى مدى العقــد الماضي احتلت 
روســيا مكانــة رائــدة فــي قائمــة 
العالــم،  فــي  مصــدري األســلحة 
وتبلــغ مبيعاتها الســنوية نحو 15 
مليار دوالر، تشــكل حصة ”روس 
أبــورون إكســبورت« منها حوالي 

13 مليار دوالر.
وفي وقت ســابق كشــف مســؤول 
روســي رفيــع المســتوى عــن أن 
أســلحة  بتصديــر  تقــوم  روســيا 
ومعدات عسكرية إلى أكثر من 50 

بلدا حول العالم.
ق ـ إ/ وكاالت

n تخطط السعودية الستثمار أكثر 
مــن 20 مليار دوالر في صناعتها 
القــادم،  العقــد  خــالل  العســكرية 
فــي إطــار خطط طموحــة لتعزيز 
اإلنفاق العسكري المحلي، بدال من 

االستيراد.
وجاء ذلك بحســب مــا قاله محافظ 
الهيئة العامة للصناعات العســكرية 
بالســعودية، أحمد بن عبــد العزيز 

العوهلي، اليوم السبت.
وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع 
واألنظمــة  األســلحة  مــن  مزيــد 
العســكرية محليا، وتهــدف إلنفاق 
ميزانيتهــا  مــن  المئــة  فــي   50
عــام  بحلــول  محليــا  العســكرية 

.2030
وقــال العوهلي فــي مؤتمر دفاعي 
بأبوظبي: ”وضعت الحكومة خطة 
كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات 
العســكرية  الصناعــة  فــي  دوالر 
بالمملكــة العربية الســعودية خالل 
العقــد المقبل، ومبلغا مســاويا على 

البحث والتطوير«.
وأضــاف أن المملكــة تعتزم أيضا 
األبحــاث  علــى  اإلنفــاق  زيــادة 
العســكرية والتطويــر من 0.2 في 
المئــة إلى حوالي أربعــة في المئة 
مــن اإلنفاق علــى التســلح بحلول 

.2030
ق ـ إ/ وكاالت

n وانهــت العقود اآلجلة للذهب تعامالت أمس 
عنــد 1777 دوالر لألونصــة، بارتفــاع طفيف 
نســبته %0.14 عن سعر التسوية السابقة، فيما 
بلغــت العقــود الفوريــة للذهــب 1784 دوالرا 

لألونصة، بزيادة نسبتها 0.48%.
وقــال خبــراء إن الذهــب ســيواصل الخضــوع 
لضغوط بســبب التفاؤل المحيط بتعافي االقتصاد 
العالمــي، وبيانــات اقتصاديــة قويــة، وارتفــاع 

العوائد واستقرار الدوالر.
ق ـ إ

n وذكــرت وكالــة ”بلومبــرغ” 
وغــرب  وســط  مناطــق  أن 
المتحــدة  وجنوب الواليــات 
األمريكية، وخاصة والية تكساس، 
تشهد موجة برد شديدة، األمر الذي 
أدى إلى انخفــاض اإلنتاج في أكبر 
حقــل نفطــي في حــوض برميــان 

بوالية تكساس بنسبة 65%.
وأشــارت الوكالــة إلــى أن اآلبــار 
مغلقة والمعــدات تتعطل، في وقت 
هبطــت فيه درجة الحرارة إلى 18 
درجة تحت الصفر، وهذا لم يحدث 

منذ العام 1989.
المتحــدث  روس،  غــاري  وقــال 
”بــالك  التحــوط  صنــدوق  باســم 
”الخســائر  إن  إنفســتورز”  غولــد 
كبيــرة، فقد انهــار إنتــاج النفط في 
فقبــل  تقريبــا.  البالد بواقع الثلــث 
موجة الصقيع كان اإلنتاج عند 11 

مليون برميل يوميا«.
ووفقــا لوزارة الطاقة األمريكية فقد 
انخفــض إنتــاج الغاز فــي المنطقة 
الجنوبيــة الوســطى بمقــدار 178 
مليــون متــر مكعب يوميــا. وتقول 
تقديــرات الوكالة أن حوالي 30% 
مــن طاقات اإلنتاج المحلية معطلة، 

وحوالــي %7 فــي جميــع أنحــاء 
البالد.

مــن  أفادت بيانــات  جهتهــا  مــن 
”بيكــر هيوز” بأن شــركات الطاقة 
األمريكيــة خفضــت هذا األســبوع 
عدد حفارات النفــط والغاز العاملة 

للمرة األولى منذ نوفمبر الماضي.
النفــط  تكريــر  شــركات  أن  كمــا 
)المصافي( في تكســاس علقت نحو 
خمس طاقة تكرير النفط في البالد، 
من جراء انقطاع الكهرباء والبرودة 

القاسية.

بدورها تتوقــع مصادر أن تســتعد 
الشــركات الســتئناف اإلنتاج اليوم 
مع عودة التيار الكهربائي وخدمات 

المياه ببطء في الوالية.
ق ـ إ

األحد 21 فيفري  2021
الموافق لـ 9 رجب 1442

إلزام البنوك العمومية بمعالجة ملفات 
القروض في مدة ال تتعدى 30 يوما

الحكومة المرصية تسمح لنجيب 
ساويرس بالبحث عن الذهب يف الصحراء

عملة ”بيتكوني” الرقمية تحطم
 رقما قياسيا جديدا

روسيا صدرت ما قيمته 
13 مليار دوالر من األسلحة

السعودية تستثمر أكرث من 20 مليار 
دوالر يف الصناعة العسكرية

موجهة إىل أكرث من 50 بلدا حول العالم

الذهب عند أدىن مستوى يف 7 أشهر

انهيار إنتاج النفط والغاز يف الواليات المتحدة

عين على االقتصاد 6

أعطت وزارة المالية تعليمة للبنوك العمومية تتعلق بتقليص آجال معالجة ملفات القروض التي يجب أن ال 
تتعدى 30 يوما قصد تحسين استقبال وتوجيه الزبون.

مع اتجاه المستثمرين نحو األصول األخرى أغلقت أسعار الذهب، في تعامالت أمس األول، على ارتفاع طفيف، مسجلة أدنى 
مستوى في 7 أشهر.

بسبب الطقس البارد غير الطبيعي، يجري إغالق آبار النفط في الواليات المتحدة، كما أن مصافي النفط تتوقف عن العمل، 
وكل ذلك يتزامن مع سحب كميات من النفط من مستودعات التخزين األمريكية. 

يف تعليمة وزارية لتحسني الخدمات المقدمة
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nووحســب المعلومات المســتقاة من جهات محلية 
،فإن تكلفة إنجاز مشــروع مصنــع الزيوت النباتية 
وصلت الــى 3000 مليار ســنتيم ،منها80 بالمائة 
مصدرها  القروض البنكية بما يعادل 2400 مليار 
سنتيم ،ويمر مشروع القرن بالنسبة للتجمع السكاني 
بــازول بمرحلة خاصة وأمــام مصير مجهول لتعقد 
وضعيتــه، رغــم تطمينــات وزير الصناعة ســابقا 
بإعادة بعث هذا المشروع الهام من جديد لكون بقائه 
على هذا الحال يمثل خسارة كبيرة لالقتصاد الوطني 
واهدارا للمال العــام ،طالما أن غالفه المالي ارتكز 
على القروض البنكية ،التي كانت تمنح بيســر لمثل 

هذه الجماعات ،التي وصفت بالعصابة .
ويعيش حاليا مصنع الزيوت االســتثماري في وضع 
اليحســد عليه،حيــث أن بعض تجهيزاتــه تتعرض 
للتلــف ســواء تلــك التــي تــم تركيبهــا بالمصنع أو 
تلــك العالقــة بميناء جن جن بســبب تأخر إجراءات 
الجمركــة منــد أزيد مــن ســنة ،والتي تــم اقتناؤها 
بالعملــة الصعبة ،وبموازاة ذلك علمنا بفتح تحقيقات 
أمنيــة ذات صلــة بطــرق منــح المشــروع ومــدى 
مطابقــة اإلجراءات اإلدارية مــع القوانين المعمول 
بهــا ،خاصــة وأن صاحب المشــروع متــورط في 
قضايــا فســاد،وأغلب مشــاريعه االســتثمارية عبر 
الوطــن مشــلولة حاليا، ونظــرا ألهمية المشــروع 
هــذا االقتصاديــة واالجتماعية يتفق الجميع ســواء 
المواطنيــن أو المنتخبيــن ،الذين تحدثنــا اليهم ،بأنه 
البد من الحكمة في تســيير هذه المنشــأة االقتصادية 
الهامة بآليات جديدة تضمن الســرعة في إنقاذها من 
التهميــش وضيــاع الوقت ،لما توفــره من مناصب 
شــغل والحفــاظ علــى المــال العــام الذي اســتهلك 
لحــد األن في المشــروع  ناهيك عن دعــم الحركة 
االقتصاديــة بالواليــة جيجل ،التي تشــهدها بإنجاز 

المنطقة الصناعية بالرة.
وبخصوص فرص التشغيل بالمصنع،علمنا بأنه مع 
تقدم األشغال به ارتفع عدد العمال الى أزيد من 300 
عامل،حيث نسف مشكل البطالة ولو جزئيا وخاصة 
مــن أبناء المنطقة غير أن هؤالء العمال المشــتغلين 
بالمصنع تعرضوا للتســريح اإلجباري والحتمي مع 
توقف األشغال خالل الثالثي الثاني من سنة 2019 
بعــد إيــداع األخوة كونينــاف الحبــس ، ليحالوا آليا 
على البطالة والمصير المجهول وانطلقوا بعدها في 
رحلــة البحث عن الجهــة التي بإمكانهــا أن تمكنهم 
مــن أجورهم المتأخرة و تضمن لهم مواصلة العمل 

،خاصة وأن أغلبهم أرباب عائالت ومصدر رزقهم 
الوحيــد ، وقد دخل العمال فــي احتجاجات إليصال 
صوتهــم للســلطات العليــا للبالد، ونفــس الوضعية 
عاشــها أغلب المقاولين والمورديــن المتعاقدين مع 
المشــروع الى أن أصبحت الورشات في حالة شلل 
تام و انســحاب كلي للعمال ،الذين يئســوا من وجود 

حلول بالنظر لتعقد وضع صاحبه.
وبــرأي المنتخبيــن الذين تحدثنا اليهــم ،فإن ِرؤيتهم 
واحدة عموما،حيث يرون أنهم سيبدلون جهدا كبيرا 
بالتنســيق مع كافة الســلطات من أجل استكمال هدا 
المشــروع الذي يوجد في الرتوشــات األخيرة سيما 
وأن تقدم األشــغال بــه تفوق 70 بالمائــة وبإمكانه 
توفيــر حوالــي 2000 منصب شــغل بين مباشــر 
وغيــر مباشــر ،مما سيســاهم في التقليل من نســبة 
البطالة وكذا المســاهمة في تنميــة الصناعة المحلية 
والوطنية،وتخوف الجميع حاليا هو إمكانية تعرض 
التجهيــزات والعتــاد، الــذي تــم تركيبــه بالمصنع 
أو الــذي لــم يركب بعــد إلــى التلف ،الســيما وأن 
تجهيــزات الزيــوت حساســة جدا جــراء تعرضها 
للتيــارات الهوائيــة البحريــة والملوحــة والرطوبة 
خاصــة وأن الهيكل العام للمصنع مــن الحديد،وفي 
ذات الوجهة،ســبق  لعضو مجلــس األمة عن والية 
جيجل السيد فؤاد سبوتة وأن صرح لوسائل اإلعالم 
بخصوص المشــروع بأن األمر يســتدعي التحرك 
العاجــل للمصفي مــع الوصاية والســلطات المحلية 
إليجــاد حل للمشــروع المتواجد فــي حالة ال تبعث 

على االرتياح حتى من حيث منظره ،تفاديا لتسجيل 
خسارة ســواء للدولة الجزائرية، التي منحت قرض 
بالمالييرلصاحــب المشــروع وأيضــا لتفــادي تلف 
التجهيزات المقدرة أيضا بمئات الماليير والمعرضة 
لكل اشــكال التلف والفســاد في وضعيتهــا الحالية ، 
وبالتالي العقالنية وحســن التصرف يقتضيان إعادة 
بعث المشــروع من جديــد والمســؤولية ملقاة على 
عاتــق هاتــه األطــراف المعنية ، خاصــة وأن هذا 
المشــروع سيسهم حين االنتهاء منه في خلق المئات 
مــن مناصب العمــل لخريجــي الجامعــة والتكوين 
المهنــي ، كما ســيخلق حركية اقتصاديــة وتجارية 

كبيرة المنطقة في أمس الحاجة إليها. 
 ويأمل سكان والية جيجل بما فيه جمعيات المجتمع 
المدنــي والمنتخبين  ،الذيــن عبروا لنا عن آرائهم ، 
أن تتحرك السلطات العليا للبالد وعلى رأسها رئيس 
الجمهورية الســيد عبد المجيد تبون قصد إعادة بعث 
المشــروع وتفــادي خســائر إضافية ،وهــذا بوضع 
خطة الســتكمال روتوشاته األخيرة،ومن تم ايصاله 
الــى بر أمــان وتطلعــات مواطني الواليــة عموما 
وســكان بلدية الطاهير خصوصا،يشــار الى أن هذا 
المشــروع ،الذي أســتهلك 16 هكتــار من أراضي 
بــازول و8 هكتارات من ميناء جن جن ،قد لقي في 
بداية تجسيده مطلع سنة 2015 رفضا تاما من قبل 
سكان بازول بمبرر تأثيراته السلبية للبيئة الى درجة 

توقيف عدد من المحتجين آنذاك.

nو بحســب أحــد ممثلــي المجتمــع المدني في 
تصريح »عين الجزائر«، فإنهم ملوا من تكرار 
مثل هــده االنقطاع المتكــررة للتيار الكهربائي 
حتــى بــدون أي أعــذار مســبق مــن الوكالــة 
التجارية بتمالوس التي تفضل في كل مرة عدم 
الــرد حتى علــى احتجاجاتهــم و ال تبرير تلك 
االنقطاعــات، و أضاف محدثنا، بأنهم راســلوا 
مدير الوالئي لشــركة قصــد التدخل لوقف هذا 
المسلسل الذي أصبح كابوس يؤرقهم باستمرار 
و يتســبب لهم في خســائر ماليــة كبيرة،خاصة 
في إتالف التجهيزات الكهرومنزلية و الســلع و 
خاصة بالنسبة للخبازين و أصحاب الحلويات و 
الجــزارة، غير أن وعوده ظلت مجرد كالم  ال 
غير، حيث لم يتدخل لوقف معاناتهم ، و هو ما 
دفع بهم إلى التهديــد بالتصعيد من احتجاجاتهم 

في األيام المقبلة خاصة و الشتاء طويل.
مدير الوحدة التجارية ،بسونلغاز من جهته، ردا 
على مطالب المحتجين، بأن تكرار االنقطاعات 
خــارج عن نطاق الشــركة، و هــي أمور تقنية 

هــي أالن محل صيانة مــن قبل مقاوالت مكلفة 
بهــذا الغرض هــي تعمل في الميــدان، كما أن 
عصابات سرقة الكوابل النحاسية كبدت الشركة 

خســائر ماليــة كبيــرة و تســبب في مثــل هذه 
اإلنقطاعات التي ســوف يتحكم فيها إنطالقا من 

الثالثي الثاني لسنة الجارية.

متفرقات

ســكان حي البنــاء الذايت بســكيكدة 
يستغيثون يف سكيكدة

n يعانــي، قاطنــو حي البنــاء الذاتي في والية ســكيكدة، من حالة مزرية 
وذلــك جراء المشــاكل المتواجــدة بالحي، الســيما االنفجار الدائــم لقنوات 
الصــرف الصحي، مما تســبب لهم في وضعية حرجــة باتت تقلقهم، زادها 

التذبذب الحاصل في توزيع مياه الشرب. 
أبدى هؤالء الســكان تخوفهم من انتشــار األوبئة واألمراض وســط السكان 
سيما األطفال األكثر عرضة للمرض، ناهيك عن تلك الروائح الكريهة التي 
تسد األنفاس، يحدث هذا في ظل تجاهل السلطات المحلية النشغاالتهم، وقد 
أعرب العديد من ســكان الحي وأصحاب المحالت عن اســتيائهم الشديد من 
تردي الوضع بســبب تسرب المياه القذرة، ناهيك عن الروائح الكريهة التي 
طالت بيوتهم وهو ما بات يهدد ويشــكل خطرا كبيرا على صحتهم وصحة 
أطفالهــم، وفي الســياق ذاتــه يقول أحــد قاطني الحي أنهم يمــرون صباحا 
ومســاء على هذه المســتنقعات التي تزداد ســوءا و صــارت معروفة لدى 
العام والخاص في المنطقة، حيث أصبحوا مضطرين إلى استنشاق الروائح 
الكريهــة التي تعود عليهم بالضرر الســيما األطفــال الذين أصبحوا يلعبون 
أمام هذه المياه القذرة والقفز فوقها و ما زاد تذمرهم هو سياسة التجاهل التي 
تنتهجهــا الســلطات المحلية وعدم اكتراثها للمعانــاة اليومية التي يصارعها 
جراء تلوث المحيط والروائح النتنة التي تتقزز لها األنفس متســائلين كيف 
ســيكون مصير السكان واألطفال الذين ليس لهم مساحات خضراء أو مكان 

يذهبون إليه غير المكوث في حيهم.  
وأمام هذه الوضعية المزرية يناشــد ســكان هذا الحي المصالح المعنية تلبية 
مطالبهم المتكررة في حل هذا المشكل جراء انسداد وانفجار هذه البالوعات 
التي قد تؤدي إلى غلق الطريق والتسبب في كارثة بيئية خطيرة قد ال تحمد 
عقباها، إلى جانب تزويدهم بمياه الشروب، حيث أكدوا أنهم اليشربون خوفا 

من إصابتهم بأمراض تنجم عن اختالط مياه الشرب بالصرف الصحي.
نورالدين ب

قــايت  مــن  بمقــرة  تشــجري  حملــة 
بقسنطينة

 
n نظمــت، يــوم أمــس، 
جمعيــة »الصدقة الجارية« 
حملــة تشــجير لمقبــرة من 
قالتــي الواقعــة أمام مشــتة 
وشــتاتي ببلدية ابــن باديس 

بقسنطينة.
غــرس  التــي  العمليــة 
 400 حوالــي  خاللهــا 
حوالــي   بحضــور  شــجرة 
40شــخص، تمت بالتنسيق 
اليتيــم  كافــل  مــع جمعيــة 
والكشــافة »فوج الســبيل« 
ومحافظة  المعاقين  وجمعية 
أوراس  وصفــاء  الغابــات 

وبحضور رئيس البلدية.
وتعد هذه العملية الثالثة من تنظيم ذات الجمعية، التي تأسست منذ أسبوعين 
فقــط، والمتكفلة بتنظيــف المقابر ومرافقة أهل الميــت حيث كانت الخرجة 
األولى إلى مقبرة ســيدي العربي أين غرســت 400 شــجرة، و50 شجرة 

بمقبرة الشهداء.
وتتركز خدمات ومهام الجمعية على تكفين الموتى، والسعي للحصول على 
ســيارة اسعاف لنقلهم، والسعي لتوفير مستلزمات الدفن على مستوى مقابر 

البلدية والسهر على نظافتها، سواء المركزية منها أو المجاورة.
وتعتزم الجمعية تنظيم خرجة أخرى إلى وســط بلدية ابن باديس األســبوع 

القادم، وتدعو المواطنين لمد يد العون وغرس أكبر عدد من األشجار.
آالء مزياني 

إحباط محاولة هجرة غري رشعية لسبان 
بالقل يف سكيكدة

n تمكن، فجر أمس، خفر الســواحل في القل غربي والية ســكيكدة، من 
توقيف 21 مهاجرا غير شرعي، بمنطقة تمنارت بإقليم بلدية الشرايع.

وحســب مصادرنــا، فإن العملية تــم إحباطها من قبل خفر الســواحل بالقل 
أميال بحرية من شاطيء لقبيبة قرب تمنارت ببلدية الشرايع ، حيث تتراوح 
أعمارهم بين 19 و46 ســنة، وينحدرون من واليات ســكيكدة، قســنطينة 
وبجايــة،وكان المعنيون،حيــث كانــوا  على متن قارب خشــبي الصنع، تم 
اعتراضهم في عرض البحر  من قبل خفر الســواحل، قبل توقيفه والقبض 
عليه،كمــا أســفرت العملية أيضا عن حجــز معدات ولــوازم الهجرة الغير 
شرعية.نشير فإن الموقوفين تم تسليمهم إلى الجهات األمنية المختصة إقليميا 

إلتمام اإلجراءات المعمول بها.
نورالدين ب

3000 مليار  يف مهب الريح وتجهزياته معرضة للتلف
مشروع مصنع الزيوت النباتية في 

بازول أمام مصير مجهول
n هكذا  أحال  كونيناف مئات العمال عىل البطالة يف جيجل

بينما مدير التوزيع بسكيكدة طمأنهم
احتجاجات بتمالوس عىل تواصل انقطاع التيار الكهربايئ 
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يشهد مشروع مصنع الزيوت النباتية  المحاذي لميناء جن جن بمنطقة بازول المنتمية إداريا لبلدية الطاهير بجيجل حالة 
من الركود أدت إلى تسريح مئات العمال وتوقف عملية إنجازه من قبل شركتين صينيتين وعدد من المقاوالت  الجزائرية 

المناولة،وهذا في أعقاب إيداع أصحاب المصنع اإلخوة كونيناف السجن مند قرابة عامين بتهم تتعلق بالفساد.

أحتج، أمس، عدد من مواطني قرى و »مركز« بلدية تمالوس غربي والية سكيكدة، على تواصل االنقطاعات لتيار الكهربائي 
باستمرار، و هي العملية التي تتكرر كل مرة و خاصة نهاية كل أسبوع، مما يتسبب في إتالف التجهيزات الكهرومنزلية و كذا 

بعض المواد الغذائية و إحالة الصحاب المخابز و باقي التجار على عطلة إجبارية.

جيجل : نصرالدين دربال 
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متفرقات

n إلــى ذلــك  دخل ســكان والية 
قالمــة منــذ شــهر تقريبا فــي رحلة 
البحــث عن كيس حليــب ، غير انهم 
تفاجؤوا بغيابه عن المحالت ألسباب 
مجهولــة، ما اضطر العديد منهم إلى 
االستعانة بالواليات المجاورة كعنابة 
و قســنطينة و حتى والية أما البواقي 
من أجل توفير هاته المادة خصوصا 
للعائــالت التي تمتلك أطفــال، وبعد 
أيــام مــن البحــث تــم توفيــر بعض 
االكياس بالوالية غير أن عملية البيع 
تتــم بإلزامية اقتناء أكيــاس البقر مع 
كيــس حليب ، ما خلــق تذمرا كبيرا 
لدى الساكنة، واتهموا التجار بالجشع 
والمحابــاة فــي منح كيــس الحليب، 
وهــو ما نفاه التجــار الذين أكدوا أن 
أكيــاس حليب البقر يتــم فرضها مع 
أكياس الحليــب من أجل إتمام عملية 

البيع.
كمــا اشــتكى بعــض المواطنين في 
حديثهم لجريدة »عين الجزائر«، أن 
ســعر الكيس الواحد من الحليب بلغ 
35 دينــار جزائري مع إلزامية أخذ 
حليب البقر أو اللبن أو الشــربات، و 
أضــاف الســكان أن بعض المحالت 
أوقفــت بيع هذه المادة بســبب توقف 

قنــوات التوزيع توقفــت عن العمل، 
كما هو الحال ببلديات بوشقوف، بني 
مزليــن ، جبالة خميســي و تاملوكة 
هاتــه األخيرة التي اضطر ســكانها 

للتنقــل إلــى واليتــي قســنطينة وأما 
البواقــي من أجل اقتنــاء هاته المادة 
الحيويــة. وتبقــى مديريــة التجــارة 
بالواليــة تلتزم الصمت ، بعد فشــلها 

في حــل أزمة الحليب في ظل غياب 
اســتراتيجية واضحــة لتســيير هــذا 

الملف.
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منتجون يرمون الصيصان والكتاكيت 
في األودية والخالء بباتنة   

أزمة حليب خانقة يف قالمة 
 إلزامية رشاء حليب البقر ومديرية التجارة تلزتم الصمت 

يتدرج ســعر الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج  يوما بعد آخر نحو الحدود القصوى ،وهو مرشــح  إلى االرتفاع من جديد على 
مقربة من شهر رمضان المبارك.

رئيس الشعبة يشتكي ارتفاع أسعار تغذية الدواجن

n  وتواجه شــعبة تربية الدواجن 
فــي واليــة باتنــة مند بضعة أشــهر 
صعوبــات تنظيمية وهيكلية وأخرى 
تابعة الرتفاع أسعار المواد األساسية 
التي تدخل ضمن السلسلة االنتاجية، 
بما فــي ذلك األدوية المســتعملة في 

مكافحة أمراض الكتاكيت 
وكانــت واليــة باتنــة قــد تصدرت 
قائمة اكبر المنتجين في الجزائر من 
الدجــاج الحي في ســنة الفين وســتة 
عشــر بازيد من مليونــي دجاجة في 
السنة غير أن هذه الكمية سرعان ما 
تهــاوت فــي العام الدي تــاله  جراء 
افــالس العديد مــن المنتجيــن الذين 
اضطــروا لغلق  مداجنهــم وتحويل 
هــدا النشــاط االقتصــادي المهم الي 
فــروع انتاجيــة اخــري ومنهم ممن 
اغلق مدجنته وينتظر ســاعة امكانية 

حدوث مستجدات مناسبة

وكانت كل بلديــة ريفية وذات طابع 
فالحــي فــي الواليــة تســتوعب  ما 
بين مائتيــن الي مائة وثالثين مدجنة 
متخصصــة فــي انتاج لحــم الدجاج 

والبيــض والكتاكيــت التي  تســتغل 
فــي  انتــاج الدجــاج ،وذلــك أثنــاء 
الفتــرة الذهبية لهذه الشــعبة ،إال أن 
العــدد االجمالي للحظائــر ال يتعدى 
في الوقت الحاضر العشــرين مدجنة 
تنشــط بصفة منتظمة علي مســتوي 

كل بلدية ما عدا الكبيرة منها.
الثابــت  الســعر  كان  أن  وبعــد 
للكيلوغــرام الواحد مــن لحم الدجاج 
ال يتعدى المائة وعشــرين دينار قفز 
إلى  مائتين وســتة وعشرين ، أي ما 
يعادل زيادة تقدر بأزيد من الضعف  
فــي مــا يجــد باعــة لحــم الدجــاج 
صعوبــات في الحصول علي الكمية 
المطلوبة للبيع في الوقت الذي تزداد 
فيه أســعار الســمك ولحــم الخروف 

والماعز ارتفاعا جنونيا .
ويشير رئيس شــعبة تربية الدواجن 
بغرفــة الفالحة لوالية باتنة ان تربية 
الدواجن في الوالية تعاني من ارتفاع 
اســعار المواد االولية المستعملة في 

السلســلة االنتاجية من ذلك أن سعر 
الــدرة فــاق  4500 دينــار للقنطار 
الواحد والصوجة قفزت  من 5000 

إلى 12 ألف دج  الف دينار للقنطار 
الواحد واالعالف استقرت في حدود 
ســبعة االالف دينــار للقنطار الواحد  
وهنــاك زيــادة أخــرى باهظــة في 
االدويــة  وتكاليف االنتــاج األخرى 
ووجــد المنتجون انفســهم في مازق 
صعب حيث اصبحوا يبيعون انتاجهم 
بنفــس المصاريف التي انفقوها علي 

المنتوج.
وقال منتجــون انهم اضطــروا أمام 
هــده الوضعيــة الكارثيــة الى رمي 
الصيصــان والكتاكيت فــي األودية 
وفي الخــالء واضطر آخــرون الي 
بيعها بأســعار بخسة لم تتعد الخمسة 
دنانيــر للكتكــوت الواحــد واخرون 
وال  األبــد  الــي  مداجنهــم  اغلقــوا 
يفكــرون في العودة الى هذا النشــاط 
مطلقــا ويلقي المنتجون بالمســؤولية 
الكاملة علــي هياكل الدولــة المكلفة 
بالفالحــة  والتي لم تتدخل في الوقت 
المنتجين ومرافقتهم  المناســب لدعم 
فــي تخطــي صعوبة االفــالس  من 
خــالل تدابيــر اجرائيــة وتنظيميــة  
تحــدث التوازن بيــن تكاليف االنتاج 
واالســعار المطبقة في السوق في ما 

يتعلق بعوامل االنتاج .

بعــض المداجن المنتشــرة في الجهة 
الجنوبيــة للوالية انطالقــا من بلدية 
عيــن التوتة إلى  بلدية بيطام  أرهقها 
غياب المياه  حيث ينفق المنتج مابين 
صهريج الى اثنيــن في اليوم للحفاظ 

على سالمة الدجاج والكتكوت 
المنتجون يطالبون الدولة باستحداث 
هيــاكل تنظيمية  تتكفــل بمرافقة هذه 
الشــعبة والتدخل في الوقت المناسب 
لدعمها ورفــع العراقيل المادية عنها 
حتي تعود إلى  االندماج في المجهود 

العام لتطوير االقتصاد الوطني.
كان معــدا للتســويق ..حجــز 
وإتــاف قنطارين مــن الدجاج 

الفاسد بباتنة
قامــت أمــس مصالح األمــن لوالية 
باتنــة بإتــالف كمية معتبــرة قدرت 
بقنطاريــن مــن مادة الدجاج الفاســد 
بمركز الردم التقنــي باألبيار بوالية 
باتنة، وذلك بعد حجزها من قبل ذات 
المصالح بالقطب العمراني حملة 3.

حيث كانت الكمية المحجوزة موجهة 
لالســتهالك البشــري دون احتــرام 
الشــروط الصحية للحفــظ مما يؤثر 

على سالمة المواطن.

n دعــت نقابــة ســيدار الحجار 
الحكومــة إلــى ضــرورة تجســيد 
اســتقرار  أن  وعودها،معتبــرة 
المركب خط أحمر ، وأنه ال مجال 
ألي تحــرك أو منــاورة قــد تدخل 
عمالق الحديد في متاعب جديدة .

الخميــس،  أمــس  أول  وتــرأس، 
الســيد األمين العــام لنقابة مركب 
الحديــد والصلب ســيدار  الحجار 
عزيز باي و أعضاء مكتب اللجنة 
المشــاركة برئاســة ســعيد صيــاد 
اجتماعــا للمجلــس النقابــي والذي 
جمع بيــن جميــع أعضــاء النقابة 
المؤسسة ومكتبهم النقابي  عرض 
فيه حصيلة النشــاط النقابي لســنة 
2020 و مخطــط ترســيم العمال 

المتعاقديــن بالصيغتيــن المتعارف 
عليهما 

وتــم خــالل االجتمــاع المذكــور 
الكشــف عــن الوضعيــة الصعبة 
التي يمــر بها المركــب آملين من 
الحكومة دعمهم و تجســيد الوعود 
التــي قطعتهــا من أجــل النهوض 

بالمركب
و أكــدت النقابة في بيــان لها على 
أنها ســتكون على الــدوام الحصن 
المنيــع الــذي يقــف فــي وجه كل 
المؤامرات و الدســائس الخارجية 
و لــن تســمح ألي كان التدخل في 
الشــؤون الداخليــة للمركــب و أن 

استقرار المركب خط أحمر.
بوثينة .س 

مشــتة  ســكان  يطالــب   n
تاجنانــت التابعــة لبلديــة واد 
المــاء بوالية باتنــة والتي تقع 
في اقصي شــمال شرق البلدية 
مــن رئيــس المجلس الشــعبي 
البلدي التحرك لتهيئة الطريق 
الــدي يربــط المشــتة بالبلدية 
العابــر  الوطنــي  وبالطريــق 
الي الدائــرة والوالية واوضح 
الســكان في مطلبهم الدي تبلغ 
به المير مرات عديدة حســبهم 
ان هــدا الطريــق اصبح غير 
صالح بالمرة لالســتعمال وهو 
عبارة عــن درب ريفي مليء 
بالحجــارة والمطبــات الكثيرة 
والتي تعيق السير عبره سواء 
علــي  حتــي  او  بالمركبــات 
االرجل  كما تكثر عليه البرك 
المائيــة واالوحال في الشــتاء 
ويصبح من المتعــذر االنتقال 
عبره إلى مركز البلدية أو إلى  

أية جهة أخرى

إلــى  الطريــق  فســاد  وأدى 
منــع المؤسســة الوطنية للغاز 
والكهرباء مؤخرا من االنطالق 
بالغــاز  المشــتة  تزويــد  فــي 
مــن خــالل تجســيد مشــروع 
اســتفادت به في اطار مناطق 
الظل بينمــا  يرفض أصحاب 
المركبات العادية وحتي سائقو 
الجــرارات االنتقال الي القرية 
عندمــا يطلــب منهــم توصيل 
مواد البنــاء والمــواد الغذائية 

الي سكان المشتة. 
رئيــس البلدية أكد أن األولوية 
فــي مــا يخــص المشــتة هي 
توصيــل الغــاز الطبيعي إليها 
وتعمــل البلديــة مع ســونلغاز 
الــدي  المشــروع  إلنجــاز 
اســتفادت به في اطار مناطق 
التفــرغ  يتــم  وبعدهــا  الظــل 

إلنجاز الطريق وتهيئته  
محمد .غ

n طالب العشرات من المواطنين 
بالمقاطعة اإلدارية بريكة اإلسراع 
في االعالن عن قوائم المســتفيدين 
االجتماعيــة  الســكنات  وتوزيــع 
المتواجــدة بطريق مــدوكال والتي 
انتهت األشــغال بها األشــغال منذ 
مدة ولم توزع بعد على مســتحقيها 

و البالغ عددها 850 مسكن.
وفي ســياق آخر طالب سكان ذات 

المقاطعة ومــا جاورها من بلديات 
اإلســراع في افتتاح عيــادة التوليد 
الجديــدة المتواجــدة على مســتوى 
طريق مــدوكال والتــي انتهت بها 
األشــغال منذ فترة طويلة متسائلين 
مطالبيــن  التأخيــر  ســبب  عــن 
السلطات بالتدخل في أقرب وقت.
فوزي .ج

n ســجلت مصالح مديرية 
الحمايــة المدنية بوالية قالمة 
حادثي مرور خطيرين حالل 
24 ســاعة األخيرة نجم عن 
اصطــدام بيــن ســيارتين و 
اصطدام تسلســلي لمجموعة 
من الســيارات. حيث تدخلت 
الوحــدة الرئيســة يــوم أمس 
على الســاعة الثامنة صباحا 
من أجل حــادث مرور على 
مستوى الطريق الوطني رقم 
21 في منطقة عين بوشيحة 
بعد اصطدام تسلســلي لثالث 
ســيارات ، منهــا ســيارتين 
ســياحيتين وواحــد نفعية ما 
6 ضحايــا  الحــادث  خلــف 
منهم ضحية مــن جنس ذكر 
و 5 اناث تتــراوح أعمارهم 

مــا بيــن  عاميــن ونصف و 
42 ســنة تم إسعافهم و نقلهم 
من طــرف أعــوان الحماية 
المدنية. كما تم يوم أول أمس 
تسجيل حادث آخر بالطريق 
الوطنــي رقم 16 الرابط بين 
عنابــة وســوق اهــراس في 
الرابــط بيــن مجــاز الصفاء 
وعيــن تحميميــن تمثــل في 
انحراف وانقالب ســيارة من 
نوع سايل أســفر عن إصابة 
شــخص واحد من جنس ذكر 
25 ســنة له اصابات متعددة 
تم اسعافه في عين المكان من 
طرف أعوان الحماية المدنية 
و نقله المؤسســة االستشفائية 

بوشقوف.
خديجة.ز

يعيش سكان والية قالمة أزمة حليب خانقة ،حيث أصبح الحصول على كيس حليب بمثابة حلم بعيد المنال، بالرغم من المساعي 
الحثيثــة للدولــة الجزائريــة لتوفير هاته المادة عن طريق دعم المواد األولية و تقديم تســهيالت أمام المنتجين و الموالين و حتى 
الموزعين، غير أن هذه األزمة لم تجد حلول جدرية ، وهو ما فتح الباب على مصرعيه أمام االنتهازيين من التجار والموزعين، 

وكل يرمي الكرة في ملعب اآلخر.

نقابة سيدار الحجار تدعو اىل تجسيد 
الوعود تؤكد ان استقرار المركب خط احمر

سكان مشتة تاجنانت بواد الماء 
يف باتنة  يطالبون بإصالح الطريق 

سكان بريكة يطالبون باإلعالن
 عن قوائم السكنات االجتماعية

7 جرحى يف حاديث مرور خالل 24 ساعة بقالمة
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متفرقات 

n الواقــع يكشــف  أن قطــاع الصحــة بوالية 
تبسة  يسير إلى الخلف وفي أحسن األحوال سير 
ســلحفاة  ـــخاصة فيما يتعلق ببعــض األمراض 
التي تفشــت بصورة رهيبة بتبسة خالل العشرية 
الماضية ومنها طب العيون  الذي يأتي في مقدمة 
التخصصــات المطلوبة بالمصحات التونســية ، 
حيث تشــهد قاعة الفحوص والعمليات الجراحية 
لعيــادات حي الخضراء وتوفيق بتونس العاصمة 
والزياتين بسوسة وغيرها من المصحات التابعة 
للقطاع الخــاص، ارتفاع وتيرة تــردد المرضى 
الجزائرييــن يوميــا ومــن خالل إشــهار مجاني 
متــداول بيــن المرضــى وأهليهــم مــن مختلف 
الواليات، لتصل شــهرة طبيب معين إلى أقصى 
الحــدود الجنوبية وتحرك الرغبة في االستشــفاء 
عنــد التونســيين، ليعقــب هــذا التخصص طب 
أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي رغم 
أن هــذا التخصــص تتكفل بــه صناديق الضمان 
االجتماعــي بعيــادة أبــو مــروان مثال بالنســبة 
لواليات الشرق الجزائري والتي تبرمج بالتنسيق 
مــع األطبــاء المعالجيــن للمرضــى وصنــدوق 
التأمينــات االجتماعيــة عمليات تنقية الشــرايين 
من الدهون والشــحوم أو عمليات القلب المفتوح 
وتركيب مختلف األجهزة الصغيرة كالصمامات 
فــي القلــب، غير أن الوتيرة تتســم بالثقل بالنظر 
إلــى كثــرة الطلــب وارتفــاع عــدد المرضــى 
مقابــل ضعف االســتثمار فــي العيــادات الطبية 
بالقطــاع الصحي  ومــن خالل معاينــة  ميدانية 
وتصريحات العديد من المهتمين بالشــأن الطبي 
فقــد شــهدت الســاحة الطبية بوالية تبســة خالل 
العشرية الماضية انتشارا واسعا للعيادات الطبية 
الخاصــة، إذ نجــد أغلب القائميــن عليها يعملون 
في المستشــفيات العمومية أو في وظائف أخرى 
داخــل قطــاع الصحــة ما وضــع تقديــم الخدمة 
بالقطاع العمومي في وضع اليحسد عليه بافتقار 
البعــض إلى األطبــاء األخصائيين وإن حضروا 
تعطل األجهزة الطبية عن العمل وبين هذا وذاك 
تكون صحة المواطن أخر اهتمامات البعض من 
هــؤالء في رســالة واضحة لدفعهــم نحو التوجه 
إلــى العيــادات الطبية الخاصة ومــا أكثرها لكن 
بقــدر تقديــم الخدمات الطبية علــى أكمل صورة 
للبعض منها إال ان البعض األخر اهتمامهم األول 
واألخير جيــب المواطن ومادون ذلك يذهب إلى 
الجحيم .                                                                                                                                             
 مواطنون : العالج يف القطاع العام معقد 

بالوالية
في جولة اســتطالعية قمنا بهــا للعديد من العيادة 
الطبية وكذا أطباء أخصائيين  من أجل استطالع 
آراء المواطنين بشأن العالج في القطاع الخاص 
المعــروف بتكاليــف العالج المرتفعــة من جهة 
والوقــوف مــن جهة أخــرى على مــا تقدمه هذه 

العيــادات واألطبــاء من خدمــات للمواطن  
اقتربنا من أحد المواطنين الذي أكد 

لنــا أن العالج في تبســة أصبح 
مستحيال في القطاع العام بسبب 

عــدم توفــر األجهزة األساســية 
للعــالج وانعــدام األخصائيين من 

جهــة أخــرى األمــر الــذي يجبرنا 
علــى التوجه للقطــاع الخاص لتواجد 

أطبــاء متخصصين ،إال ان الواقع يقول 
مواطن آخر طلب من التوجه إلى طبيب 

أخصائي غير بعيد  عن وسط المدينة وأول 
خطواتنا كشــفت لنا تدهــور وضعية البناية 

اندثار الطالء وقدم األبواب وانتشار األوساخ 
بالجدران ،وعند ولوجنا إلى داخل العيادة قدمنا 

أنفســنا كمرضى فطلــب منا الجلــوس في قاعة 
الرجــال وســط درجة بربودة جــد منخفضة  في 
ظل انعــدام مكيف، وعند الســؤال مع الممرض 
تبين لنا ان كال القاعتين رجال أو نساء ينعدم بها 
المكيف باســتثناء قاعة الطبيب األخصائي الذي 

اليقل مدخوله اليومي عن 100 الف دج.
قضاء ليلة واحدة يف عيادة خاصة يكلف 1 

مليون سنتيم
غادرنــا عيادة الطبيب األخصائــي نحو عيادات 
أخرى ووقفنا على ما يندى له الجبين اذ سجلنا أن 

العديد من هذه العيادة تفتقر إلى مكيفات باستثناء 
مكتب أو غرفة الطبيب واليهم درجة البرودة او 
الحرارة  أو مصير المرضى مهما طال االنتظار 
ووصل قضاء ليلــة واحدة في عيادة طبية يكلف 
مــا اليقــل عــن 10 االف دج  ، يقــول بعــض 
المواطنين أن هذه العيادات تفرض على مرتاديها 
تكاليــف باهظة ،حيث يكلف المريض قضاء ليلة 
واحدة على مســتواها مليون ســنتيم إال أن األمر 
أصبح ابتزازا ومتاجرة بأرواح الناس في ســبيل 
ثراء مجموعة من الالهثين وراء الكسب المادي 
الســريع وإشباع جشعهم هذا ما يعتبر دليال على 
تلــك المليارات التي يجنيها هــؤالء والتي تدخل 
حســاباتهم المصرفيــة الخاصة بعيــدا عن رقابة 
مصالــح الضرائب ،خاصــة وأن بعض األطباء  
وفق ما تحصلنا عليه من وثائق تسلم نفس ترقيم 
الوصفــة الطبية على مئــات المرضى طيلة أيام 
السنة  ألجل التهرب الضريبي، وقد اجمع العديد 
من ســكان مدينة تبسة أن وجهتهم في الطب منذ 
عدة ســنوات تحولت إلــى الجارة تونس نظير ما 
يقدمونــه من خدمــات طبية راقية وبأســعار تقل 
عــن ابتزاز بعض أطباء أبناء جنســيتهم  ورغم 
تدني الخدمات الطبية بهذه العيادات إال أن العديد 
من األطباء بالقطاع العمومي يوجهون مرضاهم 
للعيــادات الخاصة  ، الســيما  النســاء الحوامل 
اللواتــي علــى وشــك الوضع  ،حيــث يقول أحد 
المواطنيــن لقــد مللنا وبكل أســف وقفنا على ما 
يندى له الجبين اثر إقدام  بعض األطباء  بالقطاع 
العمومــي على توجيــه مرضاهم إلــى العيادات 
الخاصــة التي يشــتغلون بهــا  من أجــل إجراء 
فحوص وتحليالت هي متوفرة في المستشــفيات 
العمومية وحتى إلجــراء عمليات جراحية يمكن 

القيــام بها في المستشــفى العمومي وبكفاءة 
ومهنيــة عاليتيــن تتعــدى مهنيــة 

العيــادات الخاصة  بعض 
المشاكل  هذه  كل 

تنم  والتجاوزات 
عن عدم احتــرام بعض 
األطباء ألخالقيات المهنة  ويقول 
أحد المهندسين، جاء إلى إحدى المستشفى 
بهدف وضع زوجته وهي في وضعية جد معقدة  
وحيــن وصولي انتظرت طويال وســط تعقيدات 
مــا دفع بي إلى التوجه نحو عيــادة طبية خاصة 
بمــا اني املك أمواال كافية  لكن أضاف لو كانت 
الوضعية لشخص أخر فقير أو بطال  كيف يكون 
الحــال  لهذا الواقع المــر والهاجس المرعب في 
ظــل غياب جهات الرقابة حيث وصل األمر إلى 
انعــدام المياه ودورات المياه بعشــرات العيادات 
الطبيــة الخاصــة بمدينة تبســة ناهيــك عن بقية 
مناطق النائية قد يكون األمر اشــد في وقت تقوم 

به بعض العيادات الطبية العمومية بمدينة تبســة  
بإغــالق أبوابهــا  في وجه المرضــى  بداية من 
الســاعة منتصــف الليــل رغم انها مجبــرة طبقا 
للقانون العمل 24/24 ساعة .                                        
فضائح وفيات بمستشفيات تبسة وعشرات 

القضايا فوق أروقة العدالة
 في وقت سجل فيه حاالت إهمال مست عشرات 
المرضــى مع تســجيل حــاالت وفيــات في ظل 
غيــاب الطاقم الطبي من خــالل ما تحصلنا عليه 
مــن وثائــق طبيــة تؤكد ذلــك و كشــف خالدي 
بوبكر أبن المرحومة المجاهدة خالدي حنية التي 
توفيت فوق ســرير بمستشفى تبسة، وهي موثقة 
اليديــن بقطعة حبل في ظــل غياب الطاقم الطبي 
لمــدة 4 أيــام متتالية  في تصريــح  لنا أن والدته 
توفيت بمصلحة اإلنعاش بالمؤسســة االستشفائية 
الدكتــور عاليــة صالــح فــي ظروف مشــبوهة 
باإلهمــال والتقصيــر بعــد غيــاب المناوبة ل 4 
أيــام كاملة.فيمــا نزلت لجنة مــن وزارة الصحة 
لتعميــق التحقيق وتحديد المســؤوليات وبحســب 
ذات المتحدث فإن الجهات الوصية بوالية تبســة 
حاولــت أن تحول قضيــة الوفاة نتيجــة اإلهمال 
إلى حالة فرديــة مغالطة الرأي العام ألن حاالت 
الوفيــات بمصلحة اإلســتعجاالت ومستشــفيات 
تبسة تحدث يوميا في نفس ظروف الوالدة نتيجة 
اإلهمال والتقصير والغياب عن العمل والتســيب 
وعــدم القيام بالواجب مواصال ال علينا األجل قد 
حضر وال مــرد لمكتوب هللا لكن لماذا ال يتحمل 
المســؤولين المســؤولية في قطــاع مريض يقتل 
المرضى يوميا .                                                                                                                   
حلم مستشفى جامعي بعيد املنال ومصلحة 

للحروق غري متوفرة  بمستشفيات الوالية 
والواقــع أفــرز ان قطاع الصحــة  بالوالية من 
جملــة من المشــاكل. حيــث يزداد ســوءا من 
ســنة ألخرى رغم جهــود الدولــة إلنقاذ هذا 
القطاع المشــلول  فتدهور الخدمات الطبية 
خاصــة بمناطــق الظــل  بصــورة باتــت 
تســتدعي تدخل الوزير شخصيا لمعرفة 
مــا يجرى فــي مناطــق نائية  قاســية 
،حيــث أن الخدمــات الصحية بأغلب 
بالواليــة  والعيــادات  المستشــفيات 
الخدمــات  أدنــى  تقــدم  باتــت ال 
الصحية الالزم، وســجلت عجزا 
فــي مختلف الجوانــب ناهيك عن 
الهيكلــة رغــم وفرة التجهيــزات الطبية 
الحديثــة ويعانــي المواطنون من ســوء التغطية 
الصحية وكذا مشــكل نقص األدوية ومنها الحقن 
العاديــة  فيما ينقل المرضــى في بعض المناطق 
النائية على متن الجرارات والســيارات الخاصة 
من طرف أســرهم  كمــا ان بعض االجهزة تظل 
دوما عاطلة خاصة السكانير،  فيما يبقى حلم فتح 
مصلحة للحروق بمستشفى مدينة تبسة يهدد حياة 
ســكان الوالية اذ يجبر هــؤالء على التحويل إلى 
الواليــات المجاورة على غــرار » عنابة ، باتنة 
وقســنطينة ورغم الخطر المحــدق بالمصابين » 
حــاالت توفيت خــالل الطريــق » إال أن الواقع 
يبقى الوضع كما هو عليه ورغم تدخالت النائب 
البرلمانــي الدكتور الصديق بخوش لدى الوزارة 
فــي مرات عديدة خالل عهدتــه البرلمانية ونفس 
االنشغال رفعه ذات النائب لفتح مستشفى جامعي 
بوالية تبسة التي يقارب سكانها المليون نسمة  .  

n شهدت، صبيحة أمس، بلدية 
عين فكرون حملة نظافة واسعة ، 
بإشــراف للسيد رئيس دائرة عين 
فكرون وشــاركت فيهــا فعاليات 
المجتمع المدني ، وقد تم تســخير 
شــاحنات لرفع النفايات المنتشرة 
بشكل كبير في الطرقات الرئيسية 
للمدينــة فــي ظل غياب مؤسســة 
التحســين الحضــري ، لإلشــارة 
هذه المبادرة قــد دعا اليها رئيس 
دائــرة عين فكرون خالل اجتماع 
عقــد يوم الخميس مــع الجمعيات 
المحليــة الناشــطة ، وذلــك عقب 
علــى  للنفايــات  رهيــب  تزايــد 

مستوى كل أحياء المدينة .
المبــادرة اســتهدفت فــي يومهــا 
األول محــور دوران فــي حــي 
أم  طريــق  وبالضبــط  الســطحة 
البواقي مرورا بصندوق الضمان 
الــى مقبرة  اإلجتماعــي وصوال 
الشــهداء ، وحسب رئيس الدائرة 
فالمبادرة ستستمر في باقي األيام 
لتشــمل جميــع األحيــاء بالمدينة 
وذلك مــن اجل إعطاء وجه الئق 
وترســيخ لثقافــة المحافظــة على 
البيئــة باعتبــار نظافــة المحيــط 

مسؤولية الجميع .
حلوي .ر

الســوق  فتــح  امــس،  تــم   n
االسبوعي للسيارات بوالية برج 
بوعريريــج و هــذا بعــد الحــاح 
التجــار علــى فتحــه، كمــا اكــد 
رئيــس المجلــس الشــعبي البلدي 
لبلدية برج بوعريريج ان ســوق 
السيارات سيفتح أبوابه ابتداء من 
اليوم الســبت ســابقا بعد غلق دام 
قرابة الســنة و هو ما جرى، أمام 
التجــار و الزبائــن لتعــود الحياة 
فيه مــع احترام ســبل الوقاية من 
تفشــي فيروس كورونا المستجد، 
حيــث جاء هــذا الفتــح بعد طلب 
التجار إعادة الحياة للســوق الذي 
يعتبــر مصــدر الــرزق الوحيــد 
بالنسبة لهم و اســتجابة السلطات 
المحليــة لنــداء االســتغاثة الــذي 
قدمه هؤالء عبر وســائل اإلعالم 

و  مواقع التواصل االجتماعي، و 
ســبب عدم فتحه االسبوع الفارط 
راجــع الــى االتفاق مع  مســير 
الســوق مــن اجــل البروتوكــول 
الصحي  الموصــى به و االلتزام 
من ســبل الوقاية من تفشــي وباء 

كورونا المستجد. 
لإلشــارة فان فتح سوق السيارات 
جــاء بعــد فتح ســوق المواشــي 
بواليــة برج بوعريريــج الثالثاء 
من االسبوع الفارط و الذي عرف 
اقبــال كبير من طــرف الموالين 
و الذين استحســنوا القــرار الذي 
اتخذته السلطات المحلية الوالئية 
بعد الوقفة االحتجاجية التي قام به 

موالو برج بوعريريج. 
مبروك .ب

nكشف األمين العام لوالية تبسة 
»العربي بوزيان«، عن إســتفادة 
والية تبســة من 25 مليار سنتيم  
لفائدة مناطق الظل، وهو الغالف 
الــذي ســيوجه إلنجــاز  المالــي 
مشــاريع التهيئــة والتنميــة بهذه 
المناطق، وتخص هذه المشــاريع 
الربــط  منهــا،  مجــاالت  عــدة 
بشــبكة المياه الصالحة للشــرب، 
والصرف الصحي، وفك العزلة، 
التمــدرس،  ظــروف  وتحســين 
وغيرهــا من الضروريــات التي 
تستوجب توفرها إلعادة االعتبار 
لهــذه المناطــق و ســاكنتها وكذا 
تقليص فوارق التنمية بين مناطق 

البالد.
وأفــاد ذات المصــدر  أن العديــد 
تجســيد  تعيــق  العراقيــل  مــن 
هاتــه المشــاريع التي من شــأنها 
رفــع الغبــن فــي هــذه األرياف، 
والســكنات فيها مبعثرة وليســت 
تجمعات سكنية  مما يصعب ربط 
كل السكنات بشبكات الكهرباء أو 
تزويدهم بالغاز أو المياه الصالحة 
للشــرب،مؤكدا أن هناك تحســن 
ومقبــول  بخصــوص  ملحــوظ 
التغطية للمشاريع التي تم تسجيلها 

سنة 2020-2021. .
منى بوعكاز

قطاع عمومي مريض وعيادات خاصة 
تحترف استغالل المرضى

عين على الشرق 
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يتضح أن أخر اهتمامات المسؤولين بوالية تبسة قطاع الصحة اذ رغم المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية في تنمية هذا 
القطاع وتطويره ،خاصة مع بروز العيادات الطبية الخاصة ما يضع المريض بين خياران أحالهما مر  : اما التوجه الى العيادات 
الطبية الخاصة التي انهكت كاهل المواطنين باألعباء المالية أو التوجه نحو مستشفيات الدولة وتقّبل كل ما يحتمل توقعه  .

استطالع : هوراي غريب 

إطالق حملة نظافة  بأحياء بلدية عني 
فكرون بأم البواقي 

إعادة فتح سوق االسبويع 
السبت للسيارات بربج بوعريريج 

25 مليار سنتيم إلنجاز مشاريع 
التنمية بمناطق الظل يف تبسة 
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واقع أسود للخدمات الطبية بوالية تبسة
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فــي  n وقالــت كيــري كينــدي 
تقريــر لهــا، نقلتــه وســائل إعالم 
صحراوية ، ”شــاركت أنــا وابنتي 
ماريــا في رحلة وفــد دولي لحقوق 
اإلنســان إلــى الصحــراء الغربيــة 
، حيــث التقينــا بمئات مــن ضحايا 
االنتهــاكات” مضيفــة قولهــا ” لقد 
أخبرنــا الناس هنــاك أنهم تعرضوا 
واالغتصــاب  والضــرب  للتهديــد 
والتعذيب وقتــل أفراد من عائالتهم 
، كل ذلك النتقادهم النظام المغربي 

أو دعوتهم لتقرير المصير”.
وتابعت كيري فــي تقريرها ” أينما 
ذهبنــا، تمت متابعتنــا، في وقت ما 
واجهنــا حفنة من الرجال يهاجمون 
مجموعة من النساء، توقفنا لنقترب 
أكثر من هذا المشهد المروع، الذي 
بدأت ماريا في تســجيله بالكاميرا، 
ســرعان مــا أحــاط عــدة رجــال 

بسيارتنا لمنع رؤيتنا”.
وأكــدت المتحدثــة ”اعترفت أمينتو 
حيدر الحائــزة على جائزة روبرت 
ف.كينيدي لحقوق اإلنسان ، والتي 
كانت مســافرة معنا، بأعمال القمع 
التــي تمارســها الشــرطة الســرية 

المغربية”.
وقالت كيــري ”في نفس األســبوع 
، التقينــا بعشــرات النســاء اللواتي 
تعرض أبنائهن وأزواجهن للضرب 
وظلوا في الســجن بســبب نشاطهم 

مــن  بمجموعــة  التقينــا  الســلمي، 
الرجــال الذين أظهروا لنــا مقاطع 
فيديــو منزلية لمتظاهرين ســلميين 
والــركل  للمضايقــة  يتعرضــون 
قبــل  مــن  بالعصــي  والضــرب 
الشــرطة” وحذرت رئيســة مركز 
”روبرت كينيــدي” للعدالة وحقوق 
اإلنسان من استمرار عمليات القمع 
ضــد أبناء الشــعب الصحــراوي ، 
مشددة على ”ضرورة تراجع إدارة 
بايــدن بســرعة عن قــرار ترامب 

الضار بشأن الصحراء الغربية ”.

بالمقابــل ناشــدت ب”دعــم جهــود 
التســوية األممية من خــالل تعيين 
مبعوث شــخصي جديــد للصحراء 
الغربيــة ، وهــو منصب حاســم لم 
يتم شــغله منذ أكثر من 18 شــهرا 
، فضال عــن إدراج تفويض حقوق 
اإلنســان الــذي طــال انتظــاره في 
بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم في 

المنطقة”.
وتصاعــدت األصــوات األمريكية 
المناهضة إلعالن ترامب واعترافه 
بالســيادة المزعومــة للمغرب على 
والمطالبــة   ، الغربيــة  الصحــراء 

بضــرورة التراجــع عنه مــن قبل 
اإلدارة الجديــدة ، باعتبــراه قــرار 
يضــرب عــرض الحائــط جميــع 
مبــادئ القانــون الدولــي التي تقوم 
منــذ  األمريكيــة  السياســة  عليهــا 

تأسيس الواليات المتحدة.
المؤسســة  رئيســة  طالبــت  فقــد 
أجــل الصحــراء  األمريكيــة مــن 
الغربية ســوزان شــولت في رسالة 
الماضــي  األربعــاء  بهــا  بعثــت 
إلــى البيــت األبيــض مــن الرئيس 
األمريكــي جو بايــدن التراجع عن 
قرار الرئيس السابق دونالد ترامب 
الغربيــة  الصحــراء  بخصــوص 
و”مراجعة موقف الواليات المتحدة 
ازاء النزاع” في الصحراء الغربية 
المحتلــة مــن قبــل المغــرب منــذ 

.1975
وأدانــت شــولت ،الفائــزة بجائــزة 
ســيول للسالم في رسالتها الموجهة 
باســم الحملة من أجل إنهاء احتالل 
 ، الغربيــة  للصحــراء  المغــرب 
بانتهاكات حقوق اإلنســان المرتكبة 
في حق الصحراويين تحت االحتالل 
المغربــي، مشــيرة إلــى ”التعذيب 
واالختفاءات القســرية واالعتقاالت 
التعسفية والتصرفات غير اإلنسانية 

في السجون واالغتياالت” .
ق ـ د

n بحــث رئيس الحكومــة الليبية 
عبــد الحميد الدبيبة، أمس الســبت، 
مع المبعوث األممــي إلى ليبيا يان 
كوبيتش، ”ســبل المضــي قدما في 
خارطة الطريق، والمنهجية المتبعة 

في تشكيل الحكومة الليبية«.
وقال عبد الحميــد الدبيبة في بيان، 
إنــه التقى يــان كوبيش وعددا من 
كبار المســؤولين فــي البعثة، الفتا 
إلى أن اللقــاء ”تمحور حول أهمية 
المضي قدمــا في خارطة الطريق، 
فــي تشــكيل  المتبعــة  والمنهجيــة 

الحكومة وعملها بعد االعتماد«.
وأكــد رئيس الحكومــة الليبية على 
التواصــل  الســتمرار  ”الســعي 
والتعاون اإليجابي مــع البعثة، بما 

يخدم مصلحة الجميع«.
وكان الدبيبة قد توجه إلى العاصمة 

المصريــة القاهــرة، الخميس، في 
أول زيارة رســمية له خارج ليبيا، 
الفتاح  التقــى الرئيس عبــد  حيــث 

السيسي.
تطــورات  المباحثــات  وتناولــت 
العمليــة السياســية فــي ليبيا خالل 
المرحلــة المقبلــة، وحتــى إجــراء 
االنتخابات على المناصب السيادية 

والتنفيذية نهاية العام الجاري.
وعبّــر الدبيبة عن تطلــع بالده إلى 
”إقامة شــراكة شــاملة مــع مصر 
بهدف استنســاخ نماذج ناجحة من 
تجربتهــا التنمويــة الملهمــة، التي 
تحققــت خــالل الســنوات الماضية 
خاصة فيما يتعلق باســتعادة األمن 
واالستقرار وانطالق عملية التنمية 

واإلصالح«.
ق ـ د

n وصــل نائــب رئيــس المجلس 
الرئاســي الليبــي أحمــد معيتيــق، 
صحبــة وزيــر المالية فــي حكومة 
الوفــاق  الوطني فــرج بومطاري 
إلى مطــار األبرق الدولي بشــرق 

البالد.
وأعلــن معيتيــق علــى صقحته في 
موقــع ”فيســبوك” أنــه وصــل إلى 
مدينة طبرق وذلك ”للمشــاركة في 

إقرار ميزانية موحدة«.
وتشــهد ليبيا نشــاطا سياســيا مكثفا 
بهــدف تمهيــد الطريــق فــي اتجاه 
جديــدة  تنفيذيــة  ســلطات  تشــكيل 
موحدة، تكتمل بمنح مجلس النواب 
الثقة لحكومة لحكومــة عبد الحميد 

الدبيبة.
وفــي هذا الســياق، اجتمع المشــير 
خليفة حفتر، القائــد العام لـ”الجيش 
الوطنــي” فــي الرجمــة بمبعــوث 
األمــم المتحدة الجديــد إلى ليبيا يان 

كوبيش.
اإلعالمــي  المكتــب  وأوضــح 
للقيــادة العامــة أن المشــير” بحث 
مع المبعــوث األممــي، حزمة من 
الملفــات بينها األمنية والعســكرية 

والسياسية«.
”علــى  شــدد  المشــير  أن  وذكــر 

ضــرورة متابعــة تنفيــذ كامل بنود 
االتفاق السياسي، حتى تصل البالد 

إلى مرحلة استقرار دائم«.
أعــرب  صلــة،  ذي  شــأن  وفــي 
المتحدث باســم بلدية ســرت محمد 
الســلطات  ترحيــب  عــن  األميــل 
المحلية في ســرت بانعقــاد مجلس 
النواب بها، مضيفا قوله: بعد تنسيق 
ديــوان مجلــس النواب مــع اللجنة 
العســكرية 5+5، تقــرر أن تُعقــد 
جلســة مجلــس النــواب المقبلة في 
مجمــع قاعات واجادوجو، وترحب 
البلديــة بانعقاد مجلــس النواب في 
المدينــة، وتدعــو أن تكون ســرت 

جامعة لليبيا ورمزا لوحدتها«.
وتعهد المتحدث باســم بلدية ســرت 
بتسخير ”كل اإلمكانات المتاحة لها 
الســتضافة جلســة مجلس النواب، 
وقــد شــكلت البلديــة فــي اجتمــاع 
لهــا لجانــا تشــرف علــى الترتيب 
والتجهيــز الســتقبال النــواب لعقد 

جلستهم في سرت«.
وأفــاد في هذا الصــدد بأن ”مجلس 
النواب حجز فندقا بسرت من أمس 
السبت إلى الخميس المقبل الستقبال 

أعضاء المجلس«.
ق ـ د

n وتأســف الســيد ســيداتي قائال 
”تمــر أزيد من 80 يوما والمناضلة 
محاصرون  وعائلتهــا  الصحراوية 
ومعزولون وممنوعون من الخروج 
أو استقبال الزوار من طرف قوات 
االحتــالل المغربي فــي الصحراء 
الغربيــة”، مؤكــدا أن ســبب ذلــك 
قد يكــون ”تعلقها بحريتهــا وذويها 

وشعبها”.
وفي هذا الســياق وجــه ممثل جبهة 
البوليزاريــو في باريس نداء عاجال 
إلى السلطات الفرنسية للتدخل لدى 
نظيرتها المغربيــة نظرا لعالقاتهما 
قصد وقف اإلعتداء على المناضلة 

الصحراوية سلطانة خية.
وتابع قائال ”نقول للسلطات الفرنسية 
وكل مــن يدافــع عــن الحريات ان 
االمــر ال يتعلق فقــط بإغاثة عائلة 
في خطر بل شعب بأكمله في خطر 

بسبب االحتالل”.
وأكــد انه من الضــروري ”التدخل 
بشكل مســتعجل لوضع حد لمعاناة 
ســلطانة خية وبقيــة المواطنين في 
الصحراء الغربية لكون ذلك واجب 

أخالقي لفرنســا واوروبا والمجتمع 
الدولي”.

وذكــر ذات المســؤول الصحراوي 
أن ”المناضلــة الصحراويــة تعاني 
وعائالتها منــذ 13 نوفمبر الفارط 
من معامالت ال إنسانية في محاولة 

لقهرها عبر العزل والتخويف”.
وتابــع بالقــول ”إن هــذه الوضعية 
المزريــة ال تعــد انتهــاكا للشــعب 
الصحــراوي المكافــح فحســب بل 
األمــر يتعــدى إلــى أولئــك الــذي 
يدافعــون عــن الحقــوق اإلنســانية 
ان  مضيفــا  والحريــة”،  والعدالــة 
ترفــض  امــرأة  علــى  ”التعــدي 
الرضــوخ مــع عائلتها ليس ســوى 
انحطاطا يؤكد ان اســتعمال القوة ال 

يمكن أن يعلو على الحق”.

الصحــي  الوضــع  تفاقــم 
للمعتقلني الصحراويني

إلــى ذلــك، حــذر مرصــد حمايــة 
اإلنســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن 
)برنامــج مشــترك بيــن المنظمــة 

التعذيــب  لمناهضــة  العالميــة 
والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان( 
مــن تدهور الحالة الصحية وســوء 
الصحــراوي  الصحفــي  معاملــة 
المعتقل في السجون المغربية محمد 
لميــن هــادي علــى خلفيــة تغطيته 
للمظاهرات واألنشــطة التي جرت 
في مخيــم أكديم إزيك قبــل تفكيكه 

عام 2010.
وذكر المرصد في بيان نقلته وكالة 
األنبــاء الصحراوية، أنــه منذ 19 
جويليــة 2017, بعــد تأييد محكمة 
االستئناف بسال الحكم بالسجن 25 
عامــا الذي أصدرته محكمة الرباط 
العســكرية بحق محمــد لمين هذي, 
وهــو محتجــز في ســجن تيفلت 2 
بالمغــرب في ظروف جــد صعبة 
تفاقمــت أكثــر بعــد شــروعه فــي 
إضــراب مفتــوح عن الطعــام منذ 
13 ينايــر 2021, تنديدا باألعمال 
المســيئة التي تعرض لهــا من قبل 
مسؤولي سجن تيفلت 2, على غرار 
الحبــس االنفرادي, وســوء التغذية 
والحرمــان مــن الرعايــة الصحية 

ومختلف الحقوق األساسية.
كمــا أشــار البــالغ إلــى الوضــع 
الصحــي الحرج بســبب اإلضراب 
عن الطعام الذي وصل يومه الـ38, 
على غرار عدم القدرة على الحركة 
وصعوبــات فــي التحدث, بحســب 
مــا أفادت به عائلتــه, داعيا في هذا 
الصدد السلطات المغربية إلى اتخاذ 
اإلجــراءات المناســبة علــى الفور 

لضمان سالمته الجسدية والنفسية.
وحث أيضا الجهات المختصة على 
اإلفــراج الفوري عنه نظرا لوضعه 
الصحــي والتحقيق بشــكل مســتقل 
وشــامل ونزيــه فــي أعمال ســوء 
المعاملة التــي تعرض لها من أجل 
تحديد المســؤولين واتخاذ إجراءات 

التي ينص عليها القانون.
مــن جهــة أخــرى، جــدد مرصــد 
حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان 
مطالبته الســلطات المغربية لوضع 
حــد لجميع أنــواع المضايقات, بما 
في ذلــك على المســتوى القضائي, 
ضد المدافعين عن حقوق اإلنســان 

في الصحراء الغربية.
لإلشــارة، فــإن محمد لميــن هادي 
قــد أعتقل تعســفيا فــي 20 نوفمبر 
مســؤولي  قبــل  مــن   2010
بالعيــون،  المغربيــة  المخابــرات 
عندما كان على وشك مقابلة طبيبين 
بلجيكيين لمساعدتهما في زياراتهما 
لضحايــا طلقــات الرصــاص إثــر 
الهجوم العســكري على مخيم أكديم 
إزيك، حيث أدين بتهم ملفقة في 17 
فبراير 2013, مــن أمام المحكمة 
محكمــة  ثــم  بالربــاط  العســكرية 
االســتئناف بمدينة ســال، بالســجن 
25 عامــا في محاكمات غير عادلة 
ولم تستوفي الشروط القانونية وفق 
تقارير لمنظمــة دولية وازنة وهيئة 

دفاعه.
ق ـ د

مركز ”روبرت كينيدي” يدين 
التصرفات القمعية لألمن المغربي

أدانت رئيسة مركز »روبرت كينيدي« للعدالة وحقوق اإلنسان، كيري كينيدي، التصرفات القمعية لألمن المغربي ضد الشعب الصحراوي 
، مشيرة إلى محاكتها ،خالل زيارتها إلى األراضي الصحراوية المحتلة ، لمعاناة عدد ممن تعرضوا للتعذيب والترهيب لمجرد انتقادهم 

لنظام المملكة أو مطالبتهم بحقهم في تقرير المصير .

وجه ممثل جبهة البوليزاريو في باريس، محمد سيداتي، نداء عاجال إلى الحكومة الفرنسية للتدخل لدى السلطات المغربية قصد وقف 
اإلعتداء على المناضلة الصحراوية سلطانة خية.

عين على العالم

البولزياريو تدعو فرنسا للتدخل لدى المغرب لوقف االعتداء عىل المناضلة سلطانة خية

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد
 الدبيبة يلتقي المبعوث األممي

بعد أزيد من 80 يوما من الممارسات القمعية ضدها
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مباحثات حول منهجية
 تشكيل الحكومة الليبية

معيتيق يزور رشق ليبيا بهدف 
توحيد السلطة التنفيذية 

 رئيسته أبرزت معاناة الذني تعرضوا للتعذيب والرتهيب النتقادهم نظام المملكة

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9&contentId=1416550
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B4&contentId=1416550
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1416550
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A&contentId=1416550
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A&contentId=1416550
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وفاق سطيف يف مواجهة مصريية مساء اليوم ضد أشانتي كوتوكو. 
الكوكي يعترف بصعوبة المهمة  

سحب قرعة كأس الكونفدرالية اإلفريقية 
يوم غد بالقاهرة
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اتفاقية تنعش خزانئ الريال بـ150 
مليون أورو من السعودية

 نب زيمة يعاين من 
إصابة بالكاحل 

وغيابه يف رابطة 
األبطال وارد
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n وصرح مدرب وفاق ســطيف نبيل الكوكي 
أول أمــس  الجمعــة بأنه »يتعيــن على العبي 
النــادي الرفع من درجة الحــذر« عند مالقاتهم 
اليوم  بملعب 8 ماي 45 بسطيف نادي أشانتي 
كوتوكــو الغاني في إطار الدور الـــ 16 مكرر 
إياب من كأس الكونفدرالية األفريقية لكرة القدم 

ألن »المقابلة مصيرية ».
و أوضح التقني التونسي خالل الندوة الصحفية 
التي نشــطها بملعب الثامــن ماي 1945 عقب 
الحصــة ما قبــل األخيرة لرفقــاء المتألق محمد 
األميــن عمورة بأن المقابلة التي تنتظر أشــباله 
يوم األحد المقبل »ترشــيحية لدور المجموعات 
ممــا يجعلها صعبة مــن كل النواحي فنية كانت 
أو نفسية« مضيفا »ال بد أن نكون حذرين أكثر 

من مقابلة الذهاب ».
و أردف نبيــل الكوكــي بــأن العبيــه جاهزون 
لمقابلــة اإليــاب ألن الفــوز في مقابلــة الذهاب 
يســهل نوعا مــا مهمتنا لكنه ال يعنــي التأهل و 
حســم األمور« متحدثا عن ضــرورة أن تكون 
المجموعــة »محفــزة جــدا للمواصلــة بنفــس 
العزيمــة و تحقيق فوز داخــل الديار يمكننا من 

التأهل إلى دور المجموعات«.
و بخصــوص معنويــات الالعبيــن خاصة بعد 
حركتهــم االحتجاجيــة أول أمــس األربعاء قبل 
الموعد األفريقي أكد الكوكي بأن الوفاق »يوجد 
في أحسن أحواله و كل األمور جيدة و الالعبون 
مركــزون على الفوز يوم األحد المقبل و فقط و 
ال يمكــن بأي حــال من األحــوال أن تؤثر هذه 
النقطة على معنويــات المجموعة« مضيفا بأن 
»كل الفرق تعاني من مشــكل المستحقات و أن 

اإلدارة احتوت الوضع في ظرف 15 دقيقة«.
و سيتواصل حرمان الفريق ذو اللونين األبيض 
و األســود يوم األحد القادم من خدمات صخرة 
الدفاع إبراهيم بكاكشــي بســبب اإلصابة حسب 
الكوكــي الذي لم يفصــل بعد بشــأن إقحام قائد 
الفريــق أكرم جحنيــط من عدمه بعــد اندماجه 
خــالل التدريبات مع المجموعة قائال بأن األمر 
»ســيتضح بين اليوم و الغد و ذلك حسب الحالة 

الصحية لالعب«.
بــدوره صرح متوســط الميدان أحمد قندوســي 
بأنــه و رفقــاؤه »يعلمون جيدا بــأن المأمورية 
ليســت ســهلة بالرغم من الفوز المحقق في لقاء 
الذهــاب كــون أن المنافس قــوي و يلعب كرة 
جميلــة« متطرقا إلى ضرورة رفع التحدي ألن 

المقابلة مصيرية و تحدد من ســيتأهل إلى دور 
المجموعات .

و قــد عيــن االتحاد اإلفريقي لكــرة القدم الحكم 
الدولي التونســي هيثم قيــراط إلدارة هذا اللقاء 
يساعده على خطي التماس مواطناه محمد بكير 

و أمين برك هللا.
للتذكيــر فإن نتيجــة مباراة الذهــاب التي لعبت 
يــوم 14  فيفري الفارط بالعاصمة الغانية أكرا 
انتهت لصالــح وفاق ســطيف بنتيجة 2 هدفين 
مقابــل 1 ممــا يجعل األفضلية للنســر األســود 
حســب المختصين في انتظار الفصل و التأكيد 
فــوق أرضية ميــدان ملعــب 8 مــاي 1945 
بســطيف مســاء يوم األحد المقبل على الساعة 

السادسة بالتوقيت المحلي.

n وعكس المدرب ماضوي فإن المدرب حمدي 
لم تعادل ، أمس فريق مولودية قســنطينة في لقاء 
مثير أمنام ضيفه اتحاد عنابة بنتيجة صفر لصفر 
في ملعب بلدية حامة بوزيان الذي لم يسع أنصار 

الموك على وجه الخصوص .
ورغم سيطرة فريق المولودية على أغلب فترات 
اللقــاء الــذي يندرج لحســاب الجولــة الثانية من 
بطولــة قســم الهــواة ن إال أن أبنــاء بونة عرفوا 

كيف يسيرون اللقاء ويعودون بتعادل ثمين .
ومعلــوم أن فريق مولودية قســنطينة الذي يطمح 
إلــى العــودة لفرق األضــواء تعادل فــي الجولة 
الولــى أمام الجار جمعيــة الخروب بهدف لعدف 
وتنتظره مواجهة قوية أمام أتحاد الشاوية في يوم 

26 فيفري الجاري .
تاج الدين

وفاق سطيف يف مواجهة مصريية مساء اليوم ضد أشانتي كوتوكو. 

الكوكي يعترف بصعوبة المهمة  

يف لقاء مثري بملعب حامة بوزيان 
مولودية قسنطينة تتعادل مع اتحاد عنابة 

عين على الرياضة 
12

غزال سيغيب عن فريقه ألسبوعني 
n ســيغيب الدولي الجزائري، رشــيد غزال، عن تشكيلة بيشيكتاش ألسبوعين، بسبب اإلصابة 

العضلية التي تعرض لها في آخر مواجهة من البطولة التركية. 
وأفــاد نادي بيشــيكتاش بأن مهاجمه الجزائري ســيغيب عــن الفريق، لفترة أســبوعين، عقب 
تلقيــه إصابة فــي العضلة المقربة، خالل مواجهة االثنين الماضي، أمام نادي جينســي برليغي. 
وغــادر غــزال أرضية الميدان متأثرا بإصابــة في الدقيقة الـ62 من المرحلــة الثانية، علما أنه 
افتتح أهداف بيشيكتاش في الدقيقة الرابعة من المرحلة األولى في المباراة التي انتهت نتيجتها 
بتفوق رفاقه بثالثية نظيفة.لإلشــارة، فإن غزال يلعب في شــكل إعارة مع بيشــيكتاش، في حين 
طالبت جماهير ليستر سيتي بإعادته إلى الفريق وإعطائه فرصة جديدة، بعد أن تابعت تألقه في 

الدوري التركي الممتاز. 
تاج الدين .

بيويل : اصابة نب نارص ليست خطرية    
n أكــد ســتيفانو بيولــي مــدرب نادي ميــالن أن اإلصابة التــي تعرض لها متوســط الميدان 
الجزائــري إســماعيل بــن ناصر ليســت خطيرة .وقال بيولــي في تصريحات صحفية لوســائل 
اإلعالم”إصابة متوســط الميدان إســماعيل بن ناصر ليست بتلك الخطورة”وتابع بيولي حديثه 
قائال :” اإلصابة هي فقط أن العضلة المصابة كانت تكافح اليجاد المرونة، وسيعود قريبا إلى 
المالعب ”وكان متوســط الميدان الجزائري إســماعيل بن ناصر قد تعرض إلصابة في مباراة 
ناديه ميالن ضد النجم األحمر ضمن مباريات الدوري األوروبي .                  تاج الدين .

ســحب قرعة كأس الكونفدرالية 
اإلفريقية يوم غد بالقاهرة 

n ســتقام عملية سحب القرعة الخاصة بمرحلة المجموعات من كأس 
الكونفدراليــة اإلفريقية لكرة القدم يوم  غد االثنين القادم بالقاهرة ابتداء 
مــن الســاعة 00ر14 )بتوقيت الجزائر(، حســب ما أفــادت به الهيئة 

الكروية القارية عبر موقعها الرسمي على شبكة األنترنت.
ومعلــوم ان مرحلــة الذهاب من الــدور التمهيدي الثانــي »مكرر« قد 
جرت يومي 13 و 14 فبراير، فيما ستقام مقابالت العودة غدا السبت و 
بعد غد األحد.وتتأهل الفرق الفائزة في هذه المرحلة األخيرة من الدور 

التمهيدي إلى مرحلة المجموعات.
و باســتثناء نهضة بركان المغربي )حامل اللقب( المتأهل مباشــرة إلى 
مرحلــة المجموعات للدورة الحالية، فإن 15 فريقا ما زالوا في ســباق 

التأهل للمجموعات األربع التي تضم كل واحدة منها أربعة فرق.
تجدر االشارة ان الجزائر ممثلة في هذه المنافسة القارية بكل من وفاق 

سطيف و شبيبة القبائل.
و فــي المرحلة االولى من الدور التمهيدي الثاني »مكرر«، عاد وفاق 
ســطيف بفوز ثمين من غانا على حســاب اشانتي كوتوكو )1-2(، فيما 

انهزم فريق شبيبة القبائل بباماكو امام الملعب المالي )2-1(.
وفيمــا يلي رزنامــة مرحلــة املجموعــات من كأس 

الكونفدرالية اإلفريقية :
- الجولة األولى : 10 مارس
- الجولة الثانية : 17 مارس

- الجولة الثالثة : 4 افريل
- الجولة الرابعة : 11 افريل

- الجولة الخامسة : 21 افريل
- الجولة السادسة : 28 افريل

الدور ربع النهائي :
- 16 مايو )الذهاب( - 23 ماي )اإلياب(

الدور نصف النهائي :
- 20 جوان )الذهاب( – 27 جوان )اإلياب(

الدور النهائي :
- 10 جويلية )مباراة واحدة(.

شبيبة سكيكدة
نحو ترســيم قيادة ثالثية لقيادة 
الشبيبة خلفا للمستقيل قيطاري

n علمــت ،عين الحزائر، أن مشــاورات مراطونيــة يقودها أعضاء 
شركة مشعل سكيكدة من أجل إيجاد قيادي جديد للفريق خلفا المستقيل 
قيطــاري حيــث تجمع كل المعطيات الى تشــكيلة قيــادة ثالثة تظم كل 
من  علي خنطيط ،الرئيســين السابقين للفريق الهاوي.إبراهيم فاخت 

- وحسين قيدوم و هما من رموز الفريق.
و فــي هذا الســياق،ينتظر ان يتــم عقد اجتماع  عاجل في الســاعات 
المقبل من أجل الفصل في قيادة الفريق الدي سيستفيد من دعما مالي 
من مجمع ســياحي،كان قد أعرب عن اســتعداده التــام لضخ األموال 
للفريق الدي يمر بظروف حد صعبة قد تعقد من بقائه في القسم األول 

المحترف.
نورالدين ب
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يواجه فريق وفاق سطيف مساء اليوم األحد بملعب النار واالنتصار فريق أشونتي كوتوكو الغاني القوي 
في مواجهتة مصيرية بالنظر لعدة معطيات أبرزها محاولة الضيوف الرد بقوة بعد هزيمتهم بهدفين لهدف 

في العاصمة الغانية .
تاج الدين 



n خضع الفرنســي كريم بــن زيمة، مهاجم فريق 
لاير مدريد اإلســباني، إلــى الفحوصات الطبية في 
مقــر النــادي صباح أمــس الســبت، للوقوف على 
إصابته، وشهد مران لاير مدريد أول أمس، غياب 
كريم بن زيمة عن المشاركة مع المجموعة، ولكنه 
تــدرب داخل قاعة األلعاب الرياضية لتأكد معاناته 
مــن إصابــة رغم حقيقة مشــاركته فــي الحصص 
التدريبيــة الثالث الســابقة، وكشــفت إذاعة ”كادينا 
ســير” عن نتائــج الفحوصات التي خضــع لها بن 
زيمــة صباح أمــس بالنــادي، وتبيــن معاناته من 

إصابــة خفيفــة في الكاحــل إثر كدمــة تعرض لها 
خالل مواجهة فالنســيا الماضية بالدوري المحلي، 
وفضل زيدان عدم المخاطرة ببن زيمة بعد شعوره 
اآلالم قبــل مــران الميرينغي، وفضــل أن يخوض 
التدريبــات فــي قاعة األلعــاب الرياضيــة، كما تم 
اســتبعاده من مواجهة بلد الوليد المقرر لها مســاء 
أمــس في الليغا، وذكرت اإلذاعــة أن موعد عودة 
بــن زيمة للمباريات يتوقــف على مدى تطوره في 
األيام المقبلة بما فيها مواجهة أتالنتا في ذهاب دور 
الـــ 16 من دوري أبطال أوروبا، وســتحدد حصة 

التدريــب غدا اإلثنيــن، مدى قدرة بــن زيمة على 
الســفر رفقة الفريق إلى بيرغامــو لمواجهة اتالنتا 

من عدمه لخوض المباراة المقرر لها األربعاء.
سعي إلبرام اتفاقات جديدة من 
أجل مواجهة األزمة االقتصادية

عبى صعيد آخر، يجري مسؤولو نادي لاير مدريد 
اتفاقيــة فــي الوقــت الحالي مع مجموعة ســعودية 
للترويج لمشــروع محلي جديد فــي الدولة العربية 
سيؤمن دخل 150 مليون أورو للميرنغي، ويبحث 
اللاير عــن إبرام اتفاقات جديدة بــكل قوة من أجل 
مواجهة األزمة االقتصادية التي يعاني منها النادي 
فــي الوقت الحالي جراء تداعيات انتشــار فيروس 
كورونا، وبحســب صحيفة ”آس” فــإن مفاوضات 
تجري في الوقت الحالي بين لاير مدريد ومجموعة 
ســعودية من أجل إبرام عدة اتفاقيات لجعل المملكة 
العربية الراعي الرئيسي لفريق السيدات للميرنغي 
خالل السنوات العشــرة المقبلة مقابل 150 مليون 
أورو، وأشــارت الصحيفــة إلى أنه ســيكون هناك 
التزام آخر في االتفاقية ســيضمن اهتماًما مســتمًرا 
لالعبات فريق الســيدات بالسفر بصفة مستمرة إلى 
السعودية للترويج لمشروع سياحي جديد بالمملكة، 
كما ستتضمن أيًضا وجود بعض األسماء من فريق 
الرجال، ويتم دراســة إمكانية بنــاء مركز ترفيهي 
لــلاير مدريد في مشــروع القدية الســياحي والذي 
يتــم إعداده في الوقت الحالي لتنويع مصادر الدخل 
للسعودية، وسيشــتمل المركز الترفيهي للميرينغي 
على متحف وأنشطة تفاعلية ومتجر للتسوق بهدف 

زيادة دخل النادي.
الوكاالت

n يواصل فريق برشلونة البحث عن األسماء التي 
يمكــن التعاقد معها في االنتقــاالت الصيفية المقبلة 
لتعزيــز صفوف الفريق في الموســم المقبل خاصة 
فــي مركــز المهاجم الصريــح، وواجه برشــلونة 
صعوبــة فــي إبــرام تعاقــدات خــالل االنتقــاالت 
الصيفية الماضية بسبب األزمة االقتصادية للنادي، 
وظــل فريق رونالد كومــان بالعب مهاجم صريح 
واحد، مارتن برايثويت، بعد رحيل لويس سواريز 
إلــى أتلتيكــو مدريــد، في حيــن أشــارت صحيفة 
”المونــدو ديبورتيفو” إلى أن إيرلينغ هاالند مهاجم 
بوروسيا دورتموند األلماني هو المفضل لبرشلونة 
خــالل الفتــرة الحالية بعــد المســتوى الكبير الذي 
أظهــره الالعــب على مدار الموســم فــي الدوري 
المحلي ودوري األبطال، إال أن األزمة لمالية لدى 
البالوغرانا تمثل عائًقا في التعاقد معه، وأوضحت 
أن هناك خيارين آخرين يفضلهما برشــلونة، هما، 
كــون أغويــرو مهاجم مانشســتر ســيتي وممفيس 
ديباي العب أوليمبك ليون خاصة وأنهما سيكونان 
حران بنهاية الموســم بعــد نهاية عقيدهما وهو أمر 
يبحث عنه البالوغرانا الذي يمر بأزمة اقتصادية.
ممفيس ديباي الخيار الثاني املفضل 

لربشلونة
العــب مانشســتر ســيتي هــو مهاجــم مؤكــد، 
علــى الرغم مــن حقيقــة معاناته مؤخًرا بســبب 

اإلصابات، إال أن ال شك في جودته وخبرته على 
أعلى مســتوى، وفي برشــلونة يعرفون ميله إلى 
الوصول ويالحظه الثالثي المرشــح لالنتخابات، 
خــوان البورتا، طوني فريكســا وفيكتور فونت، 
ويمتلــك األرجنتينــي حافــزان كبيــران لمحاولة 
الوصــول إلــى الكامــب نــو، األول لصداقته مع 
مواطنه ليو ميســي، الذي قضى معه فترة طويلة 
فــي المنتخب، ومن ناحية أخرى اختتام مســيرته 

الرائعــة فــي أوروبا بعــد أن لعب بيــن صفوف 
أتلتيكــو مدريد ومانشســتر ســيتي، ويعد ممفيس 
ديبــاي الخيار الثاني المفضل لبرشــلونة، بعد أن 
طلب رونالد كومان بنفسه التعاقد معه ومع انتهاء 
عقــده في الصيف المقبل يمكــن أن يعود التعزيز 
الــذي يبحث عنه الفريــق الكتالوني والقادر على 

تلبية رغبات المدرب الهولندي.
الوكاالت

اتفاقية تنعش خزانئ الريال بـ150 مليون أورو من السعودية

بن زيمة يعاني من إصابة بالكاحل 
وغيابه في رابطة األبطال وارد

واجه صعوبة يف إبرام تعاقدات خالل االنتقاالت الصيفية الماضية بسبب األزمة االقتصادية
البارصا تسعى لضم أغويرو وديباي يف المريكاتو الصيفي المقبل

إبراهيموفيتش يتعرض إلساءة 
عنرصية يف رصبيا

رئيس بلدية مارسيليا: ”فيلودروم لن 
يباع إال لنادي المدينة”

كلويفرت يرغب يف االنتقال 
لاليزبيغ نهائًيا

عين على الرياضة 
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غوارديوال يخىش 3 العبني من آرسنال
n حــدد بيب غوارديــوال مدرب 
مانشستر سيتي ثالثة العبين من 
آرســنال يمكنهــم إحــداث الفارق 
غــدا  موقعــة ’’اإلمــارات’’  فــي 
األحــد بقمــة الــدوري االنجليزي 
فــي  االســباني  وقــال  الممتــاز، 
صحيفــة  نشــرتها  تصريحــات 
أداء  لدينــا  ’’صــن’’: ’’ســيكون 
مذهل ]من آرســنال[، لديهم بناء 
اســتثنائي، يتحركون بحس كثير، 
كل الحركات التــي لديهم من أجل 
التحضير للثلــث األخير’’، وأضاف: ’’جــودة الطاقة المذهلة، 
لســميث ]رو[ وســاكا وأوباميانــغ، خاصــة مــع ركضــه في 
الخلــف، وجميع الالعبين الموجودين في الوســط’’، وواصل: 
’’في المســتقبل المبكر ســيكونون منافســين حقيقييــن للقتال 
مــن أجــل األلقــاب’’، وجديــر بالذكــر أن مانشســتر ســيتي 
نقطــة،   56 برصيــد  البريميرليــغ  ترتيــب  صــدارة  يحتــل 
 بينمــا يحتــل آرســنال المركــز العاشــر برصيــد 34 نقطــة.

المهاجــم  تعــرض   n
زالتــان  الســويدي 

هيموفيتــش،  برا إ
ت  نــا ها إل
يوم  عنصريــة 
فــي  الخميــس 
خالل  بلغــراد 
المبــاراة التــي 
فيهــا  تعــادل 

ميــالن  فريقــه 
2-2 مع  اإليطالــي 

النجــم األحمر الصربي 
فــي ذهــاب دور الـــ16 مــن 

الــدوري األوروبي )يوروبــا ليغ(، 
وفي فيديو مصور بثته قناة ”أن وان” 
يوم الجمعة، يظهر المهاجم جالساً في 
مدرجــات ملعب نادي مدينة بلغراد، 
فيما يُسمع صوت رجل يوجه إهانات 
للســويدي مــرات عــدة، ويقــول له 
خصوصــاً بوصــف ازدرائي يطلقه 

القوميون الصرب على 
البوســنة،  مســلمي 
النــادي  وقــال 
فــي  الصربــي 
نقلتــه  بيــان 
ئل  ســا و
محلية  إعــالم 
”النجــم  إن 
األحمــر يديــن 
بشــدة اإلهانــات 
إلــى  الموجهــة 
إبراهيموفيتش  زالتان 
)...( يعتــذر النجــم األحمــر 
إبراهيموفيتــش  لــه  تعــرض  عمــا 
فــي ملعبنــا«، وأضاف النــادي أنه 
لمعرفــة  الســلطات  مــع  ســيتعاون 
المســؤول عن الحــادث واإلصرار 
علــى معاقبتــه بالشــكل المناســب، 
خصوصــاً أن المشــجعين الصــرب 

لديهم سمعة النزعة العنيفة.

nكان رئيس بلدية مدينة مارســيليا 
الفرنســية االشــتراكي بونوا بايان 
واضحــا جدا بشــأن هويــة المالك 
”فيلــودروم”،  لملعــب  المســتقبلي 
مؤكدا أمس الســبت بأنــه لن يبيعه 
ألحد ســوى لنادي مارســيليا لكرة 
القدم الذي يعانــي من أزمة كبيرة، 
وال أحد سواه، وقال بايان في مقابلة 
بروفانــس”  نشــرتها صحيفــة ”ال 
السبت ”لقد حّددت هوية المشتري. 
ســيكون أولمبيك مارســيليا، عندما 
تتحســن األمــور. لن أبيــع الملعب 
للخطوط الجوية القطرية أو بانزاني 
ال  فرنســية(.  معكرونــة  )ماركــة 

يمكــن أن ينتمي الملعب ســوى الى 
المدينة... أو أولمبيك مارســيليا«، 
وأعلــن فــي بداية فيفــري عن نيته 
بيع المنشــآت التي، وحســب قوله، 
تكلف دافعي الضرائب في مرسيليا 
الكثيــر مــن المال في وقــت تعاني 
المدينــة مــن وضــع مالــي كارثي 
مع ديون تزيــد على مليار ونصف 
أورو، وأشار بايان بشكل عابر في 
حديثه للصحيفة الى أنه سيلتقي ”في 
األيام المقبلة” رئيس البالد إيمانويل 
ماكــرون للبحث بهــذا الموضوع، 
مضيفا ”ســتة ماليين في العام تنفق 

بشكل غير الئق”.

n قال جاســتن كلويفرت العب نادي 
اليبزيــغ األلماني المعار لــه من روما 
اإليطالــي أنــه يتخيــل البقــاء بالنــادي 
األلماني لفترة طويلة لكنه شدد على أنه 
ليس قراره، ووصــل الالعب الصغير 
صاحب الـ21 عاًما إلى روما في صيف 
عام 2018 وخاض 68 مباراة تنافسية 
لكنــه رحــل  الجيالوروســي  بقميــص 
علــى ســبيل اإلعارة مع خيار الشــراء 
الصيف الماضي، وعانى كلويفرت من 
اإلصابات خالل الفترة التي قضاها في 
ألمانيا، حيث خاض 15 مباراة رسمية 
وســجل هدفيــن ولكنه يتخيل مســتقبله 
بالبوندســليغا، وقــال كلويفــرت خالل 
تصريحات لشــبكة ’’فوكس’’: ’’يمكنني 

بالتأكيــد تخيل ذلك فــي الوقت الحالي 
ولكن فــي النهاية القــرار ليس قراري 
وســوف نرى ما يحمله المستقبل لي’’، 
ووصــل كلويفــرت إلى روما في ســن 
مبكرة وكشــف بأن والــده باتريك كان 

يريده أن يبقى بنادي أجاكس.

مفاوضــات  يبــدأ  البياســجي 
 التجديد لبرينات

n بــدأ ليونــاردو المديــر الرياضــي 
لنادي باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
وضــع خطــة تجديد عقد خــوان بيرنات 
بعد ســاعات من ارتباط اســمه باالنتقال 
لبرشــلونة، ويقضــي بيرنات موســمه 
األخيــر مــع باريــس ســان جيرمــان، 
ومــع وجوده كالعــب حر فــي الصيف 
المقبل، تواجد اســمه ضمــن اهتمامات 
برشــلونة للتعاقــد معه بنهاية الموســم 
الجــاري، وبحســب صحيفــة ”الموندو 
ديبوريتفــو” فإنه على الرغم من حقيقة 
خروج بيرنات من حسابات باريس سان 

جيرمــان في الفترة الماضية، وعدم رغبة النادي في التجديد له منذ 
اإلصابة بتمزق في أربطة ركبته اليســرى في ســبتمبر الماضي، إال 
أن الفكرة تغيرت خالل الســاعات األخيرة، وكشــفت وسائل اإلعالم 
في الساعات الماضية عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع بيرنات الذي 
ســيكون حًرا في الصيف بعد نهاية عقده، في ظل األزمة االقتصادية 
التــي يعاني منها البالوغرانا، وهو األمر الذي دفع المســؤولين في 

حديقة األمراء في النظر بمسألة التجديد.

بالتعاقد  ليفربــول  يطالب  كاراغري 
مع مهاجم جديد

n ادعى مدافع ليفربول الســابق جيمي كاراغير أن على 
فريقه الســابق أن يتطلعوا إلى الحصول على مهاجم غزير 
األهــداف في فتــرة االنتقاالت الصيفية، مما يشــير إلى أن 
روبرتو فيرمينو ليس مهاجًما حقيقًيا بينما ديفوك أوريجي 
ليــس جيًدا بما يكفــي، في حين أكمل ليفربــول التعاقد مع 
المهاجم متعدد المواهب ديوغــو غوتا من وولفرهامبتون 
خــالل الصيــف، لكن الالعــب البرتغالي الدولــي غاب عن 
المالعب منذ ديســمبر بســبب إصابة مزعجــة في الركبة، 
ممــا أضاف إلى قائمة كلوب الواســعة من الالعبين الكبار 
غير المتاحين، وأدى ذلك إلى ظهور فيرمينو في كل مباراة 
في الدوري اإلنجليزي الممتاز مع الريدز هذا الموســم، لكن الالعب البالغ من العمر 29 
عاًما فشل في مضاهاة الشكل التهديفي لزمالئه في الفريق صالح وماني، حيث سجل ستة 
أهــداف فقط في 24 مباراة، بينما كشــف كاراغير الذي خــاض 737 مباراة مع ليفربول 
خالل مسيرته االحترافية، عن رغبته في أن يسعى كلوب للحصول على تعزيزات إضافية 

من أجل مواجهة تحدي اللقب الموسم المقبل.
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بطولة اسرتاليا المفتوحة للتنس تلفظ آخر أنفاسها
أوساكا تتوج باللقب األغلى للمرة 

الثانية في تاريخها

مسلك الالعبات المحرتفات بالمنستري )جدول الزوجي(: 
إيبو تتأهل اىل المربع الذهبي

لينارد يقود كليربز للفوز عىل يوتا جاز يف دوري المحرتفني

تونس تتأهل إىل نهائيات بطولة إفريقيا لكرة السلة
n بلــغ المنتخــب التونســي نهائيــات بطولة إفريقيا لكرة الســلة بعد الفوز على مدغشــقر 51-78 لحســاب 
المجموعة األولى، وتمكن زمالء صالح الماجري من تحقيق التقدم في النصف األول من المواجهة بواقع -41
33، وواصل أصحاب الضيافة ســيطرتهم محققين الفوز وبالغين النقطة الثامنة في صدارة المجموعة دائما، 
وســبق لمنتخب مصر لكرة الســلة أن تأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا 2021، بعد إلغاء مباراته أمام أوغندا، 
وقرر االتحاد اإلفريقي لكرة الســلة إلغاء مباراة مصر وأوغندا في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى 
أمــم إفريقيا 2021 التي ســتقام في روانــدا، وصّرح محمد عبد المطلب نائب رئيــس االتحاد المصري لكرة 

السلة ورئيس البعثة المصرية في تونس، أن مسؤولي االتحاد اإلفريقي أطروا البعثة بإلغاء مباراة أوغندا.

n تأهلت العبة التنس الجزائرية، 
إيناس ايبو وزميلتها الصربية إيلينا 
ميلوفانيتــش أول أمــس الجمعة الى 
الــدور نصــف النهائي مــن الدورة 
الدولية النســوية الجارية بالمنستير 
)تونــس(، بعــد تغلبهما فــي جدول 
الثنائــي  علــى  بســهولة  الزوجــي 
مــن  المشــكل  األلماني-الســويدي 
ياســمين جيبــاوي ومليــس ياســار 
الــدور  وفــي   ،)6-1 و   6-2(

المقبل، ســتواجه البطلــة اإلفريقية 
السابقة للوسطيات وزميلتها الثنائي 
الروماني-التشــيكي المتكــون مــن 
كاروال باتريســيا بيجــارو وزدينــا 
ســافاروفا، من أجل الظفر بتأشيرة 
الدور النهائي، وفي جدول الفردي، 
لم يكن مشــوار الالعبــة الجزائرية 
موفقــا حيــث أقصيــت فــي الدور 
الثاني مــن طرف األلمانيــة كاثلين 
وكان   ،)6-1 و   6-1( كانيــف 

هــذا اإلقصاء مبكــرا، خاصة و أن 
إيبو المرشــحة الرابعــة للتتويج قد 
بلغــت الــدور النهائــي فــي الدورة 
التــي اختتمــت يــوم األحــد الفارط 
بالمنســتير، قبــل أن تخســر أمــام 
التشــيكية لينــدا فروفيرتوفــا )6-2 
و 2-6(ن ورصــدت لهــذه الدورة 
 15.000 قدرهــا  ماليــة  جوائــز 

دوالر أمريكي.

n تعافــى كاواي لينارد من إصابة 
في ســاقه وســّجل 29 نقطــة ليقود 
لــوس أنجليــس كليبــرز إلــى ثــأر 
ســريع من الخســارة أمام يوتا جاز 
متصــّدر المنطقــة الغربية، الجمعة 
فــي دوري كــرة الســلة األميركي 
لينــارد  للمحترفيــن، ومــع عــودة 
وأيضــاً النجــم اآلخر بــول جورج 
مــن اإلصابة، تخطى كليبرز ضيفه 
يوتــا 112-116 بعــد يوميــن من 
خســارته على الملعــب عينه -96
114، ليوقــف سلســلة جميلــة من 
تســعة انتصــارات لجــاز، وغــاب 
لينارد، حامل اللقب ســابقاً مع سان 

أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز، 
ثــالث مباريات إلصابة في ســاقه، 
فيما غاب جورج عن سبع مباريات 
إلصابة في إبهامه، ووجد جاز عدة 

طرق لتخطي منافسيه والتربع على 
صدارة الدوري مع 24 فوزاً، لكن 
كليبــرز تفوق بالمتابعــات الدفاعية 

والهجومية )45-38(.
موراي أول العب يف تاريخ 
نقطة   50 يسجّل  الدوري 

ال تتضمّن أي رمية حرة
نجح خمسة من العبي ثالث المنطقة 
الغربيــة بتســجيل عشــر نقــاط أو 
أكثر، فأضاف باتريك بيفرلي 17، 
جــورج 15، والبديالن لو وليامس 
19 وماركيس موريس 17، ولدى 
يوتا حاول دونوفان ميتشــل كالعادة 

حمل فريقه، لكن نقاطه الـ35 )بينها 
4 ثالثيات( لــم تكن كافية، وأصبح 
الكندي جمال موراي أول العب في 
تاريخ الدوري يســّجل 50 نقطة ال 
تتضّمــن أي رمية حرة، خالل فوز 
دنفر ناغتس على كليفالند كافالييرز 

.120-103
قــال مواري الذي ســجل 50 نقطة 
مّرتيــن فــي األدوار اإلقصائية من 
الموســم الماضــي »عندمــا رأيت 
بعض الكرات تدخل السلة، انطلقت 
ولــم أتوقف«، وتابــع موراي »من 
الجميــل أن تصنــع التاريــخ. هــذه 

إحصائية جميلة«.

عين على الرياضة 
14

n تّوجت اليابانية ناومي أوساكا، الثالثة عالمياً، 
أمس الســبت بلقــب بطولــة أســتراليا المفتوحة 
للتنــس، أولــى بطــوالت الغرانــد ســالم، للمرة 
الثانيــة في تاريخها عقب فوزها في النهائي على 
األميركيــة جينيفر برايدي، المصنفة 24 عالمياً، 
وفي مباراة ســيطرت عليها الالعبة اليابانية التي 
توجت بلقب ذات البطولة في عام 2019، تمكنت 
أوساكا من حســم المواجهة بمجموعتين دون رد 
تفاصيلهــا 4-6 و3-6، ونجحــت أوســاكا )23 
عاماً( في حصد 4 تتويجات في بطوالت الغراند 
ســالم، مرتين في أســتراليا ومثلهمــا في بطولة 
أميــركا المفتوحــة )2018 و2020(، وتأهلت 
أوســاكا إلى النهائي عقب تغلبها على األميركية 
المخضرمة سيرينا وليامس بمجموعتين دون رد 
)3-6( و)4-6(، وأصبحــت اليابانية أّول العبة 
منــذ اليوغوســالفية-األميركية مونيــكا ســيليش 
)1991-1990( تفــوز بــأول أربــع مباريات 

نهائية في بطوالت الغراند سالم شاركت بها.
برايدي تبلــغ نهائي إحدى البطوالت 
يف  األوىل  للمــرة  الكــرى  األربــع 

مسريتها
في المقابل، وصلت برايدي إلى المشهد الختامي 
عقــب فوزها على التشــيكية كارولينا موتشــوفا 
بنتيجــة 4-6 و6-3 و4-6 لتبلــغ نهائــي إحدى 
البطــوالت األربــع الكبــرى للمــرة األولــى في 
مسيرتها، وحققت برايدي، المصنفة 24 عالمياً، 
أفضل نتيجة في مشــوارها، بعد أن بلغت نصف 
نهائي فالشــينغ ميــدوز 2020 وخســرت أمام 
أوســاكا بالــذات، وكانــت برايــدي )25 عاماً(، 
الفائزة بلقب وحيد في مسيرتها االحترافية، كبرت 
وهي تواجه أوســاكا في دورات محلية للناشئات 
في فلوريدا، وقد وعدت نفسها بمنع خصمتها من 
فرض أســلوبها، وسيطرت الالعبة اليابانية على 
المبــاراة خصوصــاً المجموعة الثانيــة، دون أن 

تقدم أفضل مســتوياتها، لتحقــق اللقب أمام ألوف 
الجماهير العائدة نســبياً إلى المدرجات بعد انتهاء 
فتــرة إغــالق ضمــن البطولة دامت خمســة أيام 

خوفاً من تفشي فيروس كورونا.
خضعت عنــد وصولها إىل أســراليا 

لحجر صحي ملدة 14 يومًا
أمــا برايدي، فخاضت البطولــة بعد أن خضعت 
عند وصولها إلى أستراليا لحجر صحي لمدة 14 
يوًمــا، حيــث لم تتمكن من الخــروج من غرفتها 
للتــدرب فــي حيــن حصــل العبــون والعبات 
آخرون على فرصة الخروج لبضع ســاعات من 
أجــل التمارين، وعلــى ملعب رود ليفــر أرينا، 
دخلت أوســاكا المواجهة بعد سلســلة انتصارات 
متتالية تمتــد منذ العام الماضــي.. بدت أكثر ثقة 

وثباتــاً فــي المجموعة األولى مــن الخط الخلفي 
وعلــى إرســالها، فكســرت إرســال خصمتهــا 
وتقدمــت 1-3. لكــن رّد األميركية جاء ســريعاً 
بالكســر وعادلــت 3-3، واســتفادت برايدي من 
تقــّدم نادر ألوســاكا إلى الشــبكة، فأرســلت كرة 
ســاقطة جميلة فوقها لتحصل على فرصة كســر 
اإلرســال، لكن اليابانية صمــدت وتقدمت 5-4، 
وأهــدرت برايدي فرصة ســانحة على إرســالها 
أمــام الشــبكة، لتقلــب اليابانيــة األمور وتحســم 
المجموعة 4-6، ونســجت أوساكا على المنوال 
عينــه مطلع المجموعــة الثانية، فكســرت باكراً 
وتقدمت -2صفــر، وخالفــاً للمجموعة األولى، 
بــدت المواجهــة مــن طــرف واحد مــع أخطاء 
متزايدة من برايدي وأفضلية ألوساكا التي رفعت 

تقدمها إلى -4صفر.

هشام أوحليمة رئيس للمرة الثانية 
لالتحادية الجزائرية للكامبو 

شــنايف يفــوز بالمرحلــة األوىل 
لكأس الجزائر للدراجاتـ  أشبال

nفاز الدراج بشير شنافي من اتحاد بلدية القنطرة بسباق ضد الساعة 
لحســاب المرحلة األولى من كأس الجزائر )صنف األشــبال(، الذي 
جرى يوم الجمعة ببســكرة، وحقق الدراج الشــاب توقيتا قدره 13د 
42 ثــا 02 ج، متقدمــا على التوالي منير العلــوي من اتحاد القنطرة 
)13د 51 ثا 20 ج( وإســماعيل حداد مــن مولودية الجزائر )13د 
54 ثــا 79 ج(، وكان 58 دراجــا على خط انطالق المرحلة األولى 
لــكأس الجزائر التي جرت على مســافة 34ر9 كلــم، وقد أكمل 57 
دراجا الســباق بعد انسحاب محمد إســالم باكاري من مدرسة سيدي 
بلعبــاس للدراجات، وجرت المرحلة الثانية أمس الســبت في مســلك 
مغلق طوله 83ر8 كلم يتم قطعه خمس مرات لمسافة إجمالية قدرها 

15ر44 كلم.

بإنجــاح  تتعّهــد  هاشــيموتو 
أولمبياد طوكيو

n في أول تصريحات لها بعد تعيينها رئيســة 
للجنــة المنظمــة ألولمبيــاد طوكيــو، تعهــدت 
ســيكو هاشيموتو ببذل قصارى جهدها لضمان 
نجــاح األلعــاب األولمبيــة المقــررة الصيــف 
المقبل، وجاء تعيين هاشــيموتو خلفا ليوشيرو 
موري الذي أعلن اســتقالته األســبوع الماضي 
بعــد تصريحــات متحيزة ضــد المــرأة، علما 
أن أولمبيــاد اليابــان مقــرر تنظيمــه الصيف 
المقبل بعدما تم تأجيله العام الفارط بســبب تداعيات فيروس كورونا 
المستجد، حيث اضطر المنظمون رفقة اللجنة األولمبية الدولية إلغاء 
األلعاب في ســابقة فريدة من نوعها بسبب اآلثار الكارثية التي تسبب 

فيها كوفيد19
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nانتخــب هشــام أوحليمــة للمــرة 
كرئيــس  التوالــي  علــى  الثانيــة 
للكامبــو،  الجزائريــة  لالتحاديــة 
بمناســبة انعقــاد أشــغال الجمعية 
العامة االنتخابيــة للعهدة األولمبية 
التــي   2021-2024 الجديــدة 
جــرت أول أمس الجمعة بالجزائر 
اوحليمــة،  وانتخــب  العاصمــة، 
-المرشح الوحيد لخالفة نفسه على 
رأس االتحاديــة-، رفقــة أعضــاء 
مكتبــه الفدرالــي )8 أعضــاء و5 
احتياطيين(، بعد حصوله على 20 
صوتــا من مجمــوع الـ20 عضوا 
الذيــن لهــم الحق فــي التصويت، 
وصــرح رئيــس االتحاديــة عقب 
انتخابــه، قائــال: »هــذه التزكيــة 
تشــريفا.المهمة  وليســت  تكليــف 
ستكون عبئا ثقيال على عاتقي ألن 
االتحاديــة مازالت فتيــة ورياضة 
الكامبــو فــي الجزائر تحتــاج إلى 
المزيد من الجهد والمثابرة لترقيتها 
وتعميم ممارستها عبر كامل القطر 
الوطنــي، علــى الرغــم مــن أنها 

تأسست بالجزائر سنة 1976«.
يف  رئيســا  انتخــب  كان 
 2018 ماي  مطلع شــهر 

أي بتاريخ تأسيسها

وأضاف: »المهمــة التي تنتظرني 
خــالل هذه العهــدة هــي مواصلة 
برنامــج تطوير هذا الفــن القتالي، 
مثلمــا ســطرته في بدايــة عهدتي 
الماضيــة، رفقة أعضــاء المكتب 
أن  إلــى  مشــيرا  التنفيــذي«، 
»البرنامــج اآلني الــذي ينتظرني 
هــو مواصلة النشــاط فيمــا يتعلق 
بتأســيس الرابطات الوالئية، علما 
أن الهيئــة الفيدراليــة تحصي لحد 
اآلن 5 رابطــات«، وقال أوحليمة 
أن »عــدد هــذه الرابطــات مازال 
ناقصــا، ألن الكامبو يمارس على 
مستوى 35 والية«، كما ستعكف 
للكامبــو  الجزائريــة  االتحاديــة 
علــى تحضيــر المنتخــب الوطني 
لالختصاص للمشــاركة في بطولة 
العالم شهر اكتوبر 2021  بتونس 
واأللعــاب العالميــة فــي لشــبونة 
)البرتغــال( فــي أفريــل 2021، 
وكان هشــام أوحليمــة قــد انتخب 
كأول رئيــس لالتحادية الجزائرية 
لرياضــة الكامبــو، لمــا تبقى من 
العهــدة األولمبية 2017-2020، 
في مطلع شــهر ماي 2018، أي 

بتاريخ تأسيسها.
وأج



n  أكــد التحقيــق األولي لمصالح 
أمن والية مســتغانم أن حادث سقوط 
لعبــة »األرجوحة العمالقــة« الذي 
وقــع مســاء يــوم الجمعــة بإحــدى 
الفضــاءات الخاصة داخــل حظيرة 
التســلية والترفيه »موستاالند« كان 
بسبب خلل ميكانيكي، حسبما أستفيد 

اليوم السبت من هذا السلك األمني.
وأوضــح بيــان لألمــن الوالئــي أن 
الشــرطة القضائية والشرطة العلمية 
تنقلــت إلــى مــكان الحــادث وبينت 
المعاينــات والتحقيقــات األوليــة أن 
األمــر يتعلــق بســقوط »األرجوحة 
العمالقــة« من ارتفــاع بضعة أمتار 
بســبب اختالل فــي تــوازن الكوابل 

الرافعة لهذه اللعبة.
وأحصــت مصالــح الشــرطة - وفقا 
لــذات البيان - تعّرض 14 شــخصا 
تــم  الخطــورة  إلصابــات متفاوتــة 
نقلهم على متن ســيارات اإلســعاف 
التابعة للحماية المدنية إلى مستشــفى 

»أرنستو شي غيفارا« لمستغانم
وقــد تلقى المصابــون العالج الالزم 
وغادر أغلبهم االســتعجاالت الطبية 
الجراحية أمس الجمعــة ماعدا حالة 
واحــدة غــادرت المستشــفى اليــوم 

السبت، يضيف ذات المصدر.
وتــم إخطار والــي الواليــة والنائب 

العــام بالمجلــس القضائــي ووكيــل 
الجمهورية بمحكمة مستغانم بالوقائع 
والمعاينــات فيما ال تــزال التحقيقات 

األمــن  مســتوى  علــى  مفتوحــة 
الحضــري الثامن المختــص إقليميا، 

كما أشير إليه.

ق/م/ وأج

15عين على المجتمع

التحرّش.. عنف جنسي يقلق راحة 
الجنس اللطيف في الجزائر

حادث حديقة »موستاالند« :
 سقوط األرجوحة العمالقة كان بسبب خلل ميكانيكي

تعد ظاهرة التحّرش الجنســي واحدة من أكثر القضايا التي اســتحوذت وبرزت في اآلونة األخيرة في المجتمع الجزائري نظرا لما  
تتسبب فيه من اضطراب في العالقات االجتماعية ، حيث ساهمت التحّوالت الثقافية و االجتماعية  ووسائل اإلعالم بما فيها  مواقع 
التواصل االجتماعي  في التأثير و تغيير طباع و عقليات الذكور  ودفعت بأغلبهم  إلى  انتهاج السلوك الجنسي غير السوي خاصة 
في  ظل انتشــار المواقع  اإلباحية  التي ســّوقت للنظرة الدونية للمرأة التي تقدمها  بصورة األداة الجنســية المستباحة و المتاحة 

من خالل نظرة سادية و منحرفة و عدائية للعالقة بين المرأة و الرجل من منطلق السلطة الجنسية .

ظاهرة تحّمل النساء مسؤوليتها دون ذنب

n و قــد ظــل التحــّرش الجنســي 
بأنواعــه مــن الطابوهــات المحــّرم 
الحديث عنها في المجتمع الجزائري 
رغــم تجريــم المشــّرع لمثــل هــذه 
الممارسات الالأخالقية ، و قد يكون 
التحرش الجنســي لفظيا أو ماديا. و 
هــو عبارة عــن ممارســة مجموعة 
من األفعال والســلوكيات والكتابات 
أو التصريحــات المباشــرة أو غيــر 
مباشــرة، عــن طريــق االنترنت أو 
فــي الطريــق العام من خــالل ألفاظ 
نابيــة بإيحــاءات جنســية، أو داخل 
مــكان العمــل مــن قبل مســؤول أو 
زميل وصوال إلــى المنزل ،  والتي 
تساهم من خالل تكرارها، وطبيعتها 
المهينة والمقيتة في األذى النفسي أو 
الجســدي للضحية، وال يهم أن يكون 
هذا التحرش ناجًما عن فرد أو أكثر. 
أو يكــون لــه غــرض أوال، و ذلــك 

للنتيجة المدمرة التي يخلفها.
و قد اســتفحلت هذه الظاهرة بطريقة 
مقلقة في الســنوات األخيرة و لم تعد 
تقتصر على شــوارع المدن الكبرى 
فقــط بــل وصلــت حتــى األرياف ، 
أيــن أصبــح الشــباب الجزائــري ال 
يجد حرجــا في إخــراج كل عقده و 
مكبوتاتــه الجنســية علــى كل امرأة 
تمر من أمامه دون مراعاة لألخالق 
كبيــرة  بيــن  تفــرق  وال   ، العامــة 
وصغيــرة محجبــة كانــت أم ال ، و 
التــي كانت فــي بداياتهــا ال تتجاوز 
التحرش اللفظــي ، للتطور فيما بعد 
أللفــاظ بإيحــاءات جنســية مقززة و 
تصل حاليــا إلى التحرش الجســدي 
بالفتيــات  فــي الطريق العــام و في 
وضــح النهار في ظل عجــز المارة 
و حتــى األهالي فــي بعض الحاالت 
عــن التدخــل لحمايتهــن مــن ذئاب 
بشــرية اتخــذت ن األرصفــة مرتعا 

التــي  ، و  لممارســاتها اإلجراميــة 
يدخلونها في بــاب األمر بالمعروف 
و النهــي عــن المنكر حيــث يعلّقون 
جرمهــم على شــماعة المظهر العام 
للفتاة التــي يتهمونها بالفجر و العهر 
و تعمد اإلثارة شــهواتهم ، دون عن 
يعيروا انتباها لشــق غض البصر و 
إعطاء الطريــق حقه ،  ويتزعم هذا 
الــرأي الكثير من الشــباب، وبالطبع 
على رأســهم هؤالء الذئاب الذين ال 
يأبهون لخلق وال لدين، والكثير ممن 
يعتنقــون الفكر الذكــوري المريض 
، الذين يبررون ألنفســهم أي شــيء 
يقومون به ويلقون بالالئمة كلها على 
النساء و تشبيههن بالشياطين ، بل إن 
النبي -صلى هللا عليه وســلم- قد أكد 
أنهن شــقائق الرجال. فتحميل طرف 
واحد فقط مسئولية هذه الجريمة، هو 

بالتأكيــد خطــأ فادح، فالــذي يتحمل 
مسؤولية تدهور كل القيم االجتماعية 
واألخالقيــة هو من رمى بها عرض 
الحائط من شباب انحرفوا و رضخوا 
لغرائزهم الحيوانية فأصبحوا و تحت 
تأثيــر مــا يتعاطونه من مهلوســات 
مخدرات و ما يشــاهدونه يوميا على 
المواقع الجنسية ، ا ذئابا ال تفرق بين 

اإلنسان و الحيوان    
 بالخروج من النظرة الضيّقة والفكر 
المتحجر، إلى نظرة علماء االجتماع 
نجد أن من بين أهم أســباب التحرش 
هــي االبتعاد عن تعاليم الدين و التي 
تجعل اإلنســان عبدا لشــهواته ، كما 
أن مشاهد التحرش التي نراها يوميا 
فــي الطريــق العام أو وســائل النقل 
تشــير بوضــوح إلــى وجــود أزمة 
أخالقية تضرب أسس المجتمع ، فقد 

اندثرت الكثير مــن القيم االجتماعية 
الفاضلــة ، فمــن كان يتصــّور هــذا 
االنحطــاط األخالقــي الذي يعيشــه 
الجيــل الحالي وهذا التطور المخيف 
ناتج عن سوء التربية وانعدام الرقابة 
األســرية، وكذلك المؤسسة التعليمية 
التي لم يعد لها دور يذكر في الجانب 
الفاســد المضلل  التربوي، واإلعالم 
الــذي يصور الحالل حراما والحرام 
حالال و الخلق الســيئ سنا و الحسن 
ســيئا ، إضافة إلى حالة البطالة التي 
يعيشــها الكثير من الشــباب، وحالة 
التــرف التي يعيشــها البعض منهم ،  
فالنفس إن لم تشــغلها بالحق شــغلتك 
بالباطــل، وهــؤالء ممــن ال يجدون 
عمال فصار الجلوس على المقاهي و 
معاكسة الفتيات عمل من ال عمل له.

n كشــف ،أول أمس الخميس، 
ســفيان فرحات المكلــف باإلعالم 
الصحــة  بمديريــة  واالتصــال 
والســكان لواليــة تبســة ، أّن عدد 
حــاالت اإلصابــة المؤّكــدة بإقليم 
والية تبّسة في ارتفاع متزايد وصل 
اليــوم إلى ما يقــارب »4700 » 
حالــة إصابة مؤّكدة عبــر التّحاليل 

المخبريّة وعبر السكانير.
جاء هذا خالل اجتماع اللّجنة األمنيّة 
الموّســع ، المنعقد مساء  الخميس 
الفــارط بقاعة االجتماعــات بمقّر 
الوالية ، برئاســة والي والية تبّسة 
الســيّد » محّمد البركــة داحاج »، 
والذي  شــّدد على ضرورة تنسيق 
الجهــود ومضاعفتها فــي مواجهة 
التّركيــز  و  الّصحيــة  الجائحــة 

علــى العمل االســتباقي من خالل 
مواصلــة جهود الوقايــة و  تفعيل 
حمــالت  المبــادرات  وديمومــة 
التّوعيــة والتّحســيس في صفوف 

المواطنين .
انطــالق  منــذ   ســجلت  الواليــة 
الجائحــة مــا يقــارب »4700 » 
حالــة إصابة مؤّكدة عبــر التّحاليل 
المخبريّــة و حوالــي  » 1700« 
حالــة مؤّكدة عبر الســكانير ،  مع 
تسجيل« 273 » حالة وفاة مؤّكدة 
مخبريّــا ، و » 76 » حالــة وفــاة 
مؤّكدة عبر الّســكانير، و » 172 
» حالة وفاة مشتبه بها ،  وتسجيل 

» 2460 » حالة شفاء .
منى بوعكاز 

تبسة  تصل إىل 4700 حالة 
إصابة بفريوس كوفيد 19

أمــس  أول  أشــرف،صبيحة   n
،المنســق الوطني للجنة الجزائرية 
الشــعبية لدعــم فلســطين ،محمــد 

الطاهر.
اإلعــالن  مراســيم  بيرمي،علــى 
لدعــم  الوالئيــة  للجنــة  الرســمي 
فلســطين ، وســط حضور مكثف 
مــن مناضليــن وممثلــي جمعيات 
ومنظمات المجتمــع المدني بقاعة 
جيجــل. بمدينــة  كتامــة  متحــف 
وتخلل هذا اللقــاء التضامني تقديم 
مداخالت من قبل دكاترة جامعيين 
من بينها مداخلتي الدكتورين رشيد 
لرقم ومحمــد عيمر،اللتين تضمنتا 
تحليــال وافيــا لمواقــف الجزائــر 
مــن  وشــعبيا  رســميا  المشــرفة 
القضية الفلسطينية والتنويه بها،في 
ظــل المســتجدات العربيــة التــي 
شهدت تخاذل أنظمة عربية وربط 
بعضهــا لعالقات غيــر بريئة على 

حساب مصلحة الشعب الفلسطيني 
وإرادة البعــض منهــا دفن القضية 
الفلســطينية بتكريــس واقــع جديد 

هدفه نسف حقوق الفلسطينيين.
وقــد تم تنصيــب ،نويصر كويحل 
،رئيســا والئيا للجنة  دعم فلسطين 
الشــعب  دعــم  ســتتولى  ،التــي 
الفلسطيني ماديا ومعنويا،وبعد أن 
أبدعت فرقة تابعة للجمعية الثقافية 
لبلديــة أوالد يحــي خــدروش في 
أغنيــة تمجد تاريخ الثورة  ،تفاعل 
معهــا الحضــور، تم تقديــم وثيقة 
رمزيــة بمثابة تعهد من قبل ممثلي 
الجمعيات والمنظمات لدعم القضية 
الفلســطينية، الــى ممثلــي  الطلبة 
تاسوســت  بجامعــة  الفلســطينيين 
،الــذي كانــوا ضيوف شــرف في 
هذا اللقاء ،الــذي خصص لنصرة 

الشعب الفلسطيني. 
نصرالدين - د

n  تمكــن أفــراد الفــرق اإلقليمية 
للــدرك الوطنــي بعين بــن بيضاء 
، مــن حجــز 1190 وحــدة مــن 
الكحوليــة وتوقيــف  المشــروبات 
03 أشــخاص تتــرواح أعمارهم 
مابيــن 36 و51 ســنة ينحــدرون 
مــن والية عنابة وقالمة، وذلك في 
إطار مكافحــة ظاهرة اللصوصية 
والعصابــات، وبيــع المشــروبات 
الكحوليــة ونقلهــا بــدون رخصة 
علــى مســتوى إقليــم المجموعــة 
اإلقليميــة للدرك الوطنــي بقالمة. 
العملية جاءت بناء على معلومات 
مؤكــدة إلى أفراد الــدرك الوطني 
تقــوم  مركبــات  وجــود  مفادهــا 
بنقــل المشــروبات الكحولية قصد 

المتاجرة بها، على إثرها تم وضع 
خطط محكمة تم من خاللها توقيف 
المركبات المشبوهة، وبعد تفتيشها 
تفتيشا محكما تم العثور على كمية 
معتبرة من المشــروبات الكحولية 
كانت على متنها، تقدر بـ  1190 

وحدة من المشروبات الكحولية.
ليتــم علــى الفــور تحويلهــا نحــو 
مكتــب الفرقــة لمواصلــة التحقيق 
مع المشتبه فيهم،و تم تقديمهم أمام 
الجهــات القضائية المختصة حيث 
صــدر في حقهم 06 أشــهر حبس 
غير نافــذة وغرامة مالية  تترواح 
و20.000  دج   10.000 بيــن 

دج .
خديجة.ز

لقاء تضامني مع الشعب 
الفلسطيني بجيجل

6 أشهر حبسا نافذة يف حق المتاجرني 
بالمرشوبات الكحولية بقالمة
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قسنطينة : بومزبر سرور 

متفرقات
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n في ظل استمرار تدابير اإلغالق المشددة لمكافحة 
كورونــا، انطلــق أســبوع الموضــة فــي لندن بنســق 
افتراضــي بالكامل مــع برنامج يحمل بعض األســماء 

البارزة بينها »بربري«
 لكــن في غيــاب فيكتوريا بيكهام. رغــم غياب النجوم 
والمؤثريــن والصحافيين المتخصصين الذين يتوافدون 
بأعــداد كبيرة في العادة إلى هذا الملتقى الســنوي الذي 
يســتمر حتى الثالثاء، اختار بعــض المصممين اإلبقاء 
على عروضهــم. وهذه حال المصمم التركي المقيم في 
لندن بورا أكسو والبريطانية مولي غودارد واآليرلندية 
سيمون روتشا، إذ ستبث عروضهم عبر اإلنترنت على 
موقع أسبوع الموضة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
واختــار أكثريــة المصمميــن الـــ94 المشــاركين في 
الحدث تقديم فيديوهات تســلط الضوء على مجموعاتهم 
لألزياء الموجهة للرجال والنســاء أو للجنســين معاً، إذ 
إن األســبوع اللندني ال يقتصر على الموضة النســائية 
بل يســعى ألن يلبي اهتمامات الجميــع. وتقدم الماركة 
البريطانيــة »بربري« المعروفــة خصوصا بمعاطفها 
التي تبــّدل باســتمرار تصاميمهــا، االثنين، تشــكيلتها 
لألزيــاء الرجاليــة لخريف وشــتاء 2021 من تصميم 
اإليطالي ريكاردو تيشــي. وفي حين لم يُعلن عن شكل 
هــذا العرض، كانت »بربري« أظهرت حســا ابتكاريا 
فــي ســبتمبر الماضي لتقديــم تشــكيلتها لربيع وصيف 
2021، إذ صــّورت عــرض أزيائها في قلــب الغابة 
ونقلته مباشرة عبر منصة »تويتش« للبث التدفقي التي 
أسهمت بزيادة شــعبية ألعاب الفيديو من خالل خاصية 

التعليقات المباشرة.
أمــا المغنية الســابقة في فرقة ســابيس غيرلز فيكتوريا 
بيكهــام التــي خاضــت غمــار تصميــم األزيــاء، فقد 
اختــارت تقديــم ابتكاراتهــا قبــل أيــام مــن أســبوع 
الموضــة فــي لنــدن. وتضــم هــذه المجموعــة أزياء 
لمختلــف الفصــول، وهــي تحمل رســالة »تفــاؤل مع 
الواقعيــة«، وفــق فيكتوريــا بيكهام التــي تمضي فترة 
الحجــر فــي فلوريــدا لكــون زوجها العب كــرة القدم 
 الشــهير ديفيد بيكهام أحد مالكــي نادي »إنتر ميامي«.
وقالت فيكتوريــا بيكهام إن »الناس ال يزالون يرغبون 

فــي التأنــق بالملبس« رغم الجائحــة، لكن »ثمة حاجة 
للشــعور بالراحة« و«الحماية«، وهو ما تعكسه بعض 
القطع ذات التفاصيل الشبيهة بالمالبس العسكرية. كذلك 
ثمة جانب يعكس البهجة والتفنن، مع فساتين من قماش 
 الجيرزي وألوان زاهية وأشكال زهور أو أسماك حمراء.
ويوظــف قطاع الموضــة البريطاني أكثر من 89 ألف 
شــخص، وهو وّفر سنة 2019 ما مجموعه 35 مليار 
جنيه إســترليني )49 مليــار دوالر( من إجمالي الناتج 
المحلــي في المملكة المتحدة. لكنــه يعاني بدوره جراء 
تبعــات البريكســت وانتهاء حريــة التنقل بيــن االتحاد 
األوروبــي والمملكة، مــا يضر بهذا القطــاع الحاضر 

بقوة عالميا.
ق/م

مواقــع  علــى  انتشــر  فيديــو   n
التواصــل االجتماعــي  يظهر أحد 
بتفريــغ الغضب  الغــرف الخاصة 
والتوتر فــي كاليفورنيــا بالواليات 
أو  ،المكتــب  األمريكيــة  المتحــدة 
الغرفــة تضم مجموعــة من األثاث 
المنزلية وشاشات تلفزيونية وأواني 
منزليــة ، ويدخل إليها كل من يريد 
تفريغ غضبه اتجاه مشاكله الخاصة 
ومــا خلفتــه جائحــة كورونــا مــن 
مشاكل نفســية لبعض األشخاص ، 

ويســتخدم هؤالء في كسر ما يوجد 
داخــل الغرفة مضــارب ومطارق 
وحســب ما أظهره الفيديو أبدى كل 
مــن يتواجــد بها شــعورهم المريح 
والرائع بعد أن قاموا بتخريب كل ما 
فيها وأنهم اآلن قادرين على التنفس 
بــأن هذه اللحظات لم يعيشــوها من 
قبل فــي حياتهم وأضــاف أخر أنه 
أضاع عام مــن الجامعة ولهذا جاء 

لتفريغ غضبه وتوتره.
دالل.ب

أسبوع الموضة ينطلق يف لندن 
بنسخة افرتاضية يف غياب النجوم

كامريات لمراقبة القطط عن بعد

غرفة تفريغ الغضب والتوتر قبلة لشباب كاليفورنيا

n عيــن الجزائــر تجّولــت بيــن عــدد من الورشــات 
القديمــة و الحديثة لطرز و خياطــة قندورة القطيفة بقلب 
مدينة ســيرتا أيــن يتفنن الحرفيون فــي تطريز و خياطة 
هــذا المــوروث المادي . و كانــت البداية من محل عمي 
عمار الــذي كانــت تصدح  فيــه نغمة المالــوف مضفية 

أجواء بعبق األصالة .
وجدنــا عمــي عمــار و هو أحد أقــدم مصممــي قندورة 
القطيفــة، منكبــا علــى طاولــة العمــل متفننا فــي إعداد 
تصاميم الرســومات التي سيتم طرزها أو ما يعرف باسم  
»الرشــمة« و ذلك على جلد مدبغة بواسطة المفرد حتى 

يشد القماش و يبدأ في عملية التطريز.
عمــي عمار الــذي تّوقف برهة للترحيب بنا ســرد علينا 
بعض أســرار هذه الحرفــة العريقة، قائال أن هاته المهنة 
ال تــزال قائمة رغم تطّور المجتمــع ألن القندورة لطالما 
ارتبطــت بالمالوف و مجالس الســالطين واألفراح، فال 
يمكــن أن تظهر أي عروس قســنطينية أو حتى جزائرية 
مــن دون قنــدورة المجبود أو الفتلــة، ألن لعروس تعتبر 
ملكــة أو أميرة يــوم زفافها. يتنهد العم ثــم يواصل بنبرة 
المتحســر و الوفي للتقاليد:«لقــد اختلفت معايير خياطتها  
عــن زماننــا، الــكل تبنــى اآلالت الحديثة التــي تعرف 
خياطاتهــا في ظرف وجيز، و تخلى عن الطريقة اليدوية 
األكثــر إبداعا و تفننا«.أما هــو كما قال فالزال  محافظا 
علــى التقاليــد و العمل اليدوي  و أعمالــه تتطلّب حوالي  

4أشهر  أو أكثر لتصميم و تطريز موديالت تبهر كل من 
تقع عينيه عليها ، و يردف الحرفي موضحا »فالمطرزة 
باليــد تصنع بكل حب وتفنن وإتقان و أداوتها و ســلعتها 
تكون أصلية و غالية الثمن، لكن أراهنك أنك لو اكتنزتها 

200عــام فــي الخزانة ســتجدها كما هــي محافظة على 
روحها، بينما الجديدة تسود  و تتطاير خيوطها في ظرف 
وجيز و كما يقول المثل الشعبي »إذا عجبك رخسو طيش 

نصو« .

وجهتنــا الثانيــة حملتنا إلــى حرفي آخر جــاء من والية 
غرداية بعد أن اختار مدينة الجور المّعلقة مكانا لإلقامة و 
التجارة، حيث فتح محال بشارع زيغود يوسف المعروف 
باسم »رود فرانس«  الذي يستقطب زبائنا من كل ربوع 
الوطن ليحدثنا عن سبب  شهرته  قائال« أن جميع زبائنه 
من شــريحة النســاء اللواتي يبحثن عن الجديد و مواكبة 
الموضــة، و هذا ما أحاول توفيره به إلرضاء ذوق أكبر 

فئ ممكنة«
  كانت  الصدفة حليفتنا حيث تابعنا حديثا طريفا دار  بين 
أم و ابنتها حول شراء القندورة المعاصرة أين اعترضت 
األم قائلة  العروس بال القندورة األصيلة ليست عروس  
كمــا أن هاته الجديدة ال عالقة لها بقنــدورة الملوك قائلة 
»الجديــد حبــو و القديــم ال تفــّرط فيه«  لتجيبهــا ابنتها 
أنا أفضل الجديدة ألنها تبرز  رشاقتي  و تصميمها رائع 

بينما القديمة ستبتلعني«،  
ليكمــل صاحب المحــل حديثه » القنــدورة المعاصرة ال 
تتخذ وقتا كثيرا كما أن ســعرها يتوافق مع الدخل البسيط 

للمواطن الجزائري« .
وفي السياق ذاته أكد بأن هاته القندورة أصبحت لها وقع 
كبير فــي كل ربوع الوطن وكذا الدول الجيران و بعض 
الــدول العربية  و هذا راجع لجمال ألوانها و تفاصيلها و 
انخفاض ثمنهــا و بفضل المصممين الذين تفننوا فيها، و 
كذا مشــاركتهم بالمهرجانات الدوليــة و الترويج لها عن 
طريق وسائل التواصل االجتماعي  للتعريف بهذا الكنز  

وحفظه من االندثار و السرقة ونسبه إلى دول أخرى.

n إذا كنــت مــن محبــي القطــط 
الذيــن  األليفــة  الحيوانــات  أو 
حيواناتهــم  مراقبــة  فــي  يرغبــون 
أثنــاء الوجود خــارج المنــزل، فإن 
كاميــرا »بيت – كيــوب« هي الحل 
 األمثل، حســب »تريبيــون ميديا«.

المنزليــة  الكاميــرا  تلــك  وتوفــر 
المحكمــة والمصممة بصــورة جيدة 
تصويــراً مرئياً كامــاًل وفائق الدقة. 
فهــي أول كاميــرا معروفــة لمراقبة 
المنــازل،  فــي  األليفــة  الحيوانــات 
وهي مصممة للتشــاور المباشر مع 
األطباء البيطريين من شركة للعناية 
بالحيوانــات األليفــة على مــدار أيام 
األســبوع من خــالل تطبيــق »بيت 
– كيــوب« علــى منصــات »آي أو 
إس« و«أندرويد«. وتوفر الشــركة 
أولى االستشــارات البيطرية مجاناً، 
ثــم تكلــف 5 دوالرات بعــد ذلــك 

بصفــة شــهرية. ويمكــن للحيوانات 
األليفــة، من خالل الســماعات ثنائية 
االتجــاه، االســتماع إلــى صوتك إذا 
كانت على وشــك الوقوع في مشكلة 
أو إن كنــت تريد إرســال توجيهات 
بسيطة إليها. الكاميرا الجديدة مزودة 
بعدســة عريضة تبلغ 110 درجات، 
 8 لدرجــة  التقريــب  مــع خاصيــة 
إكس، وجســم الكاميــرا مقاوم لعبث 
الحيوانــات األليفــة، وذلــك بفضــل 
الهيــكل البالســتيكي الســميك عالي 
الجــودة. وتتحــول الكاميــرا تلقائيــاً 
إلــى وضعية الرؤية الليلية مع حلول 
المســاء لتصويــر مســاحة تبلغ 30 

قدماً تقريباً.
يمكن تثبيت كاميرا »بيت – كيوب« 
في غضــون دقيقة واحدة باســتخدام 
المتوافــرة  فــاي«  شــبكة »واي – 

بتردد 2.4 غيغا هيرتز.

ويتيح الحامل الدوار إلحاق الكاميرا 
بقاعــدة ممغنطة لكي تســتخدم على 
األرضيــات أو الجــدران أو أســفل 
الصوانات أو على األسقف. وبمجرد 
إنشــاء حســاب مجاني علــى تطبيق 
»بيــت – كيوب«، يمكن مشــاركة 
الكاميــرا بأمــان مــع األصدقــاء أو 
أفــراد األســرة مــن خالل إرســال 
دعوة آمنــة إليهم. ويمكن توصيل 6 
كاميــرات بحد أقصى على حســاب 
واحــد، كمــا أن الكاميــرا الجديــدة 
 تعمل بســهولة مــع تطبيق أليكســا.
ويتم حفظ المقاطــع المصورة عالية 
الدقة لمدة 4 ســاعات بعد التصوير، 
أو يمكــن تحميلهــا ثــم حفظها على 
الهاتــف الذكــي خاصتــك. وتتوافر 
خاصية اشــتراك التخزيــن مقابل 6 
دوالرات شهرياً أو 4 دوالرات فقط 
شهرياً مع االشتراك السنوي للعميل.

بني األصالة و المعارصة 

حافظت القندورة القسنطينية على مكانتها كلباس رئيسي في تصديرة كل عروس قسنطينية خاصة، و الجزائرية عامة، سّيما بعد إدراج بعض التعديالت و اللمسات 
العصرية عليها مما منحها شهرة تجاوزت الحدود المحلية.

القندورة القسنطينية .. عروس اللباس األنيق   

مريم بن جامع



17عين على الثقافة والفن

المالوف المعارص رسالة حب  و وسيلة 
لرتجمة انشغاالت الناس

انطالق االحتفاالت الرسمية باليوم الدويل للغة األم بالشلف

عدة إصدارات بمناسبة الذكرى الثانية 
لحراك 22 فيفري 2019

n اتخذت من اإلبداع قلما ومن القلم حبرا 
يجوب كل العالم ،هيخريجة الهندســة المدنية 

الكاتبة السورية »رؤى الماوردي«.
بخصــوص بدايتهــا في حقل الكتابــة األدبية 
قالــت رؤى أنهــا كانت من خــال مواضيع 
التعبيــر المدرســية حيث شــجعتها صديقتها 
فــي البداية ثم عاد الدور لها لتحفيز نفســها، 
لتعود المهمــة في األخير لقرائهــا المتابعين 
 األوفيــاء لكل جديد تبدع فــي حياكة كلماته.

أما عن استمرارها وتطّورها في هذا المجال 
اآلســر فاعتبــرت كل الفضــل فــي كل مــا 
وصلت إليــه، بعد هللا ســبحانه وتعالى يعود 

لرجل تحبه.
و بتّوقفهــا عنــد أول إصدار لها و الموســوم 
نشــرته  الــذي  و  اآلن«  الكتــاب  »أغلــق 
أنــه كان  خطــوة أولــى  بالجزائــر قالــت 
االفتراضــي  العالــم  انتقلــت بفضلهــا مــن 
إلــى عالــم الواقــع .. آســرة بــأن أجمــل ما 
فــي التجربة »هــو رؤية روحــك وأفكارك 
 وخيالــك ترتســم على الــورق األصفر .. »
كمــا أكــدت علــى أن الخطوة األولــى ال بّد 
منهــا ..حتى و إن ما لم تكن مثالية فهي تبقى 

ممتازة كخطوة أولى.
و عــن  تعاملهــا مــع دار نشــر جزائريــة 

وصفــت تجربتها بالمريحة جدا والمشــجعة 
، ســيّما و أنهــا منحتهــا فرصــة االنطــاق 
عربياً ..«الشــعب الجزائــري منحني الحب 
والتشــجيع باحتضــان كتابي .. كمــا أن دار 
النشــر منحتني فرصة العمــل بأريحية«، و 
لم تنف مواجهتها لبعض المشــاكل غير أنها 

اعتبرتها بالضرورية الكتساب الخبرة«.
وعن ســر اختارهــا لعنوان »أغلــق الكتاب 
اآلن« أوضحــت بأنــه نابع مــن رغبتها في 
حــث القارئ علــى الربط بين مــا في حياته 

الخاصة و ما يقرأه.
وعن ســؤالنا فيما كانت رؤى ترســم للقارئ 

الواقع الراهن للعاقات االجتماعية واألسرية 
بين األصدقاء والعائلة أجابت بنعم متأسفة و 
متمنية أن يصدمها الواقع مســتقبا ويجبرها 
على تغيير إجابتهــا، فيما اعتبرت التحديات 
التــي يواجهها الكاتب أصعــب تحد يواجهه 
األديب أو الكاتب المبتدئ في عالمنا العربي 
هو اســتحقاقه لهذا المســمى، و ما تبقى فهو 

في نظرها تفاصيل وصعوبات قد تواجهه في 
أي عمل ونشاط آخر في الحياة .

أمــا عن إصدارهــا الجديــد رّدت الماوردي 
أن هنــاك إصدار قادم ال يــزال في بداياته و 

فضلت تركه مفاجأة.
دالل بوعالم

n وعبّــر الفنــان جمال الذي زار 
أمس مقر عين الجزائر، عن إستيائه 
من حالة التهميش الذي  يعانيها كغيره 
من الفنانين ألن الجهات الوصية، لم 
تمنحه الفرصة إلبراز موهبته وفنه،  
من خــال المهرجانــات و الحفات 
على الرغم من امتاكه بطاقة الفنان.

و قــال الفنــان جمال الــذي يصنّف 
لونه ضمن طابع المالوف العصري  
بأن لديه فــي رصيده الفني أغنيتين  
تذاعان من حي إلى آخر في اإلذاعة 

الجهويــة و الذي تغنى فــي إحداهما 
عن فريق شباب قسنطينة تعبيرا منه 
لحبــه لهذا الفريق العريق، أما الثانية 
فقد أشاد من خاله و بلغة الموسيقى 
بدور المنتمين للســلك األمني تقديرا 
منــه لمــا يقومون به مــن مجهودات 
جبــارة لخدمة المجتمــع،  باإلضافة 
إلــى بعــض التســجيات التــي كان 

يتشاركها مع الناس في األفراح.
ومن جهــة أخرى أخبرنــا أنه مولع 
بفــن المالــوف  منذ نعومــة أظافره 

، حيــث كان يحــرص على حضور 
األفــراح و الحفــات، كمــا أنه تأثر 
بهذا الفن األصيل من ابن خالته فنيخ 
العيد و عميد المالوف الحاج الطاهر 
الفرقانــي الذي كان يأســره فنه وكذا 

عزفه الجميل على آلة الكمان.
و عــن رأيــه بخصــوص المالــوف 
للريتــم  ملــه  مــدى  و  المعاصــر  
الخفيــف، قال بأنه مولــع به و:« ال 
عيب فــي التنّوع، كمــا أن المالوف 
و  الفــرح  عــن  يعبّــر  المســتحدث 
يدخل الســعادة لقلــوب محبيه و هذه 
هــي رســالتي من خــال تقديمه في 
األعراس، لكن البــد المحافظة على 
جوهر الفن األصيل و الرجوع إليه  

للمحافظة به«.
وعن جديده أكد لنا أنه بصدد التحضير 
لتســجيل 3 أغنيات في الشهر القادم 
قــام بكتابتها و تلحينها كلها ، األولى 
تتحدث عن أم الحواضر قســنطينة، 
و الثانيــة بخصوص ازدياد المولود، 
و األخيرة  رســالة حب من قسنطينة 
إلــى كامــل ربــوع الوطــن لدحض 
الجهويــة و روح الكراهية بين أبناء 
الوطــن الواحد  »وهذه هي رســالة 
الفن فعلى الفنان أن يترجم مشاغل و 

مشاكل مجتمعه عبر فنه« .
 مريم بن جامع

n وجــرت مراســم انطــاق هذه الفعاليــات بحضور 
األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية، سي الهاشمي 
عصــاد، و والــي الشــلف، لخضــر ســداس، وعدد من 
الباحثيــن واألســاتذة الجامعييــن المختصيــن فــي اللغة 

األمازيغية.
وخال كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد األمين العام للمحافظة 
الســامية لألمازيغية أن »دور هيئته في المرحلة الحالية 
يتمثل في إرساء آليات ترقية اللغة األمازيغية وتطويرها 
فــي مختلــف ميادين الحيــاة الوطنية من خــال التعميم 
التدريجي في اســتعمال هذه اللغة عبــر عديد المجاالت 

وخاصة بمنظومتي التربية الوطنية واالتصال«.
كما أبرز أن هذه االحتفالية تساهم في »تثمين اإلنجازات 
األدبيــة والمعرفية بــكل المتغيرات اللســانية األمازيغية 
المتداولــة في الجزائر«، مشــيرا إلــى أن جائزة رئيس 
الجمهوريــة لــألدب واللغة األمازيغيــة »تكرس التوجه 
الجديــد للدولة في ســبيل وضــع األمازيغية في الســكة 

الصحيحة بعيدا عن التجاذبات السياسية«.
وتطرق السيد عصاد، في معرض كلمته، إلى أن اختيار 
والية الشلف الحتضان هذه الفعاليات »لم يأت اعتباطا، 
بــل ناجــم عن ذلك االنخــراط الفعال للمجتمــع بمختلف 
مكوناتــه في تطويــر اللغــة األمازيغية على المســتوى 
المحلــي«، مؤكدا في ذات الوقــت على أن »األمازيغية 
تبقى عنصرا للتماسك االجتماعي ومغذيا أساسيا لتعزيز 

اللحمــة الوطنية بيــن كل الجزائريين ورابطا من روابط 
التعايش والتنوع الثقافي والتعدد اللغوي«.

و في إطار هذه التظاهرة، نظم ببهو دار الثقافة معرض 
لمختلف اإلصدارات باللغة األمازيغية بجميع المتغيرات 
اللســانية و آخر خاص بمقاومة المرأة في شــمال إفريقيا 
من التاريخ القديم إلى القرن التاســع عشــر وهو النشاط 
الذي استقطب القاطنة المحلية والمهتمين بالتراث واللغة 

األمازيغية.
كما يشهد برنامج اليوم األول، إلقاء عدد من المحاضرات 
المتعلقة باللغة األم، على غرار البرامج اإلذاعية ودورها 
فــي ترقية اللغة والثقافة األمازيغية، وكذا دور اللغة األم 

في مكافحة جائحة كورونا.
كما تشهد الفترة المسائية تقديم قراءات متقطعة لنصوص 
أدبيــة في مختلف متغيرات اللغــة األمازيغية فضا عن 
منوعات فنية مختلفة ما بين موســيقى محلية ومســرحية 

من تنشيط جمعية تيفاوين لمنطقة بني حواء.
لإلشــارة يتواصــل البرنامج الخاص بهذه المناســبة إلى 
غايــة يــوم غــد األحد حيث ســيتم زيــارة مقــر جمعية 
تيفاويــن بمدينــة بني حــواء وتقديــم محاضــرة بعنوان 
»إشــكالية االكتســاب والتعلــم لــدى األطفــال الناطقين 
باللغة األمازيغية« وكذا تنظيم ورشــة لفائدة أساتذة اللغة 

األمازيغية.

n تطرقــت عدة مؤلفات لكتاب وصحافيين، عشــية 
إحياء الذكــرى الثانية لحراك 22 فيفري 9201 الذي 
تم ترســيمه فــي فبراير 2020 يومــا وطنيا لألخوة و 
التاحم بين الشــعب وجيشه من أجل الديمقراطية، إلى 

األحداث البارزة التي سبقت هذه االنتفاضة الشعبية.
فــي هذا الصدد اقتــرح الكاتب والصحفــي عبد القادر 
حريشــان، باعتماد األســلوب الصحفي، صحيفة سجل 
حول ســنة مــن المظاهرات الشــعبية توثق لشــعارات 
وخطابات واتخــاذ مواقف وأحداث أخــرى مميزة في 
كتابه »صحيفــة الحراك، الهبة الجزائرية« صدر عن 

دار النشر »سايحي«.
وقــد تطــرق الكاتــب بالتفصيل فــي 235 صفحة إلى 
تطور األحــداث منذ التحضيــر لانتخابات الرئاســية 
ألبريــل  2019 و ترشــح الرئيــس المنتهيــة عهدته 
عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامســة و اســتقالته وسلسلة 
المحاكمات في قضايا فســاد مدعما األحداث بمقتطفات 

ألهم وسائل اإلعام الجزائرية والدولية.
وبنفــس األســلوب، عــاد الصحفي مهــدي بمخالفة في 
كتابه »مسيرة شعب، بذور الغضب« الذي تناول نحو 
سنتين من األزمة السياســية واالقتصادية واالجتماعية 
التي كانت ســببا رئيســيا في انفجار الحركة الشعبية ل 

22 فبراير 2019 .
ويعتبر هــذا المؤلف من 143 صفحــة الذي أصدرته 
 )Editions du net( »دار » النشــر االلكترونــي
و الــذي ســتصدره قريبا دار نشــر جزائريــة، امتدادا 
للكتاب الســباق لمهــدي بوخالفة »ثــورة 22 فبراير، 
مــن االحتجاج إلى ســقوط بوتفليقة« الذي صدر ســنة 

. 2019
أما الكاتب مجمد جعفر فقد نشر مجموعة من المقاالت 
تحت عنــوان »العيش واقفا« أصدرتها دار النشــر » 
القبية« حيث عالج بذلك المفاهيم االجتماعية والسياسية 
من خال مواجهة اإلدراك و الواقع قبل و بعد الحركة 

الشعبية ل 22 فبراير 2019 .
أمــا كتاب » لجيش إلى جانب الشــعب« للصحفي عبد 
العزيز حوماد ومن إصدار دار النشــر »أمين بريس« 
فقــد أبرز دور الجيش الوطني الشــعبي فــي »مرافقة 

الشعب في مطالبه الشعبية«.
كمــا أصــدرت دار النشــر »القبيــة«  بهذه المناســبة 
مؤلفات باللغة العربية »رياح الحراك« للصحفي خليل 
بن الدين  و »ربيع الغضب« للكاتب و السياسي محي 

الدين عميمور.
ومــن جهتــه، اســترجع الصحفي فرحات زايت ســير 
األحــداث منذ 22 فبراير 2019 في كتابه الذي يحمل 

عنوان »من قلب الحراك«.

الكاتبة السورية رؤى الماوردي لـ:عني الجزائر

حصدت ماليين اإلعجابات والتعليقات اإليجابية المحفزة لتفرض قلمها عربيا، فحلقت إلى قلب كل إنسان يحمل ألما 
أو فرحا لتسانده بفضفضات أدبية لعل جرحه يطيب بعض الشيء ،تقول أن العمر هو رحلة إليجادنا ، وأيضا، نحن 

بسيطون جدا نحتاج فقط قليال من التقدير لنتحّول من أشخاص عاديين ألبطال خارقين بطريقتنا الخاصة.

يعكف الفنان القسنطيني بليلط يوسف المدعو جمال على تحضير 3أغان جديدة يعزم تسجيلها 
الشهر القادم.

اللغة  أكاديمية حول  بتنظيم معارض وكذا تنشيط محاضرات  للغة األم  الدولي  باليوم  بالشلف، فعاليات االحتفاالت الرسمية  الثقافة  انطلقت يوم أمس السبت بدار 
األمازيغية بجميع متغيراتها.

»أغلق الكتاب اآلن «  محاولة لحث القارئ على الربط ما 
 بين حياته الخاصة و ما يقرأه وأعمل على إصدار جديد.

األحد 21 فيفري  2021
الموافق لـ 9 رجب 1442



 ـ في أرضنا.. أرض المعاش  
المرتهن 

 .. أرض الغناء، و الغناء .. و 
الجياع والضياع و الوهن .. 

يقضي الشقي عمره .. يجري 
لكسب قوته .. في ظل خدمة

 الوطن
 .. معاشه تسول .. ولبسه كفن .. 

وبين ما يسمعه .. وما يرى .. 
وما يصاغ حوله .. تكذب 

العين األذن 
 العدل فيه .. الحقوق .. 

ال أمان يوتمن ..
 ـ حرية التفكير، فيه.. بدعة..

 وفتنة ، أعمق من كل الفتن.. 
من قال بالرأي الصريح 

خائن.. وكافر بالدين من به 
اتزن.. 

ومشرك من حارب الغلوفيه .. 
و الغرور .. واإلحن .. 

ـ الدين .. كل الدين .. مظهر .. 

ولفظة يقولها الكليل و اللسن
 .. يجترها .. يزهو بها .... 

وبعدها .. ال فرق بين بعضهم .. 
وبين عابد الوثن .. اا 

بل قد يكون في األخير رأفة 
ورحمة .. وطيبة في حسن 

ظن ..ا 
و الوطنية افتراء .. 

و ادعاء كاذب .. تحت مساحيق 
تغلف العفن ا

 .. وهكذا .. يحيا به .. من ليس 
أهاًل للحياة و الحياء ... و

 الضمير و الوطن اا 
ـ نحن اليتامى و المهجرون 

في هذا الوطن
 .. فكل لطف بيننا معذب .. وكل 

صدق عندنا مكذب .. 
وكل لفظ لين ... يغتاله الفّظ 

الخشن . اا 
في أمة .. تختال في ظلاللة .. 

بعد هدى ... 

ترى الهدى غواية ... و في 
الهوى هواية .. والرتكاب
 سيىء .. تحارب المسعى

 الحسن 
 فروضها منسوخة .. ينسخها 

حب الهوى .. يدوسها 
ـ مذبوحة ـ تحت روايات 

السنن 
حسب النوايا عندنا .. في
 لحظة تطوى تواريخ ..

 وينسى ذكرها .. 
وتنمحي آثارها ... في لحظة ...

 كأن شيئا لم يكن 
 .. ـ ياسائال .. دع السؤال .. 

فالجواب مبهم .. ـ وبابه مغلق ..
 ووقته معلق 

... وقت .. عسى ، وعله .... 
وربما ، وليته .. يأتي غداً ... أو 

في نهايات الزمن 
 نم، واستنم .. ال تستفق .. دع 

الذكاء و اجتنب آفاته .. 

ال تقض عمراً في المحن 
 ال تنتبه .. فشر شر الموبقات ..

في الذكاء و الفطن 
.... ـ يا جيرتي.. يا رفقتي .... 

الكل 
منا، يدعي حب الوطن .. 
والكل منا ، يشتكي منه 

الوطن..
 .. فمن هو المسؤول عن هواننا 

 ..
وعن هوانه إذن؟اا

 أين البري المدعي .. 
وما أدعى به ؟ا ومن يلوم من ؟ا؟

 هل هكذا حب الوطن ؟ 
ـ كال .. 

ولم .. وال .. ولن 
 من ذاب في أتونه ؟ ..
 من ساح في فنونه؟ 

من ذاق في ربوع؟.. من 
حلوة ومرة.... من كل فن ؟ا 

من اعتدى ؟ من اعتدى ؟

 

 ..
ومن وفي؟ومن جفا؟ 

ومن سعى؟ومندعا؟ومن 
وعى؟ ومن رعى؟؟ ـ ومن ؟ ..

 ومن؟ ا.. 
ـ ياسادتي .. ياإخوتي

 .. ما سر قيمة الوطن؟ 
من دون عز أهله .. ماشكل 

عزة الوطن ؟ا 
إن ضاع فيه حقنا .. 

وغاب فيه أمننا

 
.. إن لم يسدنا عدله .. ولم نذق 

نعيمه .. ولم نعش نسيمه
 .. وهانت الروح ، فما الروح ، 

فما قوام هيكل البدن ؟اا 
إن لم فكن أهال له ...

 ولم يكن أهاًل لنا 
.. فلينتحر سكانه .. و ليحترق 

حب الوطن 
 الشاعر : عبد القادر بن النــوي

n التظاهــرة هذه نظمهــا تكتل المجتمع المدني 
لوالية جيجل بالتنســيق مع متحف كتامة واللجنة 
الوالئية الشــعبية لدعم فلسطين،وكانت التظاهرة 

فرصة لتأكيد مرة اخري مساندة المجتمع المدني 
لواليــة جيجل للشــعب الفلســطينيودعمهللقضية 
الفلســطينية ،التــي تمــر بمرحلة صعبــة جراء 

تخاذل بعض األنظمــة العربية ، من خالل تقديم 
تعهــد كتابي قــدم لطلبة فلســطين المتمدرســين 

بجامعة تاسوست.
وقد أشــرف على هذا الحفل الســيد ديلمي محمد 
الطاهــر المنســق العــام الوطني للجنة الشــعبية 
لدعم فلســطين وبحضور السادة رؤساء وممثلي 
وأمناء عاميــن للمنظمات الوطنيــة والتنظيمات 
الطالبيــة وممثلــي األســرة الثورية وبمشــاركة 
مختلف الجمعيات والتنظيمات الوالئية بجيجل و 

بحضور مميز لطلبة الفلسطينين.
وقد ميز الحفل نشاط فرقة البراعم التابعة لجمعية 
اإلبداع الثقافية لبلدية أوالد يحي خدروش ، التي 
تغنّت وأبدعت في أغنية وطنية ، فيما اختتم الحفل 
بتكريم الضيوف الشرفيين و االسرة الثورية وكذا 
تكريــم عائلتــي المرحومين«اإلعالمي »صباط 
أحمد«  واألســتاذ والناشــط الجمعوي« سليمان 
بوشموخة »، ونائب رئيس بلدية جيجل السابق،

كما تم تكريم الســيد شالوش خير الدين الذي كان 
من بين النشطاء في مجال السياحة بوالية جيجل.
نصرالدين - د

n ال أشــفق علــي حيــن صــرت أتحســس مــن الشــمس من 
المصابيــح المضيئــة والمعطلة ، التى غير ناهــا للتو..من أعمدة 

االنارة في الشوارع الصاخبة.
مــن مالمح الرضــع التي لم تتفتــق بعد ، من الوجــوه المترهلة 

للطاعنين في الحزن والفرح
أطفأت كل شــيء في ... ثم اشــعلتني ألراك فقط يحررني االمتداد 
اليــك من أكبــر عقدة أعيشــها اآلن ...أنني لن تقــرأ الكتب التي 
أحبها لن ، أطارد غزالة مالك حداد في رحلة البحث عن المسك

لــن أنقذ ”فورولو” الفقير من لعنة العوز الدفين ولن تنزل نجمة 
كاتب ياســين الى قاع العتمة وأنا في شوق دائم لنبش الماضي ، 

مع لخضر الهارب من سجن األسئلة والتيه.
نوعــا  السياســي  أكســبني  فــي  المشــهد  الغــوص 
فــي  هــذه  ،  تحســس  الهواتــف  العتــه  جديدامــن 
األوقات  الحاســمة  من  نبض القلوب  المترقبة ، العمى  الذي 
أفرضــه  علــي  ، تســلق حتمــي  لعلــو النجاة الهــروب  من 
النصوص  التى  ترعرعت  في  حجر ذاكرتي ، قراءة  الشعر   
، النبــش  فــي  الجديــد  والقديــم  ،  اعــادة ترتيــب  مكتبتي 

العميقة  .
 أهــرب  اآلن ، وأنا في كامــل حرماني  و  اخالصي  للمكان   

واالنسان .
السياســة  اللحظــة  وطغــى ضجيــج   بــي  كلمــا  ضاقــت  
،عــدت  طواعيــة الــى أغنيــة   بعزيــز ) بــالدي يــا  )بالدي 
صفحــات   علــى   شمســا  أرســم   الوجــع   أنفــض     ،  )
كراريــس أطفالــي ،  أتحــرر  من مشــهد  األحــزاب  األحباب 
واألغراب  ،  أردد  قصائد    شاعر    الثورة    مفدي  زكريا   
أقلــد   وقفتــه   صوتــه   أحلــق بعيــدا  بخيالــي ،الجزائــر 
دائما  بخير  ســنة  مــن الحراك تمر وهي علــى متن الصمود 
تلــوح للغــد فــي انتظــار الغــد    مــن  العســير  أن  نقفــز 
وااليــاب  فــي  الذهــاب  بعيــدا  أن  نطــوي  مســافات 
حيــن  أن  المحطــة  جاهــزة   لتنطلق   رحلة  شــعب  ناضل 
طويــال  ليتحــرر من الفســاد   والفاســدين  ،  شــعب   أرهقته  
الخطابــات  الدســمة  والواقــع  يصــرخ   عكــس   مــا يقال   
حكومــة  جديــدة  برلمــان جديــد .  و ألنســى علقــت  علــى  
شرفتي  العلم   الوطني  وصلني  صوت جارتنا خالتي  خداوج  
تغني   كالعادة  ... الحمد  هلل  مابقاش االستعمار في  بالدنا  ) 

طلع المورال( 
بقلم لطيفة حرباوي 
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دور المجتمع المدني في الحفاظ على 
الذاكرة التاريخية موضوع ندوة بجيجل 

عين على الثقافة والفن 18

تم ،أمس، تنظيم ندوة تحت عنوان »دور المجتمع المدني في الحفاظ على الذاكرة التاريخية من خالل الوفاء للشهداء 
نشطها كل من األستاذين » لرقم رشيد »  و« عميور فاروق« من جامعة جيجل بمشاركة اإلمام الفاضل محمد بوحبل؛ 

تخليدا لذكري اليوم الوطني للشهيد.

جوانيات

مهمهة 

علـــــــــــى وتر الشعر

محاكاة لقصيدة ] يسقط الوطن ، للشاعر أحمد مطر[ ،،
يقول الشاعر عبد القادر نب النوي يف قصيدته : مــا قيــمـة الوطـن ؟

اإلعالمي سامي الفهري كتب مسلسال جديدا خالل فرتة سجنه
 

n فــي أول ظهــور لــه بعد مغادرته الســجن يوم الخميــس الماضي قال اإلعالمي و المخرج التونسي ســامي 
الفهري أنه انتهى من كتابة مسلسل جديد.و في فيديو قصير نشره على حسابه على انستغرام قال الفهري انه 
اســتغل فترة مكوثه بالســجن لمدة 14 شــهرا لكتابة مسلسل جديد سيشرع في تصويره قريبا.و أضاف الفهري 
أن فكرة عمله الجديد و رغم أنه كتب خالل فترة سجنه ال صلة لها بموضوع السجون .و بدا الفهري سعيدا و 
متفائال وهو يتحدث في أول ظهور له بعد مغادرته الســجن عن عمله الجديد رغم أنه لم ينف مدى تأثره بهذه 
التجربة الصعبة كما وصفها.و كان القضاء التونســي أفرج عن ســامي الفهري المتعلقة به قضايا غسيل أموال 
و إبرام عقود وهمية.و الفهري هو مالك تلفزيون الحوار التونســي حد أشــهر القنوات التلفزيونية الخاصة و 
الذي يحظى بشــعبية كبيرة في تونس.و كانت قضية حبســه أثارت جدال كبيرا في تونس و تحولت لقضية رأي 
عام بعد أن تجاوزت فترة إيقافه المدة التي يضبطها القانون التونسي دون مقاضاته.و سبق للفهري أن خاض 
تجربة اإلخراج التلفزيوني مع مسلســلي »أوالد مفيدة« و »مكتوب« و شــارك في بطولته كل من هند صبري 
و ظافــر العابدين .و القت هذه األعمال شــعبية كبيرة رغــم كل الجدل الذي أثارته و االنتقادات التي وجهت لها.
للــزوار من مختلف الشــرائح واألعمــار الذين أبدوا إعجابهم بالصور المعروضة واكتشــاف مواهب واعدة في 
هذا المجال للمشــاركين.و قد برمجت في اليوم الثاني من التظاهرة جولة لفائدة المصورين إلى القنادســة )18 
كلم جنوب بشار ( لتمكينهم من التقاط صور طبيعية محلية شاركوا بها في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية.

 هذا الحيز مخصص لكل الشعراء المبدعين في الجزائر وخارجها، الراغبين في نشر إبداعاتهم. هذا فضاؤكم راسلونا 
على البريد اإللكتروني للجريدة  



19إشهار  األحد  21 فيفري  2021
الموافق لـ 9  رجب 1442



عين على اإلقتصاد

n توفي في إســطنبول الشيخ محمد أمين سراج، 
كبيــر العلمــاء األتــراك المختص بعلــم الحديث، 
عــن عمــر ناهز 90 عامــا، بعد مدة مــن إصابته 
بفيروس كورونا، وقد نعاه كل من الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي ورئيس 
البرلمان مصطفى شــنطوب.. ولد أمين سراج في 
قريــة تابعة لواليــة توقاد شــمال األناضول قرب 
البحــر األســود، لعائلــة معروفة بعنايتهــا بالعلوم 
والمعارف الدينية، وتعلم القرآن مبكرا وبدأ التالوة 
في عمر السادســة، في حقبــة كان تدريس القرآن 
فيهــا ممنوعا.. ُحكــم على والــده حافظ مصطفى 
أفندي بالســجن 6 أشــهر ألنه دّرس أبناءه القرآن 
واللغة العربية، وبعد مدة أرسلته أسرته ليدرس 3 
ســنوات في والية مرزيفون بدءا من عام 1940، 
والحقــا ذهــب إلى إســطنبول ورعاه إمــام جامع 
الفاتح عمر أفندي مدة، قبل أن يذهب إلى مدرســة 
كاراجومرك ويدرس صحيح البخاري على الشيخ 
ســليمان أفنــدي الذي أعطاه أول إجــازة في علوم 

الحديث.
تعرف إىل كبار علماء مصر وبالد 

الشام
وحتــى عــام 1950، كان الفتــى يــدرس العلــوم 
الدينية والحديث الشريف في إسطنبول، وقد درس 
ســنن الترمــذي ومراقــي الفالح وصحيح مســلم 
وغيرهــا من كتــب األحاديث والتفســير، ثم ذهب 
إلى مصــر ليدرس في األزهر الشــريف، وروى 
الشــيخ الراحل رحلــة »الهجــرة« الصعبة، إذ لم 
يكن الوصول إلى مصر سهال كما كان يعتقد، ولم 
يتمكــن من الحصول على جواز الســفر المطلوب 
بســبب ظروف تلك المرحلة، وقد حاول أن يشــق 
طريقه عبر بغداد.. استقل القطار إلى ديار بكر، ثم 
ذهب إلى ماردين ولكنه لم يســتطع إكمال الرحلة، 
فعاد إلى مسقط رأسه ثم إلى إسطنبول مرة أخرى، 
وتمكن الحقا من اســتخراج جواز ســفر بمساعدة 
صديق لجده، وســافر أخيرا إلى مصر حيث درس 
على يد شــيوخ وعلماء الحديث، وتعرف إلى كبار 

علماء مصر وبالد الشام.
عاد إىل تركيا ليتزوج ويخدم املعارف 

الدينية وعلوم الحديث يف بالده
في مصر، تعرف ســراج علــى مصطفى صبري 
أفندي التوقــادي )1954-1869( الذي ينتســب 
لتوقــاد أيضــا، والشــيخ محمــد زاهــد الكوثــري 
)1952-1879( الــذي درس أيضــا فــي جامع 
الفاتح بإســطنبول في نهاية زمن الدولة العثمانية، 
وبسبب معاناته مع سياسات حزب االتحاد والترقي 
خالل حقبة الحرب العالمية األولى وموقفها السلبي 
مــن العلــوم الدينية، ركــب الكوثري باخــرة إلى 
اإلسكندرية عام 1922، وعاش بين مصر والشام، 
ثم اســتقر في القاهرة وعمــل على ترجمة الوثائق 
من اللفــة التركية إلى العربية في دار المحفوظات 
بالقاهرة، وألّف عشــرات الكتب المعروفة في علم 
الكالم والعقيدة والفكر اإلســالمي.. تخّرج ســراج 
من األزهر نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، 

بتشــجيع من أســتاذه علي حيدر أفندي، وعاد بعد 
ذلــك إلى تركيا ليتــزوج ويخدم المعــارف الدينية 
وعلــوم الحديث في بالده وفــي جامع الفاتح ألكثر 

من 60 عاما.
اعتنى بتكوين أكثر من ألفي طالب

أكمل الشيخ أمين سراج خدمته العسكرية اإلجبارية 
خالل فترة االنقالب عــام 1960، وفور االنتهاء 
من خدمته العسكرية خضع الختبار التعيين، حيث 
أصبح شــيخا رســميا في الدولة، لكنــه أراد البقاء 
في إســطنبول والتدريس فيها بشــكل مســتقل عن 
الوظيفة.. اســتقال من األوقاف وذهب للحج، وبعد 
عودته بدأ إلقــاء المحاضرات العلمية في األوقاف 
والجمعيات التعليمية، وعرف عن الشــيخ الراحل 
اهتمامه بتالميذه أكثر من عنايته بالتأليف والكتابة، 
فقــد اعتنــى بتكوين أكثر من ألفــي طالب، وترجم 
على مدى ســنوات -مع مترجميــن أتراك آخرين- 
كتبا عربية إلى اللغة التركية، من بينها »في ظالل 

القرآن« لسيد قطب، وغيره.

رحيل كبير علماء األتراك والمختص 
بعلم الحديث الشيخ محمد أمين سراج

n جــاء أحد الموسوســين المتشــككين إلى مجلــس الفقيه ابن 
عقيــل، فلمــا جلس، قــال للفقيه: إنــي أنغمس في المــاء مرات 
كثيرة، ومع ذلك أشك: هل تطهرت أم ال، فما رأيك في ذلك؟ فقال 
ابن عقيل: اذهب، فقد ســقطت عنك الصالة. فتعجب الرجل وقال 
له: وكيف ذلك؟ فقال ابن عقيل: ألن النبي صلى هللا عليه وســلم 
قــال: »رفــع القلم عن ثالثة: المجنون حتــى يفيق، والنائم حتى 
يســتيقظ، والصبي حتى يبلغ«، ومــن ينغمس في الماء مرارا - 

مثلك- ويشك هل اغتسل أم ال، فهو بال شك مجنون.

درس وعبرة

n يقف جامع حكمتيه منذ تشييده في والية قوجه 
إيلــي عام 1899 بثبات فــي وجه عوامل الزمن، 
ليثبــت للعالم فخامة الحضــارة العثمانية، ويبرهن 
على متانة الصروح المشــيدة فــي تلك الحقبة من 
التاريخ العريق، ويلفــت جامع حكمتيه -الذي أمر 
الســلطان عبد الحميد الثاني ببنائــه تخليدا لذكرى 
حبيبة خانم، إحدى الموظفات المدنيات في القصر 
العثمانــي- االنتبــاه بتصميمــه المعمــاري الفريد 
والمميز، وحســب المعلومات التي جمعها مراسل 

األناضول، فقد تبرعــت حبيبة خانم بقطعة أرض 
تبلغ مســاحتها نحــو 7 آالف متــر مربع من أجل 
بنــاء الجامع في منطقة حكمتية بوالية قوجه إيلي، 
وأضــاف أن تبرع حبيبة خانم بقطعة األرض جاء 
بعد استشــهاد ابنهــا الذي كان يعمل فــي البحرية 
العثمانيــة على متن الفرقاطــة »أرطغرل«، التي 
أرســلتها الحكومة في إســطنبول إلى رحلة لليابان 
وغرقــت مع طاقمها في طريق العودة، وأشــارت 
المعلومــات إلــى أن وفاة حبيبة خانــم حالت دون 

استكمال مشروع بناء الجامع، إال أن السلطان عبد 
الحميد أمر بمتابعة البناء على قطعة األرض التي 

تبرعت بها لهذه الغاية.
افتتاح الجامع واستقطاب مئات 

الزوار املحليني واألجانب
وأوضحت المعلومات أن تكلفة بناء جامع حكمتيه 
عنــد افتتاحــه عــام 1899 بلغت 29 ألــف ليرة 
و564 قرشــا عثمانيا، وتم توفير القسم األكبر من 
هذا المبلغ من قبل الســلطان، إضافة إلى تبرعات 
قدمها ســكان المنطقة، ولم يتم إغالق الجامع أمام 
المصليــن منــذ افتتاحــه إطالقا، وجــراء زلزالين 
ضربــا مدينة »أضبة زاري« )مركز والية قوجه 
إيلــي( عــام 1967، وبحر مرمــرة في 17 أوت 
1999، وتعــرض الجامع إلى أضرار، إال أنه أتم 
صموده حتى دخل عام 1982 تحت حماية مجلس 
الحفــاظ على التــراث الثقافــي والطبيعي التركي، 
وفــي عام 2014، تم االنتهــاء من أعمال الترميم 
التي بدأت بإشراف والية قوجالي وبلديتها وجمعية 
حماية ورعاية جامع حكمتيه، الذي بدأ اســتقطاب 
مئات الزوار المحليين واألجانب بســبب تصميمه 

المعماري الفريد والمميز.
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إسالميات

دعاء اليوم

n اللهم رحمتك أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني 
كلــه، ال إلــه إال أنت.. اللهم مصرف القلــوب صرف قلوبنا على طاعتك.. 
اللهــم أحســن عاقبتنا في األمــور كلها، وأجرنا من خــزي الدنيا وعذاب 
اآلخرة.. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر 

لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي.

ُيعدُّ أول موقع إسالمي دعوي إلكرتويندرس في األزهر ولّقب بآخر العلماء العثمانيين
أكرث من 86 ألف مسلم جديد يشهرون 

إسالمهم عىل موقع"ركن الحوار"

n أصــدر موقــُع ركن الحوار الدعوي تقريَره الشــهري لشــهر 
فيفــري 2021، الــذي ُيظهر األرقــام الجديدة ألعداد المســلمين 
الجدد الذين أشــهروا إســالَمهم على يد دعاة ركــن الحوار، ومن 
خــالل الموقع اإللكتروني، وبلغ عدد َمن أشــهروا إســالَمهم على 
موقع ركن الحوار خالل األســبوع الثالث من شــهر فيفري حوالي 
726 مــن )45( دولــة حــول العالــم، ليصــل إجمالي َمن أشــهر 
إسالَمه على الموقع منذ انطالقه في عام 2011 حوالي 86,878 
مسلًما جديًدا من جميع أنحاء العالم، وُيعدُّ موقُع ركن الحوار أول 
موقع إســالمي دعوي إلكتروني، انطلَق في عام 2011 للتعريف 
باإلســالم بثالث لغات في ذلك الوقت، حتى وصل إلى 15 لغة في 
الوقــت الحالي، وتتنوع مشــاريُع مركز ركن الحوار بين التعريف 

باإلسالم، وتعليم المسلمين الجدد، وتأهيل الدعاة والمشرفين.
يهدف إىل التعريف باإلسالم ومنهجه الصحيح 

ملستخدمي اإلنرتنت
ويبلغ عدد المستفيدين من أكاديمية المسلم الجديد أحد مشروعات 
مركز ركن الحوار - حوالي 42 ألف مسلم جديد حول العالم، وَيْتَبُع 
الموقــُع جمعيَة الدعــوة بالقطيف في المنطقة الشــرقية بالمملكة 
العربية السعودية، وَيعُكُف مركز ركن الحوار على مشروع لجمع 
ــنة والجماعة في  بيانــات المراكــز والدعاة علــى منهاج أهل السُّ
جميع مدن العالم، بهدف إقامة محاضن دعوية وتربوية، ومجتمع 
مســلم للمســلمين الجدد في كل مدينة حول العالــم، ويعتبر مركز 
ركــن الحــوار مركــًزا عالميًّــا غير ربحــي، يهدف إلــى التعريف 
باإلسالم ومنهجه الصحيح لمستخدمي اإلنترنت، من خالل الحوار 
الحضاري مع غير المســلمين، والعناية بالمســلم الجديد، وغرس 

قيم اإلسالم، وتطبيق تعاليمه في حياتهم.

عرشات المسلمني الجدد بقريتني شمال غانا
n توجَّهت مؤسسة نماء الخيرية بزيارة دعوية في إطار قافلة »رحمة 2« الدعوية إلى قرية »بواجمادو« شمال دولة غانا، وأسفرت الزيارة 
عن إســالم 50 رجاًل وامرأة دَفعة واحدة، ويشــار إلى أن القرية لم يكُن بها ســوى 3 مسلمين فقط قبل الزيارة الدعوية، ويبلغ العدد اإلجمالي 
لسكان قرية »بواجمادو« حوالي 1800 نسمة، ومن المقرر أن تقوم مؤسسة نماء الخيرية بزيارة دعوية أخرى للقرية في وقت قريب لزيادة 
أعداد المسلمين بها، وفي نفس السياق، كشفت مؤسسة نماء الخيرية عن نتائج زيارتها الدعوية لقرية »أوناديندو« الواقعة بمنطقة »بانداي« 
شــمال غانا، وأســفرت الزيارة عن إســالم العشــرات من أهالي القرية، ولم يكن بالقرية سوى 3 مســلمين فقط قبل الزيارة الدعوية، مما حفَّز 
الدعاة لزيادة أعداد المســلمين هناك، وتســتكمل مؤسسة نماء الخيرية فعالياتها لمساعدة المســلمين بالقرى اإلفريقية، حيث أقامت مأدبة طعام 

خيرية للمسلمين وغير المسلمين بقرية »أوناديدو« شمال غانا.

لم يتم إغالقه أمام المصلين منذ افتتاحه عام 1899
جامع حكمتيه العثماين ما زال شامخا بعد 122 عاما وزلزالني



العــوى  نظريــة   n
القضائيــة لم تكــن في بالدنا 
موضوع دراسة مدققة، والمبادئ 
العامة لهــذه النظرية ال زالت في 
تشــريعنا مســتوفاة من التشــريع 
القضائيــة  الدعــوى  الفرنســي. 
بمعناهــا التقليــدي، هي الســلطة 
المخولــة لشــخص للتوجــه إلــى 
القضاء لكي يحصــل على حماية 
حقــه عن طريق تطبيــق القانون. 
إنها ســلطة الحصول على حماية 
مــن جهــاز القضاء الــذي يطلب 
منــه ٳما االعتراف بحــق متنازع 
عليــه، وٳما الحكــم على الخصم، 
وٳما مباشرة إجراءات تنفيذ، وٳما 
الحصول علــى تدابير تحفظية أو 

مؤقتة.
هــذا التعريف للدعــوى القضائية  
قــد ينتــج عليــه الخلــط بيــن هذا 
المفهــوم و بيــن مفهــوم الحق و 

الطلب القضائي
تمييز الدعوى عن الحق

 الصعوبة في التمييز بين الدعوى 
 l’action et le droit  والحــق
ناتــج عــن تجانســها واتصالهمــا 
بعــض  يــرى  ولذلــك  الوثيــق، 
الشــراح أن الدعوى والحق شيء 
واحد بحيث أن الدعوى هي الحق 
 l’action فــي وضــع متحــرك
 est le droit à l’état

.dynamique
وقــد عــارض فريــق ٱخــر هذه 

الدعــوى  أن  واعتبــر  النظريــة 
مستقلة عن الحق لألسباب التالية:

- عندمــا تباشــر النيابــة العامــة 
الدعوى العموميــة، أو في المواد 
المدنية حينمــا يرفع طعن لصالح 
القانون،يصعــب القــول أن النيابة 

العامة تتمتع بحق ذاتي.
- االلتــزام الطبيعــي )الحــق في 
النفقــة مثــال( يعطينــا مثــاال حيا 
علــى وجود حقــوق غير محصنة 

بدعوى.
- قواعد أهلية التقاضي ليست هي 
نفس القواعد المشــترطة لمباشرة 
الحــق. ففاقــد األهليــة كالقاصــر 
مثــال، يبقى يتمتع بحقــه وبإمكانه 
رفــع دعــواه بواســطة وليــه أو 

وصيه.
- يمكــن حمايــة نفــس الحق عن 
طريق رفع دعاوى متميزة فمثال، 
في حالة عدم تســديد مبلغ اإليجار 

مــن طــرف المســتأجر، يجــوز 
للمؤجــر رفع دعويين مســتقلتين، 
فإمــا أن يرفــع دعوى لفســخ عقد 
اإليجــار، وإمــا أن يرفــع دعوى 
يطلب فيها تســديد مبلــغ اإليجار 

والتعويضات.
وإمــا بالنســبة لتعريــف مصطلح 
»الدعوى«، فإنه توجد نظريتان. 
الدعــوى  يعتبــر  مــن  فهنــاك 
 droit مســتقل  شــخصي  حــق 

 subjectif autonome
متميــز عن الحق األساســي الذي 
يراد االعتراف به. ولكن إذا كانت 
الدعــوى حق شــخصي فمــا هو 
الطرف الذي يلعب الدور الســلبي 
فهل هــو المدعى عليــه؟ يصعب 
تقديم هذا األخير بتلك الصفة ألنه 
ليــس ملزما بالمثول أمام المحكمة 
والــرد عن طلبــات المدعي، هذا 
باإلضافة إلى أن بعض الدعاوى، 

لصالــح  الخــاص  الطعــن  مثــل 
القانون ال يوجد فيها مدعى عليه.

فتعتبــر  الثانيــة  النظريــة  وأمــا 
الدعوى بمثابة »ســلطة قانونية« 
pouvoir légal تمكن األعوان 
العموميين أو الخواص من التوجه 
إلى العدالة للحصول على احترام 
القانــون. وهــذه القــدرة للتوجــه 
بالموضوعيــة  تتســم  للمحاكــم 
والدوام والالشــخصية. وال يمكن 
للشــخص التنــازل عنهــا بصور 

عامة، شاملة ومطلقة.
وإذا كان مباشرة الدعوى القضائية 
بمثابة ممارســة حــق من الحقوق 
األساســية، فإنه مــن جهة أخرى 
رتب المشرع على إساءة استعمال 
حــق اللجوء إلــى القضــاء أثارا، 
منها تغريم الطرف المتعســف أو 
الحكم عليــه بتعويضات. ونصت 
المادة 377 من قانون اإلجراءات 
المدنيــة واإلداريــة أنــه: »يجوز 
للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن 
تعســفي أو الغرض منه اإلضرار 
بالمطعــون ضــده أن تحكــم على  
الطاعن بغرامة مدنية من عشــرة 
ألف دينار إلى عشرين ألف دينار 
دون اإلخــالل بالتعويضــات التي 
يمكــن أن يحكــم بهــا للمطعــون 
ضــده ». ونفــس القاعــدة تطبق 
على التعســف في اســتعمال حق 
االســتئناف ) المــادة 347 مــن 
و  المدنيــة  اإلجــراءات  قانــون 

اإلدارية (
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طبيعة الدعوى القضائية في التشريع الجزائري
21عين على القانون

n  الســيدة فريــدة بــن يحــي عيينت يوم 
األحــد 18 أوت 2019  رئيســا لمجلــس 
الدولــة وتم تنصيبها من قبل حافظ األختام 
بلقاسم زغماتي خلفا لسمية عبد الصدوق.
الســيدة بن د انتسبت لســلك القضاء سنة 
1975 و تدرجــت خالل مســارها المهني 
من قاضية بمحكمة قسنطينة إلى مستشارة 
فرئيســة غرفة بمجلس قضاء قســنطينة، 
لترقى سنة 1998 إلى مستشارة بمجلس 
الدولة ثم رئيسة غرفة بذات الهيئة إلى أن 

عينت رئيسة لها.
ويذكر أن مجلس الدولة كان قد تم إنشاؤه 
بمقتضى المادة 152 من دستور 1996، 

ليتم تنصيبه رسميا سنة 1998.
وتختــص هذه الهيئــة بالفصــل ابتدائيا و 
نهائيا فــي الطعون باإللغاء المرفوعة ضد 
القــرارات التنظيميــة أو الفردية الصادرة 
عن السلطات اإلدارية المركزية و الهيئات 
العمومية الوطنيــة و المنظمات المهنية و 
كذا الطعون الخاصة بتفسير و مدى شرعية 

القرارات اإلدارية التي تكون نزاعاتها من 
اختصاص مجلس الدولة، فضال عن كونها 

جهة استئناف و جهة نقض.
وباإلضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره، يتولى 
المجلــس أيضــا وظيفة استشــارية، حيث 

يقوم بإبداء رأيه حول مشاريع القوانين.
ويتشــكل مجلس الدولة حاليا من خمســة 
غرف تتقاســم أنواع النزاعات التي تصب 

في إطار اختصاصه.
عرفــت أيضــا بمرافعاتها من أجــل ترقية 
القضاء اإلداري و إرســاء ســلطة قضائية 

مقتدرة.
وقالت الســيدة بن يحيى، فــي كلمة ألقتها 
لدى إشرافها  سابقا على تنصيب عبدالقادر 
درويش، رئيســا جديــدا للمحكمة اإلدارية 
بالبليــدة، ممثلة لوزير العدل حافظ األختام 
انه »يتوجب العمل على تحقيق المزيد من 
اإلضافــة وترقية القضاء اإلداري، الذي ال 
تخفــى أهميته في تحقيق جانــب مهم مما 
نروم إليه في إرساء سلطة قضائية مقتدرة 

وبناء جزائر جديدة يكون فيها القانون هو 
الفاصل والفيصل في كل المعامالت«.

 فريدة نب يحي 
مرافعات ألجل سلطة قضائية مقتدرة  

شخصية وقانون 

 صفحة أسبوعية 
تعني بشؤون 

 القانون 
والعدالة

 والية تبسة – دائرة الماء االبيض – بلدية الماء االبيض 
 رقم 001/2021

وصل اشعار بتجديد مكتب جمعية 
ذات صبغة محلية 

فــي  مــؤرخ   12/06 رقــم  القانــون  بمقتضــى 
12/01/2012  والمتعلــق بالجمعــات  وبنــاء على 
الجمعيــة  التجديدية للجنة الدينية لمســجد حمزة بن 
عبد المطلب ببلدية الماء االبيض المســجلة تحت رقم 
02/2002 تــم يــوم 30/11/2020 تجديــد مكتب 
الجمعية التي يراســها الســيد مجاهــد بوعكاز مولود 
بتاريــخ 01/07/1955 الدكان العنوان حي بن جدة 

مهنية الماء االبيض .

والية تبسة - 
مديرية التنظيم والشؤون العامة -مصلحة التنظيم العام

رقم 29/2021

وصل تسجيل الترصيح بتأسيس جمعية 
ذات صبغة محلية

بمقتضــى القانــون رقــم 90/31 المؤرخ في 17 جمــادي األولى 
1411 الموافق 04 ديســمبر 1990 المتعلق بالجمعيات بمقتضى 
القانــون رقم 13/05 والمرســوم التنفيذي رقــم 15/74  ووصل 
التصريح بالجمعيــة رقم 30/2002  والجمعية التجديدية لجمعية 
النجــم الرياضي لبلدية العقلة بتبســة  بتاريــخ 05/11/2020 تم 
تجديد مكتبها الذي يراسه السيد العيفاوي الوافي بن عباس مولود 

بتاريخ 01/07/1978 العقلة العنوان بلدية العقلة .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والية تامنغست- مديرية البيئة         

قرار رقم 158 2021 مؤرخ في 17 فيفري 2021
يعلــن عــن فتح تحقيــق عمومي من اجــل المالئمة او عــدم المالئمة 
لمشــروع وحدة تخزين النفايات المعدنية لفائدة شــركة ذات الشخص 
الوحيد وذات المســؤولية المحدودة المسماة سكراب لتحويل المعادن 
بالمكان المســمى انزوارن بتامنغســت بلدية تامنغســت . باقتراح من 
مدير البيئة  المادة االولى فتح تحقيق عمومي من اجل المالئمة وعدم 
المالئمة للمشــروع المذكور اعاله المادة الثانيــة يفتح التحقيق بمقر 
البلديــة لمــدة 15 يوما ابتداء من تاريخ النشــر . المــادة الثالثة تقوم 
مصالــح البلدية بفتح التحقيق لمة 15 يومــا الطالع الجمهور وابداء 
الراي بالموافقة او الرفض . المادة الرابعة  يكلف السادة  المهندسين 
الرئيســيين زومال علي . جوماد فاطمة . شاغي صورية  والمهندس 
الواس احمادو كمحافظين محققين بفتح السجل للعرائض بمقر البلدية  

ويقفل السجل بعد 15 يوما .

مكتب عمومي للتوثيق االستاذة  مسنادي سليمة  بالشريعة تبسة  

هبة الحق يف ايجار محل معد للتجارة 
النشرة االولى  

بموجــب عقد تلقاه بمكتبنــا بتاريخ 24 /12/2020  
تحت  رقم 220/2020 والمســجل وهب السيد مالك 
الصــادق بن محمــد العربي الحق فــي االيجار لمحل 
تجاري مســاحته 30.09م2 كائن بحي 138 ســكن  
ببلدية العقلة بوالية تبسة  عمارة 19 رقم 02 بثمن 
رئيســي قدره ســتمائة الف دج 600.000.00 دج 
الى السيد عجال محمد بن حفصي  . ستودع نسختان 
من هذا العقد بالفرع المحلي للمركز الوطني للســجل 

التجاري بتبسة .
 لالعالن الموثق 

حكم حجر 
حكم بتاريخ 27/12/2020 / فهرس 

3445/20 جدول 1847
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون االسرة  
بحكم الحجر على  زرقان ثلجة ابنة بلقاســم وزرقان 
خديجــة  مولــودة بتاريــخ 21/02/1952 بتبســة 
وتعيين المرجع زرقان السعيد بن بلقاسم مقدما عليها 
للتكفــل بشــؤونها االدارية والقانونيــة  وذلك بعد ان 
قضــت المحكمة بحكم الحجر المودع لدى امانة ضبط 
المحكمــة  بتاريــخ 28/06/2020  واعتماد الخبرة 

المنجز من طرف الخبير فاضل علي 

والية تبسة – دائرة الشريعة –بلدية الشريعة
رقم 01/2021

وصل تسجيل الترصيح بتاسيس 
جمعية بلدية

فــي  المــؤرخ   12/06 رقــم  القانــون  بمقتضــى 
12/01/2012 المتعلــق بالجمعيــات تم هــذا اليوم 
14/02/2021 تســليم وصــل التســجيل للجمعيــة  
البلدية المســماة : اللجنة الدينية للعنايية بالمدرســة 
الشــريعة –  الشــبوكي –  الشــيخ ســالم  القرانيــة 
مقيمــة بمســجد النور بالشــريعة – رئيــس الجمعية 
شــبايكي الطاهر بن ســالم – تاريخ ومــكان االزدياد 
13/06/1966 بقســنطينة  العنــوان طريق ثليجان 

– الشريعة .

إشهار إشهار إشهار
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استراحة

 جورج كانغيالم ..
فيلسوف األبستمولوجيا والعلم  

nجورج كانغيالم 
Georges Canguilhem
متخصص    نســي فر   طبيب و   ف فيلسو   هو
األبستمولوجيا( وفلســفة  المعرفــة   في نظريــة 

العلم )وخاصة علم األحياء ولد عام 1904
خــل كانغيالم المدرســة العليا لألســاتذة  في عام 
1924 كجــزء من فصل ضم جان بول ســارتر، 
وريمونــد آرون، وبول نيزان. تخرج كانغيالم في 
عــام 1927 ثــم دّرس في المــدارس الثانوية في 

جميع أنحاء فرنسا، وبدأ في دراسة الطب أثناء تدريسه في تولوز.
شغل منصًبا في جامعة ستراسبورغ ومقرها كليرمون فيران عام 1941، 
وحصل على الدكتوراه في الطب عام 1943، في منتصف الحرب العالمية 
الثانية. أصبح كانغيالم نشًطا في المقاومة الفرنسية ،حيث عمل  كطبيب في 
أوفيرني. بحلول عام 1948، أصبح المعادل الفرنســي لرئيس قسم الفلسفة 
في جامعة ستراسبورج أيًضا. بعد سبع سنوات، تم تعيينه أستاًذا في جامعة 
الســوربون، وخلف غاســتون باشــيالرد كمدير لمعهد تاريخ العلوم، وهو 

المنصب الذي شغله حتى عام 1971، حين تقاعد.
في عام 1983، حصل على وســام ســارتون من قبل جمعية تاريخ العلم. 
وفــي عام 1987، حصــل على الميداليــة الذهبية التي منحهــا له المركز 

الوطني للبحوث العلمية.
تظهر أعمال كانغيالم الرئيســية في مجال فلســفة العلم في كتابيه الطبيعي 

والباثولوجــي الــذي نُشــر ألول مــرة فــي عــام 
1943 ثم أُضيف عليه في عام 1968، ومعرفة 
الحياة  المنشــور في عام 1952. يعد »الطبيعي 
والباثولوجي« استكشــاًفا موســًعا لطبيعة ومعنى 
الحالــة الطبيعية فــي الطب والبيولوجيــا، وإنتاج 
المعرفــة الطبيــة إنــه ال يــزال عماًل أساســياً في 
األنثروبولوجيــا الطبيــة وتاريخ األفــكار،. بينما 
»معرفة الحياة« هو دراســة موسعة لخصوصية 
البيولوجيا كعلــم، واألهمية التاريخية والمفاهيمية 
للمذهــب الحيوي، وإمكانية تصور الكائنات الحية 
ليس على أســاس النماذج الميكانيكية والتقنية التي 
يمكــن أن تحول الكائــن الحي إلى آلة، ولكن على 
أساس عالقة الكائن الحي بالبيئة التي يعيش فيها، 
ونجاحــه في البقاء في هذه البيئة، وحالته كشــيء  

أعظم من مجرد أجزاء مجموعة.
زيــادة على كونــه مجرد ُمنّظر عظيــم، كان كانغيالم واحًدا من الفالســفة 
القالئل في القرن العشــرين الذين طوروا مقاربة شــكلها التعليم الطبي. إذ 
ســاعد في تحديد طريقة لدراســة تاريخ العلم، والتي تميزت بكونها طريقة 
عمليــة وصارمة. ركز عمله في أحد الجوانــب على مفهومي »الطبيعي« 
و»الباثولوجي«، بينما من ناحية أخرى على التاريخ النقدي لتشكيل مفاهيم 
مثــل »االنعــكاس« في تاريخ العلــم. كان كانغيالم أيضا مرشــًدا لعدد من 
العلماء الفرنســيين، وعلــى األخص فوكو الــذي كان بمثابــة راعيه أثناء 
عــرض كتابه »تاريخ الجنون« أثناء مناقشــته للدكتوراه. وأيًضا قام فوكو 
باستكمال عمل كانغيالم طوال حياته.توفي كانغيالم يوم 11 سبتمبر 1995

أشهر أقواله
يبدو علم النفس كفلسفة تعوزها الدقة

n يحكي أن في يوم من األيام شــعر شاب بعدم 
الرضا عن حياته وعن كل ما يدور حوله ورغب 
في تغيير كل شئ، فذهب الي معلمه يعرض عليه 
األمــر ويعبر له عن معاناتــه وظروفه، فنصحه 
المعلــم أن يقوم بوضع حفنــة من الملح في كأس 
من الماء ويشــربه، وعندما عاد الشــاب الي بيته 
نفذ ما نصحه به المعلم، وفي الغد عاد الي المعلم 
فســأله قائاًل : كيف وجد طعم الماء بالملح ؟ فقال 

الشاب : إنه مالح جداً لم أطق شربه .

ابتسم المعلم ثم طلب من تلميذه أن يأخذ من جديد 
نفس مقدار الحفنة من الملح ويضعها في بحيرة، 
سار االثنان معاً الي البحيرة وهناك رمي الشاب 
حفنــة من الملح بداخلها، ثــم طلب منه المعلم أن 
يشــرب من ماء البحيرة، فمد الشاب يده وشرب، 
ســأله المعلم عن طعم الماء فقال له الشــاب : انه 
منعــش وعــذب، فســأله المعلم من جديــد : هل 

شعرت بطعم الماء، هز الشاب رأسه نفياً .
العبــرة المســتفادة : إن آالم الحيــاة تشــبه الملح 

الصافي، ال أكثــر وال اقل، فكمية األلم والمعاناة 
في الحياة تبقي نفســها ال تتغيــر، ولكن نحن من 
نشــعر بطعم المعاناة على قدر الســعة التي نضع 
فيهــا األم، فإذا جعلنا كل اهتمامنا وأعطيناه فوق 
قدره زاد وســيطر علــى كل حياتنا، وإن لم نهتم 
به وغلّفناه بالمشــاعر االيجابية لن نشعر به، لذا 
فعندما تشــعر باأللــم والمعاناة كل ما عليك ، هو 
ان توسع فهمك وإحساسك باألشياء , ال تكن مثل 

الكأس بل كن مثل النهر يجري

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

عبد اهلل العروي 
يف رحاب العلم واإلميان  

n عبــد هللا العــروي، )مواليــد ســنة 1933، 
أزمور(، مفكــر ومؤرخ وروائي مغربي، يعتبر 
مــن المفكرين الذيــن اتخــذوا التاريخانية مذهبا 
وفلســفة ومنهجا للتحليل، كما يعد العروي أيضا 
من أنصار القطيعة مع التراث العربي/اإلسالمي 

ومن دعاة تبني الحداثة الغربية كقيمة انسانية.
حاز على جائزة” شــخصية العام الثقافية” 
في الدورة الحادية عشــرة لجائزة الشيخ 

الزايد للكتاب 2017.
تلقــى تعليمه االبتدائــي و اإلعدادي 
فــي أزمــور و مراكش ثــم انتقــل 
إلى الرباط حيث حصل البكالوريا 
ســنة 1953 ,بعــد ذلــك انتقــل 
م  لعلو ا   ســة ا ر لد   نسا فر   لى إ
علــى  السياســية فحصل 
من معهــد  )البكالوريــوس( 
السياســية بباريس  الدراســات 
دراســته  أتمــم  ســنة 1956, 
العليــا فحصــل على دبلوم الســلك 

الثالــث فــي التاريــخ ســنة 1958  
وشــهادة ”التبريــز” أســتاذ مبــرز في 

االســالميات ســنة 1963 ثــم حصــل 
على الدكتوراه ســنة 1976 عن أطروحة 

للوطنيــة  والثقافيــة  االجتماعيــة  ”األصــول 
مدرســا  اشــتغل   ”1830-1912 المغربيــة : 
فــي كليــة العلــوم اإلنســانية في جامعــة محمد 
الخامس إلى أن  تقاعد عن العمل سنة 2000.
اعتنــق عبد هللا العــروي نظريا فكــرة الحداثة، 
وهنا نتحدث عن الحداثة الغربية كما آمن بأفكار 
ماركس المتعلقة بالحداثة، وفي هذا الشــأن يقول 
العــروي فــي أحــد تصريحاتــه ”كان الكثيرون 
يستشــهدون بماركــس، ولكن ألهداف سياســية 
فقط، فقلت إن ماركس النافع هو ملّخص ومؤول 
ر الفكر األوروبي العاّم، الذي يمثّل الحداثة  ومنظَّ
بكل مظاهرهــا. األفضل لنا، نحــن العرب، في 
وضعنــا الثقافــي الحالي، أن نأخــذ من ماركس 
معلماً ومرشــداً نحو العلــم والثقافة من أن نأخذه 

كزعيم سياسي.”
وفــي ضوء ما ســبق يرى العــروي أن النهضة 

العربية قرينة بالتحاق المجتمعات العربية بالحداثة 
التــي ال يمكــن أن تكون  إال من خــالل اإليمان 

ســية بالمقومات  سا أل ا
للحداثــة الغربية التي تتجلى في العقالنية والتقدم 
والنقــد ومســؤولية اإلنســان عن نفســه نظريا، 
أمــا عمليا فتبنــي العلمانية والماركســية والدولة 

المركزية.
لكل هذه األســباب يــرى أن المجتمعات العربية 
ال يمكنهــا أن تحقــق النهضة المنشــودة في ظل 
تشــبث المجتمعــات بالماضي لهــذا يدعو للحكم 
علــى التــراث  العربي/ اإلســالمي ونقــده  فيما 
يصطلــح عليــه ”القطيعة المعرفيــة” مع التراث 
التي تؤمن بالقطع مع األساليب والمناهج العقلية 
للبحــث الفكري التي اســتخدمت في التراث )أي 
التراث العربي/اإلسالمي(، واستبدالها باألساليب 

والمناهــج العقليــة الحديثــة والمعاصــرة. وهذا 
المفهوم هو مفهوم مركزي عند عبد هللا العروي، 

حيث يقول في كتابه مفهوم العقل 
”حاولت في كل ما كتبت أن أوضح أن الوضعية 
التاريخيــة التــي نعيشــها، والتي ال نســتطيع أن 
ننفيهــا، تجعل مــن كل أحكامنــا على حاالت 
خاصــة أقــواال هادفة، مصلحيــة تبريرية. 
ال فائــدة في الحكــم عليها بأنهــا حق أو 
باطل. بالنســبة ألي مقيــاس؟ فهي إما 
مساوقة ألهدافها المعلنة وإما معاكسة 
لهــا، فتصبــح المســألة متعلقة فقط 
بالتماســك فــي المنهــج واالنطباق 

على الواقع...
لكن العروي يعتقد أن التحول إلى 
الحداثــة يقتدي علــى المجتمعات 
الدولــة  بإنشــاء  القيــام  العربيــة 
الحديثــة أوال وال معنــى في نظره  
تحقيق تحوالت فــي مبادئ جزئية 
الليبرالية،  )الديمقراطيــة،  للحداثــة 
المجتمــع المدني..الــخ( قبــل إقامــة 
الدولة الحديثــة أوال، وهذه الفكرة لدى 
العــروي موضــوع مركــزي فــي كتابه 

)مفهوم الدولة(.
بدأ عبد هللا العروي النشــر ســنة 1964 تحت 
اســم مستعار )عبد هللا الرافضي(. احتوى انتاجه 
اإلبداعي على دراســات في النقــد اإليديولوجي 
وفــي تاريخ األفــكار واألنظمة وأيضا العديد من 
النصوص الروائية. نشــر أعمالــه في مجموعة 
من المجالت: أقالم )الرباط(، مواقف )بيروت(، 

دراسات عربية )بيروت(
أهم أعماله

الغربة، رواية، 1971.
اإليديولوجيا العربية المعاصرة، 1970

العرب والفكر التاريخي,1973
اليتيم: رواية, 1978

مفهوم اإليديولوجيا، 1980
مفهوم الحرية, 1981
مفهوم الدولة, 1981.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

هل تعلم أن أول طبيب مسلم يفرق 
بين الحصبة و الجدري هو أبو بكر 

الرازي.
هل تعلم أن أول بلد عرفت الشكوالتة 

هو المكسيك.
هل تعلم أن أول قمر صناعي هو القمر الصناعي السوفيتي 

رقم واحد اطلق في شهر اكتوبر عام 1957م.
 هل تعلم أن شبكة اإلنترنت التابعة لدولة كوريا الشمالّية 

تحتوي على 28 موقعاً إلكترونّياً فقط.

1946 - اللجنة العامة للعمال والطلبة المصريين تدعو إلى إضراب عام 
ضد سلطات االحتالل البريطاني رًدا على حادثة كوبري عباس التي وقعت 

يوم 9 فبراير.
1973 - مقاتالت إسرائيلية تسقط طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية 
الرحلة رقم 114 فوق سيناء، وأدى الحادث إلى مقتل 108 من الركاب.

1991 - الجيش العراقي يفجر عدد من أبار النفط في الكويت إبان حرب الخليج الثانية.
2012 - اليمنيون يتوجهون لصناديق االقتراع النتخاب عبد ربه منصور هادي رئيًسا خلًفا لعلي عبد هللا صالح 

وذلك وفًقا للمبادرة الخليجية لحل األزمة في اليمن.
  -2015 الجيُش الُتركّي ينقل ضريح سليمان شاه جد الُساللة الُعثمانيَّة من شمال حلب إلى منطقة أشمة 

السوريَّة على مسافة 200 متر من الُحدود الُتركيَّة، بعد أن كان تنظيم داعش قد هدد بنسفه.
2016 - إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي تم تسجيله يضرب جزيرة فيجي ويقتل على االقل 20 شخًصا 

مدرس طلب مــن تالميذه 
أن يرســموا أكبــر حيوان 

فــي الغابة. قام أحد التالميذ 
برســم نقطة. ســأله المدرس 

أين هــو الحيوان. قــال الطالب: أنه 
فيل ضخم جًدا ولكنه قادم من بعيد.

النجاح يكون من نصيب من تحلوا بالشجاعة ليفعلوا 
شيئا , لكنه نادرا ما يكون من نصيب الخائفين من 

العواقب.
نيهرو رئيس وزراء الهند سابق

الخدمة مع النصارى وال القعاد في الخسارة  يضرب هذا 
المثل إلبراز متاعب البطالة  فأن تعمل ولو مع النصارى 

خير من البطالة. 

       نكتة اليوم 

األحد 21 فيفري  2021
الموافق لـ 9 رجب 1442
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n  نّدد الصحفي و المعتقل السياســي 
بوقــادوس  فاهــم  ســابقا  التونســي 
بـ”المنــاورات” غيــر المجديــة التي 
يقــوم بها الســفير المغربي في تونس 
حسان طارق الذي يحاول ”استغالل” 
المجتمع المدني التونســي و التالعب 
الكبيــر  التدهــور  بــه بغيــة إخفــاء 
لوضعية حقوق اإلنسان في المغرب.
و في تغريدة لــه, أكد فاهم بوقادوس 
أن الســفير المغربي في تونس شــن 
خالل األيام األخيرة ”حملة إعالمية” 
تجــاه منظمــات الدفــاع عــن حقوق 
اإلنســان و الصحافييــن و الكتاب و 
الجامعيين التونســيين ليتطرق معهم 
الى المسائل المرتبطة بحقوق اإلنسان 
فــي ”الوقت الذي يعرب فيه المجتمع 
المدني التونسي عن دعمه للمناضلين 
و الصحافييــن الصحراوييــن الذيــن 
و  التعذيــب  و  لالعتقــال  تعرضــوا 
التشويه و المحاصرة من طرف نظام 

المخزن”.
و حســب الصحفي فان الســفير يشن 
حملــة في الوقــت الــذي يرفض فيه 
التونســيون الصفقــة المبرمــة بيــن 
النظــام المغربي و الكيان الصهيوني 
حيث ” يشــيد النظام المغربي بمزايا 

إقامة عالقات تجارية و اقتصادية مع 
سفاح الشعب الفلسطيني”.

و قــد ذكر هذا المناضل ب” الغضب 
الكبير” الذي أعربت عنه الســلطات 
المغربيــة عندما دعا المجتمع المدني 
التونســي إلــى احتــرام الحريــات و 
حقوق اإلنسان و العدالة في المغرب.
مــن جهة أخرى, وصفت الســلطات 
المغربية المنظمات التونســية للدفاع 
عــن حقــوق اإلنســان بـــ ”الطابور 
الخامــس الــذي اســتخدم األســلوب 
الخبيث الذي ميــز عهد الديكتاتورية 

في تونس”.
كمــا تطــرق خاصــة إلــى رد فعــل 
الســلطات المغربيــة عندما نشــرت 

المنظمات التونسية بيانا تعبر فيه عن 
تضامنها مع المؤرخ و المناضل من 
أجل حقوق اإلنســان المغربي معطي 
منجــب المتهــم ب” المســاس بأمــن 

مؤسسات الدولة”.
و قــد أكد فاهــم بوقــادوس أيضا أن 
”األكاذيب” التي نشــرت في وســائل 
االجتماعيــة  الشــبكات  و  اإلعــالم 
المغربيــة ضــد المنظمات التونســية 
للدفاع عن حقوق اإلنســان ”تســيرها 
أطراف مقربة من مصالح المخابرات 
المغربية” مشــيرا إلى أنه ”ال يستبعد 
أن يكون الســفير المغربي في تونس 

ضمن هذه الدائرة”.
ق ـ د

أحوال الطقس 

قسنطينة : 25/ 14
الجزائر : 26/ 10
وهران : 24/ 10 

 يف مناورة إلخفاء التدهور الكبري لوضعية حقوق اإلنسان يف المملكة  
سفير المغرب في تونس يحاول 

”دون جدوى” التالعب بالمجتمع المدني التونسي

n أعلنت، أمس  الســبت، نشــرية جوية خاصة، 
صادرة عن الديوان الوطني لألرصاد الجوية، عن 
هبوب رياح قوية، متسببة في تقليص الرؤية، بعدد 

من الواليات الداخلية للوطن ، يوم اليوم  األحد.
وأشــارت النشرية التي تمتد من الساعة 6 صباحا 
الى الســاعة 20 مســاء، إلى أن الواليات المعنية 
هــي أدرار وتنــدوف وبشــار وغردايــة والنعامة 
والبيض وسيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة وتيارت 

واألغواط والجلفة والمسيلة.
و ســتكون هذه الرياح أحيانا على شكل عواصف 
رمليــة، وســتكون جنوبية إلــى جنوبيــة غربية، 
بســرعة تتــراوح بيــن 60 و70 كلم/ســا، وقــد 
تصل أحيانا الى 80 كلم/ســا أو تتجاوزها، حسب 

النشرية..

n أصيــب 17 شــخصا بجــروح مــن 
بينهم اثنان فــي حالة خطيرة، في انفجار 
للغــاز وقع أمس الســبت، بمنــزل داخل 
عمارة يقع بحي المحافير بمدينة األغواط 

،حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

ويعود ســبب هذا الحادث لتســرب للغاز 
داخل إحدى الغرف ،مع حدوث شــرارة 
كهربائية أدت إلى االنفجار ،مثلما أوضح 
المكلــف باإلعالم لــدى الحمايــة المدنية 

المالزم أول وليد نقموش.

وخلف هــذا الحادث أضــرارا مادية في 
العمارة و في ســكنات مجاورة و ســقوط 
حطام على ســيارات كانت مركونة تحت 

العمارة ،وفق ذات المتحدث.
و تــم التكفــل بالمصابيــن على مســتوى 
المؤسســة العموميــة االستشــفائية 240 
ســريرا ،كما أوضح من جهتهم مسؤولو 
وإصــالح  والســكان  الصحــة  مديريــة 

المستشفيات لوالية األغواط.
وتنقــل والي الوالية عبــد القادر برادعي 
إلى موقع الحادث ،حيث أصدر تعليمات 
بتخصيص ســكنات مؤقتــة للمتضررين 

إلى حين إعادة تهيئة العمارة كليا .
المصابيــن  الشــخصين  إجــالء  وســيتم 
بجــروح خطيــرة )إمرأة و رجــل( عبر 
مروحيــة إلى أحــد مستشــفيات الجزائر 
العاصمــة من أجل التكفــل بحالتهما ،كما 

أضاف المسؤول ذاته .
وأج

n وتتمثل هذه الهبة حســب بيان لجمعية العلماء في 5200 
حقيبة تجهيزات مساعدة على التنفس لفائدة مرضى كوفيد-19- 
بمستشفيات الجزائر، حيث وصلت هذه التجهيزات عبر ميناء 
الجزائر في ســت حاويات بأربعين قــدم للحاوية تحتوي على 
139 منصــة وتحمل حقيبة تجهيزات المســاعدة على التنفس 
10 أجهــزة طبية متنوعة، وستباشــر لجنة اإلغاثة في جمعية 
العلمــاء المســلمين الجزائريين بالتنســيق مــع وزارة الصحة 

توزيعها بالمستشــفيات التي تعــرف نقصا في األجهزة الطبية 
لمجابهة وباء كورونا.

وتعد هذه العملية الثانية للجالية بعد األولى التي عرفت تســليم 
1500 حقيبة مساعدة طبية لمستشفيات الجزائر وأكد األطباء 
علــى فعالية هــذه التجهيزات ودورها في مســاعدة المصابين 

بفيروس كورونا لتجاوز مرحلة الخطر وضيق التنفس.
ربيع .م

 باقة األخبار 
توقيف 4 اشخاص يقومون بالتنقيب 
عن االثار والتحف االثرية بتبسة   

n تمكنــت مصالح الدرك الوطني ببلدية الحويجبات 
الحدوديــة نهايــة األســبوع الماضــي مــن توقيف 4 
أشــخاص في حالة تلبس بالبحث والتنقيب عن االثار 
والتحف بإحــدى المواقع االثرية بالشــريط الحدودي 
غير بعيد عن الشــريط الفاصــل بين الجزائر وتونس 
وحسب مصادرنا ان هذه العملية جاءت إثر تحركات 
مشــبوهة رصدتها مصالح الــدرك الوطني بالمنطقة 
التي اســتنفرت لهذا الغرض بوضع مراقبة مســتمرة 
مكنت من توفيق الشبان االربعة وحجز آالت واجهزة 
اعدت لهذا الغرض وفي انتظار اســتكمال التحقيقات 
بعــد إشــعار النيابة واســتكمال الملــف إلحالتهم امام 

الجهات القضائية .         
هواري غريب

توقيف  شخص وحجز343,26غ من 
الزئبق األبيض الفيض بالطارف

n في إطار محاربة الجريمة بشــتى أشكالها خاصة 
ما تعلق منها بجرائم التهريب عبر الشــريط الحدودي 
التابــع لواليــة الطــارف تمكنــت  مصالح الشــرطة 
بامــن دائــرة بوثلجة مــن توقيف شــخص تورط في 
قضيــة االتجار غير الشــرعي و تهريب مادة الزئبق 
األبيض الفضي مع حجز 343.26 غ من هذه المادة 
المحظــورة  المعني في العقد الثالث من العمر ينحدر 
من احدى واليات الوســط الجزائري تفاصيل القضية 
جــاءت على اثر معلومات مؤكــدة تلقتها مصالح امن 
دائــرة بوثلجة مفادها وجود شــخص من خارج مدينة 
الطــارف يحوز على كمية من مــادة الزئبق األبيض 
الفضي على متن ســيارة اجرة  باتجــاه احد المناطق 
الحدوديــة لوالية الطارف من اجــل  إبرام صفقة بيع 
هنــاك و منها تهريب مادة الزئبــق إلى دولة مجاورة 
بنــاء على ذلك تم إعداد خطــة أمنية محكمة لعناصر 
الشرطة مع الترصد للمعني و من خالل نقطة مراقبة 
و تفتيــش فجائيــة بالمدخل الغربي لمدينــة بوثلجة تم 
توقيف سيارة اجرة على متنها السائق يرافقه المشتبه 
فيــه و بعد تفتيش المركبة و كذا المعني عثر بحوزته 
علــى كمية من مــادة الزئبق قدرت بـــ 343.26 غ 
ليحول بذلك الــى مقر األمن بعد االنتهاء من التحقيق 
معه انجز ضده ملف قضائي عن قضية حيازة و نقل 
بضاعــة محظورة مادة الزئبق األبيض الفضي داخل 
نطاق جمركي دون وثائق مثبتة باستعمال وسيلة نقل 
و الذي قدم بموجبه امام الجهات القضائية المختصة.
بوثينة س

وفاة شخص إثر حادث انفجار 
عجلة شاحنتة بباتنة

n توفــي، يــوم أمس، شــخص يبلغ مــن العمر 49 
ســنة ويتعلــق األمر بالســيد )م ح( متأثــرا بالجروح 
الخطيرة التي لحقت به إثر انفجار عجلة شاحنته التي 
كان بصــدد نفخها  قبل أن ترديه قتيال وذلك بطريق  

الوزن الثقيل بحي بكشيدة بباتتة.
حيــث تنقلــت مصالح الحمايــة المدنية لمــكان وقوع 
الحــادث وقامــت بنقل جثــة الضحيــة لمصلحة حفظ 
الجثث بالمستشفى الجامعي بباتنة فيما فتحت المصالح 

األمنية تحقيقا حول مالبسات الحادث.
فوزي .ب

 n ال يختلــف إثنــان أن مــا يحــدث حاليا من 
احتجاجــات أســفرت عن غلــق مقــرات إدارية 
وطرقــات وطنية ألســابيع كاملة، هــو دليل عن 
ســوء التعامــل مع هاتــه الحــركات االجتماعية 
مــا أنجــب مواطنــا اتكاليا ، ال يهتــم إال بجهازه 
الهضمــي، وأن تصنــع من نفســها بنكا ال يطبع 
ســوى األوراق الماليــة، فتحــّرك البطالون في 
الجنوب والشمال ليس من أجل الوظيفة والعمل، 
وإنمــا من أجل المناصــب المالية التي تمنح لهم 
في عقود ما قبل التشــغيل وهي في حقيقتها من 
دون تشــغيل، وتحّرك األســاتذة وعمال التربية 
ليــس من أجــل تطويــر قدراتهم العلميــة ورفع 
مســتوياتهم البيداغوجية التي بلغت الحضيض، 
وإنمــا من أجل رتب ماليــة، وأخيرا بات الجميع 
يســير علــى نفس المنــوال، في وقــت ال يخفى 
عــن أحد انهيار التعليم والصحة وارتفاع نســبة 
الجريمــة في بلد ظــل يطفئ هاتــه االحتجاجات 
بمــّد يده نحــو الفوائــد ”الربانيــة”، التي مّنت 
بها أســواق النفط في عهــد ما فوق المئة دوالر 
للبرميــل الواحــد، ممــا جعــل حتــى القطاعات 
الصامتة تســتغل فرصة تواجد ســلطة ”الســمع 
والطاعــة” ســابقا  ليطالبوا هــم أيضا بنصيبهم 
مــن ”مطافئ لهيب الســلم االجتماعــي”، وبعد 
نفــاذ الفوائد تم اللّجــوء إلى رأس المال مادامت 
الحلول غير موجودة، ومادام غالبية الشــعب قد 

أصيب بوباء الطلب دون أي مقابل.
وبعــد نضــوب رأس المال، انقلب الســحر على 
الســاحر، فأصبحــت الســلطة هــي اآلخرى في 
دائــرة المحتجيــن، وبلغ الجميــع درجة خطورة 
غير مســبوقة، بعدما استفحل وباء االحتجاجات 
ولم تجد الســلطة أمصاال وأدوية كانت تعصرها 
مــن أضلع النفــط، ليصبح حالها كحــال المالكم 
الــذي أراد أن ينهي منازلته فــي الجولة األولى 
بالضربة القاضية، ليجد نفسه في األخير الخاسر 

األول بعدما استنفذ كامل قواه.
آخر الكالم .. كشــفت لنا األيام أن ارتفاع أسعار 
النفــط لمســتويات عاليــة باألمــس، كان طعنة 
داميــة في ظهر االقتصــاد الجزائــري، الذي تم 
اختصــاره في جوانبه االجتماعية، أو ما ســماه 
الجميــع بـ”معركــة الســلم االجتماعــي”، التي 
جعلت الشــعب من البطال إلى األستاذ إلى النائب 
فــي البرلمان مجرد ماّد ليــده طلبا لرفع مرتباته 
واالستفادة من المنح والسكنات، وجعل السلطة 
عبــارة عــن حالب ألضرع النفــط ومنح أموالها 
مــن دون تخطيط، وحصر كل األهداف في هدف 
واحد كانت تعتبره السلطة انجازا كبيرا ومصدر 
للســعادة األبديــة، وهــو إســكات المالييــن من 

المحتجين.
                                  سفيان خرفي

كاريكاتور 
روراوة يف كل مكان وزمان....!

سوء تعامل.. 
آخر الكالم 
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العصر  : 15.54
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17جريحا يف انفجار للغاز داخل منزل باألغواط

 الجالية الوطنية بالخارج تتربع ب5200 حقيبة تجهيزات مكافحة كورونا

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

رياح قوية ستقلص الرؤية بالواليات 
الداخلية بداية من اليوم  األحد

كشــفت  جمعية العلمــاء المســلمين الجزائريين عن وصــول هبة من الجاليــة الجزائرية لصالح 
مرضى كورونا عن طريق جمعية جزائريون متضامنون وجمعية اإلسعاف اإلسالمي بفرنسا.
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