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 ضمن القائمة   ضمن القائمة  
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 لـ «ع الجزائر»: لـ «ع الجزائر»:



n لفظ، صباح أمس،شاب يبلغ من 
العمر 21 سنة،أنفاســه األخيرة في 
ظروف غامضــة عقب العثور عليه 
فجرا من قبل ســكان الحي الذي يقيم 

فيه بوزعرورة
و بحســب مصادرنا ،فــإن الضحية 
عثــر عليــه مغني عليه داخل شــقته 
العائليــة بعــد تفطن الجيــران لغيابه 
المفاحيء ،ليتم اقتحام الشقة بحضور 
مصالح األمن المختصــة و الحماية 
المدنية، أين تم تحويله على مصلحة 
اإلنعــاش ليفارق الحيــاة ...مصالح 
األمــن المختصة فتحــت تحقيقا في 

مالبسات القضية.
نورالدين ب 

n أقدم،مســاء أول أمــس ،شــاب 
يدعــى )ف. و( في عقده الثالث على 
إضرام النار في نفســه و هذا بساحة 
أول نوفمبــر البــالص بقلــب مدينة 
بســكيكدة، إحتجاحــا علــى ظروفه 

االجتماعية القاهرة.
الشــاب الذي كان في حالة هيستيرية 
صــب قارورة بنزين على جســده و 
أضرم النار فيها ، قبل أن يتدخل عدد 
من الشباب و تمكنوا من إطفاء النار 
في جســده، حيث تم نقلها على جناح 
السرعة على مصلحة الحروق، أين 

تم وضعه تحت العناية المشددة.
نورالدين ب 

شاب يرضم النار يف جسده بساحة البالص 

وفاة شاب يف ظروف غامضة بسكيكدة 

البحر يقذف  70كلغ من 
المخدرات بخناق مايون

  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 
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

العلماء يطورون مستشعرا قابال 
لالرتداء يراقب الصحة عرب الدموع

n طــور باحثون في جامعة والية بنســلفانيا 
جهاز استشــعار قابــال لالرتــداء يمكنه توفير 
بيانــات طبيــة في الوقت الفعلــي عن أمراض 
العين أو الفم من خالل مراقبة لعاب الشــخص 

أو دموعه.
ويدعي هوانيو الري تشينغ، األستاذ في جامعة 
والية بنسلفانيا، أن الجهاز، الذي يستخدم تقنية 
النطاق الصغير والنانو، يمكن أن يحدث ثورة 

في مراقبة وعالج بعض الحاالت الصحية.
ويمكــن ألجهزة االستشــعار الصغيرة والقابلة 
لالرتــداء الموضوعــة بالقــرب مــن القنوات 
الدمعية أو الفم أن تراقب حالة المريض »على 
أساس سريع ومستمر«، ما يحول دون الحاجة 
إلــى انتظــار النتائــج المختبرية، مــع إمكانية 
عرض البيانات على الهاتف الذكي أو الشاشة 

الطبية في الوقت الفعلي.
ووفقــا لما قاله تشــينغ، يمكن للجهــاز مراقبة 
تطــور كل شــيء بــدءا مــن القرحــة وحتــى 
ســرطانات الفــم وكذلــك التهابــات العين مثل 
التهــاب القرنيــة من خــالل التحليل المســتمر 
»للمــواد الصغيــرة والكبيــرة مــن الســوائل 

الحيوية«.
ويُزعــم أن الجهــاز ال يجمــع البيانــات عــن 
المرضــى فحســب، بــل يعالجهــم أيضــا عند 
الضرورة عبر إبرة مجهرية تنتشر عبر الجلد 

في العين أو في الفم.
وقال تشــينغ: »من خالل المنافــذ النانوية إلى 
الفوالذيــة الصغيــرة بالجهــاز، يمكننا فحص 
الخليــة لتوصيل األدوية الجزيئيــة للعالج في 

عملية فعالة للغاية على المستوى الخلوي«.
كما يدعــي أن الجهاز يمكنــه تحمل الوصول 
إلى معلومــات الجينات والترميز على الخلية، 
وربما يمهد الطريق ألنواع أكثر اســتهدافا من 

تعليقاألدوية مما هو ممكن حاليا.
بدون 

2
نحلة

n قذفت مســاء أول أمس الثالثاء، أمواج البحر  بشــاطئ المرســى في والية 
ســكيكدة ،30كلغ من المخدرات كانت ملفوفة بإحكام في أكياس بالستيكية على 
شــكل رزم كما قذفت كذلك أمواج البحر 40كلغ أخرى لشــاطئ أخناق مايون 

أقصى غرب الوالية.
و بحســب مصادرنا، فإن عناصر الدرك الوطني تدخلت و أتخدت كل التدابير  

األزمة باسترجاع كمية المخدرات و فتح تحقيق بخصوصها.
نوالدين ب

ع س ل
لـسع 

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

n نشــطت ســامية عايش زميلة 
التدريس بمبــادرة غوغل لألخبار 
األوســط و شــمال  الشــرق  فــي 
 CNN افريقيــا و الصحفية بموقع
بالعربيــة أمــس األربعــاء  لقــاء 
افتراضــي قدمــت فيــه مجموعــة 
قواعد و اساسيات للصحفيين حول 
استخدامات الذكاء االصطناعي في 
مجال الصحافة حيث ستســاعدهم 
علــى إنتاج مــادة صحفيــة رفيعة 
المستوى و إدارة غرف االخبار.  
و دار اللقــاء االفتراضــي  بقاعة 
المحاضــرات بالمدرســة الجهوية 
التصاالت الجزائر  بقســنطينة و 
عرف مشاركة فاعلة من صحفيين 
مــن مختلف واليــات الوطن على 
غرار ســكيكدة ،عنابــة ، جيجل و 
تيزي وزو،   الجزائر العاصمة ، 

بشار ، غليزان ،الشلف.
كيفيــة  المحاضــرة  عرضــت  
تأثيــر الــذكاء االصطناعــي فــي 
غــرف االخبــار من خــالل موقع 
»wan ifra« و عــرض الرقام 
و احصائيــات عــن اســتخدامات 
الــذكاء االصطناعــي فــي إعــداد 
هنــاك  كانــت  حيــث  االخبــار  
تقاريــر عــن اســتطالع آراء 71 
مؤسســة إعالميــة فــي 32 دولة 
و كانــت النتيجــة مــا التالي 50٪ 
مــن المؤسســات تســتخدم الذكاء 

االصطناعي لجمع االخبار،
و ٪33 تســتخدمه لالنتاج و 50٪ 

تستخدمه في التوزيع أو النشر.
اســباب  ثالثــة  أهــم  مــن  و 
االســتعماالت الذكاء االصطناعي 

هــي الفاعليــة الصحفيــة، إيصال 
المحتــوى االفضل للقراء تحســين 

الفاعلية االستثمارية
و شهد اللقاء االفتراضي  تدخالت 
استفســارات من طــرف صحفيين 
للســيدة عايــش حــول عــدة نقاط 
تكنولوجيــات  تأثيــر  أبرزهــا  
اإلعــالم و االتصال على تمحيص 
حــول  للمعلومــات  الصحفييــن 
مــا مــدى قــدرة تقنيــات الــذكاء 
االصطناعــي على نقل المشــاعر 
عنــد تناول قضايــا معينة و أكدت 
الســيدة ســامية عايش مــن خالل 
المتدخليــن  أســئلة  علــى  ردهــا 
على ضــرورة التآلف مــع الذكاء 
االصطناعي، من خــالل التعرف 
عليه، وعلى طرق اســتعماله حتى 
نوظفه بشكل إيجابي و اعتبرت أن 
تقنيات الذكاء االصطناعي التزال 
بدائيــة نوعا ما في نقل المعلومات 
بحيث يجب االعتماد على مهارات 
الصحفــي و خبرتــه و مصادره و 

طريقته في العمل.
و حســب ما أكده المكلف باالعالم 
بمؤسسة اتصاالت الجزائر السيد  
بوذراع رشــيد لعيــن الجزائر أن 
هــذا النوع مــن اللقــاءات هو جد 
مهم لفائدة الصحفيين و يســاهم في 
تطويــر منظومــة الصحافــة ككل 
فــي الجزائــر و أنــه ســيتم تنظيم 
لقــاءات أخــرى مســتقبال إلثــراء 
ميدان الصحافة و تعزيزه بتقنيات 

تكنولوجية 
عفيفة بوقالص 

لقاء افرتايض بقسنطينة حول استعماالت
 الذكاء االصطنايع يف ميدان الصحافة

األجسام المضادة لدى المتعافني
 من كورونا تبقى لمدة ستة أشهر عىل األقل

كشفت دراسة بريطانية، أن »جميع المتعافين من فيروس كورونا، تبقى 
لديهم مســتويات عالية من األجسام المضادة لمدة ستة أشهر على األقل، 

تحميهم على األرجح من اإلصابة مرة أخرى بهذا الفيروس«.
وأشــارت كبيرة العلمــاء في البنــك الحيوي حيث أجريت الدراســة في 
بريطانيا، نعومــي أليــن: »تحتفــظ الغالبيــة العظمــى )مــن المصابين 
رصدهــا  يمكــن  التــي  المضــادة،  باألجســام  كورونــا(  بفيــروس 

لمدة ستة أشهر على األقل بعد اإلصابة بهذا الفيروس«.
وأضافــت: »بالرغم من أننا ال نســتطيع التأكد من عالقة ذلك بالمناعة، 
إال أن النتائج تشــير إلــى أنه يمكن حماية األشــخاص من العدوى مرة 

ثانية، لمدة ستة أشهر على األقل بعد اإلصابة«.
وأوضحــت األســتاذة نعومي أليــن، أن »النتائــج تتفق أيضــا مع نتائج 
دراســات أخــرى في المملكة المتحدة، وآيســلندا، أظهرت أن األجســام 
المضادة لفيروس كورونا، تبقى على األرجح عدة أشهر في المتعافين«.
كمــا ذكــرت نتائج هذه الدراســة، أن »من بين المشــاركين الذين ثبتت 
إصابتهــم بفيــروس كورونا في الســابق، احتفظ %99 منهم باألجســام 
المضــادة لمدة ثالثة أشــهر، وبعد ستة أشــهر كاملة من المتابعة خالل 

الدراسة، ظلت األجسام المضادة لدى 88%«.



3  عين على الحدث

   اتحاد الشغل التونيس يتهم مرزوقي بالعمالة

لوبيات مغربية وإسرائيلة تعمل على ضرب 
استقرار العالقات الجزائرية التونسية

يف حصيلة أسبوعية

الجيش يدمر قنبلتني ومخبأ و يتعّرف عىل هويات 6 إرهابيني مقيض عليهم

  أكدت  مصادر سياسية تونسية  في تصريح خصت به » عين الجزائر«،  أن هجوم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي على الجزائر، وقبله وزير 
الخارجية السابق أحمد ونيس يدخل ضمن برنامج حملة مغربية إسرائيلية تقودها لوبيات موالية للمغرب من أجل ضرب استقرار  العالقات الجزائرية ـ التونسية 
التي تواجهها العديد من التحديات في الوقت الراهن منها تسوية األزمة الليبية، إلى جانب رهانات بناء مغرب عربي، وتصفية االستعمار بالقارة السمراء وفي 

مقدمتها قضية تصفية االستعمار في الصحراء والغربية. وضمن هذا السياق وصف اتحاد الشغل التونسي تصريحات الرئيس التونسي السابق بـ »غير البريئة«   
متهما إياه بالعمالة للخارج .

بهدف تقييم تأثريها المايل واالقتصادي و تحديد نقائصها

 إطالق عملية مراجعة حسابات الرشاكات 
الحالية بني القطاعني العام و الخاص

n    وأوضح ذات المصدر، أنه ”في سياق الجهود 
الهادفــة إلــى تعزيز األمن والســكينة فــي مختلف 
أنحــاء الوطــن، نفــذت وحــدات ومفــارز للجيش 
الوطني الشعبي، خالل الفترة الممتدة من 27 يناير 
إلــى 03 فيفري 2021، عديد العمليات التي تؤكد 
نتائجهــا على االحترافية العالية واالســتعداد الدائم 
لقواتنا المســلحة على حماية بالدنا من كل أشــكال 

التهديدات األمنية واآلفات ذات الصلة”.
وأشــارت الحصيلــة، إلــى أنه ”في إطــار مكافحة 
اإلرهاب، ضبطــت قوة مشــتركة للجيش الوطني 
الشــعبي بالتنســيق مع مصالح الجمــارك على إثر 
عمليــة بحث وتفتيش بأدرار بندقية )01( رشاشــة 
مــن نــوع FMPK باإلضافة إلى مخــزن )01( 
وشــريطي )02( ذخيرة و)710( طلقة، في حين 
كشــفت ودمــرت مفــارز للجيش الوطني الشــعبي 
بكل من تبســة و بومرداس مخبأ )01( لإلرهابيين 

وقنبلتين )02( تقليديتي الصنع”.
مــن جهة أخرى، وعلى إثــر ”العملية النوعية التي 
نفذتهــا مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي بمنطقة 
مســلمون بتيبازة، يومي 02 و 03 يناير 2021، 
والتي أفضت إلى القضاء على ستة )06( إرهابيين 

واسترجاع )06( أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، 
مكنــت عمليــة تحديــد الهويــة من التعــرف على 
المجرميــن، ويتعلق األمر بكل مــن: ولد بوعمامة 
علــي الــذي التحــق بالجماعــات اإلرهابية ســنة 
1998، نعمودي حســان الــذي التحق بالجماعات 
اإلرهابيــة ســنة 2008، نعمــودي فتحــي الــذي 
التحــق بالجماعات اإلرهابية ســنة 2008، بويرة 
محمد أمين الذي التحق بالجماعات اإلرهابية ســنة 
2018، تارزوت فيصــل الذي التحق بالجماعات 
اإلرهابية ســنة 2019 بلحبشية محمد الذي التحق 

بالجماعات اإلرهابية سنة 2019”.
وفــي إطار محاربــة الجريمة المنظمــة ومواصلة 
للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة االتجار 
بالمخدرات بالبالد، ”أوقفت مفارز مشتركة للجيش 
الوطنــي الشــعبي بالتنســيق مع مختلــف مصالح 
األمــن، )38( تاجــر مخــدرات وحجــزت خالل 
عمليــات متفرقة عبر مختلف النواحي العســكرية، 
كميــات كبيرة من الكيــف المعالج تقــدر بـ )12( 
قنطــار و)36،7( كيلوغــرام حاولت المجموعات 

اإلجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب”.
وفي ذات الســياق، ”أوقفت مصالح الدرك الوطني 

وحــراس الحدود بإقليــم الناحية العســكرية الثانية 
 )658،5( وضبطــت  مخــدرات  تجــار   )11(
كيلوغــرام مــن الكيــف المعالج، في حيــن أوقفت 
مفارز للجيش الوطني الشــعبي بالناحية العسكرية 
الرابعــة تاجري )02( مخدرات وحجزت )435( 
كيلوغــرام مــن نفس المادة، فيما تــم توقيف )25( 
تاجر مخدرات و حجز )143،24( كيلوغرام من 
الكيــف المعالــج و)49840( قــرص مهلوس في 

عمليات مختلفة”.
كمــا أوقفت مفارز للجيش الوطني الشــعبي ب”كل 
مــن تمنراســت وعين قــزام وبرج باجــي مختار 
وتنــدوف وجانت، )94( شــخصا وحجزت )20( 
مركبــة و)08( شــاحنات و)33( مولــدا كهربائيا 
و)23( مطرقة ضغط و)05( أجهزة للكشــف عن 
المعــادن و)241،1( طــن من خليط خــام الذهب 
والحجــارة ومعدات تفجير وكــذا تجهيزات أخرى 
تســتعمل فــي عمليات التنقيب غير المشــروع عن 
الذهب باإلضافة إلى )6،3( طن من المواد الغذائية 

الموجهة للتهريب”.
بينمــا تم توقيــف ”)03( أشــخاص آخرين وحجز 
)12( بنــادق صيد و)16752( وحدة من األلعاب 
النارية و)20861( وحدة من مختلف المشروبات، 
خــالل عمليــات منفصلــة نفــذت بكل مــن ورقلة 
والوادي وباتنة وجيجل وســعيدة وبرج بوعريريج 
ومســيلة، كما تم إحباط محــاوالت تهريب كميات 
كبيــرة من الوقود تقــدر بـ )17077( لتر بكل من 
تبســة والطارف وســوق أهراس وأدرار وتندوف 

وبرج باجي مختار”.
وفي سياق آخر، ”تمكن حراس السواحل من إحباط 
محاوالت هجرة غير شــرعية لـ )69( شخصا من 
بينهم )14( مهاجرا من جنســية مغربية كانوا على 
متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران 
وعين تموشــنت ومستغانم، فيما تم توقيف )178( 
مهاجرا غير شــرعي من جنسيات مختلفة بكل من 
ورقلة وإن أمناس وإليزي والنعامة وتلمسان وتبسة 

وسوق أهراس وبرج باجي مختار وبشار”.
ق ـ و

 ترجمتها ترصيحات المرزوقي وقبلها ترصيحات ونيس

n   وقالــت نفس المصادر، أن تصريحات الرئيس التونســي الســابق، 
منصف المرزوقي الذي تناسى من خاللها  فضل الجزائر على نظامه 
فــي وقــت كانت تشــهده فيه بالده أزمــة سياســية واقتصادية لم تجد 
بجانبهــا خاللهــا إال الجزائر بالدعم المــادي والمعنوي، تعكس حملة 
ومخططا مغربيا إســرائيليا لضرب اســتقرار العالقات الجزائرية ـ 

التونسية، التي لها جذور ضاربة في التاريخ . 
وأبــرزت نفس المصادر، أن هذا المخطط بــدأ غداة إعالن المغرب 
على لســان الرئيس األمريكــي المنتهية واليته دونالــد ترامب تطبيع 
العالقــات المغربيــة اإلســرائيلية مقابل تنــازل هذا األخيــر عن دعم 
القضيــة الفلســطينية العادلة , وقد ظهر هذا المخطط للعلن على لســان 
وزير الخارجية التونســي الســابق أحمد ونيــس الذي ال تختلف 
تصريحاتــه عــن تصريحات الرئيس الســابق منصف 
المرزوقــي، الذي ترعــرع في المغــرب حيث اتهم 
خاللهــا الجزائــر باحتــالل جــزء مــن األراضــي 
المغربيــة، متحديا بذلك كل مقررات األمم المتحدة 

واالتحاد اإلفريقي وهيئاتهما .
المخطــط المغربــي الصهوينــي الــذي يهــدف 
إلى زعزعة اســتقرار العالقــات الجزائرية ـ 
التونســية يهدف ضمن األهــداف الخفية غير 
المعلنة إلى عرقلة التحديات التي تعمل على 
مواجهتهــا الجزائر وتونــس منها مواجهة 

الجماعات اإلرهابية واإلجرامية وتســوية األزمــة الليبية خاصة وان البلدان 
يعمالن ضمن هيئة دول جوار ليبيا التي أخذت على عاتقها منذ أربع سنوات 

تقريب وجهات النظر بين مختلف األطراف الليبية المتصارعة .
المخطط الذي يقوده الرئيس التونسي وأتباعه من الوجوه السياسية القديمة 
في تونس لقى رفضا رسميا وشعبيا في تونس، من ذلك ما جاء على لسان 
رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الذي أكد 
في تصريحات ســابقة أنه لن يســمح أبدا بالمساس بالعالقات الجزائريةـ  
التونســية، التي وصفها باالستراتجية، واألكثر من ذلك اتهم اتحاد الشغل 

التونســي على لســان ناطقه الرســمي ســامي طهري رئيس بالده الســابق 
منصــف المرزوقــي  بمحاولة إشــعال الحرب بين بــالده والجزائر، 

مؤكــدا أن خرجته ليســت بريئة وهناك جهــات ما تحركه، 
مضيفا أن المرزوقي »عبد مأجور« في خرجاته.

 كمــا تأتــي ردة فعــل اتحاد الشــغل التونســي أكبر 
االتحادات المهنية واالجتماعية في تونس، ساعات 
قليلــة بعــد بيــان وزارة الخارجية التونســية التي 
عبــرت مــن خالله عــن اســتغرابها الشــديد من 
التصريحات المســيئة للجزائر الشقيقة من طرف 
الرئيس السابق،  مؤكدة أن مثل هذه التصرفات 
غير المسؤولة ال تعبر سوى عن أصحابها وال 

تلزم الدولة التونسية. 
ربيع ـ م

 n     أطلقــت وزارة الصناعــة عملية 
مراجعــة حســابات الشــراكات الحالية 
الموجودة بين القطاعين العام والخاص 
قصد تقييم تأثيرها المالي واالقتصادي 
و تحديــد نقائصهــا كمــا شــددت على 
ضــرورة إصالح تســيير الرأس المال 
بيــن  الشــراكة  ومراجعــة  العمومــي 
القطاعين  حســب ما أفادت به الوزارة 

في حصيلة نشاطاتها لسنة 2020.
و انطالقــا مــن أن الشــراكة بمثابــة 
عنصر اســتراتيجي لتحديث و تطوير 
العمومي أشــارت وزارة  المؤسســات 
الصناعة في حصيلتها إلى أنها تشــجع 
المؤسســات التابعــة للقطــاع العمومي 
التجــاري لالســتثمار فــي نهــج إقامة 
شــراكات وطنيــة و عالميــة إذا كانت 
هــذه األخيرة تعــزز تحقيــق األهداف 
االستراتيجية للشركة و تتماشى و أسس 
السياســة المعتمــدة من قبل الســلطات 
العموميــة و بغية تحقيق ذلك شــرعت 
وزارة الصناعــة فــي اطــالق عمليــة 
مراجعــة حســابات الشــراكات الحالية 
لتقييــم تأثيرهــا المالــي واالقتصــادي 
وتحديــد نقائصهــا  و تســتخدم نتائــج 
عمليــة مراجعة الحســابات التي ســيتم 
تســليم نتائجهــا خــالل الثالثــي األول 
مــن ســنة 2021  كمرجعية لصياغة 
اســتراتيجية شــراكة بين المؤسســات 
العموميــة و الشــركاء المحلييــن و/او 

األجانــب بحيــث تتمحور حول أســس 
نجاعتهــا و مردوديتهــا. كما اشــارت 
الوزارة الى وضع ميثاق شــراكة, بعد 
االنتهــاء مــن صياغته خــالل الثالثي 
الحالــي, و الــذي ســيكون بمثابة اطار 
الشــراكة  عمليــات  لتنفيــذ  مرجعــي 
فــي اطــار قانونــي مجــددا مــن جهة 
أخرى أبــرزت الوثيقــة ان النقائص و 
االختــالالت التي ميزت نشــاط مجلس 
مساهمات الدولة منذ إنشائه سنة 2001 
تفرض إصالحات عميقة و لذلك اعدت 
توصيات إلنشــاء هيئة يســدى لها دور 
واجهــة ذات طابــع غيــر اداري تتمتع 
بحرية المســاعدة و اتخــاذ القرارات و 
تملــك هيئــة التحليل و الدراســات هذه 
تأشــيرة قانونيــة )مطابقــة للنصوص( 
ســتمكن مــن تفــادي الوقوع فــي ذات 
التناقضات و التجاوزات المالحظة في 
الماضــي و المتعلقة بقــرارات مجلس 
مســاهمات الدولــة وفــي هــذا اإلطار 
شــددت حصيلــة وزارة الصناعة على 
أنــه ال يمكن بلوغ إنعــاش دور القطاع 
العمومــي التجــاري اال عبــر إصالح 
األطــر التنظيميــة المســيرة لــرؤوس 
أموال القطاع العمومي التجاري خاصة 
تلــك المتعلقة بطريقة تســيير و حوكمة 
المؤسسات االقتصادية العمومية وسير 
عمــل مجلس مســاهمات الدولــة وكذا 

إعادة بعث الشراكة

نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خالل الفترة الممتدة من 27 جانفي إلى 3 فيفري الجاري، عمليات عديدة 
أسفرت عن تدمير مخبأ لإلرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من تبسة وبومرداس مع التعرف على هويات اإلرهابيين 

الـ 6 المقضي عليهم بتيبازة، حسب حصيلة كشفت عنها أمس األربعاء، وزارة الدفاع الوطني.
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المواشــي  تســتأنف ســوق   n
نشاطها على مستوى كامل التراب 
الوطنــي، األســبوع المقبــل حيث 
رحب الموالون بهــذا القرار الذي 
يأتــي قبيــل حلول شــهر رمضان 
ما من شــأنه ضمان تموين السوق 

باللحوم الحمراء
وفــي هذا الصدد توقع نائب رئيس 
فيدراليــة مربي المواشــي إبراهيم 
عمرانــي فــي تصريح لــه، أمس 
األربعاء، أن  فتح األسواق سيبعث 
الحيوية خاصة فــي تجارة اللحوم 
الحمراء وكذا  ضبط أسعار السوق 

فــي هــذه المــادة على اعتبــار أن 
اإلنتــاج المحلي يغطي 60 بالمائة 

من الطلب.
ومــن المنتظــر أن تفتــح أســواق 
المواشــي وســط إجراءات وقائية 
مشــددة نظــرا الســتقطابها العديد 
مــن المواطنيــن تدابيــر يدركهــا 
موالــو واليتــي النعامــة وتيــارت 
الذين ثمنوا بدورهم القرار وأكدوا 
التزامهــم  بتدابيــر الوقايــة ضــد 

فيروس كورونا.
ق ـ و

n كشــف وزير العمل والتشغيل 
والضمــان االجتماعي، الهاشــمي 
جعبــوب، عــن شــروع مصالحه 
ســنوات  احتســاب  دراســة  فــي 
العمــل بالتعاقــد للعمــال التابعيــن 
للنشــاط االجتماعي ضمن جهازي 
لحاملــي  االجتماعــي  اإلدمــاج 
الشهادات والمساعدة على اإلدماج 
االجتماعي المعروفين باســم عمال 

عقود ماقبل التشغيل في التقاعد.
فــي  جعبــوب،  الهاشــمي  وقــال 
رده علــى انشــغال للنائب لخضر 
بــن خــاف، كان قــد وجهــه إلى 
الوزيــر األول، عبد العزيز جراد، 
المتعاقديــن  العمــال  بخصــوص 
التابعين للنشــاط االجتماعي ضمن 
االجتماعــي  اإلدمــاج  جهــازي 
لحاملي الشهادات والمساعدة على 
اإلدمــاج االجتماعــي، إن قطــاع 
العمــل يعمــل علــى دراســة هذه 
المســألة في ظل الوضعيــة المالية 

للصندوق الوطني للتقاعد.
وقال وزير العمل إنه تبعا للســؤال 
الكتابــي الذي كلفــه الوزير األول 
بالــرد عليــه، وبعــد التنســيق مع 
مصالــح وزارة التضامــن الوطني 
واألســرة وقضايــا المــرأة، فإنــه 
النهائيــة لملف  بغــرض التســوية 
اإلدمــاج في إطار جهازي اإلدماج 

الشــهادات  لحاملــي  االجتماعــي 
والمساعدة على اإلدماج االجتماعي 
اتخذت الحكومة، اســتثنائيا، قرار 
اإلدمــاج في مناصــب دائمة جميع 
المنتسبين لهذين الجهازين والتكفل 
بعمليــة إدمــاج المنتســبين لجهاز 
المساعدة على اإلدماج االجتماعي 
بعــد تحويلهم إلــى اإلدماج المهني 
بموجب أحكام المرســوم التنيفيذي 
رقــم 19/336 المــؤرخ فــي 8 
ديســمبر 2019 وقــد تــم برمجة 
هــذه العمليــة عبر ثــاث مراحل، 
وهذا حســب األقدميــة في الجهاز. 
وأضــاف جعبوب أنــه منذ إحداث 
إلــى  هــذا الجهــاز ســنة 2008 
غاية 31 أوت 2019 تم تســجيل 
و213  ألــف  و180  مليونيــن 

منتسب.
مــن جهة أخرى قــال وزير العمل 
االجتماعي  والضمــان  والتشــغيل 
إنــه بناء على رد قطــاع التضامن 
الوطني واألســرة وقضايــا المرأة 
الذي تشــرف على برنامج الشبكة 
االجتماعيــة، فإنه الــوزارة تعكف 
الســبل  كل  دراســة  علــى  حاليــا 
المتاحــة التــي مــن شــأنها إيجــاد 
الحلــول المائمة للمســتفيدين من 
هــذا الجهاز وذلــك بالتنســيق مع 

القطاعات الوزارية المعنية.

نائب رئيس فيدرالية مريب الموايش إبراهيم عمراين:

الوزير جعبوب يؤكد يف رد عىل سؤال برلماين

قرار فتح أسواق الموايش سيؤدي 
إىل ضبط أسعار اللحوم الحمراء

نحو احتساب سنوات خدمة عقود 
ماقبل التشغيل يف التقاعد n وأضــاف لعمامــرة فــي مقــال 

نشــره المركز األفريقــي للحل البناء 
للنزاعــات، أنه »من المثير للقلق أن 
يستمر عدم إيجاد حل لقضية تصفية 
االســتعمار من الصحــراء الغربية، 
الذي ال يزال بدون حل لفترة طويلة، 
وكذا استمرار النزاعات المسلحة في 
القــارة«، و أشــار وزيــر الخارجية 
األســبق أن النزاعات المســلحة في 
القــارة الإلفريقية ســلبت منها  أزيد 
أمريكــي  دوالر  مليــار   100 مــن 
منــذ نهايــة الحرب البــاردة في عام 
»لقد  الدبلوماسي:  1991. وأضاف 
شــهدت القارة اإلفريقية لألسف أكبر 
عدد من الوفيات فــي العالم، أزمات 
الغــذاء، األزمــات اإلنســانية وتآكل 
التماســك االجتماعــي، إلــى جانــب 
االنهيار التــام لاقتصاديات وتدمير 

المشهد البيئي والسياسي«. 
مجموعــات  دعــت  جانبهــا،  مــن 
الرئيس  برلمانية االتحاد األوروبي، 
األمريكــي جو بايــدن، بإلغاء إعان 
ســلفه، دونالــد ترامــب، بخصوص 

اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب 
على الصحراء الغربية والعمل على 
استعادة مسار القانون الدولي وميثاق 

األمم المتحدة في هذا الملف.  
البرلمانيــة  المجموعــة  وأشــارت 
السويســرية- منســقة المبــادرة- في 
بيان صحفي-حســب مــا نقلته وكالة 
األنباء الصحراويــة- إلى أن النواب 
والبالــغ  الرســالة  علــى  الموقعيــن 

عددهــم حوالــي 380 برلمانًيــا من 
أوروبــا، »أعربــوا عــن اســتيائهم 
الشــديد من مساومة الرئيس ترامب، 
ومقايضته اعتراف المغرب بالكيان 
االعتــراف  مقابــل  الصهيونــي، 
المزعومة  بـ«الســيادة«  األمريكــي 
للمملكــة المغربيــة، قــوة االحتــال 
العســكري في اإلقليــم غير المحكوم 
ذاتيا، و أكدوا على ضرورة استكمال 

عملية تصفية االستعمار التي تشرف 
عليها األمم المتحدة. 

وشــدد البرلمانيون األوروبيون على 
»ضــرورة إيجــاد حــل للنــزاع في 
الصحراء الغربية، والذي »يجب أن 
يمر عبــر حق الشــعب الصحراوي 
في تقريــر المصير، كما أعلنت عنه 
األمــم المتحدة منــذ ســتينات القرن 

الماضي«.  
ونبهت الرســالة، الرئيس األمريكي 
جو بايــدن، إلى المأســاة التي خلفها 
هــذا النــزاع الطويــل األمــد علــى 
الشعب الصحراوي، بسبب الحرمان 
من حقوقــه األساســية، والعودة إلى 
أراضيه التي ُهِجَر منها قســرا ألكثر 

من 45 عاما. 
هذا ومــن المقــرر أن يعقــد مجلس 
الســلم و الســلم التحاد اإلفريقي قمة 
لبحــث تطــورات ملــف الصحــراء 
الغربيــة قريبا حســب مــا أعلن عنه 
مفــوض الســلم و األمــن باالتحــاد 

اسماعيل شرقي. 
سناء- م 

n و أوضــح المجمع فــي بيان له ، 
أمس، نشره على صفحته الرسمية على 
الفايســبوك، أن الجزائر صدرت  إلى 
إيطاليا حجًما من الغاز بلغ 14.8 مليار 
متر مكعب، بزيادة قدرها ٪12 مقارنة 
بعام 2019، كما ارتفعت حصتها في 
السوق إلى مستوى ٪22 سنة 2020 

مقابل ٪18 في العام السابق. 
و أشــار الببيــان ذاتــه، أن الجزائــر 
عــززت موقعهــا كثانــي أكبــر مورد 
للغاز في الســوق اإليطالية على الرغم 
من انخفاض الواردات اإليطالية للغاز 
في عام 2020 والتي سجلت انخفاًضا 
 2019 بعــام  مقارنــة   ٪  8 بنســبة 
لتصــل إلــى 66 مليــار متــر مكعب. 
هــذا االنخفاض في االســتهاك يرجع 

بشــكل خاص إلى جائحــة كورونا. و 
أيضا كأول مــورد للغاز إلســبانيا في 
عــام 2020 بحجم تصدير 9.6 مليار 
متــر مكعــب -جــزء منهــا مخصص 
للبرتغــال- وهــو ما يمثــل حصة تزيد 

عن 29٪. 
مــن  إســبانيا  فــإن واردات  لإلشــارة 
الغاز تراجعــت بنحو ٪13.5 في عام 
2020 مقارنــة بعــام 2019 لتصــل 
إلــى 32.6 مليار متــر مكعب.تم نقل 
هــذه الكميــات من الغــاز عبر خطوط 
GME إلــى  Medgaz و  أنابيب 
إيطاليــا  إســبانيا، و كذا GEM إلــى 
وعــن طريق ناقــات الغــاز الطبيعي 

المسال. 
سناء- م 

n  وقــد اســتمعت الحكومــة فــي 
مســتهل االجتماع إلــى عرض قدمه 
وزير الداخليــة والجماعات المحلية 
والتهيئــة العمرانيــة حول مشــروع 
محيــط  يؤســس  تنفيــذي  مرســوم 
الحمايــة لجامــع الجزائــر ويضبــط 
حدوده, وكذا القواعد األمنية المطبقة 
عليــه. ويندرج مشــروع هذا النص 
في إطــار وضــع األدوات القانونية 
والعملياتيــة لضمان حمايــة وتأمين 
جامــع الجزائر, ويهــدف إلى وضع 
الترتيبــات الازمة لضمــان أمن ال 
محيطــات الخارجيــة لهذه المنشــأة, 
بفضــل تحديــد واســتحداث محيــط 

حماية منظم.
عقب ذلــك, اســتمعت الحكومة إلى 
عرض قدمه وزير الشباب والرياضة 
حول مشروع مرســوم تنفيذي يعدل 
ويتمم المرســوم التنفيــذي رقم -15
340 المؤرخ في 28/12/2015, 
والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية 
التنفيذيــة واالنتخابيــة والمســؤولية 
اإلدارية في هياكل التنظيم والتنشيط 

الرياضييــن و يأتــي مشــروع هــذا 
النص لتوسيع حاالت عدم الجمع إلى 
فئــات من الموظفين لقطاع الشــباب 
والرياضة, غيــر المنصوص عليهم 
في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 

340 المعمــول به ولهــذا الغرض, 
تضفــي األحــكام الجديــدة مزيدا من 
الدقــة لحــاالت و وضعيــات عــدم 
الجمع بين المســؤولية, مما سيسمح 
بتحســين مكافحة مخاطــر تضارب 

ال مصالح وســوء استخدام السلطة, 
والحفاظ بذلك على أخاقيات وآداب 

الرياضة.
كما اســتمعت الحكومــة إلى عرض 
قدمــه وزيــر الصناعــة الصيدالنية 
الصيدالنيــة  بالمؤسســات  يتعلــق 
وشــروط اعتمادها و يهدف مشروع 
هذا النص إلــى التكفل بأنواع جديدة 
مــن المؤسســات, من خــال إدراج 
مؤسســات االســتيراد واالســتغال 
والتصدير, وكذا مؤسســات التصنيع 
والتوزيع بالجملة. كما يسمح بتغطية 
جميع األنشطة المتعلقة بمجال المواد 
الصيدالنيــة والمســتلزمات الطبيــة 
وتحديد مهام مختلف هذه المؤسسات 
وتنظيم عملها حسب طبيعة نشاطها. 
كما ينص مشــروع هــذا النص على 
عمليات رقابة وتفتيش دورية تقوم بها 
المصالح المختصة لوزارة الصناعة 
الصيدالنية, من أجل ضمان االمتثال 
للمعايير والممارســات الحسنة على 

مستوى هذه المؤسسات.
ربيع م 

ووزير الخارجية األسبق رمطان لعمامرة:

اىل جانب مرشوع يمنع الجمع بني المسؤوليات يف الرياضة

فيما تراجعت الواردات الغازية االسبانية بنحو ٪13.5 يف عام 2020

بشأن  لعمامرة،  قلقه  رمطان  األسبق  الخارجية  البنادق،  ووزير  إسكات  أجل  من  اإلفريقي  لإلتحاد  السامي  الممثل  أبدى 
عدم إنهاء عملية تصفية االستعمار  في الصحراء الغربية و التي  قال أنه طال أمدها، و اعتبر أن هذا الملف أصبح مقلق. 

عدم تصفية االستعمار يف الصحراء الغربية أصبح مقلقا

شيتور يبحث مع سفير روسيا تطوير 
التعاون في مجال االنتقال الطاقوي

الجزائر تعزز مكانتها كأول مورد للغاز يف إسبانيا وثاين  يف إيطاليا سنة 2020
كشف مجمع سوناطراك عن تعزيز الجزائر مكانتها كأول مورد للغاز في إسبانيا وثاني مورد للغاز في إيطاليا سنة 2020. 

درس  الوزير األول, عبد العزيز جراد, األربعاء,  خالل ترأسه اجتماعا للحكومة, عن طريق التحاضر عن بعد ثالثة مشاريع 
مراسيم تنفيذية قدمها وزراء الداخلية ويتعلق األمر باجراءات حماية محيط جامع الجزائر الى جانب مرسومين اخرين في قطاعي  

الشباب والرياضة, وكذا الصناعة الصيدالنية, حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير األول.
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n وأوضح طرطار أمس، في تصريح لـ »عين 
الجزائر«، أن إطالق المنصة اإللكترونية للبطاقية 
الوطنية  الخاصــة بالمنتوج الوطني، »واقعيا من 
شــانها التعريف بالمنتوج الوطني  على المستوى 
الداخلي أي الوطني،  مثال للشــركات التي تنشــط 
فــي منتوج محــدد أو في المــادة األوليــة لمنتوج 
اخر،  مما يسهل الحصول عليه للمستهلك النهائي 
أو المستهلك الذي يعيد استعماله. و أشار طرطار 
أن هــذه المنصة  تفيد فــي التعريف الجيد  المبني 
علــى اليــة تســويق محكمة-الغــالف الخارجــي 
للمنتوج- ســعر المنتوج، من خالل عملية توصيل 

المنتوج و تلبية احتياج الســوق منه، وهذا لتمكين 
من التوغل داخل المستهلك الجزئي-أي الشركات 
التي تعيد استعمال المنتوج- أي مستهلك وسيط أو 

المستهلك النهائي . 
ويرى الخبيــر االقتصادي أن المنصة اإللكترونية 
تبقى غير كافية للتعريف بالمنتوج على المســتوى 
الدولــي، فالتعريــف به خارجيا يحتــاج لمزيد من 
العمل و بدل الجهد، سواء ما تعلق بتنظيم معارض 
دولية و التعريف به عبر تلك المعارض بالخارج، 
وال بــد هنا –يضيف طرطــار- أن تلعب البعثات 
الدبلوماســية دورها في التعريف بــه- إضافة إلى 

ضرورة الرفع من جودة المنتوج الوطني و جعله 
ذو معاييــر عاليــة ليتمكن من ايجــاد مكانة له في 
الســوق الدوليــة التي تمتاز بتنافســية شــديدة بين 
مختلــف منتجــات دول العالم، و قــال أنه ال يزال 
هناك عمــل كبير ينتظر لتمكيــن المنتوج الوطني 
من الوصول إلى المستهلك الخارجي لوجود بدائل 

كبيرة أمامه. 
هــذا وكان وزير التجارة، كمــال رزيق، قد أعلن 
أول أمــس، عــن إطــالق المنصــة االلكترونيــة 
للبطاقيــة الوطنيــة الخاصــة بالمنتــوج الوطني، 
وأكد على أهمية هــذه المنصة باعتبارها » لوحة 
قيادية« تسمح لقطاع التجارة والقطاعات األخرى 
باتخــاذ قــرارات اســتراتيجية مــن خــالل تحليل 

البيانات الموجودة«.  
و تتعلــق هــذه البيانات بضبط االســتيراد حســب 
القــدرات اإلنتاجيــة لــكل منتــوج و تقويم فرص 
التصدير في كل قطاع مع اســتهداف الشعب التي 
تحتاج إلــى ترويج ودعم وتحديــد مناطق توطين 
المناطق الصناعية و اللوجيستيكية وتكييفها حسب 
كثافة تواجد النسيج الصناعي والفالحي. و يعتزم 
القطــاع إلى جانب هذه المنصة، إصدار أول دليل 
وطنــي للمنتوج الجزائري ووضعه تحت تصرف 
السفارات الجزائرية المعتمدة في الخارج لتمكينها 
مــن االطــالع على القــدرات اإلنتاجيــة المتوفرة 
في كل شــعبة والترويــج للمنتــوج الجزائري في 

الخارج. 
سناء- م 

5عين على الحدث

تصنيع اللقاح الروسي المضاد لكورونا 
يستلزم توفر مخابر من المقياس الرابع

إطالق منصة الكرتونية للمنتوج الوطني سزييد يف الرتويج له

أكــد المديــر العام للهيئة الجزائرية لالعتماد نور الدين بوديســة أن الجزائــر بعد إعالن نيتها في تصنيع اللقاح 
الروسي المضاد لفيروس كورونا محليا تواجه تحديات لهذا الهدف االستراتيجي في ظل انعدام مخبر متخصص 

من المقياس الرابع .

يــرى الخبيــر االقتصادي أحمد طرطار أن إطالق البطاقيــة الوطنية الخاصة بالمنتوج الوطني إجراء يفيد بالتعريف أكثر بالمنتوج 
الوطني على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي فال بد من بذل المزيد من الجهد للتعريف به، سواء بتنظيم معارض 

في الخارج، والرفع من جودة المنتوج. 

المدير العام للهيئة الجزائرية لالعتماد :

الخبري االقتصادي أحمد طرطار لـ«عني الجزائر«:

n  وقال بوديسة لدى استضافته أمس األربعاء، 
في تصريح إذاعي،  بأن التأكد من جودة أي منتج 
يســتلزم توفر مخابر تتضمن  شــروطا منصوصا 
عليها حســب المعاير العالمية المعترف بها دوليا، 
وأضاف قائال »نحاول في الجزائر ومنذ ســنوات 
وضــع مخابــر بهــذه المقاييس، فالبد مــن تدارك 
النقص الكبير الذي نســجلها في هذا الشأن بوضع 
إســتراتجية  خاصة فــي القطاع ســواء كان عاما 
أو خاصــا، وكذا البحث العلمــي، حتى نتمكن من 

تحقيق الفعالية المطلوبة ».
وبخصــوص الهــدف المســطر مــن قبــل الدولة 
لتصديــر مــا قيمتــه 5 مليار دوالر خــارج إطار 
المحروقــات، أوضــح ضيف الصبــاح جملة من 
اإلجــراءات الواجب تبنيها لتفــادي العراقيل التي 
تحــول دون ذلــك، علــى غــرار »وضــع قائمــة 
المنتجــات القابلة للتصدير، وتحديد  إســتراتيجية 
لحمايــة هذه المنتجــات، وتوفيــر  إمكانيات للقيام 
بتحاليــل خاصة بهــا، حتى نضمــن توفرها على 
شــروط التســويق نحو الخــارج« وأضاف« البد 
من وجــود مخبر مختص معتمد، وأن يكون هناك 
مفتشــون لمراقبــة و متابعة هــذا المنتج والبد من 
وضع معيــار »17065 » الذي المعيار يســمى 
شهادة المنتج، إذ  الزلنا نلجأ إلى المخابر األجنبية 
مــن أجل القيام بهذه العملية، وهذا ما ال يمكننا من 
الخروج من نطاق التبعية للخارج، ويعيق منافســة 
المنتجات األجنبية من قبل المنتجات الجزائرية ».

وبالحديــث عــن إعــالن وزارة التجــارة عزمها 

منــح االعتماد  لحوالــي 42 مخبرا خالل الســنة 
الجارية، قال بوديســة إن »العملية انطلقت بمنح  
اعتمــادات  لـــ 8 مخابــر تابعة لــوزارة التجارة، 
وســيتم منح اعتمادات أخرى لـ 34 مخبرا، لنقوم 
بعدهــا بعمليــة التقييم حســب المعيــار المطلوب، 
ونحــن مســتعدون للتعامــل  مــع كل القطاعــات 
الخاصة التي تبدي رغبة في االنخراط في شــبكة 
المخابر ، وهكذا ومع نهاية الســنة الحالية ستكون 

لنا شبكة قادرة على تلبية الحاجيات المطلوبة«.

 وأكد المتحدث »ضرورة اعتماد سياســة التنويع 
فــي هــذه المخابــر لتشــمل مختلــف القطاعــات 
اإلســتراتيجية، وكذا توزيعها عبر مختلف مناطق 
الوطــن،  ليرتفــع هــرم الجــودة فــي الجزائــر، 
باإلضافة إلــى حتمية هيكلة التشــريع الجزائري، 
حيث يصبح االعتماد إجباريا، ما سيســمح بتنويع 
الصادرات الجزائرية خارج إطار المحروقات« .
ق ـ و

n قــال وزير الطاقة عبد المجيد 
عطــار، أن الجزائــر تمتلك خبرة 
واســعة فــي مجال الطاقــة و نقلها 

وتوزيعها. 
و أوضــح الوزيــر، أمــس، خالل 
اســتقباله بمقر الدائــرة الوزاريــة 
ألفريد  ســفير جمهوريــة رونــدا، 
جاكوبا  كاليســا بطلــب مــن هــذا 
األخيــر ، أن الجزائر تولي أولوية 
كبيــرة فــي التبــادل و التعــاون و 
الشــراكة بيــن البلديــن، و أكد أن 
الجزائــر ســتقوم عبر مؤسســاتها 
الوطنيــة بدراســات تقنيــة عاجلة 
لتحديــد فرص و مجاالت و اآلفاق 
المتاحة لتجسيد هذا التعاون ميدانيا 
مشــتركة  اســتثمارات  إقامــة  و 
مربحــة للطرفين،  خاصــة و أن 
الجزائــر تملــك خبرة واســعة في 
مجــال الطاقة و نقلهــا و توزيعها 

كالغاز و الكهرباء. 
الطرفان-حســب  وقد تطــرق 
بيان لــوزارة الطاقة نشــرته على 
صفحتها الرسمية على الفايسبوك- 

إلى العالقات التاريخية التي تجمع 
البلدين خاصة في إطار التعاون و 

االتحاد اإلفريقي. 
من جانبه، عبر الســفير  الروندي 
عن اهتمام بلده الكبير بالتعاون مع 
الجزائر خاصة في قطاع الطاقة و 
رغبة بلده في االستفادة من الخبرة 
الجزائرية في هذا المجال، و أبدى 
اهتمــام بلــده بالتجربــة الجزائرية 
فــي ميــدان توزيــع الطاقة بشــتى 
أنواعهــا و كذلك بميــدان التكوين 
في هذا المجال و ضرورة تعزيزه 
و اعــرب عــن رغبــة بــالده في 
االســتفادة مــن هــذا الــدور الهام 

للجزائر. 
هذا و قــد اتفق الطرفان –حســب 
البيــان- على  بعــث ديناميكيــة و 
حيوية أكبر و بشكل سريع و فعال 
بيــن البلدين في ميــدان الطاقة من 
خالل المباشــرة في إعــداد مذكرة 
تفاهــم و تعــاون بيــن الجزائــر و 

رواندا في ميدان الطاقة .  
سناء-م 

وزير الطاقة عبد المجيد عطار

الجزائر أنجزت أكرث من 200 محطة متخصصة

بوقدوم يشارك يف أشغال الدورة الـ 38 
للمجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي

جلسة عامة بمجلس األمة لطرح أسئلة شفوية عىل أعضاء من الحكومة هذا الخميس

الجزائر تمتلك خربة واسعة
 يف مجال نقل الطاقة وتوزيعها

الخميس 4 فيفري  2021
الموافق لـ 21 جمادى الثانية  1442

الشــؤون  وزيــر  يشــارك   n
الخارجيــة صبــري بوقــدوم, في 
أشــغال الــدورة العاديــة الثامنة و 
الثالثــون للمجلس التنفيذي لالتحاد 
اإلفريقي، عبر تقنية التحاضر عن 
بعد، و التي انطلقت أمس األربعاء 
و تدوم يومين،حســب ما أفاد بيان 
لــوزارة الشــؤون الخارجيــة يوم 

أمس.
و ســيعكف هــذا االجتمــاع علــى 
دراسة مجموعة من التقارير أهمها 
تلــك المتعلقة بتنفيذ االســتراتيجية 
المشــتركة  األفريقيــة  القاريــة 
لمواجهة فيروس كورونا المستجد 
) كوفيــد19-(, وعــروض حــول 
أنشــطة مختلــف أجهــزة االتحــاد 
اإلفريقــي خــالل الســنة الفارطة, 

حسب نفس البيان.
كمــا ســيقف المجلــس التنفيــذي, 
علــى التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ 
لالتحــاد  الهيكليــة  اإلصالحــات 
األعضــاء  ينتخــب  و  اإلفريقــي, 
الجــدد لجملة من أجهــزة المنظمة 
القاريــة، على رأســهم المفوضين 
الستة في الجهاز التنفيذي لالتحاد.

و سيتولى المجلس التنفيذي أيضا, 
العادية  الــدورة  تحضيــر أشــغال 
الرابعة و الثالثون لمؤتمر رؤساء 
دول و حكومات االتحاد اإلفريقي, 
المزمع عقدها يومي 6 و 7 فيفري 
الجاري بواســطة تقنيــة التحاضر 
عن بعد, بسبب جائحة كوفيد19-.
ق ـ و

n يعقــد مجلس األمة هذا الخميس, جلســة عامة تخصص  لطرح 
أســئلة شــفوية  من قبل أعضاء من المجلس علــى عدد من أعضاء 
الحكومة, حسب ما أفاد به أمس األربعاء بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح ذات المصدر أن هذه األســئلة موجهــة إلى كل من وزراء 
قطاعات الداخليــة  والجماعات المحلية والتهيئــة العمرانية, المالية 

والموارد المائية.
لإلشارة، فإن كل الجلسات العلنية يتم بثها على المباشر عبر الصفحة 

الرسمية  لمجلس األمة.
ق ـ و



n وجــاءت التوقعــات في وقــت أعلنت به 
»فايــزر« عن أرباح الفصــل الرابع والعام 

بأكمله، كما نشرت توقعات 2021.
وتوقعــت ”فايــزر« مبيعات للعــام 2021 
بأكمله تــراوح قيمتها بيــن 44.4 و46.4 
مليــار دوالر، تضــاف إليهــا مبيعات لقاح 

”كوفيد 19«.
وفي وقت ســابق، أشارت تقديرات مؤسسة 
”مورغان ســتانلي” المتخصصة بالخدمات 
الماليــة واالســتثمارية، إلــى إمكانية تحقيق 
”فايزر« لعائدات تصل قيمتها إلى 19 مليار 
دوالر مــن بيع لقاحها في عام 2021 فقط، 

إلــى جانب 975 مليون دوالر ســتحصدها 
من ذات المصدر هذا العام.

كذلــك توقــع محللــو ”مورغــان ســتانلي” 
دوالر  مليــار   9.3 ”فايــزر«  تجمــع  أن 
مــن بيعها للقــاح المضــاد لـ«كوفيد 19«، 
كأربــاح مجمعة في العامين التاليين 2022 

و2023.
وانعكست النتائج المبشرة للقاح كورونا على 
أسهم شــركتي ”فايزر« و«بيونتك«، حيث 
قفز سعر سهم األولى خالل هذا العام بنسبة 
12 بالمئــة، بينما حققت أســهم الثانية نموا 
بنحــو 300 بالمئــة، األمــر الــذي دفع إلى 

تحديد قيمتها السوقية عند 30 مليار دوالر.
وفــي المقابــل، ســاهمت األخبــار المتعلقة 
بتطوير ”مودرنــا« للقاحها الخاص المضاد 
للوباء، في رفع قيمة الشــركة الســوقية إلى 
62 مليــار دوالر، بعــد أن قفزت أســهمها 

بنسبة 700 بالمئة في 2020.
وبحســب توقعات خبراء مؤسســة الخدمات 
المالية ”غولمان ســاكس«، فإن »مودرنا« 
ســتجني 13.2 مليار دوالر العــام المقبل، 
كعائدات للقاح الذي تنتظر الموافقة عليه من 

إدارة األغذية والعقاقير األميركية.
ق ـ إ

 عائدات شركة »فايزر« من بيع لقاحها 

قد تصل إلى 19 مليار دوالر هذا العام
  توقعات بارتفاع ملحوظ 

يف أسعار النفط  هذا العام

حققت زيادة بنسبة  25%

صادرات الحبوب الروسية 
تسجل ارتفاعا تاريخيا

   الدوالر قرب أعىل مستوى يف شهرني

بعد 30 عاما من إدارة إمرباطورية التجارة اإللكرتونية

 بزيوس يستقيل من ”أمازون”..

عين على االقتصاد 
6

أعلنت شركة ”فايزر«، أنها تتوقع أن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي 
طورته باالشتراك مع »بيونتك« إلى 15 مليار دوالر في 2021، على أن ترتفع أكثر إذا وقعت مزيدا من 

العقود الستخدامه.

 n   توقع بنك االستثمار األمريكي 
”غولدمان ساكس” أن تصعد أسعار 
للبرميــل  دوالرا   65 إلــى  النفــط 
بحلــول جويليــة المقبــل، وذلك في 
ظل شــح بإمدادات الخام في السوق 
وانتعاش بطيء للطلب على الخام.

وقــال البنك في مذكــرة، إن بيانات 
تشــير إلى عجز 2.3 مليون برميل 
يوميا في الربع الرابع من 2020، 
على خلفيــة ارتفاع الطلب وتراجع 
خــارج  منتجيــن  مــن  اإلمــدادات 

مجموعة ”أوبك+«.
ويتوقــع البنــك عجــزا 900 ألف 
برميــل يوميــا في النصــف األول 
مــن 2021، وهــو مســتوى أعلى 
من توقعاته الســابقة عند 500 ألف 

برميل يوميا.

وقال البنك إن هذا قد يساعد في رفع 
خام القياس ”برنت” إلى 65 دوالرا 
للبرميــل بحلــول جويليــة المقبل، 
وللمقارنة فقــد تجاوز ”برنت” 55 

دوالرا يوم االثنين.
وتوقــع البنك ارتفــاع الطلب 5.3 
مليــون برميــل يوميا في الشــهور 
الستة حتى جويلية المقبل، انخفاضا 
مــن 6.8 مليون برميــل يوميا في 

توقعاته السابقة.
تعهدت الســعودية بتنفيذ تخفيضات 
إضافيــة طوعيــة إلنتــاج النفط في 
فيفــري ومــارس 2020، في حين 
اتفق أغلب أعضــاء منظمة البلدان 
المصدرة للبترول ”أوبك” وحلفاءها 
في إطار مجموعــة ”أوبك+” على 

اإلبقاء على اإلنتاج ثابتا.
ق ـ إ

 n    يتوقــع أن تســجل صــادرات 
الحبوب الروسية في العام الزراعي 
الحالــي )من جويلية 2020 وحتى 
جوان 2021( زيادة بنسبة  25% 
مقارنــة بنفــس الفترة من الموســم 

الماضي.
ومــن المنتظــر أن تبلــغ صادرات 
الحبوب من روســيا، التي تعد أكبر 
مصــدر للقمح في العالم، مســتوى 

34.3 مليون طن.
ووفقــا لصحيفــة ”فيدوموســتي«، 
التي اســتندت إلــى بيانــات مركز 
زراعــي، فــإن هــذه النتيجــة تعد 
األعلى فــي التاريخ، وقــال إيغور 
بافينســكي رئيــس مركــز ”روس 
أغرو ترانس«، إن الرقم القياســي 
الســابق كان فــي العــام الزراعــي 
2018 - 2019، حينهــا صدرت 

روسيا 32.15 مليون طن.
وأشار بافينســكي إلى أن صادرات 
القمــح فــي العام الزراعــي الحالي 

بلغت وحدها 29 مليون طن، ويعد 
هذا الرقم مستوى قياسيا.

من جهتــه قال المدير العــام لمعهد 
دراســات السوق الزراعية دميتري 
القمــح في  ريلكــو، إن صــادرات 
بلغــت  وحــده  الماضــي  جانفــي 
3.2 مليون طن، وعزا الخبير هذا 
االرتفاع لعــدة عوامل، مثل ارتفاع 
إنتاج القمح، ونمو أســعار الحبوب 
مــا حفز التصديــر، باإلضافة عزم 
الحكومــة الروســية تطبيق رســوم 
تصديــر علــى صــادرات الحبوب 

اعتبارا من 15 فيفري الجاري.
التــي  الزراعيــة  الطفــرة  وأدت 
تشهدها روسيا في السنوات األخيرة 
لمســاعدتها لالســتحواذ على أكثر 
العالمية،  القمــح  من نصف ســوق 
حيث أصبحت أكبر مصدر للحبوب 
في العالم، في ظل وفرة المحاصيل 

واألسعار الجذابة.
ق ـ إ

n   سجل الدوالر أعلى مستوى في 
شــهرين تقريبا مقابــل اليورو أمس 
األربعــاء، إذ يوجــه المســتثمرون 
انتباههــم إلــى الفــارق اآلخــذ في 
االتســاع بين التعافــي في الواليات 

المتحدة وأوروبا من الجائحة.
وتعزز هــذا الرأي بفضل تحركات 
في واشــنطن صوب تسريع المزيد 
مــن اإلنفــاق التحفيزي مــا يتباين 
مــع تمديد إجــراءات العــزل العام 
فــي أوروبا وتوقعــات بتراجع نمو 

منطقة اليورو في الربع الجاري.

واســتقر مؤشــر الدوالر األوســع 
نطاقا تقريبــا عند 91.046 نقطة، 
بعــد أن زاد ألعلــى مســتوى فــي 
شــهرين عنــد 91.283 نقطة في 

الجلسة السابقة.
ويأتــي تقدم الــدوالر علــى الرغم 
من ارتفاع األســهم في ظل تحســن 
المعنويــات تجــاه المخاطــرة، مما 
العكســي  لالرتبــاط  تحديــا  يمثــل 
العملــة  اتجاهــي  بيــن  التاريخــي 

األمريكية واألسهم.
ق ـ إ/ وكاالت

n وقالت الشركة في بيان، أول أمس، إن بيزوس، 
الذي يعد أغنى رجل في العالم، ســيترك منصبه 
التنفيــذي في وقت الحق مــن هذا العام، وتحديدا 

في الصيف.
لكــن بيزوس لــن يبتعد عــن الشــركة كثيرا، إذ 
ســيظل محتفظا بمنصب رئيــس مجلس اإلدارة، 
وســيركز على تطوير مبادرات الشــركة ومهام 

أخرى.
وعلــى الفــور، اتجهــت األنظــار نحــو الرجل 
ارتبطــت  الــذي  بيــزوس،  ســيخلف  الــذي 

»أمازون« بصورته لعقود.
وقالــت الشــركة إن المدير التنفيــذي الجديد هو 
آنــدي جاســي، الذي يديــر حاليا قسم الحوســبة 

الســحابية، القسم األهم في الشركة الذي يبدو أنه 
سيشكل مستقبلها.

وكتــب بيزوس في رســالة وجهها إلى الموظفين 
إن لديه ”ثقة كاملة” في جاسي، مؤكدا أنه شخص 
معــروف للغاية داخل الشــركة، وســيكون قائدا 

بارزا فيها.
وجاســي من الرعيــل األول في ”أمــازون”، إذ 
انضــم إليهــا عــام 1997 بعد تخرجــه في كلية 

األعمال بجامعة ”هارفارد” المرموقة.
ويقــول عن تلك الفتــرة: ”كان آخــر امتحان لي 
في كليــة األعمال في الجمعــة األخيرة من مايو 
1997، وبــدأت العمــل فــي أمــازون فــي يوم 

االثنين الذي يليه«.

وأضاف:” لم أكن أعرف ماذا سيكون عملي، وال 
المسمى الوظيفي لي

ويذكر الموقع اإللكتروني لـ”أمازون” أن جاســي 
هــو الذي أوجــد خدمات اإلنترنت في الشــركة، 
وهــي تحديــدا الحوســبة الســحابية التــي تطور 
البنية التحتية التي تســتخدمها شــركات ومدارس 

وحكومات.
وخالل ســنوات، تطــورت خدمة الحوســبة في 
شركة ”أمازون” لتصبح منصة سحابية يستعملها 
المالييــن، متفوقــة علــى شــركات أخــرى مثل 

”أوراكل” و”مايكروسوفت«.
وتمتلك الشــركة اآلن ما يقرب من نصف ســوق 
البنيــة التحتيــة الخاصــة بالحوســبة الســحابية، 
وتملك حصة تبلغ 30 بالمئة من ســوق الحوسبة 

السحابية.
ويــرى مراقبــون أن اختيار جاســي ينســجم مع 
تطلعات الشــركة إلى استمرار ريادتها في مجال 

الحوسبة السحابية المتفوقة فيها.
يذكر أن الشركة حققت أرباحا تقدر بنحو 13.5 
مليار دوالر في 2020 من الحوســبة الســحابية 
فقط، وهذا يشــكل 63 بالمئــة من إجمالي أرباح 

الشركة.
وحققت ”أمازون” في مجال الحوســبة السحابية، 
ارتفاعــا فــي العائدات بنســبة 28 بالمئــة الربع 

الرابع من عام 2020.
وكانــت القيمــة الســوقية لشــركة أمــازون قــد 
تجــاوزت في جانفــي 2020 تريليــون دوالر، 
وفي جانفي2021 صارت القيمة الســوقية أكبر 
1.6 تريليــون دوالر، مما يعكس توســع أعمال 

ونجاحها في تحقيق األرباح.
وتعد الشركة في صدارة سوق الحوسبة السحابية 
عالميــا، رغــم أنهــا تواجــه منافســة قويــة من 

”مايكروسوفت” و”غوغل«.
وكانــت ”أمازون” انطلقت في تســعينيات القرن 
الماضي من متجر صغير لبيع الكتب، واتســعت 
شــيئا فشــيئا إلى أن أصبحــت عمــالق التجارة 

اإللكترونية الذي يبيع في كل مكان بالعالم.
ق ـ إ/ وكاالت
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  بعد 30 عاما من إدارة شركة ”أمازون” عمالق التجارة اإللكترونية، قرر مؤسسها ومديرها التنفيذي جيف بيزوس التنحي 
جانبا، مفسحا الطريق أمام وجه جديد.



n شــرع ،أول أمس،المقــاول 
الفائز بصفقة تهيئة طريق شارع 
خيضــر مختــار بحــي بوالريب 
الجوهــر )حــي العقابــي( ببلدية 
جيجل فــي األشــغال ،التي طال 
المتمثلــة فــي تعبيــد  انتظارهــا 
محــور الطريــق المــؤدي الــى 
حــي العقابي ،حيث عبر ســكان 
المنطقــة وعابري هــذا الطريق 
عن فرحتهم لكونهم ســيتخلصون 
مــن معاناة الحفــر وكــذا الغبار 
علــى حــد ســواء ،ســيما بعدما 
تم نــزع طبقة الخرســانة ســابقا 
وإبقــاءه علــى هــذا الحــال لمدة 
طويلــة ،مع العلم أن هذا المحور 
يشــكل أهمية كبيرة لسكان الحي 
وكــذا للمتوجهين لبعض المرافق 
العموميــة المتواجــدة بــه علــى 
غرار المدارس ودار الثقافة عمر 
أوصديــق ،التي  تشــهد في كثير 
من األحيان تنظيم أنشطة مختلفة 
ناهيــك عن اســتعمال قاعتها في 
فــي عديد اإلجتماعات الرســمية 

لمختلف القطاعات.
وقد تمــت معاينة هذا المشــروع 
،الــذي يدخل في إطــار البرامج 
البلديــة للتنمية ،من قبل رئيســي 
الدائرة والبلدية ورؤساء المصالح 
التقنيــة لقطاعــات الــري والبناء 
والتعميــر واألشــغال العموميــة  
وديــوان التطهير ، حيث شــملت 
للســلطات  الميدانيــة  الخرجــة 

المحلية أيضا معاينة إنجاز مطعم 
مدرســي بابتدائيــة خلفون محمد 
وتهيئــة حــي بوالرمــل04 وكذا 

تطهير حي بلهاين.
وتأتي هذه الخرجة مباشــرة بعد 
الخرجــة الميدانيــة فــي الفاتــح 
مــن فيفــري الخاصــة بمعاينــة 
و  التهيئــة  أشــغال  تقــدم  مــدى 
الربط بمختلف الشــبكات )المياه 
الصالحة للشرب، التطهير، الغاز 
و الكهربــاء( لألحيــاء الســكنية 
ضمن السكن العمومي اإليجاري 
بحراثن و مزغيطــان، الموزعة 
مؤخرا، بحضور رئيس الدائرة، 
مديــر ديــوان الترقية و التســيير 
العقاري، مدير الجزائرية للمياه، 
نائــب رئيــس المجلس الشــعبي 
البلــدي، ممثلي مديرية التعمير و 
البناء و رؤســاء األقسام الفرعية 
للسكن، الري و التعمير و البناء، 
الكثيفة  وتهدف هــذه الخرجــات 
حســب ماعلمناه من أجل تسريع 
وتيرة الشغال في وقتها المحدد في 
البطاقات التقنيــة إلنجاز مختلف 
المشاريع التنموية والتخلص من 
للملفات  البيروقراطــي  التســيير 
والعمليات كما كان ســائد ســابقا 
،وكانــت النتائــج دومــا مخيبــة 
آلمال المواطنين من تباطئ سير 

المشاريع وتوقفها أحيانا.
نصرالدين – د

n   تم، أمــس، انتخاب المكتب 
الوالئــي لنقابــة مفتشــي التربية 
الوطنيــة وهــدا خــال الجمعيــة 
العامــة التــي احتضنتهــا ثانويــة 
وبحضــور  بجيجــل  الكنــدي 
الوطنــي  المكتــب  عضــوي 
االســتاذين ، بوغــرارة كمــال و 
مزياني رشيد ،وقد أسفرت نتائج 
االنتخابات عــن انتخاب ضربان 
الباهي منسقا وبوحالة نصرالدين  

أعضــاء   03 وبمســاعدة  نائبــا 
هم خــاف عبــد الكريــم وبيوط 
عمــار وبودميعــة فريــد ،وتأتي 
هــذه العمليــة فــي إطار انتشــار 
النقابــة الوطنية لمفتشــي التربية 
الوطنية  على المســتوى الوطني 
،قصد الدفاع عن الحقوق المادية 
والمعنوية لهذه الفئة الهامة بقطاع 

التربية الوطنية.

المكتبــة  ،صاحــب  n  لقــي 
المسروقة بمدينة العنصر تضامنا 
كبيرا من سكان المنطقة ،بعد أن 
مجهولة،أمــس  عصابــة  قامــت 
بعــض  علــى  بالســطو  األول، 
محتويــات المكتبــة وعلــى مبلغ 
مالي هام كان موجــودا بها ،هذا 
بوســط  المكتبــة  موقــع  ورغــم 
المدينــة إال أن اللصوص تمكنوا 

بإحترافيتهم مــن فتح بابها جزئيا 
واستولوا على األغراض الثمينة 
،وقــد فتحا مصالــح األمن تحقيقا 
العصابــة  أفــراد  كشــف  قصــد 
المتورطيــن ،الذيــن قامــوا بهذا 
الفعل ،إذ يحتمل أن لها مسؤولية 
فــي بعص حاالت الســرقة ،التي 

شهدتها المنطقة سابقا.
نصرالدين – د

n وحــدات الحماية المدنية تدخلت 
بعمليــات   ،2020 ســنة  خــال 
قــدرت ب  االجــاء  و  االســعاف 
16137 تدخــا ، تم فيها اســعاف 
واجــاء 16242جريحا ومريضا 

الى المستشفيات .
و فــي ســياق التدخل اثــر حوادث 
المــرور قامــت وحــدات الحمايــة 
المدنيــة ب 3320 تدخــل من اجل 
1846 حــادث مرور تســببت في  
وفــاة 34 شــخصا و جرح 2231 
آخريــن تــم اســعافهم و نقلهــم الى 

المراكز االستشفائية.
كما قامت وحــدات الحماية المدنية 
ب 2169 تدخــا ســمح بإخمــاد 
116 حريقا منهــا منزلية صناعية 

و حرائق مختلفة .
و قامــت وحدات الحمايــة المدنية، 

 595 ب  قســنطينة  واليــة  عبــر 
عملية تحسيســية لفائدة المواطنين، 
فيمــا يخــص النشــاطات المتعلقــة 
بالوقاية من انتشار فيروس كورونا 

كوفيد 19، حيــث حثت المواطنين 
و ذكرتهــم علــى ضــرورة احترام 
قواعــد الحجــر الصحــي ،و كــذا 
التباعــد االجتماعــي ، و محاولــة 

غــرس ثقافــة الوقايــة فــي نفوس 
المواطنيــن باإلضافــة الى القيام ب 

178عملية تعقيم.

n وحدات الحماية المدنية تدخلت خال سنة 2020، بعمليات االسعاف و 
االجاء قدرت ب 16137 تدخا ، تم فيها اسعاف واجاء 16242جريحا 

ومريضا الى المستشفيات .
و في ســياق التدخل اثر حوادث المــرور قامت وحدات الحماية المدنية ب 
3320 تدخل من اجل 1846 حادث مرور تســببت في  وفاة 34 شخصا 

و جرح 2231 آخرين تم اسعافهم و نقلهم الى المراكز االستشفائية.
كمــا قامــت وحدات الحمايــة المدنية ب 2169 تدخا ســمح بإخماد 116 

حريقا منها منزلية صناعية و حرائق مختلفة .
و قامــت وحــدات الحمايــة المدنية، عبــر والية قســنطينة ب 595 عملية 
تحسيســية لفائــدة المواطنين، فيما يخص النشــاطات المتعلقــة بالوقاية من 
انتشــار فيروس كورونا كوفيد 19، حيث حثت المواطنين و ذكرتهم على 
ضــرورة احتــرام قواعد الحجر الصحــي ،و كذا التباعــد االجتماعي ، و 
محاولــة غرس ثقافــة الوقاية في نفوس المواطنيــن باإلضافة الى القيام ب 

178عملية تعقيم.

مربو وبائعو الماشية سعدوا بالقرار  

تمديد نشاط المتاجر وإعادة
 فتح أسواق الماشية بجيجل

قررت والية جيجل تعديل توقيت الحجر المنزلي ليصبح من الساعة 10 ليال الى الساعة 05 صباحا ابتداء 
من يوم أمس األربعاء تطبيقا للتعليمة الواردة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 
المؤرخة في 02/02/2021 ،وتجسيدا للقرارات الجديدة التي اتخذتها مصالح الوزارة  بخصوص التعديالت 
المتعلقة  بتدابير الوقاية من فيروس كورونا كوفيد19،ومكافحة انتشاره على مستوى 19 والية  معنية 

بالحجر من بينها والية جيجل .

سجلت وحدات الحماية المدنية لوالية قسنطينة، خالل سنة 2020، 33694 تدخل بنسبة تتعدى اثنان وتسعون تدخل يوميا في 
عدة مناطق بالوالية، و شملت هذه التدخالت حوادث المرور و االسعاف و االجالء ، االختناقات و الحرائق و غيرها من التدخالت

الحماية المدينة بقسنطينة تسجل أزيد من 33694 تدخال يف 2020

عين على الشرق
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متفرقات
انطالق أشغال تعبيد طريق 

حي العقايب بجيجل

»رضبان البايه« عىل رأس مكتب 
والية جيجل لنقابة مفتيش الرتبية 

التحقيق جار لكشف المتورطني 
يف قضية رسقة مكتبة بالعنرص

تنصيب مديري الربيد والسياحة بجيجل

مشاريع تنموية لمشتة توربة بالقرارم بميلة

جيجل : نصرالدين دربال 

قسنطينة : أمال المشطة 

n أشرف والي والية جيجل السيد عبد القادر كلكال صبيحة أمس األربعاء 03 فيفري 2021 ، 
على تنصيب خياط دليلة مديرة للبريد والمواصات السلكية و الاسلكية بالوالية، خلفا للمدير السابق 
جمال محمد ،كما اشرف الوالي في نفس الفترة على مراسيم تنصيب الزوبير بوكعباش مديرا والئيا 

للسياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي  خلفا للمدير السابق بوقفة محمد لزهر ،والذي تم تحويله 
لشغل نفس المهام بوالية خنشلة.

وتنتظــر مديــرو القطاعين تحديات عديدة فــي مقدمتها القضاء على الطوابير التــي تميز بعض المراكز 
البريدية على مســتوى الوالية وكذا مشــاكل انقطاعات الهاتف واألنترنت لدى عديد الســكان ،إضافة الى 
تحريك عجلة القطاع الســياحي في والية تســر الناظرين من حيث جمالها وإمكانياتها الطبيعية ،غير أنها 
التزال تعاني من نقص  الفعالية في تنظيم المناسبات والمواسم السياحية، ناهيك عن ضآلة مرافق وهياكل 

استقبال السياح والمصطافين على مستوى عاصمة الكورنيش.
نصرالدين - د

n  تم تخصيص عدد من المشاريع التنموية لصالح مشتة توربة ببلدية القرارم  الواقعة علي بعد 15كم 
من عاصمة والية بميلة  حسب تصريح  ، رئيس البلدية نموشي_زغدود، بعد سلسلة من االحتجاجات و 

قطع للطريق الوطني رقم 27 الرابط بين  جيجل و قسنطينة مرات عديدة من طرف السكان   .
و بخصوص مطلب الغاز قال مير القرارم  أن مشــروع الربط بالغاز مســجل و الملف لدى شــركة امتياز 
لتوزيع الكهرباء والغاز، أما بخصوص مطلب الماء، فصرح  بأن مشــروع تزويد مشــاتي التربة وســقدال 
وبراق جاهز وسيشــرع في تزويد الســاكنة قريبا، اما بخصوص شــبكة الطرقات فإن مشــروع إصاحها 

قريب ة .
وتعود أسباب االحتجاج  بهده المشتة المنسبة إلى غياب شبه كلي للتنمية ، وعلى رأسها انعدام الغاز الطبيعي 
والماء الشــروب وشــبكة الصرف الصحي، وإهتراء الطرقات، وهذا رغم الشــكاوى المتكررة التي رفعها 

السكان إلى السلطات المحلية مند سنوات عديدة دون جدوى
محمد.ب



متفرقات

n  الناقلون، الدين يعملون على نقل التالميذ 
بانتظار من مداشــر البلدية 22 ناحية كركز 
البلديــة أكدوا في اتصــال مع الجريدة، بأنهم 
لم يتلقوا مســتحقاتهم الماليــة و التي تتراوح 
مــا بين 100 مليــون و 670 مليون ”لناقل 
الواحد”، و هذا رغم مســاعيهم مع السلطات 
المحلية و حتى أعلى الســلطات في الحكومة 
بالعشــرات من المراســالت على اعتبارهم 
متعاقديــن مــع البلديــة التي تتحجــج بغياب 
اإلعانــات الماليــة المخصــص لهــم، وهذا 
رغــم إمضائهم التفاقيــات و حصولهم على 
وثائــق إدارية من البلديــة بتلك الديون، غير 
أنهم لــم يتمكنوا من تحصيلها بســبب غياب 
األموال على مســتوى البلديــة و جدد ممثل 
عن الناقلين ”للجريدة”، بأنهم ســوف يشنون 
إضرابــا مفتوحــا فــور عــودة التالميذ إلى 
مقاعد الدراســة بعد العطلة مباشرة، محملين 
البلديــة كل المســئولية عــن أي تبعــات هذا 
اإلضــراب، خاصة و المســاندة التي يلقونها 
من قبل أولياء التالميذ على اعتبار أن أغلبية 
الناقليــن باتوا غير قادريــن حتى على اقتناء 

المازوت لحافالتهم و قطع الغيار .
لإلشــارة فإن، والي الوالية، أستقبل ممثلين 
عــن الناقليــن بالتنســيق مــع جمعيــة ترقية 

المجتمــع المدني و مجمع الشــفاء و قدم لهم 
كل الضمانات بتسوية مستحقاتهم المالية.

n تتواجــد منــذ أيــام  فرقــة تقنية  متخصصــة أوفدتهــا مديرية الري 
الى الجهة الشــرقية لوالية باتنة إلعداد دراســة تقنية إلنهاء مشــكل تدفق 
ميــاه الصرف الصحي في وادي عبدي .وقال رئيس بلدية شــير أن  هذه 
الدراســة تخــص انجاز ثالث  محطــات لتصفية ميــاه الصرف الصحي 
على مستوي بلديات شير ومنعة وتيغرغار لحجب مياه الصرف الصحي 
القادمــة من عدة بلديــات إلى وادي عبدي الذي أصبــح بؤرة ملوثة غير 
صالح الستعماله في سقي االراضي المنتجة لألشجار المثمرة والخضر .
واشــار الفالحون المجاورون للوادي الذين يمارســون زراعات الخضر 
والفواكــه أن المنتــوج الذي يوجد في نهاية الــدورة الزراعية يكون عادة 
مصــاب في ثلثيه بالتلوث وبالتالي يصبح غير صالح لالســتهالك .وكان 
مشكل تلوث وادي عبدي  والذي قضي نهائيا علي السقي الفالحي وتسبب 
في تدهور زراعات كثيرة كانت تتم في ثلث دوائر بالجهة الشــرقية لوالية 
باتنة. واشــتكي المسؤولون المحليون وحتي والة  كانوا علي راس الوالية 
الــى الــوزارة الوصية إلنجاز مشــاريع للصرف الصحي تشــمل البلديات 

المجاورة للوادي لمنع مياه الصرف الصحي من الوصول إلى الوادي .
محمد غناي

مواطنــون يعرتضون عىل عمليــة تهيئة 
الشارع الرئييس لبني ولبان يف سكيكدة

  n فضــل، أمــس، عــدد مــن 
المواطنيــن ببلدية بني ولبان في 
ســكيكدة، على اعتراض أشــغال 
ترميم و تهيئة الطريق الرئيســي 
في وسط البلدية، مطالبين رئيس 
تلــك  لوقــف  التدخــل  المجلــس 
األشــغال التي اعتبروهــا إهدارا 
للمــال العام و هــي تتهم بصورة 

مخالفة للقانون .
المحتجــون، إتهمــوا  المقاولــة 

تقــوم بوضــع ”القودرون” مباشــرة على أرضية ترابيــة غير مهيأة 
و لــم يراعي أدنى ظروف العمل الخــاص بالتهيئة لوضع الزفت الذي 
يتــم وضعه لألســف ”كمــا قالوا” بــاردا و في أرضية غير مســتويا 
و لــم تتم تنظيفها كما تأســفوا إلى ســد العديد مــن البالوعات المائية 
”بالقودرون”، مما سيســبب كارثة كبيرة أثناء تساقط المطر و يحول 
الشــوارع إلى مســابح كبيرة، كما طالب المحتجــون رئيس البلدية و 
فرقــة الرقابــة المختصة في األشــغال الجديدة على مســتوى الوالية 
التدخــل لفتــح تحقيق .نشــير بأن، رئيــس البلدية، وعــد بالتحقيق و 
التدقيــق في نوعية األشــغال و قدم ضمانــات للمعترضين  برفض أي 

خرق لنوعية األشغال التي يقع تجديدها على المقاول.
نوالدين. ب

 

لالنخــراط  الفالحــن  ملفــات  اســتقبال 
بالصندوق الوطني للتعاون الفالحي بسطيف 
n كشــفت مصــادر مطلعــة أن صنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحي 
بســطيف، قد شــرع فــي عملية اســتقبال ملفات الفالحيــن الراغبون 
فــي االنخراط على مســتوى الصناديق الجهوية وهذا تحســبا لتجديد 

المجالس المنتخبة خالل األيام القادمة.
وحســب المنســق الجهوي للحملة على مســتوى الشرق السيد حمزة 
حناشــي، فإن هذه العملية تنطلق كحملة تحسيســية للفالحين مضيفا 
أن االاشــتراك للفــالح والمربــي متوفــر علــى مســتوى كل المكاتب 
المحليــة لصندوق ســطيف وهذا للتقــرب للفالح أكثر بــدال من تنقله 
لمقــر الصنــدوق بعاصمة الوالية، مشــيرا أن قيمة االشــتراك الواحد 
2000 دج صالح مدى الحياة وهو ما يمنح لصاحبه امتيازات عديدة 
منها االنخراط في الجمعية العامة والمساهمة في رأس مال الصندوق 
إضافة لحق الترشــح لعضويــة المجلس المنتخب الممثل للفالحين في 
الخمســة ســنوات المقبلة إضافة لتســهيالت في عقود التٔامين، علما 
أن مــن أهداف الصنــدوق الوطني هو إطالق القــرض الفالحي خالل 
المخطــط الخماســي الممتد لنهاية ســنة 2024 ، وأكد ذات المتحدث 
أن المديريــة العامــة أعطت تعليمــات لمدراء الصناديق بتســخير كل 
اإلمكانيــات إلنجاح هذه الحملة التي تســبق االنتخابات التي تعتبر من 
أهــم أهــداف المخطط الخماســي للمديرية العامة وختــم حديثه بندائه 
للفالحين والمربين بالتقرب من الصندوق الجهوي بســطيف ومختلف 
وكاالتــه المحليــة لالنخــراط والتأمين حتــى تكون لهم قــوة تأثير في 

المجلس المقبل.
سفيان.خ
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النقل المدريس بسكيكدة 
ناقلون خواص يهددون باإلضراب في بني زيد 

بدء دراسة تقنية إلنهاء تلوث واد عبدي ببلدية شير في باتنة 

8  عين على الشرق 

هدد، الناقلون الخواص، المتعاقدون مع بلدية بني زيد غربي والية ســكيكدة، في خطوط النقل المدرســي و 
البالــغ عددهــم ب10 ”خواص”، الشــروع في إضراب مفتوح انطالقا من عودة التالميذ إلى المدرســة بعد 
العطلة، و هذا احتجاجا منهم على عدم تلقيهم لمســتحقاتهم المالية مند ســنة 2016 و التي تقدر بأزيد من 

3 ماليير .
سكيكد: نورالدين .ب

حكم بالحجر
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون االسرة علنيا حضوريا و في أول درجة :

في الشكل : قبول الدعوى 
في الموضوع :

-1المصادقــة علــى تقريــر الخبرة المنجزة مــن طرف الخبير دقيش اســماعيل المودعة امــام امانة ضبط 
المحكمة بتاريخ 2020/11/29 تحت رقم 402/20 , و بالنتيجة الحكم بالحجر على المسماة عروم فطوم 

المولودة بتاريخ 1931-12-16ألبيها الدراجي.
مع االمر بتعيين المدعي ابنها محروش الزايدي مقدما عليها لرعاية شــؤونها و تســيير أموالها و التصرف 

فيها تصرف الرجل الحريص في حدود ما يسمح به القانون.
-2 أمر ضابط الحالة المدنية للبلدية المختصة بالتأشــير بافتتاح التقديم على هامش شــهادة ميالد المحجور 

عليها.
-3 إلــزام المدعــي بنشــر منطوق هذا الحكــم بجريدة يوميــة وطنية صــادرة باللغة العربيــة , مع تحميله 

بالمصاريف القضائية.
بــذا صــدر الحكم و أفصح به جهارا بالجلســة العلنية المنعقدة بالتاريــخ المذكور أعاله, و لصحته أمضيناه 

أصله نحن الرئيس و أمين الضبط 
الرئيس)ة(                                                       أمين الضبط)ة(

إعالن عن ضياع وتربئة ذمة
تعلن مؤسســة األشــغال العمومية الكبرى 
والري أشــغال البناء فــي مختلف مراحله 
”بوهالي سليم” عن ضياع ختم المؤسسة 
بتاريخ 20/12/2020 ختم دائري الشكل 
ذو لون أزرق وعليه فإن المؤسســة تتبرأ 

من أين استعمال لهذا الختم.

وصل استالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
 طبقــا ألحــكام المــادة 18 من القانــون رقم 06-12 المــؤرخ في 12 ينايــر2012 المتعلق 
بالجمعيــات و كذا المرســوم التنفيــذي 16/241 المؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعدل و 
المتمــم للمرســوم التنفيــذي 15/74 المــؤرخ في 16 فيفــري 2015 الذي يحــدد األحكام و 
القانــون األساســي النموذجــي المطبق على النــادي الرياضي الهاوي .     تــم هذا اليوم 02 
فيفــري 2021  اســتالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 03 نوفمبــر 2020  المتعلقة بتجديد 

الهيئة التنفيذية  للجمعية المحلية  المسماة:
النادي الرياضي للهواة أبطال الكراتي دو برج بوعريريج
 المسجلة تحت رقم 17/2018 بتاريخ 18/11/2018.

 المقيمة بـ: حي 300 مسكن عمارة 10 رقم 91 بلدية برج بوعريريج.
 يترأسها السيد)ة( : عوينتي محمد .

تاريخ ومكان الميالد : 07/09/1989 بــ : برج بوعريريج
رئيس المجلس الشعبي البلدي

تعزية
يعزي الصحفــي عبد العزيز مغني صديقه الربيعي 
الســبتي والمقيم  بشلية  ”ببوحمامة ” وهذا   في 
وفــاة والدته وعلى إثــر هذه الفاجعــة األليمة يتقدم 
له صديقــه الصحفي عبد العزيــز بأصدق وأخلص 
عبارات التعازي والمواســاة له ولكل العائلة. هلل ما 
أعطــى وهلل ما أخــذ . كل من عليها فان ويبقى وجه 

ربك ذو الجالل واإلكرام. 
انا هلل وإنا إليه راجعون.

حكم بالحجر
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون االســرة علنيا حضوريا و 

في أول درجة :
في الشكل : قبول الدعوى 

فــي الموضوع : الحجر على المدعى عليــه زغدان فيصل المولود تاريخ 
مفترض سنة 1978  ببرج الغدير  ألبيه مجيد وأمه بن عمارة مباركة , 
و تعيين والده زغدان مجيد  مقدما عليه من اجل رعايته والقيام بشــؤونه 
القانونية و االدارية , مع األمر بنشر ملخص من منطوق هذا الحكم بسعي 

من المدعي وتحميله بالمصاريف القضائية.
بــذا صــدر الحكم و أفصح بــه جهارا بالجلســة العلنية المنعقــدة بالتاريخ 

المذكور أعاله, و لصحته أمضيناه أصله نحن الرئيس و أمين الضبط 
الرئيس)ة(                                                أمين الضبط)ة(

   الجمهوريــــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج    
05 شارع v  حي   05 جويلية برج بوعريريج         

الهاتف : 035.76.45.10  / 0772418042   
إعالن عن بيــــع عقار باملزاد العلني بأعلى عرض

المواذ 750-749-748 من قانون اإلجراءات المدنية و االدارية
  نحن األســتاذ / طيــــــــــــــــــــــــــري صالـــح محضـــر قضائــي لدى اختصاص مجلــس قضاء برج 

بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان المذكورأعاله والموقع أدناه .
بطلــب بالمتابعة و الســعي مــن الســيد)ة(  : خالفي بوزيد بن العيد   ، الساكـــن بـ : بقرية الدهيســة برج 
بوعريريج.خالفي عمر بن عامر ، الســاكن بــــ: حي 05 جويلية برج بوعريريج.خالفي احمد بن عامر ، 

الساكن بــ :حي 106 مسكن بلدية الحمادية والية برج بوعريريج .
  ضـــــــــــــد : غــول زوينة ، خالفي عامر ، خالفي ربيعــة ، خالفي ميلود ، خالفي عبد القادر ، خالفي 

عيسى ، خالفي ربيحة، الساكـنون بـ : مزرعة الدهيسة برج بوعريريج .
  بناء على الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج ، القسم العقاري ، بتاريخ : 25/02/2019 فهرس 
رقــم 01042/19، جــدول رقــم: 00249/19 ، المؤيــد و المصحح بالقرار الصــادر عن مجلس قضاء 
بــرج بوعريريــج في: 27/06/2019 فهــرس رقم: 01331/19 قضية رقــم: 00791/19 ، الممهور 

بالصيغة التنفيذية.  
ـ بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمة شــروط البيــع بأمانــة ضبط محكمــة بــرج بوعريريج المــؤرخ في : 
21/07/2019  تحت ايداع رقم :97/19 .ـ بناء على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادربتاريخ 
: 29/08/2019 تحت رقم : 2154/19 والمعدل و المتمم بموجب أمر صادر بتاريخ : 05/09/2019 

تحت رقم : 2199/19.
يعلــن األســتاذ طيري صالح محضر قضائي لــدى اختصاص مجلس قضاء بــرج بوعريريج الكائن مكتبه 

بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني بأعلى عرض وآخر مزايد للعقار التالي : 
قطعــة ارض فالحيــة تنتمي إلى القســم 16 مجموعــة ملكية 35 ،  طبيعة اســتغاللها زراعــات كبرى ) 
حبوب( و هي ذات تربة خصبة وجيدة ، أرضيتها مســتوية ، يحدها من الشــمال القطعة التي تنتمي للقســم 
16 مجموعة ملكية 63 و من الجنوب القطع المنتمية للقســم 16 مجموعات ملكية 36 ، 37 ، 38 و من 
الشرق طريق فالحي و من الغرب حق ارتفاق خط السكة الحديدية الرابط بين برج بوعريريج و المسيلة ، 
مســاحتها 01 هكتار 26 آر 25 ســآر تقع بالمكان المسمى الدهيسة بلدية ووالية برج بوعريريج   . يكون 
البيــــع يوم : 2021-02-09  على الســاعة العاشــرة صباحا )10:00( بقاعة الجلســات رقم 02 بمقر 

محكمة برج بوعريريج .
  فعلى الجمهور الراغب في المزايدة و لمعلومات أكثر يرجى االطالع على قائمة شروط البيع بأمانة ضبط 
المحكمة  أو االتصال بمكتب األستــــاذ طيري صالح محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء برج 

بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .     
المحضر 

الجمهوريــــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج    
05 شارع v  حي   05 جويلية برج بوعريريج         

الهاتف : 035.76.45.10  / 0772418042   
 

إعالن عن بيــــع عقار باملزاد العلني بأعلى عرض
  نحن األستاذ / طيــري صالـح محضـر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن 

مكتبه بالعنوان المذكور أعاله والموقع أدناه .
 بطلــب بالمتابعــة و الســعي من الســيد)ة( : خالفي بوزيد بن العيــد و من معه ، الساكـــن بـ : بقرية 

الدهيسة برج بوعريريج.
  ضـــــــــــــــــــــــــــــد : غول زوينة ، خالفي عامر ، خالفي ربيعة ، خالفي ميلود ، خالفي عبد 

القادر ، خالفي عيسى ، خالفي ربيحة الساكـنون بـ : مزرعة الدهيسة برج بوعريريج .
  بناء على الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج ، القســم العقاري ، بتاريخ : 25/02/2019 
فهرس رقم 01042/19 جدول رقم: 00249/19 ، المؤيد و المصحح بالقرار الصادر عن مجلس 
قضــاء بــرج بوعريريج في: 27/06/2019 فهرس رقــم: 01331/19 قضية رقم: 00791/19 

، الممهور بالصيغة التنفيذية.  
ـ بنــاء علــى محضــر إيداع قائمة شــروط البيع بأمانة ضبــط محكمة برج بوعريريــج المؤرخ في : 

21/07/2019  تحت ايداع رقم :94/19 .
ـ بنــاء على أمــر تحديد جلســة البيع بالمــزاد العلنــي الصادربتاريــخ : 29/08/2019 تحت رقم : 

2155/19 والمعدل باألمر الصادر بتاريخ : 05/09/2019 تحت رقم : 2201/19.
يعلــن األســتاذ طيــري صالح محضر قضائي لــدى اختصاص مجلس قضاء بــرج بوعريريج الكائن 
مكتبه بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني بأعلى عرض وآخر مزايد للعقار التالي :  قطعة 
أرض فالحيــة تنتمي للقســم 16 مجموعة ملكية 39 ، طبيعة اســتغاللها زراعــات كبرى وهي ذات 
تربة خصبة مســتوية يحدها من الشــمال حق ارتفاق خط الســكة الحديدية الرابط بين برج بوعريريج 
والمســيلة ويحدهــا مــن الجنوب طريق فالحي ثــم القطعة التي تنتمي للقســم 16 مجموعة ملكية 40 
ويحدهــا من الشــرق القطعــة التي تنتمي إلى القســم 16مجموعة ملكية 38 ويحدهــا من الغرب حق 
ارتفاق خط الســكة الحديدية مســاحتها 03 هكتار 43 أر 12 سار تقع بالمكان المسمى الدهيسة بلدية 

والية برج بوعريريج.
يكون البيــــع يوم : 2021-02-09   على الســاعة العاشــرة صباحا )10:00( بقاعة الجلسات رقم 

02 بمقر محكمة برج بوعريريج .
  فعـــــــــلى الجمهور الراغب في المزايدة و لمعلومات أكثر يرجى االطالع على قائمة شروط البيع 
بأمانة ضبط المحكمة أو االتصال بمكتب األستــــــاذ طيري صالح محضر قضائي بدائرة اختصاص 

مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .     
                                                                                المحضــر القضائي    

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري الصالح محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج05 شارع ف حي 05 جويلية برج بوعريريج

 الهاتف : 035.76.45.10/ 0551.24.89.82 
 إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

 بطلــب بالمتابعــة و الســعي من الســيدان)ة( : بودرواز رمضان بــن نور الدين الســاكن ب : حي 17 أكتوبر 
شــارع –أو- رقم 14 برج بوعريريج و عمار بوجالل الهادي بن أحمد، الســاكن حي 17 آكتوبر شــارع – 

ب - رقم 30 برج بوعريريـج
-1 بناء على / عقد رهن اتفاقي محرر لدى مكتب األســتاذ مســعودي مســعود الموثق ببلدية اليشير والية برج 
بوعريريـج بتاريخ : 23/02/2020 رقم 2020/205 الممهور بالصيغة التنفيذية . وجدول قيد رهن المشهر 

بالمحافظة العقارية بتاريخ 02/03/2020 إيداع 65 رقم 14 مجلد 22 رقم 25  .
-2 بناء على أمر بالحجز على عقار مرهون صادر عن رئيس محكمة برج بوعريريج بتاريخ : 22/07/2020 
تحت رقم الترتيب : 1287/20 .و المبلغ للمحجوز عليه بتاريخ : 26/07/2020 و أحيل إلجراءات التعليق 
طبقــا لنــص المــادة 142 من قانــون اإلجراءات المدنيــة و اإلدارية و المشــهر بالمحافظــة العقارية بتاريخ : 
26/07/2020 تحت إبداع رقم 65/974 حجم 723 رقم 01 ، اآلمر ب : بمباشرة إجراءات الحجز العقاري 

على العقار المرهون المعين أدناه الستيفاء مبلغ الدين المقدر ب : 55.000.000.00 دج 
بنــاء علــى محضر إيداع قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريــج، بتاريخ : 27/09/2020 

تحت رقم إيداع : 83/20 .
-بناء على محضر إيداع قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج ، بتاريخ : 27/09/2020 

تحت رقم إيداع :83/20 .
بناء على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ: 04/10/2020 تحت رقم : 2309/20 .

يعلن األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان 
المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني ألعلى عرض و آخر مزايد للعقار التالي :

 بناية سكنية ذات واجهتين مشيدة على طابق ارضي زائد ثالثة طوابق علوية ) ط + 3 ( على أرضية مساحتها 
اإلجمالية تقدر ب 229.90 متر مربع الطابق األرضي به مرائب و الطوابق  الثالثة العلوية ســكنية و ســطح 
نافذ تنتمي إلى القســم 118 مجموعة رقم 03 لها .حدوده : شــماال : شــارع  جنوبا : بناية خاصة ، شــرقا : 

شارع ، غربا : بناية خاصة .
تقــع البناية الســكنية بتجزئة بتجزئة طيب خيرة شــارع شــلبابي بلدية برج بوعريريج ، العقــار داخل المحيط 
العمراني لمدينة برج بوعريريج ، تتوفر على جميع متطلبات الحياة من كهرباء و غاز و مياه شــرب و شــبكة 
طرق و صرف صحي و هي قريبة من المرافق العمومية ) الوالية ، دائرة ، البريد ، قطاع الصحي ، الشرطة 
، ثانوية ، متوســطة ، ابتدائية..( نظرا لموقعها الكائن بوســط المدينة بالتقرب من ابتدائية سنوسي  الشــريف ، 
بســعر افتتاحي يقدر ب : 49.970.000.00 دج ) تســعة و أربعون مليون و تســعمائة و سبعون ألف دينار 

جزائري (.بموجب خبرة تقييمية.
يكون البيع يوم   :  2021-02-09 على الســاعة العاشرة صباحا )10:00 ( بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر  

محكمة برج بوعرير يج  . 
فعلــى الجمهــور الراغب فــي المزايدة و المعلومات أكثر يرجى االطالع على قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط 

المحكمة أو االتصال بمكتب المحضر الفضائي الكائن مكتبه بالعنوان المذكور وعاله . 
 المحضر القضائي
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إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 



متفرقات 

n  ورفــع هــؤالء انشــغاالتهم الــى والــي 
الواليــة المعيــن حديثا لــرد االعتبــار لحركية 
النقل على مســتوى حيهم علــى غرار االحياء 
االخرى وفي رده على انشــغاالت السكان قال 
المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري 
والشبه الحضري ان الخط يعاني من نقص في 
المردودية المالية ما دفع بالســكان الى مساءلة 
المديــر عن كيفية فتح خط الميزاب الذي يعاني 
مــن انعــدام المردودية الماليــة واصفين االمر 
الكيل بمكيالين.                                                                                                
وطالــب الســكان بفتــح تحقيق معمــق لمعرفة 
المردوديــة الماليــة الضعيفــة لخــط الميزاب 
مقارنــة بخط حي البســاتين خاصة  وان الحي 
يعانــي من انعدام وســائل النقــل الحضري ما 
يدفع بســكانه الــى التوجه يوميا نحو ســيارات 
الكالنديستانـ وهو ما خلق متاعب كبيرة للسكان 
الذين ناشدوا مسؤولي الشركة بإعادة النظر في 

هــذا القــرار خاصة وان هــذه األحياء مرتبطة 
بتغطيــة النقل الحضــري بحافالت المؤسســة 

العموميــة دون وجــود لحافــالت الخواص أو 
سيارات النقل الحضري  .

n   أشــرف صباح أمس األربعاء المسؤول األول عن الجهاز التنفيذي 
بخنشلة وبرفقة السلطات المحلية  على توزيع 10 حافالت للنقل المدرسي 
لتدعيم النقل المدرســي خاصة بالمناطــق النائية والبعيدة المصنفة كمناطق 
ظل، وذلك مما يسمح بتغطية هذا األخير على مستوى الوالية بنسبة 90%.
جديربالذكــر بــأن حضائــر بلديــات الوالية تتوفــر علــى 173 حافة نقل 

مدرســي موزعة حســب أولوية االحتياجات لكل بلديــة وخصوصيات كل 
منطقة العملية تدخل في إطار تدعيم النقل المدرسي خاصة بالمناطق النائية 

ومناطق الظل
 مدير كناص خنشلة يرافع حول  األرضية الرقمية 

والخدمات املقدمة 
قــدم مديــر الصندوق الوطنــي للتأمين علــى البطالة وكالة خنشــلة »بعلي 
العايــش«  ،في إطار الترويج  للخدمــة اإللكترونية  التي أطلقها الصندوق 
الوطنــي للتأمين عن البطالة وكالة خنشــلة والمتمثلــة في األرضية الرقمية 
للتســجيل اإللكترونــي شــروحات لألرضيــة الرقمية و الخدمــات المقدمة  
الســيما تبسيط اإلجراءات اإلدارية وعن كيفية الولوج الى المنصة و شرح 
كيفية التسجيل عن بعد و متابعة الملف لصاحب المشروع وكيفية إستخراج 
www.cnac.  الوثائق على مســتوى المنصــة عبر الموقع اإللكترونــي
dz، باإلضافةإلــى دراســة ملفات البطالين ذوي المشــاريع عن بعد، وهذا 
بهدف تفعيل تقليص صعوبات التنقل للوكالة خاصة منهم ذوي االحتياجات 
الخاصة وكذا تسريع وتيرة تمويل المشاريع وعصرنة اإلدارة وهذا تماشيا 

مع متطلبات مجال العمل والشغل .
عبد العزيز مغني

n   وتوجد المشــتة في التريب بالنسبة ألربعة 
عشر مشــتة ببلدية أوالد سالم كلها مناطق للظل 
واذا كانــت بعــض من هذه تعاني من مشــكلة أو 
اثنتيــن فإن أمالح تعاني في جميع مناحي الحياة، 
فال ماء وال كهرباء وال طريق معبد وضرورات 
الحيــاة مغيبــة فيها بالكامل مند ســنوات بســبب 
عوامل كثيرة متعددة ومتنوعة وفي مقدمتها عدم 
االهتمــام الذي تلقــاه من المجالس الشــعبية التي 
تعاقبت علي تســيير البلدية في االزمنة الســابقة  
والظروف التي  جانبت الصواب ولم تلتفت لهذا 

التجمع السكني المتوغل في الجبال
المشــتة ال يوجد فيها الماء لغياب شــبكة للتوزيع 
ويضطــر قاطنوهــا إلى جلــب المياه مــن ينابيع 
الجبــال بواســطة الــدواب والبغــال  والكهرباء 
غائبــة في أجزاء كبيرة منهــا والطرقات عبار ة 
عن دروب ترابية أقامها الســكان لتسهيل حركة 
المــرور اال انهــا ال تلبث ان تعــود الي وضعية  
االهتراء الشــديد عندما تتســاقط كميات قليلة من 
الميــاه والثلوج التي ال تبرح المنطقة طيلة فصل 

الشتاء 
وهناك مشــكل الصرف الصحــي الدي غيب هو 
كذلــك ويضطر الســكان إلى اســتخدام الحفر أو 

تفريغ الفضالت ومياه الصرف في األودية.
وممــا زاد فــي معانــاة أمــالح وســكانها اتفــاق 

المتعامليــن الثالثة موبيليس وجيزي ونجمة علي  
عدم اقتحام سوق المشتة والتمركز ،فيها إذ تنعدم 
شــبكات الهاتف حتي الثابت منه  ويلجأ الســكان 
عنــد الحاالت الطارئة الى التوجه عبر مســافات 
طويلــة الــي االماكــن التي يوجــد فيهــا الهاتف 

إلجراء االتصاالت.
سكان المشــتة ينتظرون بفارغ الصبر أن تخرج 
المشاريع التي رصدت لهم في اطار مناطق الظل 
من جحرها عســي ان تحــدث نوعا من الحركية 

في التنمية الجامدة والهامدة بهده المشتي.

n   وظفــت مديريــة التربيــة 
لواليــة تبســة،593 مســتفيدا من 
جهــازي، المســاعدة على اإلدماج 
المهنــي، واإلدمــاج اإلجتماعــي، 
لحاملي الشهادات، وذلك إستغالال 
الموافقــة  الماليــة  للمناصــب 
ويتوزع  المعنييــن،  لتخصصــات 
الدفعــة  مــن  المدمجيــن  هــؤالء 
و03  رتبــة   20 علــى  األولــى، 
أبواب مالية، ومن المنتظر إلتحاق 
هــؤالء بمناصبهــم الجديــد األحد 

القادم.
مديرية التربيــة، كانت قد أفرجت 
يــوم الثالثاء، على قائمة المعنيين، 
الذيــن تــم إدماجهــم، وخصصت 
عدة مؤسســات تربويــة، في إطار 
إحترام بروتوكول التباعد، لتمكين 
المعنييــن مــن إختيــار مناصــب 
العمل، حســب درجة اإلســتحقاق 
والمناصــب المتوفــرة، علــى أن 
يلحقــوا بمهامهم الجديدة، بداية من 

األحد المقبل.
مــع العلم أن مديرية التربية لوالية 
تبســة، كانــت قد باشــرت معالجة 
مختلــف الملفات المعنية باإلدماج، 
والمقــدر عددها بـــ 2664 ملفا، 
وقامــت بتصنيفهــا علــى دفعات، 
حيــث تم إدمــاج 77 منهم بعنوان 
2019، كما تمــت رقمنة الملفات 
التربيــة  المعنيــة، بموقــع وزارة 
الوطنية، أين اســتفاد قطاع التربية 
بواليــة تبســة من توظيــف 634 
منصــب، خصصت إلدمــاج هذه 
الدفعــة، مــع العلم أن عــدد ملفات 
الدفعــة األولــى، للعامليــن بقطاع 
التربيــة قد بلــغ 1602 ملفا، فيما 
يقــدر عددهــم فــي الدفعــة الثانية 
914، وأشــارت المصادر ذاتها، 
إلى أنها، وهي اآلن قيد الدراســة، 
بينما يبلغ عــدد الملفات في الدفعة 

الثالثة 148 ملفا .
بوعكاز منى

n  أغلــق يــوم أمــس مواطنــي 
قريــة الدرمون بكيمل مقــر البلدية 
وذلــك احتجاجــا علــى التهميــش 
الــذي يعانــون منه حيــث تصنف 
قريتهــم  مــن مناطق الظــل بباتنة 
كمــا  يعاني قاطنيها من عزلة تامة 
ونقص في المياه الصالحة للشــرب 
واهتراء الطرقــات وانعدام االنارة 
العمومية وعدم توفر مناصب شغل 

للشباب...

وأكد مواطنون  انه ورغم الشكاوى 
المقدمــة للســلطات لــم تجــد آذانا 
صاغيــة وبقيــت حبــرا على ورق 
جراء الوعود الكاذبة ،مما أدى بهم 
إلــى غلق الملحقة اإلدارية من أجل 

االستماع لمطالبهم وتحقيقها
 أين طالبــوا بحضور والي الوالية 
شــخصيا للوقــوف علــى النقائص 
الضرورية في المنطقة  والنظر في 

مطالبهم وإيجاد حل سريع لها. 

n  قامــت أمــس مديريــة 
الصحة لوالية باتنة بتخصيص 
يــوم تكويني لفائــدة الصحفيين 
وذلك في إطار التحضير لعملية 
التلقيــح التــي تباشــرها اليــوم  
عبر 3 مراكز وهي المؤسســة 
الصحية االستشــفائية بحملة 3 
والمستشــفى الجامعــي ومركز 

مكافحة السرطان بباتنة.
أين نشط اللقاء ثلة من الدكاترة 
والمختصيــن تتقدمهم الدكتورة 
لخذاري وسيلة طبيبة بمصلحة 
الوقاية والدكتورة بودرية اسماء 
طبيبة في علم األوبئة والدكتور 
درنوني رئيس مصلحة الوقاية 

إضافة لمدير الصحة بالوالية
حيــث تــم شــرح كفونولوجيــا 
الكوفيد ابتداًء من تاريخ ظهوره 
إلى غاية 31 من شــهر جانفي 

المنصرم
كمــا أكــد القائمون حــول دور 
المعلومــة  نقــل  فــي  اإلعــالم 
وســير  والتحســيس  الصحيحة 
عمليــة التلقيــح التي ستشــرف 

عليهــا لجــان وفــرق مختصة 
وفــرق تكويــن وذلــك تطبيقــا 

لتعليمات الوزارة الوصية.
حيث ستشمل العملية في بداياتها 
عمال ســلك الصحة وأصحاب 
الوظائــف االســتراتيجية )أمن 
والمســنين  مدنيــة(  وحمايــة 
المزمنة  األمــراض  وأصحاب 
وتــم التأكيد ان اللقــاح المعتمد 
هــو ســبوتنيك الروســي عبــر 
جرعتيــن خالل مــدة 15 يوم 
ونفى اإلشــاعات حول استيراد 
لقــاح فايــزر وقامــت اللجنــة 
المكونة ببعث رســائل اطمئنان 
وان  اللقــاح  فاعليــة  حــول 
قــد تكون  الجانبية  األعــراض 
شــبه منعدمــة وغيــر مخالفــة 
األخرى  اللقاحــات  ألعــراض 
مثل لقاح االنفلونزا الموســمية 
وتأكيــد نجاعتــه حســب عــدد 
التجــارب لحــد اآلن والتذكيــر 
بأهميــة  احتــرام كل إجراءات 

الوقاية خالل عملية التلقيح.
 

n أكد مدير الصحة بباتنة الســيد 
عيســى ماضــوي خــالل مداخلته 
أمــس فــي إطــار اليــوم التكويني 
للصحافييــن حــول عمليــة التلقيح 
حــول أهميــة اإلعالم فــي توجيه 
خــالل  وتحسيســهم  المواطنيــن 
عمليــة التطعيم أين أكد على توفير 
مــا يزيد اكثر مــن 1000 جرعة 
لقاح ســبوتنيك المعتمد وذلك عبر 
جرعتيــن مؤكدا علــى ظهور اي 

اعراض جانبية تستدعي القلق منذ 
انطــالق عملية التطعيم كما صرح 
أيضا ان 60 مليون جرعة تغطي 
البــالد و مليــون  كل  متطلبــات 
جرعة بإمكانها تغطيــة باتنة عبر 
مختلف دوائرهــا داعيا في الوقت 
نفسه جميع ســكان الوالية للتوجه 
والتســجيل عبر مختلف المصالح 
لمباشرة عملية التطعيم ضد الوباء.
   فوزي جاب هللا

بلدية أوالد سالم بباتنة 

 تنمية غائبة وحياة بدائية 
بمشتة امالح

عين على الشرق 
9

 تعيش ساكنة الظل بمشتة أمالح ببلدية أوالد سالم غرب والية باتنة حياة بدائية تشبه الي حد بعيد ما كان 
في القرون القديمة جدا ،ويعاني سكانها في صمت وتنتابهم الحسرة واألسف الشديد لوضعهم المزري الذي 
لم يشأأن ينقشع ويستبدل بما هو أحسن وأجمل ولم تشفع جهود أبناء المشتة من كبار السن الذين دعموا 

باألمس  ثورة أول نوفمبر في تغيير حال المنطقة والنظر الي ماضيها المجيد .

  إلغاء الخط رقم 18 من الخطوط الحرضية  للحافالت 

 سكان حي البساتني يطالبون  بتدخل وايل تبسة 

 10 حافالت لمناطق الظل بخنشلة 

طالب سكان حي البساتين على مستوى الخط رقم 18 التابع للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لوالية تبسة 
والــذي يغطــي أحياء أخرى مجاورة على غرار   المرجة الشــرقية ، الزهور وطريق الكريف بتدخــل الجهات المعنية واعادة 

تشغيل الحافلة الوحيدة التابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري.

باتنة : محمد غناي 

 تبسة : هواري غريب 

قطاع الرتبية بتبسة يوظف 
593 معنيا باإلدماج

سكان قرية الدرمون يغلقون  
الملحفة اإلدارية لبلدية كيمل بباتنة 

يوم تكويني لفائدة الصحفيني  يف 
إطار التحضري لعملية التلقيح بباتنة 

  أزيد من 1000 جرعة من لقاح 
كورونا  متوفرة بباتنة

الخميس 4 فيفري  2021
الموافق لـ 21 جمادى الثانية 1442



nو نقلــت وكالة األنباء الصحراوية، عن رابطة 
حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، 
أن »هذا االضراب الثالث من نوعه في غضون 
أســابيع، يأتي دعما و تضامنــا مع رفيقهم محمد 
لمين عابدين هدي، الذي يخوض اضرابا مفتوحا 
عن الطعام منذ 13 يناير الماضي احتجاجا على 
ظــروف اعتقالــه المزرية في ســجون االحتالل 
المغربــي و مــا يتعرض لــه من ســوء المعاملة 
القاســية و إســتهداف ممنهج من طــرف اإلدارة 
العامة للسجون و في ظل تجاهل الدولة المغربية 
لمطالبه العادلة و المشروعة المتمثلة في الترحيل 

على مدن الصحراء الغربية«.
و يهدف األســرى المدنيون الصحراويون ضمن 
مجموعــة »أكديــم إزيــك« من خــالل الخطوة 
التضامنيــة و االحتجاجية إلــى »دعم و مؤازرة 
رفيقهم في معركة األمعاء الفارغة التي يخوضها 
و إلى التحســيس بظروف اإلعتقال الصعبة التي 
يواجهونها منذ 10 ســنوات في مختلف السجون 
المغربية فضال عن التأكيد على حقهم القانوني و 
العــادل في الترحيل والتقريب من محل ســكنات 
عائالتهــم و ذويهــم بمــدن الصحــراء الغربيــة 

المحتلة«.
و أدان األســرى المدنيــون الصحراويــون عدم 

استجابة الدولة المغربية و االدارة العامة للسجون 
إلى نــداءات المنظمــات و الجمعيــات الحقوقية 
الداعية الى ضمان حماية صحة و سالمة االسير 
عابديــن، بالرغم من المخاوف التي عبرت عنها 
عائلته بشــأن النتائج غير محمودة العواقب، التي 
قد يترتــب عنها اإلضراب المفتــوح عن الطعام 

الذي يخوضه ابنهم.
كمــا أدان هــؤالء األســرى الممارســات التــي 
يتعرضــون لها مــن »تضييق ممنهج و سياســة 
الالمبــاالة المتعمــدة مــن قبــل االدارة العامــة 

للسجون المغربية.
ق ـ د

n ويستند المرشــح، أحمد معيتيق في برنامحه على 
أربعــة ركائــز متعلقــة بإحراء االنتخابــات، و«حــل 
المشــاكل العويصة التي يعاني منها المواطن، واألمن 
والمصالحة الوطنية«.ويعد المرشــح أسامة الصيد في 
برنامجــه بتحقيق »األمــن والســلم واالقتصاد وخلق 
الالمركزية والشــراكة بين الحكومة والبلديات«، الفتا 
إلــى أنه ينــوي في حال توليه رئاســة الحكومة المقبلة 
تقســيم ليبيــا إلــى 13 منطقــة تنموية، وســيقيم عليها 
منســقا عاما لدراســة واقتراح وتنفيــذ متطلبات عملية 
التنمية فيها، واصفا التنمية بأنها »األساس ألي عملية 

ديمقراطية«.أما إيمان كشر المرشحة لرئاسة الحكومة 
اليبيــة الجديــدة، فتركــز فــي برنامجها علــى  »دعم 
القطاع الصحي خصوصا في مواجهة جائحة كورونا 
ســينال اهتمامــا خاصــا، عــالوة على خطــة لتوفير 
التأمين الصحي لجميــع الليبيين، إضافة إلى اهتمامها 
بدعم التعليــم واالنتقال إلى التعليــم المدمج مع التعليم 
اإللكتروني«.ويتعهد المرشــح جمــال أبوبكر عمران 
أبوقريــن، فــي برنامجــه »بتنفيذ جميــع اإلجراءات 
المطلوبــة إلنجاح خارطة الطريق التــي أقرها ملتقى 
الحوار السياسي الليبي وصوال إلى إجراء االنتخابات 

نهاية العــام الجاري«.كما يركــز برنامجه على ملف 
العدالــة االنتقالية، ويقــول إن خطتــه لتحقيقها ترتكز 
على وقف االنتهاكات الحقوقية، ومحاســبة مرتكبيها، 
وتقديــم الدعــم النفســي للضحايا وتعويضهــم، إضافة 
إلى تهيئة بيئــة قانونية لهذا الغرض.وينوي المرشــح 
لهــذا المنصــب، الحرميــن محمــد الحرمين، تشــكيل 
»حكومــة كفــاءات فاعلة للقيــام بمهام محــددة خالل 
فترة قصيــرة«، ويركز برنامه على األمن والخدمات 
والمصالحــة الوطنيــة واإلعــداد لالنتخابــات العامــة 
المقبلة.وتعهدت المرشــحة أمل الجراري أمام أعضاء 
ملتقى الحور السياســي بأن، تكون أولوياتها، الوصول 
إلــى االنتخابــات وإجراؤهــا في موعدهــا المقرر في 
24 ديســمبر المقبل، واالهتمــام بصحة المواطن عبر 
وضــع خطة للســيطرة علــى جائحــة كورونا.وتعهد 
خالد محمد عبد هللا الغويل، المرشــح لرئاسة الحكومة 
الليبيــة المقبلة بـ »احتواء الجميع ومعالجة التصدعات 
االجتماعيــة المتراكمة«.ووعد المرشــح ضو عبدهللا 
أبوضاوية، بتخفيض مرتبات وزراء الحكومة الجديدة 
إلى النصف، معتبرا أنه من غير المنطقي أن يتقاضى 
الــوزراء 12 ألف دينــار فيما يعاني الليبيــون الففر.
وركز المرشــح عاطف ميلود الحاســية فــي برنامحه 
على »تحقيق السيادة الوطنية واستعادة األمن وتحسين 
الدخل القومي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين 
كل الليبيين«.                                    ق ـ د

n  وقرر الرئيس الســابق دونالد ترامب ســحب بــالده من جانب واحد 
مــن االتفاق المبرم في 2015 بين إيــران و6 دول كبرى )الواليات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا(، وأعاد فرض 
عقوبات اقتصادية قاســية على إيران.لكن إدارة الرئيس الجديد جو 
بايدن، ألمحت إلى إمكان عودتها إلى االتفاق، لكنها دعت طهران 
للعودة إلى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه.وفي كلمة متلفزة خالل 
االجتمــاع األســبوعي للحكومة، قــال روحاني: »أقــول بوضوح 

للمجتمع الدولي، ال ســيما الدول المنضوية في خطة العمل الشــاملة 
المشتركة )االسم الرسمي لالتفاق(، أكانت 1+4 أو 1+5 مستقبال، أنه 

لــن يتــم تغيير أي بند« من االتفاق النووي.وأضــاف »لن تتم إضافة أي أحد 
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة«، مشددا على أنه »لن نصبح 2+5 أو 5+3«.
ورأى أن االتفــاق الــذي أبرم في عهده بعد مباحثات شــاقة »كان نتيجة 10 أعوام 
من المفاوضات )...( االتفاق لم يكن أمرا تحقق بسهولة«، متوجها إلى األميركيين 
بالقــول: »هــذا هو االتفاق. إذا أرادوه، أهال وســهال، ســيعود الجميع إلى االلتزام. 
فــي حــال لم يرغبوا، أهال وســهال، يمكنهم أن يمضوا فــي حياتهم«.وأتاح االتفاق 

رفــع الكثير من العقوبــات االقتصادية التي كانت مفروضــة على إيران، في 
مقابــل توفير ضمانات للدول الغربية باألهداف الســلمية للبرنامج النووي 
اإليراني.وبعــد نحــو عام من االنســحاب األميركــي، تراجعت طهران 
عــن تنفيذ غالبية التزاماتها األساســية بموجب االتفــاق الذي وضع له 
إطــار قانونــي متمثل بقرار مجلــس األمن الدولي الرقــم 2231.وأكد 
المســؤولون اإليرانيــون في تصريحات ســابقة، أن األولوية بالنســبة 
إليهــم هي رفع العقوبات األميركية وليس عودة واشــنطن الى االتفاق، 
مؤكدين أن طهران ســتعود إلى احتــرام التزاماتها بموجبه في حال تمت 
هذه الخطوة.من جهتها، تطالب الواليات المتحدة إيران باستئناف تنفيذ كامل 
االلتزامــات، قبل عودتها إلى االتفاق.وطرح وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريــف، االثنين، توســط االتحاد األوروبي بين طهران وواشــنطن إلنقاذ االتفاق 
وايجاد آلية »متزامنة« لتنســيق خطواتهما.ورد المتحدث باسم الخارجية األميركية 

نيد برايس، الثالثاء، بأن واشنطن ترى أنه من المبكر الموافقة على االقتراح.
ق ـ د

الخميس 4 فيفري  2021
الموافق لـ 21 جمادى الثانية 1442

تضامنا مع أحد زمالئهم
األسرى الصحراويون في سجون المغرب يضربون عن الطعام 

خالل حوارات دارت بالفيديو يف ملتقى الحوار السيايس بجنيف

المرشحون لرئاسة الحكومة الليبية المؤقتة يدافعون عن تعهداتهم

عىل خلفية ترصيحات أمريكية حول الملف

  روحاين يرفض أي تعديل لبنود االتفاق حول برنامجها النووي إليران

10  عين على العالم 

شــرع األسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة »أكديم إزيك« في إضراب إنذاري عن الطعام اعتبارا 
من أمس األربعاء و لمدة 48 ساعة في عدد من سجون االحتالل المغربي وذلك في ثالث حركة احتجاجية من 
نوعها منذ 22 يوما تضامنا مع زميلهم، محمد لمين عابدين هدي، القابع بدوره في أحدى زنزانات االحتالل.  

طرح المرشحون لرئاسة الحكومة في السلطة الليبية المؤقتة الجديدة، برامج متنوعة وقدموا تعهدات مختلفة خالل حوارات 
دارت بالفيديو في ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف.

جدد الرئيس حســن روحاني، أمس األربعاء، موقف إيران الرافض لتعديل بنود االتفاق حول برنامجها النووي، أو إضافة أي 
أطراف إليه، وذلك في ظل حديث أميركي بهذا الشأن تمهيدا لعودة الواليات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في 2018.

 n فــي أعقــاب االنقالب العســكري 
الذي شــهدته ميانمار، االثنين، وجهت 
محكمــة تهمة انتهاك قانون االســتيراد 
والتصديــر لزعيمة البــالد المطاح بها 

أونغ سان سو تشي.
وقال كي تو الناطق باسم حزبها، حزب 
الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، 
أمــس األربعــاء: »وردتنــا معلومــات 
داكيناتيــري  محكمــة  بــأن  موثوقــة 
أصدرت مذكــرة توقيف تمتد 14 يوما 
من 01 إلى 15 فيفري ضد أونغ ســان 
سو تشي بتهمة انتهاك قانون االستيراد 

والتصدير«.
وأضــاف في بيــان على »فيســبوك«، 
أن »تهمة أخــرى وجهت للرئيس وين 
ميينت المعتقل بعد االنقالب العسكري، 

بموجب قانون إدارة الكوارث«.
بهــا  المطــاح  الزعيمــة  تــزال  وال 
وأعضــاء بارزون آخــرون في حزبها 
رهــن االحتجــاز بعــد اعتقالهــم يــوم 

االثنيــن، وكذلــك عــدد غيــر معروف 
من المســؤولين مــن ذوي الرتب الدنيا 

والنشطاء السياسيين في أنحاء البالد.
وفــي وقت ســابق مــن األربعــاء، قال 
الحــزب إن مكاتبــه فــي عــدة مناطق 
من البــالد تعرضــت للمداهمة، وتمت 
كمبيوتــر  وأجهــزة  وثائــق  مصــادرة 

وأجهزة كمبيوتر محمولة.
وأوضح الحزب في بيان أن المداهمات 
بــدأت الثالثــاء، وحث الســلطات على 
وقــف مــا قــال إنهــا »أعمــال غيــر 

قانونية«.
وقــاد الجيــش انقالبــا أطــاح الحكومة 
مزاعــم  بعــد  في ميانمــار،  المنتخبــة 
بشــأن تزوير انتخابات العام الماضي، 
وأعلــن أنه ســيحتفظ بالســلطة في ظل 
حالــة الطوارئ لمدة عام، ثم ســيجري 

انتخابات يتولى الفائز فيها السلطة.
ق ـ د/ وكاالت

 n قتــل 4 جنــود إثــر انفجار لغم 
في ســيارة عســكرية، أثناء مالحقة 
إرهابييــن فــي منطقــة واقعــة بين 
محافظتي القصرين وســيدي بوزيد 
غربي تونس، أمس األربعاء.وانفجر 
اللغــم أثنــاء مرور عربة عســكرية 
كانــت تالحق إرهابييــن يقبعون في 
ســفوح جبل المغيلة، حسب تصريح 
الناطق الرســمي باسم وزارة الدفاع 
التونســية محمــد زكــري لوســائل 
إعالم محلية.وحســب بيان رئاســة 
الحكومة، فقد »تقدم رئيس الحكومة 
المشيشــي بتعازيه  التونسية هشــام 
لعائالت الشــهداء، راجيا من هللا أن 
يتغمدهم بواســع رحمته وأن يتقبلهم 
البيــان إن  بريــاض جنانه«.وقــال 
»بوصلتنــا يجــب أن تبقــى موجهة 

إلى حمايــة الوطن من كل األخطار 
المحدقــة به بعيدا عــن التجاذبات«.
وشــدد المشيشــي علــى أن »هــذه 
العمليــة لــن تثنينــا علــى مواصلة 
جهودنا من أجــل محاربة اإلرهاب 
البيــان، فقد أذن  ودحره«.وحســب 
رئيس الحكومة بتوفير كافة عناصر 
العنايــة والرعايــة الالزمــة ألفراد 
عائالت الجنود.وفي منتصف جانفي 
الماضــي، أفادت مصادر عســكرية 
تونســية، أن انفجــار لغــم غربــي 
البــالد أدى إلــى إصابــة عســكري 
المصادر  ســاقه. وأوضحت  وبتــر 
أن اإلصابــة جــاءت إثــر مالحقــة 
الوحدات العسكرية لعناصر إرهابية 

تتمركز في جبال »ورغة » .
ق ـ د

 n  مع تزايد عدد الدول التي تعتمد 
توزيــع لقاحــات مضــادة لفيروس 
كورونا المســتجد، حــذر مدير عام 
منظمــة الصحة العالميــة تيدروس 
أدهانوم غيبريســوس من »النزعة 

القومية في توزيع اللقاحات«.
بمجلة  مقال  وقال غيبريســوس في 
»فورين بوليسي«، إن هذه النزعة 
أن  وأوضــح  الجميــع«،  »تضــر 
»ضعــف التعاون بيــن الدول يمثل 
حاجزا رئيسيا أمام تحقيق االنتشار 
الالزم للتطعيم على مســتوى العالم 

إلنهاء الجائحة«.

المتزايــد  العــدد  »رغــم  وتابــع: 
قــدرة  تلبــي  ال  لخيارات اللقــاح، 
التصنيــع الحالية ســوى القليل من 

المطلوب على مستوى العالم«.
وأضاف أمن »عدم السماح لغالبية 
سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي فقط 
إلــى اســتمرار المــرض والوفيات 
التي ال داعي لها، بل سيؤدي أيضا 
إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة 
مــع اســتمرار انتشــار كوفيــد 19 

وسط السكان غير المحصنين«.
ق ـ د

بعد االنقالب العسكري 
القضاء يوجه التهم إىل زعيمة 

ميانمار ورئيسها

منظمة الصحة العالمية تحّذر
"الزنعة القومية" يف توزيع اللقاحات 

خطر يرّض الجميع

   مقتل 4 جنود أثناء عملية مالحقة 
إلرهابيني يف تونس
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3 نجوم كبار يخشى رحيلهم مجانا يف املريكاتو الصيفي املقبل
ميسي يستعد 

ملقاضاة بارتوميو 
ورباعي برشلونة 

بسبب العقد 

اتحاد الجزائر 
يرفض تغيري 
مكان اجراء 

اللقاء المحيل ضد 
مولودية الجزائر

بطولة القسم األول
بلوزداد والساورة 

يقرتبان من 
الصدارة
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خمسة جزائريين ضمن قائمة 20 العبا 
افريقيا األكثر متابعة على مواقع 

التواصل االجتماعي

نجم أرسنال السابق روبريت برييس 
يكشف انبهاره بـ بن ناصر
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nويأتــي النجــم الجزائري, ريــاض محرز, في 
الجزائرييــن ب7.3 مليــون  الالعبيــن  مقدمــة 
معجــب, محتــال الصــف الســادس فــي ترتيب 
الالعبيــن االفارقــة, متقدمــا علــى زمالئــه في 
المنتخب الوطني: إســالم سليماني )المركز 14, 
3.6 ماليين معجب(, يوســف باليلــي )المرتبة 
براهيمــي  ياســين  متابــع(,  مليــون   2.5  ,17
)الصــف 18, 2.4 مليون متابــع( وأندي ديلور 

)المرتبة 19, 2.4 مليون معجب(.
وتصدر المصري محمد صــالح الترتيب )أكثر 
مــن 67 مليون متابع(, يليه الســينغالي ســاديو 
ماني فــي المركز الثاني بـ17.7 مليون معجب, 
ثــم الغابونــي بيير ايميريــك اوباميانــغ )16.9 

مليون متابع(.
وضم هذا االحصــاء مجموع المعجبين عبر أهم 
مواقــع التواصــل االجتماعي )فايســبوك, تويتر 

وانستاغرام(, يضيف المرصد.
ترتيب أفضل 20 العبا افريقيا األكثر 

متابعة:
 1.محمد صالح )مصر( 67.2 مليون
 ساديو ماني )السينغال( 17.7 مليون

.بيير إيميريك أوباميانغ )الغابون( 16.9 مليون
محمد النني )مصر( 11.1 مليون

تريزيغي )مصر( 9 ماليين
رياض محرز )الجزائر( 7.3 ماليين

كيفين بواتينغ )غانا( 6.3 ماليين
أشرف حكيمي )المغرب( 5.9 ماليين

مهدي بن عطية )المغرب( 5.3 ماليين
10.ايريك بايلي )كوت ديفوار( 4.8 ماليين

أحمد حسن )مصر( 4.6 ماليين
حكيم زياش )المغرب( 4.4 ماليين

فيكتور موزيس )نيجيريا( 3.6 ماليين
اسالم سليماني )الجزائر( 3.6 ماليين

ألكسندر إيووبي )نيجيريا( 3.2 ماليين
فرجاني ساسي )تونس( 3 ماليين

يوسف باليلي )الجزائر( 2.5 مليون
يسين براهيمي )الجزائر( 2.4 مليون

اندي ديلور )الجزائر( 2.4 مليون
بارتي )غانا( 2.4 مليون.

n عبر نــادي اتحــاد الجزائر, يوم 
الثالثــاء, عــن رفضــه بخصوص 
»تغييــر محتمــل« لمــكان اجــراء 
اللقاء المحلي ضد مولودية الجزائر 
المقــرر يــوم األحــد القــادم بملعب 
»عمــر حمــادي« )ســا 00ر17( 
عشــرة  الثانيــة  الجولــة  لحســاب 
للبطولــة المحترفــة األولــى لكــرة 

القدم.

علــى  االتحــاد  ادارة  توضــح  و 
االجتماعــي  للتواصــل  صفحتهــا 
»فايســبوك« مــا يلــي: »نطمئــن 
أنصارنــا األعزاء بــأن إدارة اتحاد 
العاصمة تؤكد بأنهــا لم تتلق, حتى 
اآلن, أي إشعار رسمي بشأن تغيير 
مــكان إجــراء الداربي بيــن اتحاد 
الجزائــر.  مولوديــة  و  العاصمــة 
بصفتنــا الفريــق المضيــف, نلتزم 

بالبرنامج الــذي أعلنت عنه رابطة 
كرة القــدم المحترفة علــى موقعها 
الرســمي. وســيجري اللقــاء يــوم 
7 فبرايــر 2021 علــى الســاعة 

الخامسة مساء بملعب بولوغين«.
و يضيــف بيان االتحاد : ”نعتقد أنه 
ال يوجــد ســبب يبرر احتمــال نقل 
المباراة من ملعب بولوغين خاصة 
ان كل اللقاءات تلعب بدون حضور 

الجمهور”.
عقب اجراء الجولة الحادية عشرة, 
المركــز  الجزائــر  اتحــاد  يحتــل 
الخامس برصيــد 18 نقطة, بفارق 
نقطــة واحدة عن مولودية الجزائر, 
صاحبة المركز الثالث رفقة شــباب 

بلوزداد.
وأج 

اتحاد الجزائر يرفض تغيير مكان اجراء اللقاء المحلي ضد مولودية الجزائر

كرة القدم: 

خمسة جزائريين ضمن قائمة 20 العبا افريقيا 
األكثر متابعة على مواقع التواصل االجتماعي

عين على الرياضة 
12

يتواجد خمسة العبين جزائريين ضمن قائمة أكثر 20 العبا افريقيا  متابعة على مواقع التواصل االجتماعي, 
والتي يتصدرها النجم المصري محمد صالح بـ67.2 مليون معجب, حسب الترتيب الذي وضعه المرصد 

الرياضي لألعمال.

نجم أرسنال السابق روبيرت بيريس يكشف انبهاره بـ بن ناصر
n أثنى روبيرت بيريس النجم الســابق لنادي أرســنال على الدولي الجزائري إســماعيل بن ناصر 
متوســط ميدان نادي ميالن اإليطالي ...وقال في تصريحات نقلها موقع ”كتاتشــيو ميركاتو” : ”أنا 
أحب هذا الالعب كثيرا وأعرفه جيدا، إنه من نوعية الالعبين الذين ال يصابون بالذعر عندما تكون 
الكرة بين أقدامه ويحسن المراوغة جيدا، يجب االحتراس منه عندما تكون الكرة معه ألنه قوية من 
الناحية الفنية” ليضيف ” لم أكن حينها العبا ألرسنال لكنني كنت أحضر أحيانا ألتدرب مع الفريق 
األول وشــاهدته يتدرب هناك في أرســنال ... من المؤسف أنهم لم يثقوا فيه كثيرا وتركوه يرحل .. 

أعتقد أنه لم يتأقلم جيدا مع الدوري اإلنجليزي لكنه أفضل في الدوري اإليطالي أو اإلسباني.
تاج الدين 

يؤكــد  فيــا”  “أســتون  مــدرب 
اهتمامه السابق بانتداب بن رحمة

n أكد دين سميث مدرب نادي أستون فيال اإلنجليزي اهتمامه السابق بضم الدولي الجزائري، سعيد 
بن رحمة، في تصريحات لبرنامج ميل البريطانية، األربعاء: “كنت مهتما بانتداب ســعيد بن رحمة 
لكن وجدت أن جاك غريليش على الجهة اليســرى يؤدي بشــكل جيد”. وأضاف “لكن بشــكل عام ال 
يوجــد عدد كبير من الالعبين أحســن من بن رحمة، هــو أحد أهم تعاقدات برينتفورد، لم يدفعوا فيه 

أكثر من مليون ونصف مليون جنيه إسترليني، كان ممتازا الموسم الماضي”.
تاج الدين 

بودبوز يرفض عرضًا لانضمام لصفوف سيفاس سبور التركي
n أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن الجزائري رياض بودبوز، جناح 
ســانت إيتيان الفرنســي، رفــض عرًضا لالنضمام لصفوف ســيفاس 
ســبور التركــي، خــالل فتــرة االنتقــاالت الشــتوية المنقضية.ووفًقا 
لصحيفــة “ليكيب” الفرنســية، فــإنَّ النادي التركي قــدم عرًضا جديا 
لســانت إيتيــان، للحصول علــى خدمات بودبوز، غيــر أن طلبه قوبل 
بالرفض.وأشارت إلى أن الالعب الجزائري، اعتذر لمسؤولي سيفاس 
ســبور، وأكد رغبته في البقاء ألطول فترة ممكنة في صفوف ســانت 
إيتيان.وســبق أن ذكرت تقارير تركية، أن عالقة بودبوز بمســؤولي 
ســانت ايتيان قد تعجل بانتقالــه إلى الــدوري التركي.وانتقل بودبوز 
“30 عاًما” إلى ســانت ايتيان، صيف 2019 قادما من صفوف لاير 

بيتيس اإلسباني، بعقد يمتد حتى 30 جويلية  2022.
تاج الدين 

n   أصــدرت لجنــة االنضبــاط التابعة للرابطة المحترفــة لكرة القدم، 
االثنيــن، عقوباتها في حــق 4 أندية، وهذا كمخلفات عن الجولة الـ 11 

من البطولة، والتي تصدرها فريق أولمبي
وعاقبــت ذات اللجنــة مصــور “المدية” باإليقاف لـ 6 أشــهر وتغريمه 
بمبلــغ 200.000دج، بعد إهانتــه لمحافظ المبــاراة، ومدرب الفريق 
“عبــد الغني عوامري”بـ30.0000، ســبب االحتجــاج على قرارات 

الحكام.
مــن جانبه عوقــب فريقا أهلــي بوعريريج، وشــباب بلــوزداد، بمبلغ 
200.000دج، بسبب عدم احترام البروتوكول الصحي في المدرجات، 

و 50.000 دج لغياب اللوح اإللكتروني بملعب “البرج“.
 وعوقب مولودية وهران بمبلغ 100.000 دج لســوء سلوك ملتقطي 

الكرات بملعب أحمد زبانة، أمام شبيبة الساورة.
أما على مستوى الالعبين جاءت العقوبات على النحو التالي:

عمــران عبــد الحــق العب شــباب قســنطينة: مبــاراة نافــذة وغرامة 
30.000 دج، بسبب االحتجاج على قرارات الحكم.

مختار بلخيثر العب شــباب بلوزداد: مبــاراة نافذة وغرامة 30.000 
دج، بسبب االحتجاج على قرارات الحكم.

بوشــيبة عادل العب شبيبة الســاورة: مباراة نافذة وغرامة 30.000 
دج، بسبب االحتجاج على قرارات الحكم.

قتــال أســامة العــب أهلي بــرج بوعريريــج: مبــاراة نافــذة وغرامة 
30.000 دج، بسبب االحتجاج على قرارات الحكم.

سماحي خليل العب اتحاد بلعباس: بسبب تراكم البطاقات..

بطولة القسم األّول
بلوزداد والساورة يقرتبان من الّصدارة

مخلفات الجولة 11 من بطولة  القم األول 
 معاقبة أربع أندية يتصدرها 

أولمبي المدية 

n لُعبــت مســاء  أمس األربعــاء مقابلتان متأّخرتــان، عن الجولَتين 
الخامسة والسادسة من عمر بطولة القسم الوطني األّول.

وتعادل شباب بلوزداد سلبا مع المضيف أولمبي المدية، بينما انهزمت 
مولودية الجزائر ِبهدف لِصفر خارج القواعد أمام شبيبة الساورة.

وبــات فريقا شــباب بلوزداد وشــبيبة الســاورة وقد اقتربــا كثيرا من 
صدارة الترتيب، خاصة أبناء “العقيبة” الذين تنقصهم مباراة متأّخرة.
وعلى ضوء نتيجَتي هاَتين المقابلَتين، تشّكل جدول الترتيب كالتالي

1 - و.سطيف 24ن
2 - أ.المدية 21ن

3 - ش.بلوزداد 20ن )ناقص مقابلة(
4 - ش.الساورة 20ن

5 - م.الجزائر 19ن
6 - ا.العاصمة 18ن
7 - م.وهران 18ن

8 - ش.القبائل 18ن
9 - أ.عين مليلة 17ن
10 - ج.الشلف 16ن
11 - ن.البارادو 13ن

12 - ن.حسين داي 13ن
13 - س.غليزان 11ن
14 - و.تلمسان 11ن

15 - ش.قسنطينة 10ن )ناقص مقابلة(
16 - ا.بسكرة 10ن

17 - ن.مقرة 9ن
18 - ا.سيدي بلعباس 9ن

19 - ش.سكيكدة 8ن
20 - أ.البرج 3ن
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n  أكــد تقرير صحفي إســباني، أمس األربعاء، 
أن األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قرر 
اتخاذ إجراءات قانونية بعد تسريب تفاصيل عقده 
مع البارصا، وكانت صحيفة ”الموندو” قد نشرت 
تفاصيل العقد الذي يجمع بين ميســي وبرشلونة، 
ويتقاضى من خاللــه البرغوث األرجنتيني نحو 
555 مليون أورو لمدة 4 مواســم، تنتهي بنهاية 
الموســم الجاري، وبحســب صحيفة ”ســبورت” 
الكتالونية، فقد أكدت مصادر مقربة من ميســي، 
أنه ســيقوم برفع دعوى قضائية ضد األشــخاص 
الخمسة الذين يعتقد أنهم ربما قاموا بتسريب عقده، 
وهو ما يعتبر بمثابة جريمة، وأشارت الصحيفة، 
إلى أن األشــخاص الخمســة هم، جوسيب ماريا 
بارتوميــو )رئيس برشــلونة الســابق(، كارليس 
توسكيتس )الرئيس بالمؤقت(، جوردي ميستري 
)نائب الرئيس الســابق(، أوسكار جراو )الرئيس 
التنفيــذي(، ورومــا بونتــي )رئيــس الخدمــات 
القانونيــة(، وأوضحت الصحيفــة، أن هؤالء هم 
األشــخاص الخمسة داخل برشــلونة، الذي لديهم 
تفاصيل العقد كاملة، ويذكر أن برشلونة بدأ أيًضا 
تحقيًقــا داخلًيا حول مســألة تســريب العقد، وأكد 

أنه سيتخذ إجراءات مع المتورطين.
كومان يخشى رحيل 3 نجوم مجانًا

على صعيد آخر، كشــف تقرير صحفي إسباني، 
أمس األربعاء، عن واحد من الملفات التي سيفتتح 
بها الســكرتير الفني أو المديــر الرياضي الجديد 
لبرشــلونة، والــذي ســيأتي مع الرئيــس المقبل، 
عملــه في النــادي الكتالونــي، ومــن المقرر أن 
تجرى انتخابات برشــلونة يوم 7 مارس المقبل، 
بعــد قرار تأجيلها من يــوم 24 جانفي الماضي، 
بســبب انتشار فيروس كورونا، وبحسب صحيفة 
”موندو ديبورتيفو” اإلســبانية، فإن ملف الثالثي 
عثمان ديمبلي، سيرجي روبرتو وكارليس ألينيا، 

مــن أهم الملفات في برشــلونة حالًيا، باعتبار أن 
عقودهم تنتهي في صيف 2022، ويجب حســم 
موقفهم ســرًيعا، إما بالتجديــد، أو بيعهم الصيف 
المقبــل لتجنــب خروجهــم مجاًنــا، وأوضحــت 
الصحيفة، أن اســتمرار الثالثي ”عثمان ديمبلي، 
ســيرجي روبرتــو وكارليس ألينيــا” من عدمه، 
ال يعتمــد فقط على اإلدارة الجديــدة، وإنما على 

المدير الفني أيًضا.
ديمبلي قريب جدا من الربيمريليغ 

وتحديدًا مانشسرت يونايتد
 وأشــارت إلــى أن ديمبلــي يملــك العديــد مــن 
العــروض، أبرزهــا مــن البريميرليــغ وتحديًدا 

مانشســتر يونايتــد، إال أن المدير الفنــي رونالد 
كومــان، لديه ثقــة في قدراته ويؤيد اســتمراره، 
روبرتــو،  ســيرجي  أن  الصحيفــة،  وأضافــت 
يلقــى ترحيًبا هو اآلخر من كومان باســتمراره، 
حيــث يرى فيــه المدرب الهولنــدي العًبا متعدد 
االســتخدامات، ويمكن توظيفه كظهير أو العب 
وســط، ومع ذلك، ال يزال موقف كارليس ألينيا، 
المعــار حالًيــا إلى خيتافــي، معلًقا، لكــن النادي 
ســيميل لتمديــد عقده، وســيختار الالعــب أيًضا 
البقــاء، علــى الرغم من صعوبــة حصوله على 

دقائق مع التقني الهولندي كومان.
 الوكاالت

 3 نجوم كبار يخىش رحيلهم مجانا يف المريكاتو الصيفي المقبل

ميسي يستعد لمقاضاة بارتوميو ورباعي 
برشلونة بسبب العقد ”الفرعوني”

 غومزي وأليكس فيدال بقائمة 
إشبيلية األوروبية

 بينيتزي مرشح لخالفة بواش 
يف مرسيليا

 توخيل يخطط لضم مدافع 
اليزبيغ أوباميكانو

ليفربول ينضم لسباق التعاقد 
مع تشوكويميكا

عين على الرياضة 
13

n  اعترف مدرب ليفربول، األلماني يورغن كلوب 
بــأن عودة قطــب دفــاع الفريق، الهولنــدي فيرجيل 
فان دايك الــذي يتعافى من إصابة خطيرة في ركبته 
هذا الموســم ستكون بمثابة ”المعجزة«، وقال كلوب 
عشــية مبــاراة فريقه ضــد برايتون ضمــن الدوري 
اإلنجليــزي الممتاز ”لــم يقل لي أي طبيــب بإمكانية 
أن يلعب فيرجيل مجددا هذا الموســم. ال أريد القول 
بأن األمر مســتحيل، لكنه ليس مرجحا«، وأضاف 
”لدينــا مكان له لتســجيله في قائمــة دوري أبطال 
أوروبــا. إذا وجدنا مكانا له في الئحة الدوري 
الممتاز، سنضيفه إليها«، وتابع ”إذا لم يكن 
هنــاك مكان لــه فعلينا اتخاذ قــرار ما. إذا 
تواجد على الالئحة، ألننا نأمل بمعجزة«، 
وعانــى ليفربول من إصابات ال ســيما في 
خــط دفاعه حيث يغيــب جو غوميز حتى 
أواخــر الموســم، قبل أن يؤكــد المدرب 
األلماني غياب الكاميروني جويل ماتيب 
حتى نهاية الموسم أيضا بعد أن تكّررت 
إصابته مؤخرا، واضطــر ليفربول إلى 
تعزيــز صفوفه في هذا الخــط بالتعاقد 
مع مدافع بريســتون بن ديفيس ومدافع 
شــالكه األلماني، التركي أوزان كاباك 
على سبيل اإلعارة حتى نهاية الموسم 

الحالي.

  كلوب يعرتف بأن عودة فان دايك إىل 
المالعب هذا الموسم ستكون"معجزة"

 أتليتيكو مدريد يعلن إصابة 
جواو فيلكس بفريوس كورونا

n   أصبــح جــواو فيلكس مهاجــم أتلتيكو 
مدريــد، ثالث العب مــن متصدر دوري 
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم يصاب 
بفيــروس كورونا المســتجد ”كوفيد19-” 
على مدار األســبوع األخير، وقال أتلتيكو 
في بيان إن المهاجم البرتغالي المنضم في 
صفقة قياســية للنــادي مقابل 126 مليون 
أورو فــي 2019 يعزل نفســه في منزله 
وفقــا لبروتوكــول رابطة الــدوري، ومن 
المنتظر أن يغيب فيلكس عن مواجهة سلتا 
فيغــو يوم االثنين المقبل إلى جانب زميليه 
المصابين وهما المدافع ماريو هرموســو 
والجناح يانيك كاراسكو، ويتصدر أتلتيكو 
الــدوري بفــارق عشــر نقاط عــن أقرب 
منافسيه كما أنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.

زيدان يوافق عىل التضحية 
بفينيسيوس من أجل فاسكزي

n رحب الفرنســي زيدان الدين زيدان، 
المديــر الفني لــلا مدريد بفكــرة رحيل 
البرازيلــي فيينيســيوس جونيــور خــالل 
الصيف المقبل في ســبيل التجديد للوكاس 
فاسكيز واستمراره، ويمتلك فاسكيز عقًدا 
مــع لا مدريــد ينتهــي بنهايــة الموســم 
الجاري، وتعد مسألة التجديد معقده بسبب 
رغبــة الالعــب في زيادة راتبــه في حين 
يواجــه الميرينغي صعوبة بســبب األزمة 
االقتصادية، وأكد موقع ”ديفنســا سنترال” 
أن زيدان استســلم أمام فينيسيوس الذي ال 
يقوم بتنفيذ التعليمات التي يطلبها منها، وانه 
لطالما منحه فرصة للمشاركة بالمباريات 
ولكن الالعب ال يســتجيب وال يتمكن من 
ترك مشاعر إيجابية بالمباريات، وتراجع 
مستوى فينيسيوس بشكل كبير في الموسم 
الجــاري ولم يعد هو نفســه الالعب الذي 
أبهر الجميع في كاستيا وفي بداية مسيرته 
مع الفريق األول بعدما تمت ترقيته، وهو 
األمــر الذي تســبب فــي استســالم زيدان 
أمام الالعــب وإعطاء الضــوء األخضر 

إلمكانية رحيله.

n   تحــرك نادي باريس ســان جيرمان الفرنســي، خطــوة جادة للغاية 
نحو االحتفاظ بنجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، وكشفت شبكة ”راديو 
مونت كارلو«، أن إدارة النادي الباريسي توصلت التفاق مع نيمار 
على تمديد التعاقد لـ4 سنوات، وأشار مراسل الشبكة الفرنسية، إلى 
أن اإلعالن الرســمي عن هذه الخطوة سيكون خالل أسبوع على 
األكثــر، وينتهــي تعاقد الالعب البرازيلي مــع بي إس جي في 
صيف 2022، علما بأنه انضم قادما من برشلونة في صيف 
2017، وأعلــن نيمــار عبــر قناة »TF1« رغبته بشــكل 
صريح في االســتمرار داخل صفوف الفريق الباريســي، 
وترحيبه بتمديد التعاقــد، وقال المهاجم البرازيلي ”أحب 
باريس، لقــد تغيرت األوضاع تمامــا، وأصبحت أكثر 

هدوًءا، وأريد مواصلة اإلنجازات مع النادي”.

البياسجي يربط نيمار حتى صيف 2026

n ضمت قائمة إشــبيلية التي قدمها 
لالتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( 
كال من العب الوســط األرجنتيني 
أليخانــدرو ”بابــو غوميــز”، الذي 
انضم إلــى الفريق اإلســباني قادما 
مــن أتاالنتا اإليطالي خالل موســم 
االنتقاالت الشــتوية والذي سيرتدي 
القميص رقم 42، والعب الوســط 
أليكــس فيــدال، بينما خلــت القائمة 
من فرانكــو مودو فاســكيز، وذلك 
دوري  مباريــات  اســتئناف  قبــل 
أبطــال أوروبــا، وأعلــن إشــبيلية 
أمس األربعاء عن هذه القائمة التي 
شــهدت، مقارنة بالقائمة الســابقة، 
خــروج المهاجم أســامة إدريســي، 
أمســتردام،  ألجاكــس  المعــار 
وكارلــوس فرنانديــز، الــذي انتقل 
إلى صفوف لا سوسييداد، فضال 
عن خــروج األرجنتيني فاســكيز، 
وضمت القائمة 22 العبا، هم: بونو 

وفاكليك وخيســوس نافاس وأليكس 
فيــدال ودييغو كارلــوس وكوندي 
وســيرجي غوميز وريكيك وأكونيا 
وجوديلي  وفرنانــدو  وإســكوديرو 
وأوليفــر  وراكيتيتــش  وجــوردان 
توريس وأوسكار رودريغيز وبابو 
غوميز وسوسو وأوكامبوس ومنير 

ودي يونغ والنصيري.

n يســتعد نــادي تشيلســي لمعركة 
انتقاالت الصيفية مع مدربهم الجديد 
تومــاس توخيــل، ويمتلــك توخيل 
هدفيــن دفاعيين في فترة االنتقاالت 
المقبلة، األول هو دايوت أوباميكانو 
ينافــس  حيــث  اليبزيــغ،  العــب 
تشيلســي بايــرن وكذلــك ليفربول 
من أجــل توقيع الالعــب البالغ من 
العمــر 22 عاًمــا.. هــدف توخيل 
الثانــي، وفًقــا لما ذكرتــه صحيفة 
’’بيلد’’ األلمانية أمس األربعاء، هو 
نيكالس سوله العب بايرن ميونيخ، 
قلب دفاع منتخــب ألمانيا، ووصل 

ســولي 25 عاًما، إلــى بطل ألمانيا 
فــي جويلية 2017 مــن هوفنهايم، 
حيث انضم مع سيباســتيان رودي، 
ويبلــغ طوله 6 أقدام و 5 بوصات، 
وكان يمثــل قــوة دائمة فــي بايرن 
خــالل ثالث ســنوات ونصف التي 
قضاهــا في النــادي ، كمــا خاض 
29 مباراة دولية مــع ألمانيا، وفي 
غضون ذلك، من المتوقع أن يغادر 
أوباميكانو اليبزيغ في نهاية الموسم 
ولديــه شــرط جزائــي بقيمــة 38 

مليون جنيه إسترليني.

n يعيــش نــادي أولمبيك مرســيليا 
الفرنســي، حالة من التخبط الشديد 
بعــد اســتقالة البرتغالــي، أنــدري 
فيالش بواش المدير الفني للفريق، 
مونــت  ”راديــو  شــبكة  وكشــفت 

كارلو«، أن إدارة مرسيليا، قررت 
قبول استقالة بواش، لكن األمريكي 
فرانــك ماكورت، مالــك النادي، لم 
يحســم القــرار النهائــي، وبــررت 
قــرار اســتقالة المــدرب البرتغالي 
صاحــب الـــ43 عامــا، اعتراضا 
منــه على صفقــة التعاقد مع العب 
الوســط، أوليفيه نتشــام، وأضافت 
أن هنــاك عقبة أمــام رحيل أندريه 
فيالس بواش عن جدران مرسيليا، 
وهــي مالك النــادي، الــذي يرتبط 
بعالقة قوية مع المدرب البرتغالي، 
ومن جانبها، كشفت قناة ”تيليفوت” 
بــدأت  اإلدارة،  أن  الفرنســية 
مفاوضــات مع اإلســباني، رافائيل 
بينتيز، مدرب لا مدريد األسبق، 
ليتولــى المســؤولية خلفــا ألندريه 

فيالس بواش.

n  كشفت تقارير صحفية إنجليزية 
مــع  بالتعاقــد  مهتــم  ليفربــول  أن 
كارنــي تشــوكويميكا موهبة نادي 
أســتون فيال، والذي تســعى العديد 
مــن األندية نحو التعاقد معه، ووفًقا 
لصحيفة ’’التايمــز’’ البريطانية فإن 
ليفربول ســينافس مانشســتر سيتي 
ومانشســتر يونايتد وبايرن ميونيخ 
وجوفنتــوس أيًضــا علــى خدماته، 
وتدرب الالعب الشــاب مع الفريق 
الماضــي،  الصيــف  منــذ  األول 
واضطــر إلــى العزلــة بعد تفشــي 
فيــروس كورونــا الشــهر الماضي 
ولم يتمكن مــن مواجهة الريدز في 
كأس االتحــاد نتيجــة لذلك، وجدير 
بالذكــر أن ليفربول أبــرم صفقتين 
خــالل ميركاتــو جانفــي المنقضي 

مــن خالل التعاقد مــع ثنائي الدفاع 
أوزان كابــاك على ســبيل اإلعارة 

من شالكه وبين دافيز.
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 األلعاب المتوسطية وهران 2022: 
 تحضيرات متقدمة، رعاية من مؤسسات كبيرة وارتياح لدى المنظمين

 استئناف بطولة القسم الممتاز لكرة اليد يومي 2 و3 أفريل 2021

  فوز صعب لربوكلني نتس 
NBAعىل كليربز يف دوري الـ

 كورونا يحرم مشجعي أولمبياد 
طوكيو من الغناء والهتاف

n   طلب منظمو أولمبياد طوكيو 2020 من المشجعين عدم الغناء أو الهتاف 
خالل دعم الرياضيين، وذلك بعد إصدار دليل إرشادات لأللعاب األولمبية، وقال 
المنظمون أمس األربعاء، إنه يجب على الرياضيين والمســؤولين عدم اســتخدام 
وسائل النقل العام دون الحصول على إذن مسبق، كما طالبوهم بارتداء الكمامات 
”طوال الوقت” باســتثناء فقط خالل فترتي األكل والنوم، كما كشــف المنظمون 
الســتار عن ”دليل إرشــادات” لإلجــراءات المتبعة للتعامل مــع جائحة فيروس 
كورونا المســتجد ”كوفيــد19-«، وقــال المنظمون إنه يجب عليهــم أن يتخذوا 
قرارا بشــأن العدد اإلجمالي المســموح بحضــوره خالل المنافســات الرياضية 
لأللعــاب، وتأثرت اليابان بشــكل ســلبي بالجائحة، لكن بشــكل أقــل ضررا من 
أغلب االقتصادات المتقدمة األخرى، حيث ســجلت أقل من ستة آالف حالة وفاة 
حتــى اآلن، لكن االرتفاع فــي أعداد المصابين أجبرها على إغالق حدودها أمام 

األجانب غير المقيمين كما أعلنت حالة الطوارئ في العديد من المدن.
تأجلت املنافسات من العام املاضي بسبب انتشار الوباء

وهناك مخاوف من عامة الشــعب أن يتســبب العدد الضخــم المنتظر قدومه من 
الرياضيين في انتشــار الفيروس، وتُظهر اســتطالعات الــرأي معارضة أغلب 
المقيميــن اليابانيين الســتضافة األلعــاب األولمبية هذا العام، وقال مســؤول من 
اللجنــة المنظمــة ألولمبياد طوكيو 2020 إنه من المهم ضمان اســتمرار نجاح 
األجهــزة الطبية المحلية وكذلــك األولمبياد، وأبلغ بيير دوكــري مدير العمليات 
باللجنة األولمبية الدولية إفادة صحفية أن األلعاب المقبلة ستمثل ”تجربة مختلفة«، 
وسيتعين على البعثات القادمة تعيين مسؤول اتصال خاص بـ”كوفيد19” وسيكون 
مسؤوال عن ضمان التزام المشاركين بالتعليمات. وينصح دليل اإلرشادات أيضا 
بعدم التســوق في المطار عند الوصول إلى اليابان، وكان يوشيرو موري رئيس 
اللجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو أكد الثالثاء على استضافة األلعاب بغض النظر 
عن موقف جائحة كوفيد19-، بعدما تأجلت المنافســات من العام الماضي بسبب 

انتشار الوباء.

زفرييف يفتتح موسمه بفوز صعب 
عىل شابوفالوف

n افتتح األلماني ألكســندر زفيريف موســمه بفوز صعب على منافسه 
الكنــدي الخطير دينيس شــابوفالوف 7-6 )7-5( و3-6 و7-6 )7-4( 
ضمن كأس رابطة المحترفين للمنتخبات المقامة حالياً في ملبورن وتأتي 
ضمن سلسلة دورات، استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة أولى بطوالت 
الغراند ســالم في كــرة المضرب التــي تنطلق األســبوع المقبل، وكان 
زفيريــف قاب قوســين أو أدنى من إحراز أول لقــب كبير له عندما تقدم 
على النمساوي دومينيك تييم في نهائي فالشينغ ميدوز بمجموعتين مقابل 
ال شــيء، قبل أن يفوز األخير بثالث مجموعــات ويحرز باكورة ألقابه 
الكبرى، وكشف زفيريف بأن وجود شقيقه ميشا كقائد للمنتخب األلماني 
ســاعده كثيراً بقوله إن ”جميع الالعبين يستمتعون به كقائد للمنتخب، لقد 

كان رائعاً في التدريبات أيضاً. أمر رائع تواجده معنا هنا”.

n   تســتأنف منافسات بطولة القسم الممتاز لكرة 
اليــد  يومي 2 و 3 أفريــل المقبل بعد توقفها منذ 
شهر مارس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا  
المســتجد، حســبما أعلنت عنــه ســهرة الثالثاء 
االتحادية الجزائرية عبر صفحتها  الرسمية على 
»فايســبوك«، وجاء فــي بيان الهيئــة الفدرالية: 
><تبعــا للقرار الــوزاري المتعلــق بإعادة فتح  
القاعــات المتعــددة الرياضات، تعلــن االتحادية 
الجزائرية لكرة اليد عن موعد  انطالق المنافسة 
الرياضية وذلك بتاريخ 2 و3 أفريل، كما ســيتم 
اإلعالن عن نظام  ســير المنافســة واإلجراءات 
المتعلقــة بالبروتوكول الصحــي المتخذ الحقا’’، 
وكانــت وزارة الشــباب والرياضــة قــد منحت 
الضــوء األخضــر إلعادة فتح القاعــات  متعددة 

الرياضــات والقاعــات الرياضية، وذلــك ابتداء 
من أمس األربعاء، حســب  بيان الهيئة الوزارية 
الذي نشرته يوم الثالثاء، وجاء في بيان الوزارة 
أنــه ”وفي إطار االســتئناف التدريجي لألنشــطة 
الرياضيــة و  بعــد المصادقة علــى البروتوكول 
الصحــي مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة العلمية 
لمتابعــة  تطور جائحــة كورونــا )كوفيد19-(، 
وبالتنســيق مع المركز الوطنــي لطب الرياضة، 
تقرر  فتح القاعات المتعددة الرياضات والقاعات 
الرياضيــة، ابتــداء من يوم األربعــاء 3  فيفري 
2021«، علما أن السلطات العمومية قد قررت 
غلق جميــع المرافــق الرياضية على مســتوى  
التراب الوطني وتوقيف النشاطات الرياضية منذ 

مارس الفارط بسبب جائحة كورونا.

n  قــاد نجمــا بروكليــن نتــس كايــري إيرفينغ 
وجيمس هــاردن فريقهما إلى فــوز صعب على 
لــوس أنجليس كليبــرز 120-124 في الدوري 
األميركــي للمحترفيــن بكــرة الســلة، وشــهدت 
المباراة على ملعب مركــز باركليز تألقاً للثالثي 
الكبير إيرفينغ، هاردن وكيفن دورانت، إذ سجلوا 
ما مجموعه 90 نقطة إليقاف سلســلة انتصارات 
كليبــرز الذي لم يهزم في ثالث مباريات متتالية، 
وفي المقابل، قاد كوهي ليونارد كليبرز بتســجيله 
33 نقطــة، فيما أضاف بــول جورج 26 نقطة، 
و21 نقطة للفرنســي نيكوال باتوم، وقال إيرفينغ 
إن نتــس كان مصممــاً علــى حســم النتيجة أمام 

كليبرز .
وأضــاف ”كنا نعلم أنهم ســيلعبون بقــوة، ولديهم 
العبــان رائعــان )ليونارد وجــورج( ومجموعة 
رائعــة من الالعبين«، وتابع ”كنا نعلم أيضاً أنهم 
كانــوا ينتظرون منافســتنا والتغلــب علينا، لذلك 
أردنا تســجيل انطباع. شعرت أننا فعلنا ذلك. لقد 
كان جهــداً جماعياً كاماًل، وهذا ما ســتتطلبه كل 

ليلة”.

إيرفينغ حقق حصيلة النقاط األعلى 
هذا املوسم

وعــوض نتس خســارته فــي الربع الرابــع بالمباراة 
الســابقة فــي انهيار متأخــر أمام واشــنطن ويزاردز 
األحــد رغــم أنه كان متقدماً بفارق عشــر نقاط، لكنه 
كاد يخســر زمــام األمور قبل خمس ثــوان من نهاية 
المبــاراة عندما تقلصــت النتيجة من 108-118 إلى 
فــارق نقطة واحــدة، لكن تمريرة طويلــة على مدى 
الملعــب من هــاردن إلــى جيف غرين ســاهمت في 
توســيع الفارق، إلــى جانب رميتيــن حريتين أمنهما 
إيرفينغ قبل أقل من ثانيتين على النهاية، وقال إيرفينغ 
بعد حصيلة النقاط األعلى هذا الموسم ”يجب أن ننظم 
دفاعنا، في المباريــات القليلة الماضية أهدرنا الكثير 
مــن النقاط. لذلك علينا أن نلجأ إلــى الجانب الدفاعي 
ونواصــل رغبتنا في الفوز«، وأنهى هاردن المباراة 
برصيد 23 نقطة و14 تمريرة حاسمة و11 متابعة، 
ليحقــق ذهبيته )50 مرة( في الـ”تريبل دابل” )ثالثية 
األرقام المزدوجة(، أما دورانت فقد ســجل 28 نقطة 
وتسع متابعات خالل 38 دقيقة شارك فيها بالملعب.

عين على الرياضة 
14

n ســمح تجنــد الســلطات العموميــة إلنجــاح األلعاب 
المتوســطية المقــررة بوهــران فــي 2022 بمنح نفس 
جديد لألشــغال الجارية على مســتوى المرافق الجديدة 
المعنية بالتظاهرة على غرار المركب األولمبي والقرية 
المتوســطية ببلدية بئر الجير، حســبما كشــف عنه يوم 
الثالثاء المدير العام للجنة تحضير األلعاب، سليم إيالس، 
وقــال البطــل الجزائري الســابق للســباحة في تصريح 
لـوأج: ”نحن جد مرتاحين لتجند السلطات العمومية مما 
ســمح بالمرور إلى السرعة القصوى بخصوص أشغال 
انجــاز المرافــق الجديدة المعنية باأللعاب المتوســطية، 
وهو ما يجعلنا نتفاءل بتســلم هذه المنشــآت في اآلجال 
المحــددة”، وقد وجه فــي اآلونة األخيرة الوزير األول، 
عبد العزيز جراد، ووزير الشباب والرياضة، سيد علي 
خالــدي، تعليمــات صارمة من أجل اتخــاذ كل التدابير 
لرفع العراقيل التي تقف وراء تعطل تقدم األشغال على 
مســتوى الهياكل المعنية باأللعاب المتوســطية وهو ما 

ساهم في إعطاء نفس جديد لهذه الورشات.
موقف جيد تجاه اللجنة الدولية أللعاب 

البحر األبيض املتوسط
وتابــع ســليم إيالس في هذا الشــأن بقولــه: »الوضعية 
تحسنت كثيرا على مستوى الورشات وهو ما يجعلنا في 
موقــف جيد تجاه اللجنة الدوليــة أللعاب البحر األبيض 

المتوســط بعد تجاوز عدة عراقيل«، ولدى تطرقه إلى 
الزيارة التي قادت إلى وهران يوم االثنين رئيس االتحاد 

الجزائــري لكرة القــدم، خير الدين زطشــي، ومدرب 
المنتخب الوطني، جمال بلماضي، حيث عاينا األشغال 

الجارية بالملعب الجديد الذي يتســع لـ40 ألف متفرج، 
أكــد المدير العــام للجنة تنظيم األلعاب المتوســطية أنه 
مرتاح اللتزام الرجلين بالمســاهمة في الترويج للحدث 
الرياضــي المرتقب، وأضاف يقــول: ”رئيس االتحادية 
والمدرب الوطني مستعدان رفقة نجوم ><الخضر<< 
للمشــاركة فــي الترويج لأللعاب المتوســطية مســاهمة 
منهم في إنجاح الدورة، وقد يكون ذلك من خالل إجراء 
مباراة ودية بملعب وهران الجديد للمنتخب الوطني أمام 

منتخب عالمي مثلما وعد به زطشي”.
 عقود رعاية مع ثالث مؤسسات 

عمومية كبرية
مــن جهة أخرى، أعلن ذات المســؤول عن قرب إبرام 
اللجنة التي يشــرف عليها على عقــود رعاية مع ثالث 
مؤسســات عمومية كبيرة وهي ســوناطراك وموبيليس 
والخطــوط الجويــة الجزائرية، ”مما يعد مكســبا كبيرا 
للجنــة التنظيــم”، على حــد تعبيره.. جديــر بالذكر بأن 
الطبعــة الـ19 أللعــاب البحر األبيض المتوســط كانت 
مقــررة الصائفة المقبلة لكنها تأجلــت إلى الفترة ما بين 
25 جــوان و5 جويليــة 2022 بســبب جائحة فيروس 

كورونا المستجد.
وأج

قبل بداية بطولة اسرتاليا 
المفتوحة للتنس
حجر المئات من 

الالعبني والموظفني 
بسبب ”كوفيد19-”

 n  قبــل أيــام مــن بدايــة بطولة أســتراليا 
عــن  أعلــن  المضــرب،  لكــرة  المفتوحــة 
حجــر مئات مــن الالعبيــن والموظفين بعد 
اكتشــاف إصابة بفيروس كورونا المســتجد 
”كوفيــد19-«.. ســيتّم عــزل المئــات مــن 
الالعبين والموظفين المشــاركين في بطولة 
أســتراليا المفتوحــة لكرة المضــرب، أولى 
البطوالت األربع الكبرى في الغراند ســالم، 
بعــد حالة إيجابية ألحــد العاملين في الفنادق 
المخصصــة لالعبين، بيــد أن رئيس وزراء 
والية فيكتوريا دانيال أندروز اعتبر بأن هذه 
الخطــوة لن يكون لها أي تأثير على البطولة 
األســترالية التــي تنطلق االثنيــن المقبل في 
ملبــورن، وقــال اندروز في بيــان ”قد يتأثر 
برنامــج مباريات الغد اســتعدادات للبطولة، 
لكن فــي هذه اللحظة ال تأثيــر على البطولة 

بحد ذاتها”. 
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متفرقات

n   وضــع   أصبــح ال يطــاق جــراء الروائح 
الكريهة وهي مخلفات لهذه الحيوانات مما ســاهم 
فــي انتشــار كذلــك  للحشــرات والنامــوس مما 
يرشــح الوضع النتشــار أمــراض وأوبئة ورغم 
الشــكاوي العديد لمختلف الجهات المعنية إال انه 
وحســب هؤالء فالحالة تبقى كمــا هي عليه  مما 
كانــت له أثــار وخيمة على حياة ســكان االحياء 
و خاصة تالميذ المدارس التي تســتقطب المئات 
مــن التالميذ  إلى جانب  معاناة بعض المصابين 
باألمــراض المزمنة ومنها الربو والزائر ألحياء 
فاطمــة الزهراء ، الميــزاب ، الزيتون ، المرجة 
الشــرقية وغيرهــا مــن االحيــاء يالحــظ تواجد 
قطعان من الماعز واالبقار تجول يوميا الشوارع 
خاصة على مستوى حي فاطمة الزهراء بطريق 
عنابة اين تتواجد قطعان من االبقار ترعى داخل 
أماكــن القمامة والنفايات االكثر غرابة ان حليبها 
يتــم بيعــه للمواطن المعرض للعديــد من اآلفات 

واالمراض الخطيرة .

واليــة تبســة تخصــص 71 مركز ا 
للتلقيح من وباء  كورونا

                                                                              

n التزامنــا بما تعهدت به الّســلطات العليا للبــاد  بالعمل على توفير اللّقاح 
بنهاية شهر جانفي المنقضي ، وتسليمها إلى الواليات بهدف  مباشرة عملّيات 
الّتطعيم  تتواصل عملية التلقيح المضاد لفيروس » كورونا المستجد كوفيد - 
19 »  لليوم الثاني على التوالي، بإشراف والي والية تبسة » محّمد البركة 

داحاج » رفقة السلطات المحلية وإطارات قطاع الصحة بالوالية الوالي .
 وفي معرض إشــرافه على االنطاق الرســمي للعملية رمزيا  على مســتوى 
المركز المخّصص بالعيادة المتعّددة الخدمات بحّي » فاطمة الزهراء » ببلدّية 
تبّسة ،حيث تم استام 6 شاحنات مبردة كأول شحنة وستكون متابعة لشحنات 
أخرى التي سيتم استامها وفقا للتجهيزات المخصصة لهذه العملية منذ أكثر 
من شــهر والتي تمثلت في تحضير 71 مركزا من أجل العملية التي جند لها 
165 اطار شبه طبي و 91 طبيبا و 37 اداري ،باإلضافة الى 7 فرق متنقلة  

التي ستقوم بتلقيح المواطنين في المناطق النائية .
وحســب والــي الوالية فإن كل االجراءات تم اتخاذهــا ومن ومعاينته لظروف 
التخزين  أفاد بتسخير كافة الوسائل المادّية والبشرّية إلنجاح العملية  ،مبديا 
ارتياحــه النطاقها مؤّكدا بمواصلتها وفق برنامج مســطر للغرض ينفذ على 
مراحل يأخذ في الحســبان جميع شــرائح المجتمع مجددا دعوته إلى ضرورة 
احتــرام البروتوكــول الصحي وااللتــزام باإلجراءات الوقائّية لتفادي انتشــار 

الفيروس موصيا بمواصلة عمليات التحسيس والتوعية  .
هواري غريب

يــوم درايس حــول الجبايــة البيئية 
المعيــي  اإلطــار  لتحســن  كأداة 

بالبليدة
n تنظــم مديريــة البيئــة لواليــة البليدة، هــذا الخميس، يوما دراســيا حول 
الجباية البيئية كأداة لتحســين اإلطار المعيشــي، يهــدف  إلى  تطوير معارف 
رؤســاء البلديات والدوائر في تحصيل الضرائب الموجهة للجماعات المحلية 
والتــي تســاهم في توفير مداخيــل مالية لفائدة البلديات وتمكنها من تحســين 
وترقية اإلطار المعيشي للمواطن، وجاء هذا اليوم الدراسي في إطار الشراكة 
بيــن وزارة البيئــة ومكتب التعاون التقني األلماني »Giz« ضمن مشــروع  

.»AlFEN«
كمــا يتم خال هــذه التظاهرة، تقديم عــرض حول الضريبــة البيئية المتعلقة 
برفــع النفايــات الحضريــة »TEOM«،إلــى جانب عرض حــول الضرائب 
البيئية الخاصة بالمؤسسات المصنفة في إطار مشروع »ألفن« لوالية البليدة 

النموذجية يقدمه خبير من وكالة التعاون األلماني.
ومــن جهة أخــرى، فإن فــرض الضرائب البيئيــة يهدف إلــى تحفيز منتجي 
وحائــزي النفايــات للتكفــل بنفاياتهــم وأصحــاب الوحــدات الصناعية التخاذ 
التدابيــر الازمــة للقضــاء أو الحد من كل أنواع التلوث الناجم عن ممارســة 

نشاطهم.
ويذكر في هذا الســياق، أن قانون المالية لســنة 2020 تضمن ضرائب بيئية 
جديــدة تخصص نســب متفاوتة منهــا لفائدة البلديات، ويتعلــق األمر بالمواد 
90، 91، 92 و 93، تمثلت في التالي :رســم لتشــجيع عدم تخزين النفايات 
المرتبطة بأنشــطة العاج في المستشــفيات والعيادات الطبية، رســم تكميلي 
على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، ورســم على الزيوت والشــحوم، 

رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي
ابتسام مباركي

تنظيم حملــة للتربع بالدم لفائدة 
مرىض الرسطان بجيجل

n تنظــم ،اليــوم الخميس، جمعية أضواء لمســاعدة األشــخاص المصابين 
بداء الســرطان  لوالية جيجل بالتنســيق مع المؤسســة االستشــفائية محمد 
الصديــق بن يحي بجيجل ومجموعــة أوالد الخير ونادي الجيل الصاعد حملة 
للتبرع بالدم من الســاعة التاســعة صباحا الى الثالثة مســاء بمركز حقن الدم 
بالمستشــفى ،العمليــة هــذه تدخل فــي اطار إحيــاء اليوم العالمي للســرطان 
المصادف ليوم 04 فيفري من كل سنة ،وفي هذا السياق تدعو جمعية أضواء 
كل المواطنيــن وأهل الخير الحضور الــى المركز المخصص للعملية من أجل 
التضامن اإلنســاني والصحي مع شــريحة المصابين بمرض السرطان ،الذين 

يعتبرون في حاجة وقفات تضامنية دائمة ومستمرة معهم.
لســطو علــى محــل تجاري »مكتبــة« بمدينــة العنصر والية جيجــل من قبل 
مجهولين اســتهدفوا مبلغ مالي هام وطنية من الســلع ، وفيما فتحت مصالح 
األمن تحقيقا في القضية ، تضامن سكاني كبير مع صاحب المحل وكذا البحث 

عن المتورطين.
نصرالدين .د
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" بؤساء" يف رضيبينة بقسنطينة 
أحياء أموات يصارعون جحيم الحياة

تربية الحيوانات في الوسط الحضري 
يطرح انشغاالت سكان مدينة بتبسة

15  عين على المجتمع

اســتنكر العديد من ســكان مدينة تبســة الوضعية التي أضحى عليها الواقع المعاش لعاصمة الوالية  بعد تفشــي ظاهرة تربية 
الحيوانــات ومنهــا رؤوس األغنــام داخل 

النسيج العمراني للحي والمدينة ككل

nيقطــن المواطــن بومزراق صــالح الدين 
البالــغ مــن العمــر 31ســنة مــع زوجتــه 
الضريرة و أطفاله الســتة في مكان معزول 
يعرف باســم فاريار مازلــة بقرية ضريبينة 
فــي ضواحي عين عبيد. عائلــة رأس مالها 
الفقر في جحر ال تتعدى مســاحته 5 أمتار و 
قودهــم الوحيد طابونة تدفئهم و تنير ظلمتهم 
في األيام الكاحلة. عين الجزائر زارت قرية 
ضريبينة حالها يشــبه رواية فيكتور هيوجو 
الشهيرة »البؤســاء« التي تذوق شعبها سنة 
1815مــرارة الفقــر و الــذل االجتماعــي، 
بينما سنة2021 تعيشها قرية بأكملها بطلها 
األساسي هاته األسرة التي تعيش في عالمنا، 
لكن يشعرون بأنهم معزلون عنا، يصرخون 
صرخة الضعفاء و تأبى أذاننا أن تســمعهم، 
تدمع العين بالنظــر إليهم، و تكره الحياة إذا 

جال خاطرك أن تعيش كما يعيشون. 
 تجولنــا فــي القبــر أو المنــزل و هنا كانت 
الصدمــة، شــروط الحيــاة منعدمــة، المياه 
و األكل يعتبــران عملــة نــاذرة، يفترشــون 
األرض بأقمشــة بالية تغمرهــا مياه قذرة و 
أخــرى تسســبتها األمطــار التي تســاقطت 
عبر ســقفهم الهش، مما ســبب لهم أمراض 
مزمنة و حساسية لهم طوال السنة، كا يوجد 
فــي األطــراف أدوات طبــخ ال تصلح حتى 
للحيــوان. التلفاز حلم صعــب المنال أخبرنا 
الــزوج أنه بســبب هاته األوضــاع المزرية 
اضطــرت زوجتــه لخضــوع 4 عمليــات 
خطيــرة على جســدها الهزيــل و المتضرر 
آخرها عملية على الكبد أجرتها منذ أسبوع، 
كمــا أنــه ال يملك عمــال ثابتا لعــدم امتالكه 
لبطاقة اإلعفاء من الخدمة العســكرية وكا ن 
يحمل البضائع تــارة وتارة أخرى يعمل في 
البناء إال أن ظــروف جائحة كورونا ألزمته 

البيت . كما أكد أن لم يطرق بابه أي مسؤول 
ممــا أثر على نفســيته. ومشــكلة الــزوج لم 
تتوقف على السكن والكهرباء فقط، إنما جل 
تفكيره على مستقبل أطفاله الصغار وعجزه 
للمشاهدة أطفاله حفاة عراة يشاهدون أقرانهم 
بمالبس جديدة ونظيفة، وحلمهم البســيط في 
مشاهدة الرسوم المتحركة و برامج األطفال 
لكي يبحــروا بمخيلتهم إلى عالمهم الوردي. 
زيــارة الجمعيــات و المحســتين و التكفــل 
بحالتهم فور انتشار فيديو العائلة عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي كانت هنــاك هبة من 
قبل المحسنين و على رأسهم صاحبة الفيديو 
الســيدة »كثيرة غراب« كونها إنســانة أوال 

قبــل أن تكون أمينة رئيس المجلس الشــعبي 
البلــدي لبلدية عين عبيــد التي بدورها أكدت 
تلقي العديد من اإلعانات من المحسنين الذين 
لبــوا النداء مؤكدين لهــا أنهم في حالة تأهب 
إلعــادة إعمار البيت و إعطائــه روحا. وقد 
قامت الســيدة كثيرة باســتئجار بيت لهم لمدة 
6 أشــهر، كما وفرت لهم المدفــأة، والتلفزة 
وبذلك تكون حققت حلم األطفال و أسعدتهم، 
كما إشــترت غســالة للزوجــة و وفرت لهم 
المؤونة التي تكفيهم ألسابيع. اللقاء مع رئيس 
المجلش الشــعبي البلــدي. توجهنا بعدها إلى 
بلدية عين عبيد أين اســتقبلنا السيد رضوان 
عبد العالــي رئيس المجلس الشــعبي البلدي 
وإستفســرنا عن حالة العائلة و عدم إسفادتها 
من الســكن اإلجتماعــي فأجابنا بــأن اللجنة 
أعطتــه خيارين بيــن الذهاب إلــى البرنامج 
الســكني اإلجتماعــي أو البقــاء مكانه فقرر 
البقاء ظنا منه سيســتفيد من مســاعدة الدولة 
للســكن الريفــي » فونال« إال أنــه إصطدم 
بالواقــع و خصوصــا عنــد تجميــد الدولــة 
لالســتفادة من إعانات السكنات الريفية، كما 
أكد أنــه قام بزيارته الســبت الفارط و إطلع 
علــى وضعيته ووعدنا بإتمام أوراقه وإثباث 
ملكيته لــالرض و إعطائه الرخص الالزمة 
للبدإ المحســنين بتهيئة المسكن، كما طرحنا 
عليــه فكرة أن يجدوا له عمل تابث يســد به 
جوعه أكد لنا ذات المتحدث أن مشكل العمل 
هو مشــكل موجود في بلدية عين عبيد حيث 
أنــه ال توجد فرص عمل، و أن أمله منصب 
في إنجــاز الحضيرة الصناعية التي هي في 
طور اإلنجاز التي بدورها ستوفر العديد من 

مناصب الشغل للشباب العاطل عن العمل.

قسنطينة:مريم بن جامع 

تبسة : هواري غريب
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n قــال منظمــو حفــل جوائــز 
جولــدن جلــوب إن الحفــل، الذي 
يحــل موعــده فــي نهايــة فبراير 
الجاري، ســيقام فــي مدينتي لوس 
أنجليس ونيويورك بينما سيشــارك 
المرشــحون لجوائز عــن أعمالهم 
في الســينما والتلفزيون من مواقع 

متعددة في أنحاء العالم.
أجريــت هــذه التغييــرات بســبب 
جائحة كورونا التي أدت أيضا إلى 
إلغاء حفل العشــاء المترف المعتاد 
للنجوم والمشاهير في فندق بيفرلي 

هيلتون في بيفرلي هيلز.
وبــدال مــن ذلــك ســتقدم الممثلــة 
الكوميديــة تينــا فاي الحفــل على 
الهواء مباشــرة عبر قنــاة إن.بي.
ســي من قاعة رينبو في نيويورك 
فيمــا ستشــاركها إيمــي بولــر في 
تقديم الحفل من داخل فندق بيفرلي 

هيلتون.
بقيــة  إعــداد  يجــري  يــزال  وال 
تفاصيــل الحفل الــذي يقام في 28 
فيفري وســيكون أول حفل جوائز 

كبير قبيل األوسكار.

n مــرت أمــس ذكــرى 
»أم  الشــرق  رحيل كوكب 
كلثوم«، التي رحلت يوم 3 
فيفري من عام 1975م3.

 و كانت الحياة الفنية أليقونة 
الطرب في الوطن العربى، 
مليئــة باألعمــال المميــزة 
حيــث بــدأت الغنــاء وهي 
طفلة صغيرة مع والدها في 
الموالد واألفراح، وفى عام 
1922 انتقلت إلى القاهرة، 
وكونت أول تخت موسيقى 

لها في عام 1926.
ولــدت أم كلثوم واســمها الحقيقي 
فاطمــة إبراهيــم الســيد البلتاجــى 
فــي 31 ديســمبر 1898 بقريــة 
»طماى الزهايرة« التابعة لمركز 
الســنبالوين فى محافظة الدقهلية، 
كانت نقطة انطالقها عندما تعرفت 
علــى الشــاعر أحمــد رامــى ثــم 
الملحن محمد القصبجى، بدأ محمد 
القصبجــى فى إعــداد أم كلثوم فنيا 
ومعنويا مشكاًل لها فرقتها الخاصة، 
وأول تخــت موســيقى يكون بديال 
لبطانة المعمميــن التى كانت معها 
دائما، عندما شــنت روز اليوسف 
والمســرح هجوما علــى بطانتها، 
لعل هذا ما جعــل أباها يتخلى عن 
دوره كمنشــد وينسحب هو والشيخ 
خالد، بعد ذلك بعام تقريبا خلعت أم 
كلثوم العقال والعباءة وظهرت فى 

زى اآلنســات المصريــات، وعام 
1928 أصــدرت مونولوج  »إن 
كنت أسامح وأنسى اآلسية« والذي 
حقــق لها شــهرة كبيرة، لتشــارك 
بصوتها فــى فيلم »أوالد الذوات« 
شــهرة  تحّقــق  و   1932 عــام 

تجاوزت الحدود. 
في عام 1975 اســتمرت صحتها 
بالتدهور، وكانت الصحف تتحدث 
يوميــا عن حالتهــا الصحيــة. في 
الثالــث مــن فيفــري عــام 1975 
تُوفيت أم كلثوم نتيجة فشــل قلبي، 
حدٌث هــز مصر والعالــم العربي 
لدرجــة أن الحشــود فــي جنازتها 
فاقــت جنازة جمال عبــد الناصر، 
أكثــر مــن أربعة ماليين شــخص 
احتشــدوا متناقليــن نعشــها ليعبر 
المدينــة ويرقــد فــي األرض التي 

أعطتها صوتها.

n هــذه قصة المراهق البريطاني، جوزيف فالفيل )19 
عاما(، الذي تقول عائلته إن وضعه كان مأساويا للغاية قبل 

أن يطرأ عليه تحسن محدود.
وكان جوزيف، العاشق للرياضة والضاحك أبدا، كما تصفه 
عائلته، يســير في الشــارع في األول مــن مارس 2020، 
عندمــا صدمته ســيارة مســرعة في منطقة ستافوردشــاير 
غربــي بريطانيــا، وذلك قبل أســابيع من دخــول البالد في 

إغالق عام.
وأصيــب جوزيف بجروح خطيــرة في دماغه، التي تعرف 
باســم »إصابة الدماغ الرضحية«، مــا أدى إلى دخوله في 

غيبوبة طويلة.
وفقد جوزيف وعيه بصورة كاملة ألشهر طويلة.

وفي ذلك الوقت، لم تكن أخبار جائحة كورونا قد انتشــرت 
على نطاق واسع في العالم، كما في الشهور الالحقة.

وبعدمــا بات أمل التقدم الطبي في حالــة جوزيف معدوما، 

نقــل مــن المستشــفى إلــى دار رعاية، ومنعــت عائلته من 
االقتراب منه، بسبب إجراءات فيروس كورونا، ولم يكونوا 

يشاهدونه إال عبر تطبيق »فيس تايم«.
وتقول عائلته إنه أصيب المرة األولى في المستشــفى خالل 
2020، والمــرة الثانيــة في مطلع العــام الجاري 2021، 

وربما عن طريق الطواقم الطبية المشرفة على حالته.
وتذكر العمة ســالي: »لقد كان وضعه ســيئا جدا في المرة 
األولى التي ثبتت إصابته بفيروس كورونا«، مشيرة إلى أن 

األطباء لم يكونوا متأكدين أنه سينجو من الموت.
وأضافت »بســبب كورونا ومشــاكله الطبية األخرى، كان 
األمــر مدمــرا«، لكنه تمكن مــن النجاة من الوبــاء الفتاك 

مرتين.
وتأمــل العائلة أن يســتمر في طريقه إلى الشــفاء وقد بدأوا 
فــي جمع األمــوال للعالج والمعــدات عندمــا يحين الوقت 

المناسب.

n أعلنت سلســلة مطاعم الوجبات الســريعة 
مالــي  حافــز  تقديــم  األميركية ماكدونالــدز 
ســاعات   4 عمــل  أجــر  يعــادل  إضافــي 
لــكل عامــل مــن عمالهــا لتشــجيعهم علــى 
الحصــول علــى اللقــاح المضــاد لفيــروس 
 كورونــا المســتجد في أســرع وقــت ممكن.

وحسب صحيفة شــيكاغو تريبيون األميركية 
فإن هذا الحافز متاح ألطقم المطاعم المملوكة 
للسلســلة في الواليــات المتحــدة، مضيفة أن 
حوالي 5 في المائــة من إجمالي عدد مطاعم 
ماكدونالدز في الواليات المتحدة وعددها 14 

ألف مطعم مملوكة للشركة.
يأتــي ذلك فــي الوقت الذي اتخذت شــركات 
أخــرى عديدة في الواليــات المتحدة خطوات 
مماثلة. وكانت سالسل متاجر دوالر جنرال، 
وألــدي، وتريدر جوز ومطاعــم درادين التي 
تمتلك سلســلة أوليف غاردن قــد أعلنت منح 
 عمالهــا حوافــز ماليــة لإلســراع بالتطعيــم.

و لإلشــارة فــإن حوالي 10 ماليين شــخص 
حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
المســتجد منــذ التصريح باســتخدام اللقاحات 
في ديســمبر )كانون األول( الماضي، حسب 
مؤشر بلومبرغ لمتابعة التطعيم ضد كورونا. 
ماكدونالــدز  مطاعــم  سلســلة  أن  يذكــر 
شــيكاغو  مدينــة  فــي  مقرهــا  الموجــود 
ال  األخــرى  الشــركات  مثــل  األميركيــة 
 تعتزم فــرض التطعيم إجباريــا على عمالها.

وكانت ماكدونالدز وهي أكبر سلســلة مطاعم 
وجبــات ســريعة فــي العالــم قــد تعرضــت 
النتقــادات واســعة من جانب نشــطاء حقوق 
العمال بدعوى أن ظــروف العمل لديها أثناء 
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد تعرض 

هؤالء العمال لخطر اإلصابة بالفيروس

حفل الجولدن جلوب 
يف مدينتني والمشاركة عن بعد

وفاة الممثل األمريكي داسنت 

46 عاما عىل رحيل كوكب الرشق أم كلثوم
»ليلة رسقة كيم كارداشيان يف باريس«.. كتاب جديد بقلم لّص

مأساة مراهق.. أصيب بكورونا مرتني أثناء الغيبوبة

»ماكدونالدز« يرصد مكافأة 
مالية لكل عامل يتلقى لقاح كورونا

n »هو فالموت و عينيه فالحوت« أي أنه على 
حافــة الهالك و فكره مشــغول بمباهج الحياة ، » 
ياكل فالمســوس و يجبد فالمدسوس« أي يأكل من 
طعام البيت و يكشف أسرار البيت الذي أكل فيه ، 
أمثال شــعبية جزائرية يعود عمرها آلالف السنين 
، كنز شــفوي حافظ عليه الجزائريون للتعبير عن 
حاالت و مواقف معيّنة بطريقة حكيمة و طريفة.

و تنتمي األمثال الشــعبية إلى التراث الشعبي الذي 
يعتبر مركب خصب من الثقافة المادية و الروحية 
لكل شــعوب العالم و التي تكشــف في مجملها عن 
هوية :لشعب و خصائصه و حضارته. أما المادي 
فهو فلكلور في غالبيته يشــمل اللبــاس التقليدي و 
الرقص و الفنون التقليدية و غيرها  ، أما المعنوي 
أو الروحــي فالمقصود به الفنون القولية الشــفوية 
منها و المدونة و منها األمثال الشعبية التي يزخر 
القاموس الشــفوي الجزائري بالمئات منها التي لم 
يعــرف بعــد ألي فترة زمنية تعــود ، و التي على 
الرغــم من أنها ضاربة فــي عمق التاريخ لكنها ال 
تزال صالحة حتى وقتنا الحالي حيث تم تناقلها من 
جيــل إلى أخر عبر أفواه الجدات إلى آذان األحفاد 
من خالل كلمات جميلة لمعان عميقة ، فقالوا أيضا 

للداللــة على التركيز على ما يهمــك دون أن تأبه 
إلــى أحد أو شــيء : »إذا حبك القمر بكمالو واش 
عنــدك فالنجوم إذا مالــو« و عبروا عن الفضولي 
الذي يحاول فهم كل شــيء حتــى الذي ال يعنيه و 

يحب االستماع ألحاديث اآلخرين فقالو : » الهدرة 
بين اثنين و الثالث بال وذنين ». 

لتبقى األمثال الشــعبية كنزا شفويا معبرا عن مدى 
أصالة المجتمع الجزائري و ترابط أجياله.

n مــا الذي وقع بالضبط فــي تلك الليلة التي تم 
فيها احتجاز وسرقة النجمة األمريكية الشهيرة كيم 
كارداشــيان في غرفة فندق فخم في قلب العاصمة 
الفرنســية باريــس؟ هذا ما سيكشــف عنــه كتاب 
يصدر قريبا بقلم أحد أعضاء العصابة الفرنســية، 
التــي خططت ونفذت لهــذه الســرقة المثيرة التي 

تناقلتها بكثافة وسائل األعالم الدولية آنذاك.
ويتعلــق األمر بيونس عباس أحد أعضاء العصابة 
الذي وضع اللمســات األخيرة على كتاب بعنوان: 
»احتجــزُت كيــم كارداشــيان« ونشــرت بعــض 
مقاطعه مجلــة »كلوزر« الفرنســية المتخصصة 
في أخبار النجوم والمشــاهير، وفق »مونت كارلو 

الدولية«.
ويــروي الكتــاب تفاصيل تلك العمليــة التي قامت 
بها العصابة المكونة من خمســة أشخاص تتجاوز 
أعمارهم الســتين عاما حين اقتحموا غرفة الفندق 
الفخــم متنكريــن في هيئــة عناصر من الشــرطة 
الفرنســية وكبلوا كارداشيان وسكرتيرتها الخاصة 

قبــل أن يســرقوا حلــي ومجوهــرات وأغــراض 
النجمــة األمريكية، التي لــم تبد أية مقاومة بعد أن 
أدركت أن أفراد العصابة يســتهدفون السرقة فقط 

دون إيذائها.
وحسب الكتاب، فإن العصابة قامت بتخطيط دقيق 
لعمليــة الســرقة، وتمكنــت من تجميــع معلومات 
مهمة حول الفندق وموقع الغرفة والتدابير األمنية 
المتخــذة لحماية كارداشــيان باالعتمــاد على عدة 

زبائن مسنين يعرفون الفندق جيدا.
كمــا تطرق اللــص الكاتب إلى مختلــف المراحل 
التي تمت بها عملية الســرقة والكيفية المثيرة التي 
غادر بها من الفندق بسالم على متن دراجة هوائية 
من أجل تفادي رجال األمن الذين هرعوا بســرعة 

إلى الفندق.
وحســب محامــي اللص الســتيني لن يشــكل هذا 
الكتاب خرقا ألطوار المحاكمة التي ستجرى قريبا 
فيمــا يخضع أفــراد العصابة حاليا إلى الحراســة 

رهن اإلقامة الجبرية.

لم تفقد األمثال الشعبية مكانتها كموروث ثقافي و فني، يلجأ إليه الكثيرون كمتنفس لمشاكلهم والمعّبر عن همومهم، و هو ما 
يمكن رصده بسهولة من خالل التداول الملفت ألقوال األولين عبر مواقع التواصل االجتماعي التي يتسابق فيها المتسابقون لنشر 

ما يترجم مزاجهم و حاالتهم النفسية. 

 لم يختلط باآلخرين ولم يعانقهم، بل كان غارقا في غيبوبة عميقة، ومع ذلك أصيب بفيروس كورونا المستجد »كوفيد19-« مرتين.

األمثال الشعبية أفضل لغة 
لترجمة المزاج عبر مواقع التواصل

قسنطينة : سرور بوحزام
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17عين على الثقافة والفن

n اســتملت جامعة محمد لمين دباغين )ســطيف2 ( 
في إطار الطبعة الوطنية الخامســة لإلبداع الطالبي في 
الشــعر 124 عمال من 58 جامعة عبر الوطن، حسب 
ما علم يوم الثالثاء من المدير الفرعي لألنشطة العلمية 
والثقافية والرياضية بذات الجامعة، عز الدين الربيقة .

وأوضــح نفس المصــدر لــوأج أن المديريــة الفرعية 
لألنشــطة العلمية و الثقافية و الرياضية المشــرفة على 
تنظيــم هــذه التظاهرة الوطنيــة قد اســتلمت عبر لجنة 
التحكيم 124 عمال شعريا من 58 جامعة عبر الوطن 

و من مختلف االختصاصات .
وأضــاف نفس المصدر أن هذه الطبعة لم تنحصر فيها 
المشــاركة على طلبة كليات اآلداب و العلوم اإلنســانية 
فقط بل شــملت مشــاركات كثيرة من كليــات الطب و 
الصيدلــة  وحتى من مــدارس عليا فــي اإلعالم اآللي 

والصناعات الغذائية وغيرها .
وقد حظيت المســابقة حســب السيد عز الدين ربيقة منذ 
اإلعــالن عنها باهتمام الفت من طرف طلبة الجامعات 
رغم اقتصار و حصر المشــاركة على جنســي الشــعر 
العمــودي وشــعر التفعيلــة و أن ال يخــرج موضــوع 

المشاركة عن مجال »الوطنيات« .
كمــا ســمحت لجنة التحكيــم بمشــاركة 5 طلبة من كل 
مؤسســة جامعية بنص واحد فقط، على ان يكون جديدا 

ولم يسبق لصاحبة المشاركة به من قبل .

واعتبر الســيد ربيقــة أن العدد المعتبر للمشــاركات و 
تنوعها »يعد مؤشــرا إيجابيا« و أن مرحلة التصفيات 
األوليــة ســتنطلق يوم غــد األربعاء حيث ســيتم مبدئيا 
إبعاد المشــاركات التــي ال ترقى للمنافســة لتبدأ بعدها 
عملية تصفيــة األعمال، وفقا لشــروط ومعايير علمية 
أدبية بإشــراف لجنة التحكيــم التي تتكون من مختصين 

في المجال .
وأفــاد المتحــدث كذلك بأن لجنــة التنظيم قــد اختارت 
اليــوم الوطنــي للشــهيد الموافق ل18 فيفــري من كل 
ســنة كمحطــة رمزية تاريخية إلعــالن النتائج وتكريم 

المتوجين بالمراتب الثالث األولى .
بدوره اعتبــر رئيس لجنة التحكيم األســتاذ عبد المالك 
بومنجل أن هذه المبادرة تعد لبنة مهمة لصقل المواهب 
الطالبيــة وفتــح مجال اإلبــداع أمام طلبــة الجامعات.
األحزان( و)انتهى التحقيق( و)ليالي الصبر( و)درب 

الجدعان(.
يذكــر أن الفنان الكبيــر هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا 
مع شــركة سينرجى على المشاركة في الجزء الثاني 
من مسلسل »االختيار«، من بطولة النجمين الكبيرين 
كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني 
سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خالل 

موسم رمضان المقبل.
مريم .ب

n وأشــار أديــب إلــى أن رحيل 
يوسف كان ألسباب سياسية، مؤكدا 
أن مصــر علــى أعتــاب انفتاح في 
المناخ السياسي، ليشمل المعارضة 
غير المتورطة في العنف، حســب 
تعبيره، وأن المخرج المصري كان 
من أبــرز رجال ثــورة 30 جوان 

2013، حسب وصفه.
وتزامــن غيــاب خالد يوســف في 
فيفري 2019 مع تســريب مقاطع 
فيديــو -نســبت إليــه – جمعته مع 
ممثلتين شــابتين في أوضاع مخلة، 
وقامــت الممثلتان الحقا باتهامه في 
تحقيقات النيابة -وحسب ما جاء في 
التحقيقــات- بأنــه قــام بتصويرهما 

بقصد االبتزاز.
فــي المقابــل، أكــد خالــد يوســف 
المنســوبة  الفيديوهــات  حينهــا أن 

إليه تم نشــرها عقب إعالنه رفض 
التعديــالت الدســتورية التي تهدف 
إلى تمديد حكــم الرئيس عبد الفتاح 
السيســي حتى عــام 2030، وقبل 
تحويله إلى النيابــة للتحقيق، غادر 
يوســف مصر متجها إلــى باريس 

بصحبة زوجته وأبنائه.
وفي جويليــة 2019، صدر قرار 
بإخــالء ســبيل الممثلتيــن، بعد أن 
وجهت لهما تهمــة التحريض على 

الفسق والفجور.
لــم يجد اإلعــالن عن عــودة خالد 
يوســف الترحيــب المتّوقــع، فقــد 
هاجم مغــردون اإلعالمــي عمرو 
أديب بعــد ترحيبه بعــودة المخرج 
المصري، مؤكدين أن الخالف كان 
سياســيا، عالوة على تّورط يوسف 
فــي قضايــا أخالقيــة، وبــأن فتــح 

المجال السياســي يجب أن يتضمن 
معارضين حقيقيين.

وحســب مواقع مصرية، فإن قرار 
الســماح بعــودة خالــد يوســف إلى 
مصــر جــاء بعــد مفاوضــات مع 
الســلطات بعــدم مالحقتــه قضائيا 
أو توقيفــه مــن األجهــزة األمنيــة 
المصريــة، خاصــة أنه لــم تصدر 
ضده أحــكام قضائية، ويتمتع بكافة 
حقوقه كمواطن في التنقل والسفر.

فــي حيــن تعهــد لهم خالد -حســب 
المصادر نفســها- فــي المقابل بعدم 
المشــاركة في أي نشــاط سياسي، 
بل ســيركز على عمله في الســينما 
فقط، على أن يعود إلى مسقط رأسه 
فــي محافظة القليوبية لقضاء بعض 
الوقــت مع عائلتــه، قبــل أن يعود 

للقاهرة لممارسة مهام عمله.

عودة المخرج المرصي خالد يوسف لبالده تفجر جدال سياسياالطبعة الوطنية لإلبداع الطاليب يف الشعر 
استالم 124 عمال من 58 جامعة

n *حدثنــا عن مشــاركتك يف مســابقة »أمري 
الشعراء« يف موسمها التاســع، و بماذا سيتميّز 

تقي الدين كشاعر  يمثل الجزائر؟ 
مشــاركتي في أمير الشعراء كانت تتويجا لسنوات طويلة 
مــن العمل و التجربة في الشــعر واألدب، و هي النتيجة 
المنطقية لشــاعر مثلي كّرس نفسه لصقل موهبته األدبية 

من بداياته إلى يومنا.
و فيما يخص تمثيلي الجزائر في هذه المسابقة، هذا يطرح 
ســؤاال مهما تكــون وزارة الثقافة طرفا أساســيا فيه: هل 
سمعت الوزارة أنني الجزائري الوحيد في هذا البرنامج؟ 
هل كلّفت نفســها الســؤال عن ظــروف تنقلي باعتبار أن 
الحــدود مغلقة؟ معــذرة ولكني بهذا المنطق أمثل نفســي 
فقط و كل من أحبني و دعمني و وقف معي، أصدقائي و 
عائلتي و الســيد الوالي المحترم أحمد عبد الحفيظ ساسي 

الذي وقف معي و يسر أمر عبوري الحدود.
*هل من املشــاركني يف املســابقة من يخشاه تقي 

الدين و ملاذا؟
كل المشتركين في البرنامج محترمين والدليل أنهم تأهلوا 
من بين مئات المشــتركين من الوطن العربي، لذا فمسألة 
المنافســة تبقى نســبية و الحكــم للنص و للجنــة التحكيم 

والجمهور.
*يثري كل ما تنظمه من شعر اهتمام املتلقني، فمن 

أين كسبت موهبة انتقاء املواضيع و النظم أيضا؟
اختيــاري لمــا أكتــب نابع مــن كوني كائنا يعيش وســط 
لة  واقع ال يتجّرد منه وال ينأى عنه، أكتب عما يثير أســئِ
اإلنســان سواء كان مثقفا أم كان بسيطا باحثا عن الوجود 

في بالد هللا، و قارئي مخطئ إن اعتقد أنني لست هو.

*يدفعنا لفضول ملعرفة سر اهتمامك و مشاركاتك 
الكثرية يف املســابقات األدبية ، و ماذا أضافته لك 

التتويجات املختلفة؟
كما سبق و ذكرت إن اختبار مدى تفّوق النصوص هو ما 
يدفعني إلى المشاركة في المسابقات و الجوائز، و تتويج  

يزيدني  ثقة و إصرارا للمواصلة.
*حزت عديــد الجوائز علــى املســتوى الوطني و 

العربي، فأي منها تعتز بها أكثر ؟

أكثر الجوائــز التي أعتز بها تلك التي كانت في بداياتي، 
فهــي كانت مفتاحي لدخول عالم األدب و اكتســاب الثقة 
ألن مــا أكتبه يســتحق النضال من أجلــه، القيمة الحقيقية 

للجائزة هي الرضا عن النفس.
*هناك من ينتقد اللهث وراء الجوائز واملســابقات 

املادية و يعتربها مقربة لإلبداع، فما رأيك أنت؟
الجوائز ليســت مقبرة لإلبداع،من يقول هذا يمنع بشــكل 
ضمني أن يمنح الشــعراء ) الشباب منهم خاصة( فرصة 
إثبــات ذواتهــم، و الصراحــة إن الجوائــز على اختالف 

معاييرها تبقى دعما ماديا و نفسيا كبيرا ألي شاعر، فهي 
اعتــراف اآلخر بإبداع الشــاعر و هــي الدفعة التي تبقيه 

قدما في مسار اإلبداع.
*تتنــوّع قصائدك بني العمــودي و التفعيلة أين 

تجد نفسك أكثر؟
الشــعر بنوعيه العمودي والحر عالم يســتفزك لكي تلبس 
مواضيعك ما تشــاء من األشكال، القصائد العمودية تعبّر 
عن الهوية األصيلة للشــعر و قصائد التفعيلة فضاء أكثر 
عذوبة واتســاع لالسترســال في شرح فكرة أو شعور أو 
قضيــة، أحيانــا الموضوع هــو من يفرض عليك شــكل 
القصيــدة، لكنهــا ال بــد أن تكون شــعرا موزونــا يحترم 

معايير الجمال و القصيدة.
*لكن ثمة من يرى أن الشعر الحر تحوّل إىل حجة 

للبليد فهل تشاطرهم الرأي؟
الشــعر الحر لمن يعرفه حق المعرفة و يتمكن من تقنياته 
هو نفس واســع في صدر الشــاعر لكتابة آماله و آالمه و 

اإلنسان فيه و اآلخر الواقعي و المجّرد.
الشعراء الملهمون ليسوا بالضرورة أسماء، هم نصوص 
، كل نص يجعلك تصاب بالدهشــة هو نص ملهم، و هو 

مرتكز لكتابتك لنص قادم أكثر روعة.
 *مَن مِــن الشــعراء يلهم تقي الديــن و من يف 
تقديرك أضفى بصمة جديدة على الشعر بالجزائر؟

الشــعر في الجزائر بخير، ال أريد أن أذكر أســماء دون 
أخرى ألني بحق ممتن لشعرائنا الذين يكتبون و يشّرفون 
األدب العربــي و يثرونه بنصوصهم التي ســتكون ذخرا 

لجيل قادم مؤمن بالشعر و بالقضية.

الشاعر تقي الدني نب عمار لـ عني الجزائر

قال الشاعر مصعب تقي الدين بن عمار المتّرشح الجزائري الوحيد في الطبعة التاسعة لمسابقة »أمير الشعراء« بإمارة أبو ظبي، بأن وزارة 
الثقافة لم تكلّف نفسها السؤال عن ظروف تنّقله و الصعوبات التي واجهها بسبب غلق الحدود.

ابن والية قسنطينة الذي حاز عديد الجوائز األدبية تحدث في حوار لـ عين الجزائر عن سر مشاركاته الكثيرة في المسابقات األدبية داخل و خارج 
الوطن، و سبب اختياره للشعر الحر و العمودي و مصدر إلهامه...

أثار اإلعالن عن عودة خالد يوسف إلى مصر خالل الفترة المقبلة حالة من الجدل، وهو ما كشف 
عنه اإلعالمي عمرو أديب من خالل برنامجه »الحكاية«.

مشاركتي في »أمير الشعراء« ستزيدني
 ثقة  وسأمثل نفسي و من دعمني فقط 
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حاورته مريم بحشاشي 
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االحتفال بأعمال بايا محي الدني باإلمارات العربية المتحدة

n وتحت عنوان » تأمالت ..في زمن الجائحة 
» قدمــت خمــس مقــاالت بأقــالم صحافييــن و 
باحثيــن وجامعيين من بينها مقــاال بعنوان »نحن 
وكورونــا.. الصدمة وما بعد الصدمة«، للصحفي 
أســامة أفــراح و مقــال أخر بعنــوان »كوفيد 19 
والهويــة: العلم والتأويــل الجديد للديــن والقيم«، 
للباحــث بومدين بوزيد كما ســاهم أيضــا في هذا 
الموضــوع الجامعي عبد الــرزاق بلعقروز بمقال 
عنونــه ب »الثقافة والجائحة: مــاذا قّدمت الثقافة 

إلنسان الحجر الصّحي؟«.
ومــن بين المقــاالت التي تضمنها العدد مســاهمة 
للدكتــور اليامين بــن تومي حول مشــروع محمد 
أركون الفكري بعنوان المداخل التأسيسية لمشروع 
أركون خاصة آراءه بشان » إعادة بناء في مسالة 

االستقالل و إشكالية األمازيغية«.
وعادت المجلة بالذاكرة في هذا العدد إلى مسارات 
السياســي و المــؤرخ و الكاتب مولود قاســم نايت 
بلقاسم من خالل مقال بعنوان » مولود قاسم نايت 

بلقاسم: فيلسوف اإلنية«.
كمــا ســيجد القارئ فــي العدد حوار مــع الروائي 

و المترجم محمد ســاري أجرتــه معه الصحفية و 
الشــاعرة نوارة لحرش ، تحدث فيه عن مســاراته 

المتعّددة و المتنوعة في مختلف الفروع األدبية.
ق/ث

n و ســيتم اســتضافة أكثــر مــن 
70 عمــال، بما فيهم لوحات فنية من 
المعرض األول الــذي نظمته الفنانة 
فــي باريــس ســنة 1947 ، ألول 
مرة في متحف الشــارقة للفنون، في 
معــرض فردي يســلط الضوء على 
المشــوار الغنــي لبايــا محــي الدين 
وســيعرض إلى 60 عاًما من الحياة 

الفنيــة التي ميــزت المشــهد الثقافي 
الجزائــري وســمحت بتطــور الفن 
المعاصر ال سيما في العالم العربي.

ولــدت بايا محي الديــن عام 1931 
في برج الكيفان )الجزائر العاصمة( 
، واســمها الحقيقــي فاطمــة حــداد، 
حيث بدأت بصنع نماذج شــخصيات 
وحيوانــات رائعــة من الطيــن، قبل 

اللوحــات  رســم  علــى  تشــجيعها 
وافتتحت معرضها األول في باريس 

سنة 1947.
فــي ســنة 1963 ، شــاركت فــي 
الجزائريين«  »الرســامين  معرض 
الذي نظم لالحتفال بالذكرى التاسعة 
الندالع حرب التحرير، ثم شــاهدت 
أعمالها القديمــة تٌعرض في متحف 

الجزائــر العاصمــة و أعمالها اآلن 
معروضــة في تيزي وزو ، و عنابة 
، و باريس ، و مرســيليا وبروكسل 

وفي العالم العربي.
و تعتبر بايا محي الدين من مؤسسي 
»فن التصوير الجزائري الحديث«، 
و كانت ضمن مجموعة فناني »جيل 
1930« ، الُمتكونة من بين الفنانين 
التشــكيليين اآلخرين أمثــال ، محمد 
أكســوح ، عبــد هللا بن عنتــر ، عبد 
القــادر قرمــاز ، محمــد إســياخم ، 
ســهيلة بلبحار ومحمد خدة وشكري 

مسلي.
 ، الســاذج  اإللهــام  ، ذو  و عملهــا 
هــو وفرة مــن النباتــات وبهجة من 
األلــوان الزاهية لخلق عالم ســحري 
تســكنه الطيور واآلالت الموســيقية 
والشخصيات النسائية بفساتين فخمة.
و تم حفظ العديــد من األعمال الفنية 
لبايــا محي الديــن ، التي توفيت عام 
1998 فــي البليــدة ، باإلضافة إلى 
المتاحــف الجزائريــة و فــي لوزان 
)سويســرا( فــي »مجموعــة الفــن 
الخــام« و فــي الدوحة )قطــر( في 
»متحــف الفــن الحديــث«، و فــي 
باريس فــي معهد العالم العربي ، أو 
فــي باماكــو ، في المتحــف الوطني 

لمالي.
واج

الثقافية  للتظاهرة  الحادية عشرة  الطبعة  الدين خالل  بايا محي  الجزائرية  التشكيلية  الفنانة  تنظيم معرض ألعمال  المقرر  من 
العربية المتحدة(، من 24 فيفري إلى 31 جويلية  »االنطباعات المستدامة« الذي تنظمه »هيئة متحف الشارقة« )اإلمارات 

2021، حسبما أعلن عنه المنظمون على الموقع االلكتروني للحدث.

»فواصل«..ميالد مجلة 
ثقافية جديدة 
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n المسرح مدرسة مفتوحة على 
الركــح يمارس الممثل كل األدوار 
التــي يســتقيها من الحيــاة يلخص 
اليومــي باللغــة والحركة بتقاســيم 
الوجه و  التعابير التي تحفر القلب 
وتهز الجمهــور من مكانه جمهور 
يبحــث عنه فــي النصــوص التي 
تتحــول إلى مشــاهد حقيقية تشــده 
من رأســه وحواسه فيظل مشدوها 
يقظا لصيقا بكل لحظة يصدرها له 
الممثل إلى أن يصدق بأن من يقف 
على الخشــبة هو نفسه الجالس في 
المقعــد األمامي أو الخلفي بصريح 
العبارة أنه من يؤدي هذا الدور أو 
اآلخر بتلك الحرفية المجسدة على 
مســتوى اإلحســاس العميق يقول 
الشاعر و وليم شكسبير المسرحي 
الكبيــر‹ الزمــن بطيء جــداً لمن 
ينتظر .. سريع جداً لمن يخشى... 
طويل جداً لمن يتألم... قصير جداً 
لمن يحتفل لكنه األبدية لمن يحب. 
الدنيا مســرح كبير ، وكل الرجال 
والنســاء مــا هم إال ممثلــون على 
هذا المســرح . كم نحن بحاجة إلى 
مسرح قوي عبارة كثيرا ما رددها 
طلبة المســرح ألن قوة المجتمعات 
تكمــن في قوة مســارحها االرتقاء 
بالذوق العام تفتيت األلم والحرمان 
تصعيد الوضــع الفكري وصناعة 
الكاتب المســرحي  الحلم يلخصهم 
بفنيــات عالية عندمــا يملك الرغبة 
المســارح مشرعة  واإلرادة ويجد 
حلبــات  عــن  بعيــدة  ومشــجعة 
الصــراع واأليادي المفســدة التي 
كرســت التفاهة وأعلت من شــأن 
القبح الذي أفنى الحركة المسرحية 
وجعلهــا مهــددة في زمن مشــاهد 
الســندويش و) التيكتــوك ( الفراغ 
حاولنــا  كلمــا  بالفــراغ  المحشــو 
شطب األســود من أرشيف األمس 
وتجاوز اســتحضار صور عشرية 
الدم وجدنا أنفسنا في صلب الحنين 
نقضم أصابع الوقت الذي خسرناه 
نرتشــف فقدنا وعجزنا في أقســى 
مرحلــة مــرت بهــا الجزائر قصة 
الوجــع الغزيــر الذي عشــناه يوم 
اغتيــال الفنــان القديــر عزالديــن 
مجوبــي نجــم مســرحية »حافلــة 
تسير« الذي خاطب قاتليه الشابين 
وهــو يلفظ أنفاســه: »قتلتماني في 
باطــل«. توقفت الحافلة في مفترق 
الوطــن وبقــي المســرح يتيما قال 
الممثــل دريس شــقروني لـ جريدة 
»الحياة« في السنوات الماضية إن 
المسرح تأثر بشكل واضح باغتيال 
عزالديــن مجوبــي أشــهر وأقــدر 
الممثليــن الجزائرييــن والمخــرج 
الكبيــر عبد القــادر علولة صاحب 
التي أدهشــت  رائعة »األجــواد« 
النقــاد العرب واألجانــب في أكثر 
مــن تظاهــرة مســرحية. مجوبي 
وعلولة يمثــالن وحدهما »تاريخاً 

مسرحياً جزائرياً وعربياً فريداً من 
نوعــه بحكم موهبة األول والنزعة 
اإلنســانية والفنيــة التأصيليــة عند 
الثانــي« علــى حــد تعبيره.وعبر 
بــوزرار عــن الموقــف البطولي 
الذي أبداه زمالؤه بقوله أن النشاط 
المســرحي الذي اســتمر في مطلع 
التســعينات ليــس أمــرا عادياً بكل 
المســرح  نســاء  »إن  المعاييــر: 
ورجالــه الذيــن بقــوا فــي الوطن 
بهــول  المواطنيــن  ككل  أصيبــوا 
الفاجعــة وتأثــروا بالحيــاة اليومية 
التي أصبحت ال تطاق وعلى رغم 
ذلــك اجتهــدوا وثابروا فــي حدود 
والمتاحــة  المتوافــرة  اإلمكانــات 
وقدمــوا أعماال أعــادت الجمهور 
إلى المسرح، ولهذا أعتبر شخصياً 
وطنيــاً«.  حدثــاً  مســرحية  كل 
وأضــاف انــه خالفــاً لمــا روجته 
وســائل اإلعالم الغربية، لم تتوقف 
الحياة الثقافيــة والفنية واألدبية في 
الجزائــر وبقــي معظم المنتســبين 
إليهــا يعملــون مخاطريــن يوميــاً 
بحياتهــم ومواجهين تحدي الموت. 
التشــبث بالمســرح يعني التشــبث 
بحياة أجمل رســم لخريطة الضوء 
وسط عتمة التعب اليومي والجري 
وراء الخبز وكيــس الحليب النادر 
محاولــة للنجاة من مآســي الروح 
وعذاباتها ولكن هل يعيش المسرح 
اليــوم زمن التراجــع، ما هي نقاط 
الضعف والمشكالت التي يعانيها؟ 
أســئلة أجاب عنهــا الدكتور طالل 
درجانــي في أحدى أهم محاضرته 
»زمــن التراجــع، غيــاب النــص 
واإلخــراج« بدعــوة مــن النــادي 
الثقافي العربي والمســرح اآلخر، 
فــي اليــوم العالمي للمســرح، في 
عميــد  ومشــاركة  النــادي  مقــر 
معهد الفنون الجميلــة في الجامعة 
اللبنانيــة الدكتــور محمــد حســين 
الحاج. قدمت اللقاء الكاتبة نيرمين 
خرســا، وتطّرق العميد الحاج إلى 
دور المســرح، معتبراً أن »تشكل 
الوعي المسرحي يساعد في تظهير 
إشــكاليات الحياة ولحظ مســاراتها 
وإيجــاد مخارج لحالتنــا وقرفنا«. 
وتحدث عن معهد الفنون وأساتذته 
و متخرجيــه ودورهم اإليجابي في 
الحفــاظ علــى المســرح وتطوره، 
وعن »أهمية المسرح الذي يعكس 
مضمون الفكر اإلنســاني«. مما ال 
غــرو فيه أن الجزائــر ككل الدول 
العربية تتوق إلى بناء مسرح يليق 
بمرجعيتها التاريخية وتراثها الفني 
الــذي ال يختلــف عليه أحــد بأنها 
رائدة في هذا المجال الفني الخاص 
و الراقــي ينقصهــا اإلرادة وقــوة 
التغييــر ونفض الغبار عن مســار 

طويل محفوف بالدم والحلم

بقلم لطيفة حرباوي 

جوانيات

فراغ محشو بفراغ

على وتر الشعر 
نقاط من رماد 

إنِّي ومْنك أناجي ذاك
مْرتحــل وذاك دربــي ومالــي ال 

أطيق
 غدي

 وجْمَر ناري يذيب القْلب ما 
التهبت 

ضلوع شوقي وحالي ذاك 
معتقدي 

اليس خوفي الذي أبقى فمي 
خرساً وكاد يُْرمي بنا في بؤرة

 الحسِد 
أليس ِصدُق الجوى أضحى

 يُرى ثمال 
وقول من يّدعي جهرا مدى 

األبِد
 نعْم وقْد جرفتني صْبوًة ألفت. 

سهاد لْيِل إذا ما أُدركت مددي 
نسيت عمرا بغير الوصل 

منتقدا 
وعْدُت من غيهب النسيان

 بالسنِد
 أعلنت بْعد صروف الّدهر 

مْنتصرا 
على نواِئب ِقْفَر العمر 

معتمِدي 
الشاعرة فضيلة زميط

برنامج افرتايض ثري لمرسح أم البواقي
أم  الجهــوي  المســرح  ســّطر   n
البواقــي برنامجا افتراضيــا ابتداء 
من يوم أمس إلى غاية 7من شــهر 
فيفــري الجــاري، فــي إطــار أيام 
المسرح المحترف للطفل في طبعته 

الثانية.
وتحمل الطبعــة الثانية برامج ثرية 
لجمهور األطفال بمشــاركة مسارح 
جهوية أيضا منها قسنطينة ،بسكرة 
، تيــزي وزو ،إلى جانب المســرح 
المحتضن لهذا البرنامج االفتراضي 

مسرح أم البواقي.
 ويشمل البرنامح عروضا مسرحية 
متنوعــة منهــا مســرحية »سمســم 
وعروس البحر« ،«منال وساحرة 
لؤلــؤ«،«  ،«القطــة  الرمــال« 
الدميــة »،باإلضافة إلــى مجموعة 

من قصــص األطفال نذكــر منها« 
أنــت صديقي« ،«القفــزة الكبيرة« 
الثعلــب«  ورأس  ،«الثعلــب 
،«إعصار الغابــة« ،«مفتاح الكنز 
»،إلى جانب تنظيم جلســات لنادي 
أفــالم الفن الدرامــي بمعية مؤلفين 
و مخرجين كشــيلي رشيد ،عاشور 

بوراس ، سيف الدين بوهة.
 و قد خصصت عروضا مســرحية 
للكبار إلى جانب بعض الكتب التي 
المنصة  المســرح عبــر  عرضهــا 
االفتراضية لمتابعيه بعنوان »حِمل 
كتابك المسرحي« يضم الرموز في 
الفن ،النقد الفني ،المنهج العلمي في 
تربية الممثل ،المســرح في الوطن 

العربي
 دالل بوعالم

تضمن العدد التجريبي من المجلة الشهرية »فواصل«التي تعتني بالشأن الثقافي مواضيع تنّوعت بين الفكرية 
و الفنية مع تخصيص ملف لجائحة كورونا التي تعد من مواضيع الساحة التي شغلت العالم.



عين على اإلقتصاد

n نصت الشــريعة الغــراء على الكثير من 
القيــم التي ال يمكن حصرهــا كلها هنا، لذلك 
سنركز على القيم اآلتية: نية الخير والحرص 
علــى نقاء الســريرة: فنية الخيــر تعني حبه، 
وتعنــي التطلــع إليه، والطموح إلــى تحقيقه، 
والتطلع إلى الخيــر يدل على خيرية المتطلع 
وكرمه ونبله، وإن ذلك يشكل شيئا أساسيا في 
حياة األســرة المسلمة. فالمســلم يعمل الخير، 
ويمضي في طريقه، فإذا لم تساعده الظروف، 
فإنه ينويه، ويسأل هللا أن يهيئ له السبيل إليه، 
فيكــون لــه أجــره ، وقد قال صلــى هللا عليه 
يِّئاِت ثمَّ  وســلم: »إنَّ هللاَ كتب الحســناِت والسَّ
ـن ذلك ، فمن همَّ بحســنٍة فلــم يعَمْلها كتبها  بيّـَ
هللاُ لــه عنــده حســنًة كاملًة ، فإن هــو همَّ بها 
وعِملها كتبها هللاُ له عنده عشــرَ حســناٍت إلى 
ســبِعمائِة ضعٍف إلى أضعــاٍف كثيرٍة ، ومن 
همَّ بســيِّئٍة فلم يعَمْلها كتبها هللاُ له عنده حسنًة 
كاملــًة ، فــإن هو همَّ بها فعِملهــا كتبها هللاُ له 
ســيِّئًة واحدًة« )رواه البخاري ومســلم(. إلى 

جانــب ذلك ال بد من تطهــر القلب من الرياء 
والحسد وسوء الظن.

التطوع هو مصدر الرفاهية 
الروحية

ثاني قيمة هي أن التطوع هو مصدر الرفاهية 
الروحيــة: إن الناس اليــوم يعانون من جدب 
روحــي بســبب الحيــاة الماديــة الصاخبــة؛ 
ويحاولون تندية أرواحهم وإنعاش أحاسيسهم 
عم طريق ترفيه أجسادهم بالفاخر من الملبس 
و المــأكل والمســكن والمركــب… لكنهم ال 
يشعرون بالتحسن؛ ألن القحط الروحي سببه 
الغفلة والمعصية واألنانية؛ وال يمكن القضاء 
عليه إال من خــال مزيد من التطوع والتعبد 
والتنفل، وهذا ما على أسرنا أن تجعله ضمن 
اهتماماتهــا. فهناك أحاديث كثيرة تشــير إلى 
أشــكال التطــوع الــذي يجب أن نغرســه في 
أبنائنا، مثل: إماطة األذى عن الطريق. األمر 
بالمعــروف والنهي عن المنكر ، التبســم في 

وجــوه من نقابلهم، والمبادرة بإلقاء الســام ، 
التبكير إلى المسجد، صلة الرحم.

سمو األسرة وارتقاؤها هو املقدمة 
لسمو املجتمع واألمة

المروءة وسمو الذات: سمو األسرة وارتقاؤها 
هو المقدمة لسمو المجتمع واألمة، فالخصال 
الحميــدة واألخــاق الرفيعــة تنمو وتتشــكل 
برعاية األسرة، والمنهج الرباني يوفر لنا كل 
اآلداب التي تســاعد األسر على تربية أبنائها 
تربية ســامية ونبيلة. واألخاق واألفعال التي 
ترفع اإلنســان ليكون من أصحــاب المروءة 
والســمو الشخصي كثيرة جدا، نذكر بعضها: 
تــرك المرء التدخل في األمور التي ال تعنيه، 
قال صلى هللا عليه وســلم: »من حسن إسام 
المــرء تركه ما ال يعنيه« )ســنن الترمذي(. 
المزاح، وعدم اإلســراف في مباسطة الناس. 
نظافة البدن وطيب الرائحة والعناية بالمظهر. 
التأدب بآداب الطعام مثل عدم اإلســراف في 

األكل، واألكل مما يليه. 
الصدق أساس متني لشيء يف 

غاية األهمية وهو الثقة
نتحــرى الصــدق فــي كامنــا: الصــدق من 
أعظم القيم، وهو أساس متين لشيء في غاية 
األهمية وهو الثقة. قال عليه الصاة والسام: 
»عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، 
وإن البــر يهدي إلــى الجنة، وما يزال الرجل 
يصدق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا 
صديقــا، وإياكــم والكذب، فــإن الكذب يهدي 
إلــى الفجــور، وإن الفجور يهــدي إلى النار، 
ومــا يــزال الرجل يكــذب ويتحــرى الكذب 
حتــى يكتب عند هللا كذابا« )صحيح مســلم(. 
فيجــب على األســرة أن يصــدق الكبار أوال 
فيمــا يتحدثون، حتى يعــرف الصغار فضيلة 

الصدق وخطورة الكذب.

هكذا حددت الشريعة السمحاء 
قيم بناء األسرة السليمة

n  كشــف نجم كرة السلة األمريكية ستيفن 
جاكســون عــن اعتناقــه اإلســام، وذلك من 
خــال فيديو ظهر فيــه خال افتتاح مســجد 
فــي فيادلفيــا، ووصف هذا اليوم بأنه أســعد 
يــوم له علــى اإلطاق في حياتــه منذ مولده، 
ويعتبر جاكســون من أهم نجــوم دوري كرة 
السلة للمحترفين NBA  خال فترة لعبه قبل 
أن يتعاقد صاحب الـ42 عاما قبل 6 ســنوات 
خــال عام 2015 بعد مســيرة امتدت لـ17 
عامــا، لعــب فيها 14 موســما فــي الدوري 
األميركي للمحترفين نفســها، حيث كان العباً 
بارزاً في فريق ســان أنطونيو ســبيرز الذي 
فــاز ببطولة الــدوري األمريكــي للمحترفين 
في موســم 2003-2002، كما لعب ستيف 
جاكسون لعدة فرق أخرى منها أتانتا هوكس 
وإنديانا بيســرز وغولدن ســتايت ووريورز 

وميلووكي باكس.
تحدث مؤخرًا بشغف عن مقتل 

صديقه القديم جورج فلويد

ووصفه بارون ديفيس أحد زمائه الســابقين 
 ،Golden State Warrior فــي فريــق
الفريــق وإذا ســألت أي  بأنــه »قائــد هــذا 
شــخص في هذا الفريق، فهو قلب وروح هذا 
الفريق«، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير منشــور 
فــي موقــع 5pillarsuk.، وأضاف التقرير 
أن جاكســون تحدث مؤخًرا بشغف عن مقتل 
صديقه القديم جورج فلويد، وذلك حينما سار 
فــي مســيرات احتجاجية بالواليــات المتحدة 
األمريكية، خاصة أنــه كان يعرف فلويد منذ 
أن كانا مراهقين نشــآ في هيوستن، مثلما قال 
جاكسون نفســه بأنهم كانوا يسيرون في نفس 
األحياء، وعن اعتناقه اإلسام قال: »إذا كان 
بإمكاني الدفاع عن التغيير في العالم والجميع 
يجتمعون مًعا ويقفون مًعا ويصنعون التاريخ 
باالحتجاجــات ويطرقــون بعــض األبــواب 
للحصــول علــى العدالة االجتماعيــة وتغيير 
بعض هذه القوانين - إذا كان الرئيس لن يفعل 

ذلك، سأقف وأقوم بذلك«.

 n أصدر وزير الداخلية الفرنســي جيرالد دارمانان، أمس األربعاء، 
كتابــاً صغيــرا )كتيّباً( تحــت عنــوان “االنفصالية اإلســاموية.. بيان 
للعلمانية”، وذلك في الوقت الذي تناقش فيه الجمعية الوطنية الفرنســية 
مشروع قانون حول “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية” الفرنسية.. في 
عــرض كتابــه المؤلف من أقــل من 100 صفحة، والــذي يصدر عن 
Éditions de l’Observatoire، يوضح دارمانان أن الهدف منه 
هو الكشــف للقارئ عن األســباب الكامنة التي أدت إلى طرح مشروع 
قانونه.. في البداية، تم تقديم مشــروع القانون هذا الذي طرحه الرئيس 
إيمانويل ماكرون كوسيلة لمحاربة “االنفصالية اإلسامية”، لكن بسبب 
تزايــد االنتقــادات، تم حــذف هذه الكلمة مــن نص مشــروع القانون، 
ليتحول عنوانه إلى مشروع قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية”.

األيديولوجية األقوى يف العالم املعاصر
ويقول الوزير الفرنســي إن “اإلســاموية، وهــي األيديولوجية األقوى 
في العالم المعاصر، حرمت اإلســام الكلمة، متاعبة بالدِّين، من أجل 
التســلل الكامل إلى المجتمع الفرنســي لمحاربته وفصل نفســه عنه في 
النهاية”، ونتيجة لذلك، يضيف دارمانان: “يجد مايين المسلمين أنفسهم 
رهائن من قبل النشــطاء السياسيين اإلساميين. ويتم تقويض نموذجنا 
الجمهــوري والعلمانــي واالجتماعــي بشــكل واضح”، ويقــول وزير 
الداخلية الفرنســي إنه يريد من خال هذا الكتاب “توعية القارئ بحالة 
الطوارئ التي تعرفها بادنا… في مواجهة عدونا: اإلساموية، أرض 
خصبة لإلرهاب، فإن الوعي ضروري اليوم بل وحيوي، إنه من أجل 

السامة العامة” بحسب مزاعم دارمانان.

n ألول مــرة في تاريخه، تشــغل امرأة منصب أمين عام المجلس اإلســامي 
البريطانــي، بعــد تصويــت جرى األســبوع الماضي، تم خالــه انتخاب زارا 
محمد من قبل أغلب أعضاء المجلس، لتتغلب على منافســها، أجمال مســرور، 
وهــو إمــام مقيم في لنــدن، وقالت محمد، في بيان صادر عــن المجلس األحد: 
“أتطلــع إلى االســتمرار في بناء هيئة شــاملة ومتنوعة وتمثيليــة، بهدف تلبية 
احتياجــات المســلمين البريطانييــن، والصالح العــام”، وتخلــف زارا، البالغة 
مــن العمــر 29 عاماً، ســلفها هارون خــان، الذي أكمل دورة أربع ســنوات، 
وهــي الحــد األقصى، علــى رأس المجلــس، وأعربت زارا، وهــي من مدينة 
غاســكو األســكتلندية، عن أملها في أن تلهم المزيد من النســاء للبحث والتقدم 
ألداء أدوار قياديــة فــي مختلــف مجاالت الحيــاة، إذ قالت: “أعتقد أن النســاء 
فــي بعــض األحيان، يترددن فــي تولــي األدوار القيادية رغم أنهــن أكثر من 
مؤهــات للقيــام بذلــك”. وأضافــت: “أنه من المهم إشــراك الشــباب والمزيد 
 مــن النســاء وتنويــع القائمين علــى عمــل المنظمة والعمــل الذي نقــوم به”.

حائزة على شهادة املاجستري يف قوانني حقوق اإلنسان
واعتبــر عمدة لنــدن، صادق خان، في تغريدة عبر صفحتــه على موقع تويتر 
أن “تعييــن الشــابة زارا كان أمــراً رائعاً”. وأضاف: “أتمنــى لزارا محمد كل 
النجاح والتوفيق، وأن تســتمر في قيادة هذه المنظمة إلى مســتويات أعلى من 
أجــل تحســين وتطوير مجتمعاتنــا المحلية في جميع أنحاء البــاد”، ويذكر أن 
محمد حائزة على شــهادة الماجســتير فــي قوانين حقوق اإلنســان، كما عملت 
مستشــارة لتدريــب وتطوير الطلبة، كما عملت ســابقاً ضمــن الفريق التنفيذي 
التحاد الجمعيات اإلســامية الطابية، وأصبحت أول امرأة ترأس الرابطة في 
عــام 2016، وقبل انتخابها أمينا عاما للمجلس كانت تشــغل منصب مســاعد 

األمين العام للمجلس اإلسامي البريطاني.

 يعترب أحد مهنديس حملة الكراهية ضد اإلسالم والمسلمني

وزير داخلية فرنسا يصدر كتابا 
عن "االنفصالية اإلسالموية"

 يف أعقاب االنقالب العسكري 
الذي شهدته ميانمار

مســؤول أممي يعرب عن خشيته 
عىل مصري مسلمي الروهينغا

n  حذر توم اندروز، ممثل األمم المتحدة 
لشــؤون حقوق اإلنســان فــي ميانمار من 
تداعيــات ما قــد يحصل لألقليــات الدينية 
والعرقيــة في ميانمار بعــد إعان الجيش 
االنقــاب، االثنيــن.. جاء ذلك فــي مقابلة 
مع كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: 
»هناك أكثر من 600 ألف من الروهينغا 
يعيشــون فــي ريكون في ميانمــار وهناك 
أكثر مــن مليونا منهم ممن فــروا بحياتهم 
عبــر الحدود إلى بنغــادش، هناك أقليات 
عرقيــة تحــت الحصــار في البــاد كلها، 
وعليه أنا قلق للغاية فيما يتعلق بســامتهم 
وأمنهم«، وأضاف: »إذا أدار العالم انتباهه 
بعيــدا عن ميانمار فاعتقد أن تداعيات ذلك 
علــى هؤالء الناس وأمــن هؤالء الناس قد 
يكــون مخترقا بصورة كبيرة ويجب علينا 
التركيــز على ما يجــري على األرض«، 
وتابــع قائــا: »قطعوا االتصــاالت وهذا 
يصعــب علينا إمكانية الوصول إلى الناس 
فــي الدولة وال نعلم أين هــم وال نعلم ماذا 
يجــري، ولهذا فمن المهــم للغاية أن تعود 
هذه االتصــاالت ويكون لدينــا أعين على 

األشخاص األكثر عرضة للخطر..«

نجم كرة السلة ستيفن جاكسون يشهر إسالمه 

»أسعد يوم في حياتي على اإلطالق«

إسالميات

دعاء اليوم

n اللهم إني أســألك من الخير كلــه: عاجله وآجله، ما علمت منه 
وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشــر كله عاجله وآجله، ما علمت منه 
وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ 
بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة، 
وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 

من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

من بينها التطوع، نقاء السريرة والصدق

 n  يُقال: إن أعرابياً ليس عنده شيء من الوعي أعطاه الطبيب حبوباً 
تُســكن األلم ومقدارها ست حبَّات وأمره الطبيب أن يأكل بعد كل أربع 
ســاعات حبة واحدة فلما انصرف من عند الطبيب قال األعرابي : هذا 
الطبيب يُريدني أن انتظر أربعاً وعشــرين ســاعة حتى يزول األلم فأنا 
لست ُمنتظراً هذه الُمدة فأكلهنَّ جميعاً لكي يحصل له الشفاء سريعاً فلما 

أكلهن توقف قلبه فمات.

درس وعبرة
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الجمارك وحرس الحدود يف حرب يومية 
ملف الخميس

التهريب يتحول إلى مهنة قائمة بذاتها على حدودنا الشرقية

n   وبالرغــم من تحديات األزمــة العالمية الناجمة عن الناجمة عن جائحة 
كوفيــد 19 إال أن المهربيــن لــم يمنعهم ذلك مــن القيام بعميــات التهريب 
لمختلــف البضائع ،و قد بلغت قضايا التهريب في الســنة المنقضية وحدها  
467 قضية بين واليتي الطارف و سوق اهراس..واألخطر في والية تبسة 

التي تعتبر واحدة من بين أهم وأكبر مسالك التهريب عبر الوطن .  

الطارف .. بــن أم الطبول والعيون املهربون 
يفضلون الجبال 

تعتبر والية الطارف الحدودية من بين الواليات التي ينشط فيها المهربون ، 
حيث غالبا ما يســلكون مسالك جد وعرة يوظفون لعبورها البشر والحيوان 
، فهناك لغة واحدة متعارف عليها تكمن في تهريب الســلع إلى البلد الجار 
ال تهم الوســيلة بقدر ما يهم بلوغ  الهدف ، هناك فعال تصدق مقولة الغاية 

تبرر الوسيلة .
ورغــم نشــاط المهربين الــذي يكاد يكون يوميا إال أن هناك عيون ســاهرة 
علــى محاربة هــذه الظاهرة التي تضرب االقتصــاد الوطني في الصميم ، 
خاصة بعد أن صار كل شيء صالح لتهريب ، ولم يعد مقتصرا على المواد 
الغذائية والوقود  كما كان في السابق اليوم دخلت عدة مواد مجال التهريب 
وركبــت الموجة كاألدوية بمختلف أنواعهــا  والمؤثرات العقلية والمقويات 

الجنسية  وكل ما يحمل ويؤكل ..
ســكان الحــدادة كما يفضلون تســميتها وهي المناطق القريبــة جدا من البلد 
الجار تونس يروون قصصا أحيانا من الصعب تصديقها ، فالرجال صاروا 
ال يمانعون في دخول نساؤهم مجال التهريب ، وهناك عائالت كل أفرادها 
يمتهنون هذه المهنة غير الشــرعية كما يقول أحدهم فضل عدم ذكر اســمه 
..التهريــب طريقنا للعيش ..البطالة ضاربة بأطنابهــا القليل من يعمل وإذا 
وجــد عمــال فهو إما في الطــارف أو عنابــة ..المناطــق الحدودية الزالت 
متخلفة وبحاجة إلى تنمية وإقامة مشــاريع حتى نقلل من الظاهرة ..الشــبان 
ليســت لديهم مرافق للترفيه أو التثقيف وال يجدون أمامهم ســوى التهريب 

أو التجارة .
تكثف  بعنابة  للجم��ارك  اجلهوية  املديرية 

عمليات املراقبة  
467 قضيــة تهريــب بن واليتــي الطارف 

وسوق أهراس 

كشــفت المكلفة  لإلعالم األلي  واالتصال على مســتوى المديرية الجهوية 
للجمــارك عنابــة الســيدة بلخيري على أنــه و بالرغم مــن تحديات األزمة 
العالميــة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 إال أن المهربين لم يمنعهم ذلك  من 
القيام بعميات التهريب لمختلف البضائع حيث قامت الجمارك بحجزها و قد 

بلغت قضايا التهريب 467 قضية بين واليتي الطارف و سوق اهراس .
وأضافــت  ذات الهيئــة في حصيلتها  أن أغلب قضايــا التهريب تمثلت في 
تهريب المشروبات الكحولية و السجائر المواد الغذائية  العامة )زيت  دقيق 

حبوب و المؤثرات المهلوسة خاصة في الفترة األولي من
 جائحة كورونا 

أمــا عن العملة الصعبة فقد قامت الجمارك بحجز مخالفات الصرف تونس 
و المقدر ب 65 مليون تونسية.

826 حاجز يف 2020 وزيادة مرتقبة يف 2021

وقــد افادتنا الســيدة بلخيري باالســتراتيجية التي اتبعتهــا المديرية الجهوية 
للجمارك عنابة للقضاء على ظاهرة التهريب ،حيث قامت المديرية بتكثيف 
نشــاط فرق عدد الحواجز الى 862 حاجز ســنة 2020 مقارنة ب 546 

حاجز سنة 2019 أي بزيادة قدرت ب 57 %
إضافة إلى قيامهم بدوريات مشــتركة بالتنســيق مع الدرك الوطني واألمن 

أو الجيش الوطني
وأوضحــت المديرية الفرعية لعين الجزائر عن الكيفية التي يتم التعامل بها  

مع المهربين  و ذلك من خالل الحواجز و الكمائن .
أما بالنســبة لحصيلة التصدير و االســتراد لوالية الطارف  فقد  تم تســجيل 
1473 عملية اســتراد عبر بلدية العيــون الحدودية و 253 عملية تصدير 
أي 34 %  و هي  أعلى نسبة سجلتها المديرية الجهوية للجمارك بعنابة. 
و بالنســبة لحركة المسافرين عبر المعبر الحدودي أم الطبول فقد انخفضت 
بنســبة 82 % ســنة  2020 خالل فترة غلق الحدود ،كما سجلت المديرية 
6551 عمليــة دخــول و خــروج مقابل 325 مســافر في منطقــة العيون 

الحدودية 

حجز كميات معتربة من السجائر واملشروبات 
الكحولية 

أعلنــت المديرية العامة للجمارك بعنابة مــن خالل عرضها علي الحصيلة 
العامة للمحجوزات خالل الســنة الماضيــة 2020وكذا عمليات الدخول و 
الخــروج علي المســتوي المعبرين الحدوديين بأم الطبــول و العيون خالل 
جائحــة كورنــا  وكذلك عملية اجالء المواطنيــن الجزائريين العالقين بالبلد 

الشقيق تونس عبر المركز الحدودي أم الطبول .
وفــي إطار مكافحــة التهريب وبتاريــخ 10نوفمبــر2019 تمكن عناصر 
الفرقــة المتنقلة للجمارك بالطارف بالتنســيق مع فرقــة البحث ألمن والية 
الطــارف«BRI* من حجز 492 خرطوشــة ســجائر أجنبيــة من مختلف 
األنواع و2300كيس من الشــمة المقلدة و4000 وحدة ماصة وذلك  على 

متن سيارة طيوطا هوليكس. 

وفــي إطار مكافحة التهريب تمكن أعوان الجمارك العاملين على مســتوي 
الفرقــة المتنقلــة بالطارف التابعة لمفتشــية اقســام الجمــارك بالطارف اثر 
عمــل خارجي بالتاريخ 12 اوت 2020 علي الســاعة الخامســة و نصف 
صباحا من تحقيق عملية حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرن 
ب720 قنينــة من جعة مختلفة االنواع محملة علي متن شــاحنة صغيرة و 
في 20 اوت 2020 علي الساعة منتصف الليل في اطار مكافحة التهريب 
تمكــن اعوان الجمارك العاملين علي المســتوي الفرقــة للجمارك الطارف 
التابعة لمفتشية اقسام الجمارك بالطارف اثر عمل خارجي من تحقيق حجز 
كمية معتبرة من المشــروبات الكحولية قــدرت 480 قنينة من جعة محملة 

علي متن سيارة من نوع رونو دوستور

املقويات الجنسية تركب موجة التهريب 

تمكــن عناصر الفرقة المتنقلة بالطارف التابعة لمفتشــية األقســام للجمارك 
بالطارف بتاريخ 17 ديســمبر2020 في حدود الســاعة الواحدة من حجز 
كمية معتبرة من المقويات الجنسية  من مختلف االنواع واالشكال تمثلت في 
1344 كبســولة مقوية و 972 علبة عســل مقوي و 864 علبة شكوالطة 
مقوية و 120 علبة مربي مقوية على متن  ســيارة ســياحية من نوع بيجو 
407 وفــي نفــس التاريــخ  و في اطــار مكافحــة التهريب عبر الشــريط 
الحــدودي تمكن أعــوان الفرقة المتعــددة المهام ببوحجار التابعة لمفتشــية 
اقســام الجمارك الطارف بالتنســيق مع أفراد الجيــش الوطني ،وإثر كمين 
مشــترك من حجز25 رأس غنم كانت موجهــة للتهريب الي البلد المجاور 
تونس ،وكذلك تمكن أعوان الجمارك العاملين على مســتوي الفرق المتنقلة 
للجمــارك بالطارف التابعة للمفتشــية اقســام الجمارك بالطــارف اثر عمل 
خارجي بالتاريخ12 ســبتمبر2020 من تحقيــق عملية حجز كمية معتبرة 
من الســجائر و الشــمة المقدرة التي قدرت ب1660 علبة ســجائر و890 
كيس شمة مقلدة علي متن سيارة من نوع هونداي أتوس. كما تم بتاريخ28 
ديســبمر 2020 علــي الســاعة الثامنة ليــال و في إطار مكافحــة التهريب 
تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشــية أقسام الجمارك الطارف من 
حجــز بضاعة خاضعة لرخصة التنقل تتمثل فــي 8000 كلغ من الحبوب 

الجافة مختلفة االنواع كانت محملة علي متن سيارة نفعية

20

اتسعت دائرة التهريب على الحدود الشرقية الجزائرية بشكل رهيب في السنوات األخيرة ، حتى كادت أن تتحول إلى مهنة قائمة بذاتها في عالم تحكمه ثالثية »المجازفة 
والمخاطرة والمفاجأة«، وارتبط تهريب السلع والبضائع عبر ما ُيسمى شعبياً »الْحَدادة« التي َتعني المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس.الجمارك وحرس الحدود في حرب 

يومية مع مهربين منهم األباطرة وفيهم الكثير من المحترفين ،كما هناك عديد المهربين الهواة الذين يلجون هذا العالم وهم ال يعرفون خباياه ودهاليزه ..

محور تبسة - سوق أهراس " الطارف.. ثالثية "المجازفة والمخاطرة والمفاجأة".   

ملف من إعداد : تاج الدين / 
بثينة سميلي / هواري غريب 
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21
ودع ميدان التهريب نهائيا والتحق بعالم 
التجارة بعد سنوات مع المطاردة األمنية

n فيهــا مهربو فواكه معينــة يأتي في مقدمتها 
األناناس والكيوي خاصة بعد منع اســتيراد مثل 
هــذه المواد ، وهو مــا جعل المعربون يركزون 

أكثر على تهريبها من البلد الجار. .  
وعــن ســبب تفضيــل ســوق أهــراس لتهريب 
مثــل هذه المــواد وإدخالهــا للســوق أفادنا احد 
األشــخاص أن األمــر مرده الســمعة التي باتت 
تشتهربها المدينة ، حيث صار الكثير من التجار 

يقصدونها لشراء مثل هذه الفواكه .
 كمــا تمكــن عناصــر فرقــة البحــث والتدخل 
بالمصلحــة الوالئيــة للشــرطة القضائيــة بأمن 
والية ســوق أهراس من ســنتين ، من اإلطاحة 
بشــخصين يمتهنان تهريب الفواكه باهظة الثمن 
بعــد إدخالها من خارج الوطــن، وتوجيهها إلى 
السوق والمضاربة بها. وبعد الترصد للمهربين 
الذيــن تم اإلبــاغ عنهم، تم فــي العملية األولى 
توقيف شــاحنة وحجز 796 علبــة من الكيوي 
بــوزن 2388 كلــغ، كلهــا مهربــة وال يحوز 
صاحبهــا بشــأنها على فواتير، وكــذا 10 علب 
كرتونيــة من فاكهة األنانــاس بوزن 100 كلغ. 
أما العملية الثانية فتم من خالها توقيف شــاحنة 
أخرى كانت محملة بفاكهة الكيوي بنفس طريقة 
تمويــه الشــاحنة األولــى. وعنــد تفتيشــها ُعثر 
بداخلهــا على 150 علبة مــن الفاكهة المذكورة 
بــوزن 1500 كلغ، ليتم على إثــر ذلك توقيف 

الشخصين وتحويلهما إلى مقر الفرقة.
وكانت مصالح الجمــارك والجيش قد تمكنا من 
إحبــاط  إحباط تهريــب أزيد من 38 قنطار من 
فاكهتــي الكيوي واألنانــاس الســنة المنصرمة 
..كما ينشــط في هــذه الواليــة الحدودية مهربو 
الوقود والكميات المحجــوزة كبيرة ومنها ما تم 
حجــزه من قبل الجيش الوطني الشــعبي بتاريخ 
26 جوان 2020 ، حيث تم حجز 6199 لترا 

من الوقود .
كمــا تمكنــت مصالح الجمــارك بوالية ســوق 
أهــراس، مؤخــرا  من إحبــاط عملية اســتيراد 

بضاعة محظورة عن طريق التهريب.
وحســب بيــان ذات الســلك النظامــي، فإن هذه 
البضاعة تتمثل 7 محركات ميكانيكية مستعملة 

مزودة بعلبة السرعات  وكذا مركبة نفعية.
وقبل ذلــك أوقفت مصالح األمن على مســتوى 
واليــة ســوق أهراس ثــاث أشــخاص حاولوا 
تهريب كمية من األلبســة والشــيفون على متن 

مركبــة إلى األســواق التونســية دون الحصول 
على ترخيص أو ســندات قانونية. حيث تمكنت 
شــرطة دائرة الحدادة من إجهــاض هذه العملية 
قبــل ســاعات مــن إحتفــاالت الريفيــون والتي 
تشــهد العاصمة التونســية توافدا غير مســبوقا 
للجزائرييــن عبــر المعابر ، ليغتنــم الموقوفين 
الحركية الكثيفة ويحاولوا تهريب ألبسة وغيرها 
من المفروشــات، وقد تــم فتح تحقيق معهم و تم 
إصــدار حكم قضائي يتمثل في غرامة مالية من 

طرف نيابة محكمة سوق اهراس.

n  لكــن المعطى المســتجد تطور خال العشــرية 
الماضيــة إلى األهم ، الخطــر أنه تهريب المخدرات 
ومنها االقراص المهلوســة نحو الجزائر اذ اضحت 
مختلف االســاك االمنية بوالية تبســة تفكك شبكات 
عديدة على مر االسابيع  ووصل األمر الى حجز 8 
مايين قرص مهلوس في وقت شــهدت فيه المناطق 
الحدوديــة من فتــرة إلى أخرى موجــة احتجاجات، 
خصوصاً بعد التشــديدات التي تفرضها قوات األمن 
ضــد المهربيــن وحاولت،أخيــراً بعــض العائــات 
التونسية التابعة لوالية القصرين الحدودية مع الجزائر 
اقتحام األراضي الجزائرية عبر الشــريط الحدودي 
فــي »بوشــبكة« التابعــة لبلدية الحويجبــات بوالية 
تبسة، إال أن قوات األمن الجزائرية منعت المحتجين 
من اجتياز الشــريط الحدودي حيث انتشرت وحدات 
مــن حرس الحــدود على كامــل الشــريط الحدودي 
في بلديــة الحويجبات والمقدر بنحــو 15 كيلومتراً، 
وتحاورت مع التونســيين وأقنعتهم بضرورة العودة 
إلــى ما وراء الحدود وجاء هــذا الحادث للتعبير عن 
حجم المعاناة االجتماعية التي يعيشها سكان المنطقة 
فــي أعقاب إغاق الحدود البرية بين البلدين بســبب 

تداعيات أزمــة كورونا إذ 
شددت السلطات الجزائرية 
الخناق على المهربين مما 

خلق معاناة كبيرة للمواطنين 
مــن الجانبين ذلك بعد انتعاش 

التهريــب خال األشــهر األولى 
من تفشي الفيروس إذ شكلت الجائحة 

العالميــة فرصًة لســكان المناطــق الحدودية 
لتهريب الســلع التي زاد عليها الطلب عقب اإلعان 
عن الدخول في فترة الحجر الصحي، ال سيما المواد 
الغذائيــة األساســية المدعومة من طــرف الحكومة 
الجزائرية )السكر، الزيت، القمح( الى جانب الثروة 
الحيوانية  التي لم تســلم منها حتى الطيور  مقابل ما 
يتــم جلبه من الطرف االخرى عبارة عن » حلويات 
الشامية من مختلف االشكال واالنواع وحبات تشغيل 
الشــباب كمــا قــال احد شــيوخ المنطقــة » تهربون 

الماشي وتجلبون الراشي ».
ويعانــي شــباب تبســة خاصة فــي المناطــق النائية 
والحدودية ومناطق الظل حيث تحصي الوالية 450 
منطقة ظل  معانــاة كبيرة باعتبار أن الوعود بتنمية 

هــذه المناطق لم تجســد من ســنوات واآلمــال قائمة 
علــى السياســة الجديدة للدولة الراميــة إلى ضرورة 
النهوض هذه المناطق في تبســة يقال أن 30 بالمائة 
من شبانها يوجدون حاليا خلف القضيبان  في قضايا 
التهريب والمخدرات وهذه األرقام مرشــحة للزيادة 

إن لم تسارع السلطات المعنية إلى إيجاد الحلول  
التهريب الناعم

ولم يعد األزواج  سواء في الجزائر أو تونس بالمناطق 
الحدودية يعارضون عمل زوجاتهم في التهريب، ما 
ُدمن يقاســمنهن مشــقة الحياة ويسهمن في دخل 
األســرة بمــا يضمــن تعليــم األوالد 
على ســبيل المثــال. إذ إنه على 
الرغم من مخاطرها العديدة، 
التهريــب  تُدر عمليــات 
أرباحــاً كبيــرة، ال يمكن 
الوظيفــة  توفرهــا  أن 
المحكومة براتب شهري 
أو األعمــال اليوميــة، ال 
سيما في بيئة تعاني نقصاً 
حــاداً فــي فــرص العمــل، 

وعوزاً اجتماعياً.
المعطى المســتجد، برز مع إعان 
قــوات األمــن التونســية، مطلــع نوفمبــر 
الماضي، تفكيك عصابة مختصة في تهريب األدوية 
مــن تونس إلى الجزائر، مؤلفة من 6 أفراد، 5 منهم 

نساء.
وجــاء في بيــان أصدرتــه فرقة األبحــاث والتفتيش 
في الحرس التونســي أن إحدى دورياتها تمكنت من 
ضبط شبكة مختصة في تهريب األدوية إلى الجزائر 
مكونة من عدد 6 أفراد من بينهم 5 فتيات تونسيات، 
تمارس إحداهن مهنــة »محضر صيدلي«.وأوضح 
البيان أنه تم »حجز 1563 قرصاً مخدراً لديهم.كما 
تمكــن رجال الجمارك في مــرات عديدة من توقيف 
نساء تحترفن التهريب بالمناطق الحدودية الجزائرية 

، وهناك من زج بهن في السجن .

المهرب" الميق " يروي خفايا عالمهم
  

n  الجميع  يعرف أن التهريب بوالية تبســة وبعض المدن الشرقية 
أخذ إشــكاالت وأنواعــا  مختلفة ومتعددة    خالل الســنوات الماضية 
مســت مختلــف المــواد الغذائيــة والخضــروات والعجائــن والحبوب 
والسميد والى غيرها من المواد األخرى بعد ان ظل األمر مرتبط خالل 
الســنوات الماضية بالوقود واألغنــام  وبين علم الجميع من مواطنين 
وســلطات بما يحدث على حدودنا الشــرقية غير انه ليس من الســهل 
ان تجد من يشــتغل بالتهريب ليفتح لــك قلبه ويروي لك خفايا ظاهرة 
عالميــة ظاهرها مكشــوف للعيــان وباطنها غمــوض وصدق من قال 

» الداخل اليها لن يعود فان لم يمت فانه لن يتوب » 
 لذا كان علينا وقتا من الزمن ونحن نتعقب ما يحدث من نزيف لثروتنا 
بالحدود الشرقية ونحاول قدر المستطاع االقتراب من بعض المهربين 
وبيــن خطورة وأخرى تبــدأ تتضح لدينا خفايا وأســرار ولتبدأ قصتنا 
مــع المهرب » الميق »  الذي اقتحــم عالم التهريب لمدة تفوق العقد 
من الزمن ،حيث يقول لم يحالفني الحظ في الدراسة بعد الوصول إلى 
الســنة النهائية لم أفكر في إعادة الســنة واجتياز شــهادة البكالوريا، 
بــل انصب اهتمامي حول وجود منصب عمل وبعد رحالت طويلة بين 
الشوارع واألزقة كان مصيري الضياع لينصب التفكير نحو التهريب، 
خاصة واني املك رخصة الســياقة وأقود بامتياز لتبدأ رحلتي بالعمل 
لــدى احــد المهربين » تهريــب العجائن » من الحدود التونســية إلى 
والية تبســة مقابل مادة المازوت ولفترة فاقت السنتين تمكنت خاللها 
مــن جمع مبلغ مالي ســمح لي بشــراء ســيارة من نــوع بيجو 505 
لتكون انطالقتي الفعلية والعمل لوحدي وهو ما مكنني من شراء بيت 
مســتقل عن العائلة إلى جانب تأثيثه » فضل عدم الكشــف عن قيمته 
المالية » إلى جانب تغيير السيارة إلى هيليكس التي تعتبر األفضل في 
عالــم التهريــب ومع الوقت كان البد علي من الــزواج فاخترت رفيقة 

دربي والحمد هلل مثل ما يقول 
أنجزت بيتا واشرتيت ســيارات ، تزوجت وكلمة السر 

عدم التوقف يف أي حاجز أو مطاردة حتى لو قتلوني
وعن المخاطر التي تعترضه يوميا أو يوم بعد يوم عندما يسلك طريق 
التهريــب رد بصراحــة عندما أضع مقود الســيارة بيــن يدي وتكون 
الحمولة » طبعا مادة الوقود » ال أضع في رأسي حتى مجرد التفكير 
اني سوف أتوقف في حاجز امني أو عند المطاردة  وذلك هو شعارنا 
جميعــا وحول المخاطر الكبرى قال باهلل عليك كيف تريدني ان أتوقف 
فــي حاجــز أمني أال يعني لك ذلك كارثة بالنســبة لي ) حجز الســيارة 
والبضاعــة والغرامة في 10 مرات والســجن ( لــن أتوقف ومن أراد 
توقيفــي وتعــرض إلى حادث لســت مســؤوال ألنه يريد اقتيــادي إلى 
الســجن وعن سر التســمية التي يعرف بها » الميق » قال كلنا نسير 
بســرعة جنونيــة وال مــكان لغير ذلــك إال اني كنت أمــزح مع بعض 
زمالئي في الطريق راه جاي الميق ورانا فصارت تحمل اسمي وهناك 
العديد من التســميات األخرى لمهربين من قبل فهناك » الجن » و » 
جغــوار » الصاعقــة ».  وفي رده عن المواد التــي هربها بكثرة قال 
وكمــا هو معروف االعتماد على مــواد الطاقة إال انه بعد ثورة تونس 
واألزمة التي شهدتها حينها أصبح كل شيء مطلوب في تونس بداية 
من الخضر والفواكه حيث فضل العديد من الزمالء التوجه إلى طريق 
قسنطينة وقبل وصول شاحنات شلغوم العيد محملة بالخضر والفواكه 
تتم عملية الشــراء قبل دخول ســوق الجملة ويتــم تهريب » البطاطا 
، الفلفــل ، التفــاح ، المــوز ومــن جانب المواد األخــرى أضاف حتى 
الحمص ، اللوبيا ، العدس ، السميد بنوعيه العادي والممتاز« مؤكدا 
انه لن لم يســبق له تهريب الممنوعات  وعند الســؤال هل تشــترون 
السميد من المطاحن من المنطقة الصناعية رد بالنفي ،بل ان الشراء 
يتم من عند تجار التجزئة وحســبه ان النشــاط التهريبي بوالية تبسة 
شــهد خالل الســنة  الماضــي تراجعا رهيبــا بعد ســن قوانين ردعية 
الترحــم  ومع تفشــي وباء كورونا إلى جانــب التعزيزات األمنية التي 
يشــهدها الشــريط الحدودي قائال » يفوت إال طويــل العمر » معترفا 
في الســياق ذاتــه ان التهريب اآلن يعتبرا مغامــرة محفوفة المخاطر 
فــإن نجحت في عملية فمن المؤكد ســقوطك حتميا في العملية الثانية 
واإلعالن عن نهايتك وما تدخره لسنوات الينفعك ند السقوط في الفخ 
واالقتيــاد إلــى مــا وراء القضبان وأضاف » الميــق »  الدولة فتحت 
خالل الســنوات الماضية مجاالت كثيرة لالســتثمار ومساعدة الشباب 
عبر قروض ومؤسسات وبالتالي فان ميدان التهريب أضحى يمر عبر 
مســلكين ال ثالث لهما إما الموت أو السجن . والحمد هلل اليوم بارحت 
هــذا العالم وأنا أمارس التجارة أنجزت بيتا وأشــتريت ســيارات ولن 

أفكر في العودة إلى مسلك المجازفة هذا .
 هواري غريب 

الكيوي واألناناس عبر مسالك سوق أهراس 

تبسة عاصمة التهريب يف الرشق الجزائري 
30 بالمائة من شباب الوالية خلف القضبان 

بتهم التهريب والمخدرات

ســوق أهــراس هذه المدينة الضاربة فــي أعماق التاريخ هي األخرى محطة مهمــة للتهريب ومعبر يفضله 
الكثيــر مــن أباطرة التهريب،حيث تعــرف الوالية الحدودية تناميا كبيرا للظاهــرة رغم المجهودات المضنية 

لرجال الجمارك الذين يخوضون حربا بال هوادة لوضع حد لنشاط المهربين.

لــم يجد االالف من شــباب والية تبســة الحدودية  أي مخــرج لهم في عالم اليرحم وهو العالم الــذي تحكمه ثالثية »المجازفة 
والمخاطرة والمفاجأة« ارتبط تهريب السلع والبضائع عبر  الشريط الحدودي  وهي المناطق التي تربط بين الجزائر وتونس 
بالرجال والشباب وهو العنصر الرئيسي في كل المعادالت  وذلك على اعتبار ام النشاطات »الخفية الممنوعة قانوناً« تتم عبر 

مسالك وعرة، تكون فيها حياة المهرب تحت رحمة قوات أمن الحدود من جيش وشرطة وعناصر الجمارك.



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 4 فيفري  222021
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استراحة

 برتراند راسل 
..فيلسوف املنطق  

بأفكار رياضيات 
n كان برترانــد  راســل فيلســوًفا وعالــم منطــق 
ورياضيات مشــهوًرا، كما أنه حــاز على  جائزة 
نوبل الفخرية في اآلداب عام 1950. خالل حياته، 
ُوضع راســل في مصــاف الليبراليين واألعضاء 
البارزيــن في المجتمــع ومعادي الحــرب، ولكنه 
رفض بالكامل أن يتبنى فكر أي منهم. وفي أوائل 
القرن العشــرين، رافق راســل “الثورة البريطانية 

ضد المثالية”. وتتم اإلشارة إلى راسل كمؤسس للفلسفة التحليلية، إلى جانب 
ســلفه غوتلــب فريج وتلميذه لودفيغ فيتنشــتاين، ونالت مقالته الفلســفية في 
الرمزية اعتراًفا بكونها “نموذًجا في الفلســفة” . كان راســل أيًضا ناشــًطا 
معروًفــا ضد الحرب، وُســجن لكونه ناهض الحــرب بفاعلية أثناء الحرب 

العالمية األولى.
عــال صوتــه ضد أدولــف هتلر وانتقد شــمولية ســتالين، وكان ضد تورط 
الواليــات المتحدة في الحــرب الفيتنامية. وكان داعًما عنيًدا لنزع الســالح 

النووي.
ألعمال برتراند راســل تأثيٌر ملحوظ علــى الرياضيات والمنطق، ووضع 
النظريــات، واللســانيات وبشــكٍل خاص على الفلســفة واللغــة، والمعرفة 

والميتافيزيقيا.
 أعماله  الفلسفة التحليلية 

قدم راســل أعظم إسهاماته للفلسفة والرياضيات في مطلع القرن العشرين، 

وأراد أن يســتمد جميــع الرياضيات من المنطق، 
وبذلك أرســاها على أساس متين. وتعاون راسل 
مــع عالــم الرياضيــات والفيلســوف اإلنجليزي 
ألفــرد نورث وايتهــد في مؤلفــه الضخم المكون 
من ثالثــة أجزاء مبــادئ الرياضيــات )1910 
- 1913م(. وســعى فــي عمله هــذا إلى إظهار 
أن جميــع الرياضيات البحتة تتوالد من مســلمات 
منطقيــة تماًما، وأنها ال تســتخدم ســوى المفاهيم 
التي يمكــن تعريفها بمصطلحــات منطقية بحتة. 
رت علــى أيدي  ورغــم أن أفــكاره نُقِّحــت وُطوِّ
علمــاء الرياضيات من بعده، لكــن أفكاره كانت 
المنطلــق لكثيــر من اإلنجــازات الحديثة في علم 

المنطق وقواعد الرياضيات.
وقدَّم راسل إسهاًما وافًرا في تاريخ الفلسفة بكتب 
مثل: عرض نقدي لفلسفة ليبنتز )1900م(؛ تاريخ 
الفلســفة الغربيــة )1945م(، وعبر عن أفكاره االجتماعية والسياســية في 
عدد من األعمال؛ منها الديمقراطية االجتماعية األلمانية )1896م(؛ ســبل 

الحرية )1918م(؛ السلطة )1938م(؛ السلطة والفرد )1949م(.
ألف راســل في األخــالق والتعليم أعمااًل مؤثرة؛ مثــل: الزواج واألخالق 
ن راســل كتابات كثيرة عن  )1929م(؛ اقتناص الســعادة )1930م(. ودوَّ

حياته، منها سيرة ذاتية نشرت بين عامي 1967م و1969م.
أشهر أقواله

-الحرب ال تحدد من هو صاحب الحق ، وإنما تحدد من تبقى
-الشيء الوحيد القادر على إنقاذ البشرية هو التعاون

-إن االنسان يشعر بالهدوء في مواقف الخوف عندما يتخيل أسوء ما يمكن 
ان يحدث ، و يقنع نفسه بأن حياته لن تنتهي

-ال يولد البشر أغبياء بل جهلة، ثم يجعلهم التعليم أغبياء.
-قد يضع العلم حدودا للمعرفة ، لكنه ال يجب أن يضع حدودا للخيال. 

n     يحكــى أّن الخليفــة المنصور يعُقــوب الموحدي؛ َبعث إلى أحد 
عّمالــه لينُظر له رجــاًل لتأديِب أوالده، فبعث العامُل له برُجلْين، وكتَب 

معهما كتاًبا يقوُل فيه :
« في ديِنه.  قد بعثت إليَك برجلين أحدهما “بحٌر” في علِمه، واآلخر »َبـرٌّ
ــا امتحنُهمــا الخليفة؛ لــم يُرِضيَّاُه. فأرســل جوابا إلــى عاملِه يقول  فلمَّ

فيه: »ظهَر الفساد في البرِّ والبحر«

مع الفالسفة 

 قصص وطرائف 

 من أعالم بلدية بئر قاصد علي 
 الشيخ ”الصديق بن طاليب” سرية و مسرية حافلة باالجنازات و العطاء

يف رحاب العلم واإلميان  

n   يعتبــر الصديــق بــن طالبــي مــن 
ابرز الشــيوخ الذيــن مــروا ببلدية بئر 
قاصــد علي الواقعة في الجهة الشــرقية 
لواليــة بــرج بوعريريج و التــي تبعد 
بحوالــي 30 كلم عن مقر الوالية و من 
الذين قدموا الكثير ألبنائها فكان ”شــيخ 
العــرش” كما ينادوه أهــل القرية، إماما 
و مدرســا و ناصحا و لــم يقتصر على 
هذا فحســب بل كان سياسيا و موعيا و 
مشيدا، محبوب الناس و خادم الثورة و 
مضحيــا بالنفس و النفيــس من اجل أن 
يعيــش أبناء الوطن فــي كنف الحرية و 

العزة و الكرامة.     
مولده ونشأته 

 ولــد الصديق بن طالبي ســنة 1906 
بقرية فريحة ببلدية بني ورثيالن شمال 
واليــة ســطيف مســقط رأس الحســين 
والفضيــل الورثيالنــي دخــل الكتاتيب 
في ســن مبكرة كباقــي االبناء آنذاك  و 
ختــم كتاب هللا في ســن صغيرة قبل أن 
ينتقل للمتون وكتــب الفقه، ومع مرور 
الوقــت كبــر طموحــه فكانــت زاويــة 
ســيدي عبد الرحمــن اليلولــي بالقبائل 
بمثابــة الجامعــة فــي ذلــك الوقت فهي 
مقصــد العلمــاء والفقهــاء الكبــار أين 
مكــث هناك عدة ســنوات تمكن خاللها 
مــن االلمــام بمختلف العلوم الشــرعية 
واللغوية، كما تعرف على طلبة وشيوخ 
جمعية العلماء المســلمين وعلى رأسهم 
الفضيل الورثيالني ابــن قريته فأصبح 
كاتبــه الخــاص بمختلــف الجرائد التي 
كان الورثيالنــي يرأســلها، كما تعرف 
على الشــيخ والعالمة المولود الحافظي 
والذي احتك به من أجل تعميق معارفه 
في العلــوم العقلية واعتكف بعدها اماما 
ومدرســا في عديد القــرى بمنطقة بني 

ورثــالن. و فــي ســنة 1945 انتقــل 
الصديــق بن طالبي الى قرية بئر قاصد 
علــي اين اســتقر بها و قــد اعطى دفعا 
قويا الــى هذه القرية من خــالل العلوم 
التــي قدمهــا الــى اهــل القريــة و كان 
مشــرفا على تحفيــظ القــران الكريم و 
تفســيره وخصوصا بعدما تعرف على 
شــيوخ جمعيــة العلمــاء امثال الشــيخ 
العالمــة محمــد البشــير االبراهيمي و 
الشــيخ الطيب العقبــي، وهم من دعموا 
”الصديق” بتشــييد مســجدا ببئر قاصد 
علي لتعليم الناس أمورهم الدينية وتعليم 
االبناء العلوم الشــرعية وهذا ما تم سنة 
1953 بمساعدة شيوخ القرية األفاضل 
و  زواوي”  ”لوصيــف  ســي  كالشــيخ 
غيرهم، ويعتبر أول مســجد ببئر قاصد 
علي والمــدن المجاورة لها فكان الناس 
يتوافــدون عليه للصالة وحفــظ القرآن 

الكريم من شــتى القرى المجاورة على 
غــرار خليل و صدراته و الشــويحة و 

عين تاغروت. 
انخراطه يف الثورة التحريرية 

 قبــل أن يشــيد المســجد كان الشــيخ 
الصديــق بــن طالبــي يمــارس العمل 
السياســي التوعــوي وفــي ســبيل ذلك 
اســتقبل بقريــة بئــر قاصــد علــي كل 
من السياســي فرحات عبــاس و محمد 
بوضياف كان هذا ســنة 1948م، وقد 
أوصى بوضياف ســكانها خيرا بالشيخ 
الصديق بن طالبي، ومع اندالع الثورة 
للمنطقة سنة 1956م كان الصديق بن 
طالبي من أوائل المنخرطين فيها وكان 
له اتصال وثيق مع قادة الثورة، فقد كان 
يستقبلهم بمنزله و هو ما جعل السلطات 
الفرنســية تلقي القبض عليه برفقة ابنه 

ســي بلقاســم و زج بهمــا فــي الســجن 
ســنة 1957م لمدة ســنتين أين تعرضا 
لتعذيــب شــديد، و بعد اطالق ســراحه 
اســتمر ســي الصديق في عمله الثوري 

إلى غاية االستقالل. 
 تأسيس املدرسة الشعبية بقرية 

بئر قاصد علي 
  يمكــن القــول بأن مســؤولية الشــيخ 
الصديــق بــن طالبــي بعــد االســتقالل 
كانــت أثقل وأكبر ممــا كانت قبلها، فقد 
أخذ على عاتقه تأســيس مدرسة شعبية 
بالمنطقــة لمحاربة الجهل والمســاهمة 
فــي بناء الجزائر المســتقلة، وكان ذلك 
ســنة 1968م وقد جلب لمدرســته هذه 
حوالي 18 أستاذ من مختلف الجنسيات 
العربية  على غــرار مصر  و العراق 
و كــذا فلســطين، وكان علــى رأســهم 
األســتاذ الغــزاوي األصــل ســي طــه 
اســماعيل رحمه هللا، وكان يسهر على 
خدمتهــا حوالــي 13 عامــل وكانــت 
المدرسة تشــتغل بالنظام الداخلي حيث 
كانــت تضم حوالــي 750 طالب، وقد 
تخرج منها ما يفــوق 1227 اطار في 
جميــع الميادين منهم مــن تقلد مناصب 
عليا في البــالد في حين لفت هذا التألق 
والنجــاح أنظار الســلطة آنذاك فقررت 
تأميم المدرسة ســنة 1976 واصبحت 
تابعــة لوزارة الشــؤون الدينية والتعليم 
األصلي. و اســتمر الشــيخ الصديق بن 
طالبي فــي العطاء كإمام ومعلم ومربي 
وناصــح ومرشــد ومناضل فــي األمر 
بالمعــروف والنهي عــن المنكر ورجل 
صلــح لغاية وفاتــه بتاريــخ 22 أفريل 

 .1994
مبروك بن الطيب

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

-  أن القرنّية هي الجزء الوحيد في 
الجسم الذي اليصله الدم، فهي تتحصل 

على األكسجين مباشرة من الهواء.
-  أن جسم اإلنسان يحتوي على كمية من 

الّدهون تكفي لصنع سبعة قوالب من صابون الجسم.
-  أّنه تم العثور على أول فيروس في كلٍّ من النباتات والحيوانات 

قبل 100 سنة.
-  هل تعلم إن الحوت األزرق يستطيع إصدار أصوات عالية تصل 

إلى 188 ديسيبل.

- 1783 زلزال في كاالبريا في 
إيطاليا يؤدي إلى مقتل 50000 

شخص.
- 1789 انتخاب جورج واشنطن رئيًسا 

للواليات المتحدة األمريكية.
- 1945  افتتاح مؤتمر يالطا الذي جمع بين القادة 

المنتصرين في الحرب العالمية الثانية جوزيف ستالين 
وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك لتحديد كيفية 

استسالم ألمانيا وتأسيس منظمة األمم المتحدة.
2004 اطالق موقع شبكة التواصل االجتماعي فيس بوك.

2018 تتويج المنتخب المغربي ببطولة أمم إفريقيا للمحليين 
2018 للمرة األولى في تاريخه.

قالك وحد الخطرة وحد الســيد اشرى 
كبش العيد قبل عيد األضحى بشهرين 

أمــاال كانــت العائلة كلها تدلل فيــه وتلعب معاه 
حتى أنه  صار يأكل معهم و ينام معاهم في المنزل 

و بــدى و عشية عيد االضحى راح الكبش جبد روحو على العايلة 
يبكي جات العايلة سالتو واشبيك تبكي قالهم ” قعدنا بال عيد الناس اكل 

شراو الكباش غير احنا” .

» الصمت يمنحك متعة التنزه في عقول اآلخرين«

          جورج برنارد شو

 "هو فالموت و عينيه فالحوت"
أي أنه على حافة الهالك و فكره مشغول بمباهج  

الدني

       نكتة اليوم 

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

ومكان.
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�   وجاء في رســالة النواب للرئیس 
حــق  بایــدن  أن  جــو  األمریكــي 
الشــعوب في تقریر المصیر یشــكل 
مبــدأ راســخا فــي تاریــخ الوالیات 
المتحدة االمریكیة, و قاعدة أساســیة 
في القانون الدولي الفتة الى مساھمة 
الوالیــات المتحــدة فــي ترقیــة ھذه 
القاعدة القانونیة التي مكنت العدید من 
الدول من تحقیق ذاتھا الوطنیة“, كما 
لفتت الى نضال الشعب األمریكي من 
اجل تحقیق االستقالل والحریة والى 
مســاھمتھ في تحریر عدید الشــعوب 
عبــر العالم من االســتعمار وأضاف 
نواب الشــعب, أن ما دفعھم لمراسلة 
الرئیــس األمریكي الجدید ھو الحفاظ 
على ھــذا اإلرث التاریخي اإلیجابي 
داعیــن إیاه إلــى مراجعة المرســوم 
الــذي وقعــھ الرئیس الســابق دونالد 
بالصحــراء  الخــاص  و  ترامــب, 
الغربیة, باعتباره , خرقــا للمواقــف 
األمریكیة حول ھذه القضیة المسجلة 
لــدى األمــم المتحدة كقضیــة تصفیة 
استعمار عن طریق تفعیل مبدأ تقریر 
المصیر وذكرت الرســالة, أن  األمم 
المتحدة انشــات بعثة لتنظیم اســتفتاء 
لتقریر مصیر الشــعب الصحراوي, 
مثلمــا أكدتھ كل القــرارات واللوائح 
األممیــة ذات الصلــة منذ أن س جل 

إقلیــم الصحراء الغربیــة لدى اللجنة 
الرابعــة لألمــم المتحــدة كإقلیم غیر 
محكوم ذاتیا ســنة 1963 إلى یومنا 
ھذا وأوضحت الرســالة, أن الشعب 
الشــعب  مثــل  مثلــھ   , الجزائــري 
االمریكي قد حقق استقاللھ بعد نضال 
طویل ضد االستعمار,مكنھ من تقریر 
مصیره یؤمن بضرورة تفعیل مبادئ 
الشــرعیة الدولیة والدفاع عن حریة 
وسیادة القانون من أجل تحقیق السلم 
واألمــن الدولیین فمن ھــذا المنظور 
القناعــات اإلنســانیة-یضیف  وھــذه 
النواب-“ قــرر النواب  كممثلین لكل 
المجموعــات البرلمانیــة الممثلة في 

البرلمان بغرفتیھ, مراســلتكم, سیادة 
الرئیــس من أجل الدفع بمســار الحل 
فــي الصحراء الغربیــة, وفق قواعد 
ومبادئ وقرارات األمم المتحدة التي 

نؤمن بھا جمیعا.
بالقــول,  النــواب رســالتھم   وختــم 
بالنظــر لتجربتكــم السیاســیة الرائدة 
ومعرفتكــم  الدبلوماســیة  وحنكتكــم 
العمیقة بالقانون الدولي, فإننا واثقون 
بأنكم ســتعمدون لتصحیــح ما قام بھ 
الرئیــس الســابق, خدمــة للمواقــف 
األمریكیة, وتحقیقا للعدل واالنصاف 

فیما یخص القضیة الصحراویة

أحوال الطقس 

قسنطينة : 23/ 6
الجزائر : 22/ 16
وهران : 24/ 17 

 � رسالة من نواب الغرفت� ا� الرئيس الجديد � رسالة من نواب الغرفت� ا� الرئيس الجديد
 برلمانيون يدعون بايدن مراجعة قرار  برلمانيون يدعون بايدن مراجعة قرار 

ترامب بخصوص الصحراء الغربيةترامب بخصوص الصحراء الغربية

� نجح في ســاعة متأخرة من مساء أمس تاجر  
تعرض  الى عملیة ســطو مسلح من قبل عدد من 
الشــباب و ھذا بعدما اقتحم اللصوص المدججین 

بأسلحة بیضاء المحل.
  و نجــح الضحیــة مــن الفرار خــارج المحل و 
إغالق بابھ و احتجاز المشــتبھ بھم داخلھ قبل أن 
یحضــر مصالح األمن لتطوق المكان ومباشــرة  
عملیــات الحدیث مع المشــتبھ بھم ،قصد تســلیم 
أنفســھم وســط فوضى كبیرة بحضور العشرات 
مــن المواطنیــن و الفضولیــن ...لیتــم توقیفھم و 

تحویلھم على التحقیق.
نورالدین ب

�    تمكنــت قــوات الشــرطة التابعــة لفرقــة محاربــة 
الجریمة المعلوماتیة بالمصلحة الوالئیة للشرطة القضائیة 
بأمــن والیة تبســة، مــن توقیف 11 شــخص مــن بینھم 
3 قصــر تتــراوح أعمارھــم بین 14 ســنة و 59 ســنة، 
ثبــت تورطھم في نشــر مناشــیر تحریضیة عبــر مواقع 
التواصل االجتماعي فایســبوك، تتضمن ھاتھ المنشورات 
اإلشادة باألعمال اإلرھابیة باســتخدام تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال لنشــر النشــاطات اإلرھابیة بصورة مباشــرة، 
والشــروع فــي اإللتحــاق بتنظیــم إرھابــي ینشــط داخل 
الوطن، وإعادة نشــر تســجیالت عمدا تشید وتشجع على 
األعمــال اإلرھابیــة، مع تجنید أشــخاص قصر لإللتحاق 
بالجماعــات اإلرھابیة، ودعمھا وتموینھا، وتعود حیثیات 
ھــذه القضیة لرصــد ذات المصلحة لمنشــورات وصور 

عبر أحد صفحات الفایســبوك تحتوي على عبارات تشید 
باألعمــال والتنظیمــات اإلرھابیــة ، لیتم بنــاء على ذلك 
فتح تحقیق في القضیة باســتعمال مختلف الوسائل التقنیة 
الخاصة بتحدید الھویة الحقیقیة لصاحب الحســاب ومكان 
تواجــده، مع تحدید مختلف الحســابات األخرى المرتبطة 
والمتفاعلــة معھ، وعلیھ تم التنســیق مــع الجھات المعنیة 
وتوقیف المشــتبھ فیھم وتقدیمھم لــدى العدالة أمام محكمة 
تبســة التي وبعــد إتمام اإلجــراءات الالزمة أصدرت في 
حــق ثالثة منھم أمرا یقضي باإلیداع في حین صدر على 
الباقیــن أحكام متفاوتة بین اإلفراج والوضع تحت الرقابة 

القضائیة.
منى بوعكاز 

 باقة األخبار  باقة األخبار 
   قتيالن وجريحان      قتيالن وجريحان   

� حوادث متفرقة بسطيف� حوادث متفرقة بسطيف
� خلّفــت حــوادث متفرقــة وقعت بوالیة ســطیف 
أمس، مقتل شخصین وتعرض شابین لجروح متفاوتة 
الخطــورة، حیــث كانت البدایة بســقوط ممیت لعامل 
یبلغ من العمر 60 سنة من رافعة أثناء أشغال تركیب 
ھیل مرآب بمنطقة النشاطات والتخزین جنوب مدینة 
العلمة، أما الحادث الثاني كان ضحیتھ شــاب یبلغ من 
العمر 25 ســنة تعرض لحادث ســقوط مــن الطابق 
الخامــس لعمــارة طــور اإلنجــاز في ورشــة انجاز 
1500 مســكن شمال مدینة العلمة، خلف لھ إصابات 
بلیغــة، وتكفلت الفرقــة المتدخلة بإســعاف المصاب 
ونقلــھ إلــى اســتعجاالت مستشــفى الخثیــر صروب 
بالعلمــة، كمــا تدخل الحمایة المدنیة لوحدة عموشــة 
البارحــة زوال ألجل انقاذ شــاب یبلغ مــن العمر 17 
سنة تعرض لحادث سقوط من الطابق األول لمنزلھم 
بحي طانجة بلدیة عموشــة خلف لھ إصابة في الرجل 
والرقبــة وجــروح في الوجــھ، تم إســعافھ ونقلھ إلى 
اســتعجاالت العیادة الصحیة المتعددة الخدمات لذات 
البلدیة، وقد خلّــف حادث مرور خطیر مرور خطیر 
وقع على مســتوى الطریــق الوطني رقم 09 بمحاذاة 
واد بوســالم  بالمدخل الشــمالي لمدینة سطیف مقتل 
شــاب یبلغ من العمر 35 سنة في عین المكان متأثرا 
باإلصابات الخطیرة التي تعرض لھا على إثر حادث 
دھس من قبل ســائق ســیارة ســیاحیة، لتتولى الفرق 
المتدخلة نقــل جثة الضحیة إلى المستشــفى الجامعي 
ســطیف بعد اســتكمال التحقیقات المیدانیــة لعناصر 

الدرك الوطني.
سفیان خ 

سيارة تدهس شخصا وترديه سيارة تدهس شخصا وترديه 
قتيال بع� ياقوت � باتنة قتيال بع� ياقوت � باتنة 

  �  لقــي، أمــس ،  شــخص من عین یاقــوت حتفھ 
ویتعلــق األمــر بالســید (م ب) البالغ مــن العمر 57 
ســنة  بعدما دھســتھ ســیارة ســیاحیة من نــوع لیون 
ســات على مستوى الطریق الوطني رقم 3 بالمخرج 
الشــمالي لبلدیة عیــن یاقوت  في اتجــاه عین ملیلة ، 
أیــن تم تحویل جثة الضحیة إلى مصلحة حفظ الجثث 
بالمستشــفى الجامعي بباتنة من قبــل مصالح الحمایة 
المدنیة وحسب مصادرنا فالسائق الذي دھس الضحیة 
ھو العب حالي بأحد األندیة الباتنیة ومقیم بعین ملیلة 
،فیمــا قامت مصالح األمن بفتح تحقیق حول أســباب 

الحادث
 فوزي جاب هللا
حجز كمية من الم7وبات الكحولية حجز كمية من الم7وبات الكحولية 

وتوقيف شخص� بقسنطينةوتوقيف شخص� بقسنطينة

�  تمكنــت الضبطیــة القضائیــة لألمــن الحضــري 
الثامن عشــر بأمن والیة قسنطینة من حجز كمیة من 
المشــروبات الكحولیة و توقیف شــخصین یبلغان من 

العمر 36 و 42 سنة.  
  حیثیــات القضیــة حســب  ما أفــد بھ بیــان صادر 
عــن خلیة اإلتصال ألمن والیة قســنطینة   تعود إلى 
معلومات وردت إلى ذات المصلحة ، بخصوص قیام 
شخصین بنقل كمیة من المشروبات الكحولیة لغرض 
المتاجرة، على إثرھا تم مباشرة األبحاث والتحریات  
، التي مكنت على مستوى المنطقة الصناعیة بالما من 
توقیــف مركبة من نوع “ رونو 04 “ و شــاحنة من 
نوع “ كیا “ و بإخضاعھما  للتفتیش رفقة ســائقیھا تم 
العثور على كمیة من المشــروبات الكحولیة، المتمثلة 
فــي 120 قنینة جعة من نوع بوفــور، باإلضافة إلى 
120 زجاجــة جعة من نوع ھنكن لدى المشــتبھ فیھ 
األول، المشــتبھ فیھ الثاني تم العثور على 216 قنینة 
جعة من نوع بوفور و 12 قارورة من النبیذ األحمر، 
لیتــم تحویلھما رفقة المحجــوزات إلى مقر المصلحة 

الستكمال اإلجراءات الالزمة.
  ب عــد االنتھــاء من انجاز ملف إجــراءات جزائیة تم 

تقدیم المعنیان أمام النیابة المحلیة

 � ال یختلف إثنان في كون التھریب 
صار ظاھرة تفرض نفسھا في مجتمعنا 
كحل لتجاوز مشاكل اجتماعیة بالدرجة 
األولى بالنسبة لمن یقیمون في المناطق 

الحدودیة على وجھ الخصوص ..
وال یمكن ألي كان أن ینكر أن التھریب 
یكاد أن یكون مھنة للیائسین والبطالین 
والباحثیــن عن الرزق حتى لو كان ذلك 
خارج الطرق الشــرعیة والمشروعة..
بــل وحتى لغیر الیائســین من الغالبى ، 
فھناك بارونات المال اقتحموا ھم أیضا 
ھــذا المجال وصــاروا أباطــرة ورجال 
الجمــارك والجیش في حرب یومیة بال 

ھوادة لإلیقاع بھم .
مھنة قائمة بذاتھا في عالم تحكمھ ثالثیة 

“المجازفة والمخاطرة والمفاجأة“.
الیــوم التھریــب عبر حدودنا الشــرقیة 
والغربیــة والجنوبیــة صار آفــة تنخر 
االقتصــاد الوطنــي و بمثابــة العــبء 
الثقیــل علــى قواتنا بمختلف أســالكھا 
التي تجابھ ھذه اآلفة الخطیرة لیل نھار 
، وھو ما یســتدعي وضع اســتراتیجیة 
مدروســة وفعالــة للتقلیــل مــن حــدة 
الظاھرة  وإخراجھا من دائرة “ المھنة 
“  بتحدیــات یومیة وإعالن حرب على 
المھربیــن ،خاصــة وأن األمــر صــار 
خطیرا  بتھریب سلع جزائریة یفترض 
أن یســتفید منھا الجزائریــون وإدخال 
ســموم  مــن المخــدرات والمؤثــرات 
العقلیــة عبر ھذه المنافد  الحدودیة ، ال 

سیما بالناحیة الغربیة للوطن . 
آخــر الكالم  ..  التھریب الظاھرة 
كمــا ھــو بحاجة إلى مجابھــة ، بحاجة 
أیضــا إلــى تنمیــة المناطــق الحدودیة 
واقتصادیــا  تنمویــا  بھــا  والنھــوض 
وتحریك آلیات التقلیل من حجم البطالة 

  .
                 یزید سلطان 

كاريكاتور 

التهريب ..التهريب ..
الظاهرة والمهنة ؟ !الظاهرة والمهنة ؟ !

@‚˝ÿ€a@ãÇe@‚˝ÿ€a@ãÇe

الصبح  : 06.06
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.42
اِّـغرب  : 18.07
العشاء : 19.27

مواقيت الصالة مواقيت الصالة 
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الرئیس األمریكي ,جو  الوطني ومجلس األمة,  الشعبي  بالمجلس  البرلمانیة  المجموعات  دعت 
بایدن, إلى مراجعة قرار الرئیس السابق ,دونالد ترامب, بخصوص االعتراف للمغرب بالسیادة 
المزعومة على الصحراء الغربیة, مؤكدة أن إعالن ترامب خرق للمواقف األمریكیة حول ھذه 

القضیة المصنفة لدى االمم المتحدة كقضیة تصفیة استعمار.

ة ا ة ق لف ة التا طة الش ات ق ت كن دت تش ات ا ل ت ت ك الفا ات ف د أ

ينشطون إلكونيا َّـ دعم وإسناد الجماعات اإلرهابية والتجنيد ينشطون إلكونيا َّـ دعم وإسناد الجماعات اإلرهابية والتجنيد 

أمن تبسة يوقف أمن تبسة يوقف 1111 شخصا من بينهم قصر شخصا من بينهم قصر

إعالن إلى أصحاب األكشاك إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو “ ع الجزائر “ أصحاب األكشاك 

بواليات شرق البالد إُّـ إخطارها بخصوص 
كل تذبذب َّـ توزيع الجريدة ..كما 

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

سسسسسسس

بحث
 عن مراسلين 

 تبحــث جریدة عین الجزائر  الصادرة بقســنطینة 
عن مراسلین صحفیین في الوالیات التالیة 

بسكرة ، الوادي ، عنابة ، قالمة ، سوق أھراس
لمن یھمھ األمر إرســال السیرة الذاتیة عبر البرید 

اإللكتروني للجریدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

  لصوص يقتحمون محال قبل أن يتم   لصوص يقتحمون محال قبل أن يتم 
احتجازهم بداخله � الحروش بسكيكدة احتجازهم بداخله � الحروش بسكيكدة 

الجزائر : ربيع .م الجزائر : ربيع .م 

و بقيت آنا 
آنا وحدي 
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